
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 POSITIVE OFFSET, 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 

*



VANTAGENS 
COMPENSE SUAS EMISSÕES ATRAVÉS DE 
PROJETOS SUSTENTÁVEIS
Em parceria com o PUR projet, um reconhecido 
ator que promove projetos de soluções baseadas 
na natureza (NBS), compense suas emissões 
remanescentes por meio de projetos de longo 
prazo, como reflorestamento e projetos sociais. 
Todos eles são certificados pelos mais altos 
padrões.
RECEBA UMA DECLARAÇÃO OFICIAL
Receba um Certificado de Crédito de Carbono 
pela quantidade de CO2 compensada. 
Você também receberá um Certificado de 
Contribuição detalhando o impacto positivo de 
sua contribuição nas comunidades locais.
TENHA UM IMPACTO POSITIVO NAS 
COMUNIDADES LOCAIS
POSITIVE OFFSET também contribui para projetos 
de soluções baseados na natureza apoiados por 
ONGs e organizações locais com o objetivo de ter 
um impacto positivo nas comunidades locais.

COMO FUNCIONA?
Ao escolher POSITIVE OFFSET, você receberá 
créditos de carbono Gold Standard ou VCS 
(Verified Carbon Standard), emitidos pelo nosso 
parceiro PUR Projet.
Ele certifica que as VERUs (Voluntary Emission 
Reduction Unit) foram canceladas nos Registros 
Oficiais.
Você também receberá um Certificado de 
Contribuição.
Ambos serão entregues no final de cada 
trimestre, para todas as compensações de CO2 
durante o trimestre em questão.
POSITIVE OFFSET pode cobrir tanto as emissões 
de GHG do transporte marítimo como terrestre.

JUNTE-SE A NÓS AGORA
SOLICITE POSITIVE OFFSET  
Durante o processo de reserva online, selecione POSITIVE OFFSET, entre em contato com seu 
representante de vendas para começar agora ou ho.actservices@cma-cgm.com para obter mais 
informações.

REGULE SUA PEGADA AMBIENTAL
Escolha POSITIVE OFFSET para agir sobre suas emissões de carbono remanescentes por 
meio de projetos socioambientais em todo o mundo e receber créditos de carbono Gold 
Standard ou VCS.

Disponível para:

Digitalize aqui para obter 
mais informações


