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/// COMUNICADO DE IMPRENSA
A ID Logistics, ao serviço de uma logística urbana sustentável

Cavaillon, 8 de março de 2017: Fiel ao compromisso com o desenvolvimento sustentável, a ID Logistics
renovou em França, pela terceira vez desde 2010, a sua aliança com a Agência do Ambiente e Controlo de
Energia (ADEME), a Direção Regional e Interdepartamental do Ambiente e Energia, e o Conselho Regional de
Provença-Alpes-Costa Azul, ao assinar a Charte Objectif CO2 (Declaração Objetivo CO2) por um período de 3
anos. A assinatura desta declaração faz parte dos contínuos esforços do Grupo para reduzir as emissões de CO2
durante as suas atividades de transporte rodoviário de mercadorias.
Para assinar a declaração, a ID Logistics realizou um estudo prévio sobre as suas emissões de carbono o que
permitiu:
-

estabelecer uma nova avaliação de referência e manter o compromisso com o ambiente após a
assinatura referida para o período 2013-2016;

-

definir indicadores de desempenho ambiental e estabelecer um novo objetivo de 10% de redução
anual das emissões de CO2, que deverá ser conseguido num prazo de três anos;

-

pôr em funcionamento um plano de atuação com pelo menos uma ação por ponto (veículo,
combustível, condutor e organização de fluxos). As ações empreendidas referem-se principalmente à
renovação da frota com veículos que cumprem a normativa EURO 6, a formação de condutores, a
redução do consumo de combustível e o nosso serviço combinado comboio-estrada entre o norte e o
sul de França.

A assinatura deste acordo é mais um dos inúmeros investimentos realizados recentemente pela ID Logistics em
França, para apoiar os clientes nos seus esforços de transformação das cadeias de abastecimento, como por
exemplo:
-

na zona de Paris, o Grupo conseguiu, para um cliente de longa data como é o caso do Carrefour, uma
frota nova com uma dezena de camiões tratores movidos a biometano, que oferecem uma solução de
abastecimento e de distribuição mais ecológica;

-

na zona de Provença-Alpes-Costa Azul, a ID Logistics incorporou totalmente o gás natural liquefeito à
sua oferta de transporte e dispõe de vários camiões tractores movidos por este combustível, usados
principalmente por uma das empresas líderes da grande distribuição em França.
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SOBRE A ID LOGISTICS
O Grupo ID Logistics, dirigido por Eric Hémar, é um dos principais operadores logísticos a nível internacional, com uma faturação em 2016
de 1.070 milhões de euros. Após a aquisição da Logiters (em agosto de 2016), a ID Logistics passou a ter 275 instalações em 16 países,
alcançando cerca de 5 milhões de m² em armazéns distribuídos pela Europa, América Latina, Ásia e África, e tendo ao seu dispor 18.500
colaboradores. Detentores de uma equilibrada carteira de clientes em setores como o da distribuição, indústria, cuidados de saúde,
automóvel e comércio eletrónico (e-commerce), entre outros, a ID Logistics oferece soluções tecnológicas comprometidas com o
desenvolvimento sustentável. A ID Logistics está cotada no Departamento B do mercado regulado Euronext de Paris (Código ISIN:
FR0010929125).
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