
Roteiro para a Descarbonização  
do setor da Distribuição
Lista de compromissos
Legenda:

Compromissos mínimos
Compromisso mínimo adicional para outras empresas (que não PME)
Compromisso mínimo para todas as empresas
Os restantes compromissos são voluntários, podendo ser selecionados e assumidos pelas empresas.

EIXOS DE AÇÃO 
 CLIMÁTICA PILARES DE ATUAÇÃO COMPROMISSOS

COMPROMISSO

2025 2030 2040

Integrar a Ação Climática  
e a Descarbonização na 
estratégia da Empresa

Ambição climática Discussão interna sobre o tema e consolidação do que significa a descarbonização X

Governance

Integrar a ação climática no core das decisões, promovendo o tema aos níveis mais altos da Empresa X

Implementar incentivos, nomeadamente ao nível dos cargos de gestão, para a gestão da ação climática e descarbonização X

Definir um responsável/equipa responsável pela gestão e análise dos  temas relacionados com a descarbonização e ação climática X

Estratégia de descarbonização

Definir uma estratégia de descarbonização para a empresa X

Implementar uma política interna de descarbonização que abrange todos os colaboradores e prestadores de serviço X

Internalizar um preço/custo de carbono X

Promover a adaptação
do Negócio

Pegada de Carbono
Monitorizar os consumos de energia da atividade da empresa X

Quantificar as emissões de GEE diretas e indiretas das operações próprias (âmbito 1 e 2, respetivamente) X

Redução das emissões de GEE de 
âmbitos 1 e 2

Consumir apenas energia elétrica por fontes renováveis, através da aquisição e/ou produção e energia renovável (relacionado com as emissões de âmbito 2) X

Substituir o consumo de energia de origem fóssil por origem renovável (e.g. biomassa, eólica, solar, entre outras) (relacionado com as emissões de âmbito 1) X

Descarbonizar a frota comercial de ligeiros X

Descarbonizar a frota comercial de pesados X

Otimizar os sistemas produção de frio, quando aplicável, e climatização para redução da emissão dos gases refrigerantes ou substituição para gases com um potencial de 
aquecimento global inferior X

Apostar na eficiência energética (ex. substituir iluminação por LED nos escritórios, lojas, entrepostos e armazéns e garantir 100% iluminação LED nos 
novos espaços, sistemas inteligentes de monitorização de consumos, sensores de movimento, entre outros). X

Redução das emissões de GEE  
de âmbito 3

Quantificar as emissões de GEE indiretas, relacionadas com a cadeia de valor (âmbito 3), considerando as categorias mais relevantes para a atividade da 
empresa X

Colaborar com fornecedores no sentido de melhorar o seu desempenho na descarbonização X

Implementar incentivos para cumprir as metas de redução de emissões dos fornecedores X

Instalar pontos de carregamento para veículos elétricos (clientes e colaboradores) X

Promover a venda de produtos com menor impacte ambiental na sua produção ou utilização (como produtos que levam à poupança de energia) X

Aumentar a percentagem de reciclagem dos resíduos das operações X

Reduzir os resíduos das operações enviados para aterro X

Reduzir a produção de resíduos e o desperdício alimentar X

Descarbonizar a frota de pesados - veículos associados às entregas e serviços a clientes X

Objetivos de redução de emissões  
de GEE

Definir metas de redução das emissões de GEE diretas e indiretas das operações próprias (âmbito 1 e 2, respetivamente) X

Definir metas de redução para as outras emissões de GEE indiretas (âmbito 3) X

Assumir o compromisso em validar as metas de redução de acordo com a SBTi X

"Validar as metas de redução com base no SBTi* 
 
*em função da data em que se assume o compromisso, o horizonte temporal poderá ser alterado. (e.g. se o compromisso for assumir em 2025, a meta poderá apenas ser 
validada em 2027, tendo em conta o prazo limite de 24 meses para a validação das metas com base nos critérios da SBTi ). "

X

Sustentabilidade aliada à 
descarbonização

Integrar os princípios de economia circular nos produtos e serviços disponibilizados pela empresa, implementando medidas para redução das emissões 
GEE (como integração de materiais reciclados, recolha e reutilização/reciclagem dos produtos, recuperação das matérias-primas) X

Conhecer a pegada de carbono dos produtos e/ou serviços mais relevantes (e.g. volume de vendas) X

Proceder à anulação e retirada de circulação de créditos de carbono de elevada qualidade (ex. certificação da redução/remoção de carbono por uma entidade acreditada 
pelo ICROA), num registo reconhecido disponível ao público de modo a neutralizar eventuais emissões GEE inevitáveis que ocorram na cadeia de valor. X

Implementar nature-based solutions, adaptados à atividade da empresa,  com vista à neutralização das emissões GEE X

Colaborar com outras 
empresas do sector  
e envolver os Stakeholders

Comunicação transparente & 
Envolvimento com stakeholders

Reportar anualmente a pegada de carbono associada à atividade da empresa, à APED. X

Divulgar anualmente o desempenho e progresso na redução das emissões de GEE. X

Integrar os requisitos de frameworks de reporte de referência para a divulgação da informação (e.g. GRI Standards) X

Dar resposta aos ratings, índices e agências de Sustentabilidade desenvolvidas para avaliar a resiliência a longo prazo das empresas aos riscos climáticos X

Cooperação & Partilha entre o setor

Participar em  reuniões periódicas do Grupo de aderentes à Carta de Princípios da APED para apoiar a implementação do Roteiro X

Identificar, partilhar conhecimento, envolver e desenvolver parcerias key players para colaborar no sentido da adaptação às alterações climáticas (fornecedores, 
utilizadores finais, universidades, ONG, entre outros). X

Promover a colaboração e trabalho conjunto entre as empresas associadas no sentido de caminhar para a descarbonização de cada uma e do setor 
como um todo X

destacados
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