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Dow estabelece metas para reduzir emissões, eliminar os resíduos 

plásticos e promover a economia circular 

• Até 2050: ser uma empresa neutra em emissões de CO2 

• Até 2030: recolha, reutilização ou reciclagem de um milhão de toneladas métricas 
de plástico 

• Até 2035: 100% dos produtos da Dow destinados a embalagens serão reutilizáveis 
ou recicláveis 

• O Relatório de Sustentabilidade de 2019 demonstra compromisso face à 
responsabilização e transparência 
 

 
Estarreja, Portugal – 17 de Junho de 2020 – A Dow anunciou hoje novos e ambiciosos compromissos 
com vista a oferecer soluções às alterações climáticas e resíduos plásticos na sua trajetória para tornar-
se a empresa de ciência de materiais mais inovadora, centrada no cliente, inclusiva e sustentável. Além 
disso, a Empresa publicou o seu Relatório de Sustentabilidade 2019 pelo 17.º ano consecutivo, em que 
apresenta os resultados atingidos face aos seus Objetivos de Sustentabilidade 2025. 
 
“O compromiso anunciado hoje representa o passo seguinte no nosso caminho de sustentabilidade que 
teve início há mais de 30 anos. As alterações climáticas e os resíduos plásticos encontram-se entre os 
maiores desafios em termos técnicos, sociais e económicos que o mundo jamais enfrentou, pelo que os 
nossos produtos e tecnologia desempenham um papel fundamental na resposta que lhes deve ser dada”, 
afirma Jim Fitterling, Chairman e Chief Executive Officer (CEO) da Dow. “Na Dow, temos a 
responsabilidade e a oportunidade de sermos líderes na resposta a dar aos referidos desafios. O futuro só 
poderá ser sustentável se continuarmos a enfrentar estes problemas, assumir as responsabilidades e 
trabalhar em conjunto para descobrir novas soluções baseadas na ciência e tecnologia que respondam de 
forma direta às alterações climáticas e aos resíduos de plástico.”  
 
As novas metas de sustentabilidade da Dow, que respondem e se desenvolvem com base nos Objetivos 
de Sustentabilidade 2025, abrangem: 
  

• Proteger o Clima: Até 2030, a Dow vai reduzir as suas emissões de CO2 anuais em 5 milhões 
de toneladas métricas ou 15% utilizando como valor de referência 2020. Além disso, pretende ser 
uma empresa neutra em emissões de CO2 até 2050, em consonância com o Acordo de Paris. A 
empresa está comprometida em implementar e desenvolver tecnologias de fabrico de produtos 
com o menor volume de recursos e que ajudem os clientes a reduzir a sua pegada de carbono. 

 

• Eliminar os Resíduos: Até 2030, a Dow vai ajudar a “eliminar os resíduos” com a recolha, 
reutilização e reciclagem de 1 milhão de toneladas métricas de plástico através de intervenção 
direta ou parcerias. A empresa está a investir e a colaborar em tecnologias e infraestruturas de 
modo a aumentar de forma significativa a reciclagem em todo o mundo. 

 

• Economia Circular: Até 2035, a Dow vai ajudar a “fechar o ciclo”, fazendo com que 100% dos 
seus produtos destinados a embalagens sejam reutilizáveis ou recicláveis. A Dow está empenhada 
em reformular e apresentar soluções de embalagens reutilizáveis e recicláveis.  

 

https://corporate.dow.com/en-us.html
https://corporate.dow.com/en-us/science-and-sustainability/2025-goals.html
https://corporate.dow.com/en-us/science-and-sustainability/2025-goals.html
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Além do grande número de ações que a Dow já realizou em todo o mundo para concretizar os seus 
Objetivos de Sustentabilidade 2025, a Companhia assinou novos contratos de fornecimento de energias 
renováveis às suas unidades de produção na Argentina, Brasil, Texas e Kentucky, obtendo, deste modo, 
338 megawatts suplementares de potência com origem em fontes renováveis, o que representa uma 
redução prevista superior a 225 000 toneladas de CO2. A empresa está a cumprir o plano de ultrapassar 
a sua meta de, até 2025, adquirir 750 MW a partir de fontes renováveis. 

Muitos dos produtos da Dow reduzem mais as emissões dos clientes do que as emissões de CO2 utilizadas 
na sua produção, por via de automóveis mais leves e eficientes em matéria de combustíveis; edifícios 
eficientes em termos energéticos; assim como alimentos que se mantêm seguros e frescos durante mais 
tempo - todos estes aspetos são fulcrais num mundo em que, até 2050, haverá mais 2 mil milhões de 
pessoas. 

Paralelamente, a Dow apresentou uma nova linha de resinas de plástico reciclado mecanicamente para 

uso em embalagens de plástico rígido e flexível, com potencial para uma redução das pegadas de carbono 

e de energia das embalagens que pode chegar a 20%-30%. 

