
 

 
 

POLÍTICA AMBIENTAL DA SCANIA 
 
Scania é um fornecedor líder mundial de soluções de transporte, incluindo camiões e autocarros para 
aplicações de transporte pesado combinadas com oferta de serviços relacionados com o produto. Scania 
também é um fornecedor líder de motores industriais e marítimos. 
 
O propósito da Scania é impulsionar a mudança para um sistema de transporte sustentável, criando um 
mundo de mobilidade que seja melhor para os negócios, a sociedade e o ambiente. 
 
Na Scania, vemos a Agenda 2030 da ONU como uma agenda compartilhada que requer colaboração 
entre ogoverno, as empresas e a sociedade civil em geral. Apoiamos fortemente os 17 objetivos e 
acreditamos que eles têm o potencial necessário de gerar mudanças transformadoras tanto para a 
sociedade como para os negócios das Organizações. 
 
Como signatária do Pacto Global da ONU, a Scania está comprometida em defender os 10 princípios nas 
áreas do ambiente, direitos humanos, direitos do trabalho e combate à corrupção. 
 
Uma abordagem global para o transporte sustentável 
 
As nossas soluções de transporte sustentável são desenvolvidas em estreita cooperação com nossos 
clientes e outras partes interessadas e baseiam-se em três pilares: 
 

-  Eficiência energética, na tecnologia mais eficiente para os nossos produtos, combinada 
comserviços focados no desempenho da cadeia cinemática, otimização de veículos e consumo 
de combustível; 

-   Combustíveis alternativos e eletrificação, uma mais ampla oferta de motores de combustíveis 
alternativos e tecnologia elétrica para veículos e infraestruturas. 

-     Transporte inteligente e seguro, através da conectividade, criar fluxos logísticos mais eficientes 
e melhor utilização da capacidade de carga. 

 
A colaboração é crucial para reestruturar o ecossistema de transporte e logística; A Scania está a 
colaborar com a sociedade, legisladores, operadores e clientes. 
 
Responsabilidade Ambiental 
 
Iniciativas ambientais nos produtos, processos e serviços da Scania são proativas e são baseadas no 
princípio da precaução e na perspetiva do ciclo de vida. 
 
Com um forte foco na melhoria contínua em toda a nossa Organização, asseguramos resultados de alta 
qualidade da gestão ambiental em todas as áreas. Desvios de objetivos e standards ajudam-nos a 
identificar e eliminar o desperdício. 
 
Em tudo o que fazemos, interna e externamente, esforçamo-nos para otimizar o nosso fluxo e realizar 
iniciativas para garantir a eficiência dos recursos. Damos especial atenção à eficiência energética e às 
emissões de gases com efeito estufa geradas pelas nossas atividades. Apoiamos a transição para uma 
sociedade com baixos níveis de carbono através de fontes de energia responsáveis e a eliminação dos 
combustíveis fósseis. Aspiramos contribuir para uma economia circular e reduzir a quantidade de 
resíduos que geramos, minimizando a nossa pegada de carbono. 
 
A Scania compromete-se a cumprir as suas obrigações de conformidade (requisitos legais e outros 
requisitos aplicáveis) e objetivos ambientais. Temos o compromisso de dar informações transparentes 
com o objetivo de fornecer aos nossos acionistas informações regulares e relevantes sobre os nossos 
esforços. 
 
A Scania compromete-se em fornecer aos seus empregados formação atualizada. A consciencialização 
e o envolvimento dos nossos empregados altamente qualificados permite-nos assumir a nossa 
responsabilidade e promover a mudança.   
 
 


