
DESCUBRA NOSSOS SERVIÇOS DE VALOR AGREGADO, PROJETADOS PARA REDUZIR 
E COMPENSAR SUA PEGADA AMBIENTAL:

VANTAGENS
ALCANCE SEUS OBJETIVOS AMBIENTAIS
Ao participar da transição da indústria de transporte, você reduzirá sua pegada de carbono com esses 
serviços disponíveis em todos os trades*.

RECEBA UMA DECLARAÇÃO OFICIAL
Você receberá uma declaração emitida pelo Grupo CMA CGM, informando os benefícios ambientais 
vinculados ao seu embarque. A declaração e a estrutura associada estão em conformidade com todas 
as normas ISO aplicáveis   e verificadas por terceiros regularmente: e podem ser usadas para atividades 
de comunicação e relatórios.

JUNTE-SE A NÓS AGORA
Para saber mais sobre CLEANER ENERGY biomethane, consulte o verso da página.
*O CLEANER ENERGY biomethane está disponível apenas para Containerships.

Obtenha mais informações

Disponível para 
nossas marcas:

ASSUMA O CONTROLE 
DE SEU DESEMPENHO 
AMBIENTAL

Escolha a energia com 
menor fator de emissão de 
carbono disponível

Apoie uma energia não 
fóssil

Gerencie suas emissões Regule sua pegada 
ambiental 

*



SEUS BENEFÍCIOS
ALCANCE SEUS OBJETIVOS 
DE REDUÇÃO DE CARBONO
Corte suas emissões de carbono em até 
88% Tank-To-Wake (considerando apenas a 
viagem do navio) e 67% Well-to-Wake (em 
todo o ciclo de produção e utilização de 
combustível). 
RECEBA UMA DECLARAÇÃO OFICIAL
Obtenha uma declaração oficial que garanta 
que a economia de CO2e foi associada aos 
seus embarques específicos.
Toda a estrutura está em conformidade com 
ISO 14020, 14021 e 14067 e é verificada por 
uma entidade terceira independente.
PARTICIPE DA TRANSIÇÃO DE ENERGIA
Apoie o desenvolvimento de uma nova oferta 
de energias renováveis   com biometano 
com garantia de origem, e faça parte de 
uma solução que beneficie o setor agrícola 
europeu através da economia circular.

COMO FUNCIONA?
Ao escolher o CLEANER ENERGY 
biomethane, você receberá uma declaração 
oficial informando a quantidade de 
biometano alocada para seus embarques e a 
economia de CO2e associada.
* Toda a metodologia é detalhada em uma 
estrutura disponível mediante solicitação. 

 O QUE É BIOMETANO:
Biometano é um gás verde renovável 
produzido em parte pela metanação de 
resíduos orgânicos e vegetais. O biometano 
usado pelo Grupo é originário da Europa.
Descubra como o biometano de origem 
garantida reduz suas emissões de CO2e, embora 
não esteja atualmente abastecido nos navios. 
Saiba mais sobre biometano neste vídeo:

APOIE UMA ENERGIA NÃO FÓSSIL
Reduza as emissões de carbono de seus embarques dentro da Europa em no mínimo 
67% e participe da transição energética da indústria de shipping.

JUNTE-SE A NÓS AGORA
SOLICITE CLEANER ENERGY biomethane 
Entre em contato com seu representante de vendas para começar agora ou  
hbg.info@containerships.eu para obter mais informações.

Disponível para:

Obtenha mais informações