Os objetivos da Dow em matéria de resíduos plásticos foram concebidos para garantir que os seus 

investimentos e colaboração, incluindo os seus compromissos e investimentos no âmbito das iniciativas 

globais Alliance to End Plastic Waste e Circulate Capital tenham metas claras para impedir que os 

resíduos  plásticos invadam o ambiente e incentivar a indústria da ciência dos materiais a adotar medidas 

que promovam uma economia circular. Clique aqui para obter mais exemplos das ações da Dow no 

desenvolvimento de tecnologias de reciclagem, na ajuda prestada aos clientes na conceção de produtos 

para reciclagem e em projetos em infraestruturas e educação.  

 “A redução do impacto das alterações climáticas e a eliminação dos resíduos plásticos constituem 

desafios da sociedade que estão interligados. Na qualidade de produtor de tecnologias que são 

fundamentais para uma economia com baixas emissões de CO2, estamos a desenvolver e a investir em 

novos processos de produção de baixas emissões e máxima eficiência. Nesta fase, consideramos os 

resíduos uma fonte que nos permitirá continuar a inovar no campo dos materiais sustentáveis”, comentou 

Mary Draves, Vice-Presidente e Diretora de Sustentabilidade da Dow. 

Além disso, a Dow vai colaborar com investigadores, ONGs, peritos em auditoria, parceiros tecnológicos 

e outros da indústria com vista a incentivar o desenvolvimento e a comercialização de produtos e 

tecnologias com baixas emissões de carbono que, em última análise, reduzem globalmente as emissões 

de gases com efeito estufa, assim como para que as empresas tenham capacidade para responder pelas 

referidas reduções de emissões desses gases. A Dow pretende divulgar mais informações sobre esta 

colaboração nos próximos meses.  

De acordo com os dados apresentados no Relatório de Sustentabilidade 2019  da Dow, a Empresa 

realizou importantes avanços nos seus Objetivos de Sustentabilidade 2025. Por exemplo, desde 2006: 

• deduziu as suas emissões de gás com efeito estufa em 15%; 

• incluiu um preço do carbono no seu plano de atividades; 

• investiu em capacidade de energias renováveis – a Dow é o primeiro utilizador de energia limpa na 
indústria química e encontra-se entre as primeiras 25 empresas mundiais em matéria de utilização 
de energias renováveis. 
 

Consulta o relatório aqui. 

 
 
 
 

 

https://www.dow.com/en-us/news/dow-signs-four-renewable-power-agreements-to-achieve-2025-goal.html
https://www.dow.com/en-us/news/dow-signs-four-renewable-power-agreements-to-achieve-2025-goal.html
https://www.dow.com/en-us/news/dow-introduces-post-consumer-recycled-resins.html
http://www.endplasticwaste.org/
http://www.endplasticwaste.org/
http://www.circulatecapital.com/
http://www.circulatecapital.com/
https://corporate.dow.com/en-us/science-and-sustainability/plastic-waste.html
https://corporate.dow.com/en-us/science-and-sustainability/plastic-waste.html
https://corporate.dow.com/en-us/science-and-sustainability/plastic-waste.html
https://corporate.dow.com/en-us/science-and-sustainability/reporting/sustainability-report-2019/
https://corporate.dow.com/en-us/science-and-sustainability/reporting/sustainability-report-2019/
https://corporate.dow.com/en-us/science-and-sustainability/reporting/sustainability-report-2019/
https://corporate.dow.com/en-us/science-and-sustainability/2025-goals.html
https://corporate.dow.com/en-us/science-and-sustainability/2025-goals.html
https://corporate.dow.com/en-us/science-and-sustainability/reporting.html
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Sobre a Dow 

A Dow (NYSE: DOW) combina a sua presença a nível global, a integração de ativos e a sua escala, com 
uma forte componente em inovação e negócios líderes de mercado para alcançar um crescimento 
lucrativo. A ambição da Companhia é ser a empresa de ciência dos materiais mais inovadora, centrada no 
cliente, inclusiva e sustentável. O portfólio de negócios de plásticos, indústria e infra-estrutura, 
revestimentos e silicones da Dow oferecem uma ampla gama de soluções e produtos diferenciados, 
baseados na ciência, para os seus clientes em segmentos de mercado de alto crescimento, como as 
embalagens, infraestruturas e cuidados pessoais. A Dow opera 109 fábricas em 31 países e emprega 
aproximadamente 36.500 colaboradores. Em 2019 o volume de vendas da Dow foi de aproximadamente 
43 mil milhões de USD. Referências à Dow ou à Empresa significam a Dow Inc. e as suas subsidiárias. 
Para mais informações, visite www.dow.com, www.dow.pt ou siga @DowNewsroom no Twitter. 
 

 

 
Informação Editorial: 
Cláudia Granadeiro Tagliavini 
Tel: +35 1234811002 
cgtagliavini@dow.com 
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https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fanws.co%2FbIsG4%2F%257B38bf5c9f-1d1e-4940-ae9c-c2c8b203e19a%257D&data=02%7C01%7CMAMartin%40dow.com%7C8dec7c0a862e4319989a08d7f58a44eb%7Cc3e32f53cb7f4809968d1cc4ccc785fe%7C0%7C0%7C637247846650399883&sdata=ai1zvPe4VrTo3EH3LXgHX0yZSSAxsM8Rb9Ic%2FwXDyo8%3D&reserved=0
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