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/// COMUNICADO DE IMPRENSA
ID Logistics define objetivos ambiciosos
de Responsabilidade Social Empresarial
•

Criação de um departamento de RSE representado no Comité Executivo

•

10 objetivos específicos de curto e médio prazo que abrangem todas as atividades da
empresa, incluindo:
o Redução de acidentes de trabalho em 40% para todos os funcionários até 2027
o Redução da pegada de carbono da empresa em 40% até 2030, excluindo
compensação

Orgon, 21 de outubro de 2021: A ID Logistics, um dos principais operadores logísticos a nível europeu, apresenta
a sua estratégia de RSE, o seu compromisso e o seu roadmap para 2030.
Eric Hémar, presidente e CEO da ID Logistics, refere que “a ID Logistics está comprometida com uma abordagem
responsável e sustentável desde a sua criação. Este compromisso ganhou um novo impulso em 2021 com a
integração da área de RSE no Comité Executivo. Acreditamos firmemente que o nosso crescimento não pode ser
alcançado com base nos nossos valores e no nosso ambiente. Hoje, vamos mais longe na definição de objetivos
de RSE ambiciosos e quantificados que posicionam o nosso Grupo entre os melhores padrões do mercado da
logística contratual”.
ESTRATÉGIA DE RSE BASEADA EM 3 PILARES
O Grupo apresenta a sua estratégia de RSE, baseada em três pilares que abrangem os aspetos sociais, ambientais
e societais da empresa.
•

Social: promover o avanço social e a inclusão e reduzir os acidentes de trabalho em 40% em 2027 vs.
2018
A ID Logistics tem como objetivo impulsionar o avanço social dos seus funcionários, ao mesmo tempo que
promove a inclusão, principalmente nas áreas da deficiência e da diversidade. A ID Logistics tem também como
objetivo tornar-se o fornecedor de referência na área da saúde e da segurança no trabalho. Entre os objetivos
mais importantes, o Grupo está empenhado em reduzir em 40% o número de acidentes até 2027 para todos os
seus funcionários, permanentes e temporários. Para alcançá-lo, a ID Logistics conta com um reforço na formação
interna, uma avaliação continua e um controlo das métricas dedicadas, e beneficia de inovações técnicas
especificas desenvolvidas pelas equipas de Inovação do Grupo.
•

Ambiental: reduzir o consumo de energia, desperdício e diminuição da pegada de CO2 do armazém
(Escopo 1 e 2) em 40% em 2030 vs. 2018
O Grupo está a implementar uma política proativa para reduzir significativamente o seu consumo de energia e
desperdício e para reduzir a pegada de carbono das suas atividades em 40% até 2030, excluindo compensação.
No que diz respeito à pegada de carbono, cada responsável de armazém já tem a capacidade de identificar as
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alavancas para reduzir as emissões e pode comparar com outros armazéns. Além disso, para atingir esse objetivo,
a ID Logistics está a implementar uma redução no consumo de acordo com a intensidade energética de cada
local e pretende descarbonizar a sua matriz energética. Por fim, são propostas, sistematicamente, soluções de
baixo carbono aos seus clientes durante as solicitações ou renovações de contratos.
• Societal: um forte compromisso local
O Grupo promove e incentiva ativamente a implementação de iniciativas locais, potenciado os seus valores
empresarias e solidários. Esse compromisso já resultou em iniciativas particularmente bem-sucedidas, como o
lançamento de uma ONG no Brasil (IDEBRA) para apoiar as necessidades educacionais dos jovens nas favelas,
uma parceria com a associação “culture et diversité” para apoiar o teatro de improvisação em bairros difíceis em
França e a assinatura do acordo com a AGEFIPH para promover a integração de funcionários com deficiência nos
seus armazéns. O Grupo pretende seguir esta política de forma pragmática e descentralizada em todos os países
onde está presente.
CRIAÇÃO DE UM ROADMAP CLARO DE RSE OPERACIONAL COM A DEFINIÇÃO DE 10 OBJETIVOS
A abordagem de RSE da ID Logistics passa a materializar-se concretamente pela definição de 10 objetivos, a curto
e médio prazo, divididos de acordo com os três pilares definidos, excluindo a compensação de carbono:
•

Social
1. 2022 – Ética: 100% dos membros do Comité Executivo do país e 80% dos gestores com formação
ética;
2. 2022 – Abastecimento Responsável: 80% dos fornecedores que representam 95% das compras
assinam o termo de RSE / Purchasing da ID Logistics;
3. 2027 – Saúde, Segurança: reduzir em 40% os acidentes de trabalho para todos os funcionários;
4. 2025 – Deficiência: aumentar em 20% a taxa de emprego de pessoas com deficiência;
5. 2030 – Promoção interna: atingir 70% da promoção interna para gerentes de armazém;

•

Ambiental
6. 2025 – Resíduos: atingir 85% de recuperação de resíduos;
7. 2025 – Compromissos do cliente: 75% dos armazéns comprometidos com um projeto ambiental em
colaboração com os seus clientes;
8. 2030 – Pegada de Carbono: reduzir em 40% as emissões das atividades logísticas (CO2 / Paletes)
escopo 1 e 2 vs.2018;
9. 2030 – Energia: reduzir a intensidade energética das atividades de logística em 20% (Kwh /M2) vs.
2018;

•

Societal
10. 2025 – Compromisso local: 100% dos países envolvidos num projeto com as comunidades locais.

DIREÇÃO ESPECIFÍCA E BASEASDA EM INCENTIVO
A estratégia de RSE é gerida pelo Departamento de RSE de acordo com relatórios específicos com métricas
dedicadas e a sua implementação é supervisionada diretamente pelo Comité Executivo do Grupo. Todos os
países comprometem-se a seguir o seu roadmap com objetivos anuais e individualizados. A partir de 2022, os
objetivos de RSE passarão a ser incluídos no cálculo de remuneração variável dos administradores e adaptados
às participações de cada função.
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Para saber mais sobre a estratégia de RSE da ID Logistics, aceda ao Relatório de RSE que lista a abordagem e os
compromissos do Grupo: https://www.id-logistics.com/en/sustainable-development/approach/
PRÓXIMO RELATÓRIO
Divulgação das receitas do terceiro trimestre de 2021 após o encerramento dos mercados a 25 de outubro de
2021.

SOBRE ID LOGISTICS
A ID Logistics é um grupo internacional de logística, com receitas de 1 534 milhões de euros em 2019. A ID Logistics tem mais de 320
Instalações em 18 países, representando mais de 58 milhões de m² de armazéns distribuídos pela Europa, América, Ásia e África, e tendo ao
seu dispor 21 000 funcionários. Com uma carteira de clientes equilibrada entre setores como o do retalho, detail picking, health e-Commerce,
a ID Logistics oferece soluções tecnológicas e está firmemente comprometida com o desenvolvimento sustentável.
A ID Logistics está cotada no Departamento A do mercado regulado NYSE Euronext de Paris (Código ISIN: FR0010929125, Ticker: IDL).
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