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Fábricas de Madrid e Valladolid da IVECO recebem “Estrela Lean & Green” pelas 
reduções em termos de pegada de carbono 
 

A “Estrela Lean & Green” certifica os feitos alcançados pelas duas unidades fabris no domínio da redução da pegada de 

carbono em 20% num período de cinco anos, após terem abraçado o programa “Lean and Green” em 2016. 

 

Este reconhecimento representa um novo passo em frente rumo ao objetivo da IVECO de descarbonização do transporte 

comercial através da sua estratégia de sustentabilidade. 

 

 

Castanheira do Ribatejo, 17 de novembro de 2022 

 

 

As fábricas da IVECO de Madrid e Valladolid foram premiadas pela Associação de Fabricantes e Distribuidores (AECOC) 

com a “Estrela Lean & Green”, fruto da redução das respetivas pegadas de carbono. As duas fábricas inscreveram-se no 

programa “Lean and Green” em 2016, tendo dado início a um Plano de Ação para redução das emissões de CO2 e 

minimização do impacto dos processos logísticos nas emissões de gases com efeito de estufa, visando reduzir a sua 

pegada de carbono em 20% num período de cinco anos. 

 

A “Estrela” atribuída pela “Lean & Green” – a maior plataforma da Europa especificamente destinada a reduzir as 

emissões em toda a cadeia de fornecimento – certifica que as duas fábricas cumpriram este compromisso. Esta conquista 

representa um contributo tangível para o objetivo da IVECO de alcançar a neutralidade carbónica em toda a sua cadeia 

de valor, bem como um passo significativo na sua abrangente estratégia de sustentabilidade. 

 

A fábrica de Madrid tem a responsabilidade pela produção de toda a gama de veículos pesados da IVECO para os 

mercados globais, contando com uma mão-de-obra de 2.850 colaboradores. A unidade de Valladolid emprega cerca de 

1.000 pessoas e fabrica o veículo comercial ligeiro Daily, nas versões chassis-cabine e Hi-Matic. Além disso, é também 

responsável pelo fabrico e pintura das cabines para a produção das gamas pesadas da fábrica de Madrid. 

 



 
 

 
 

IVECO S.p.A. 
Via Puglia 35 

10156 Turin, Italy 

www.iveco.com 

 

As medidas de redução da pegada de carbono implementadas nas duas fábricas envolveram emissões diretas (Âmbito 

1), emissões indiretas (Âmbito 2) e eficiência dos transportes (Âmbito 3), afetando a maioria dos processos produtivos. 

Algumas das ações implementadas advieram de ideias recolhidas entre os trabalhadores de ambas as fábricas. 

 

 

As medidas de Âmbito 1 e 2 focaram-se na redução local em termos de consumo de gás natural e de eletricidade, 

envolvendo ações com projetos de energia fotovoltaica, instalação de recuperadores de calor nos pós-combustores, 

geração de energia foto-térmica e diversificação na produção de aquecimento. 

 

 

As atividades de Âmbito 3 incluíram, entre outras, a otimização das denominadas rotas ‘milk run’ de modo a permitir uma 

carga completa por camião, o desenvolvimento de novos modelos de contentores para otimização do processo de carga, 

utilização da tecnologia RFID para melhorar os inventários e a redução dos transportes expressos desnecessários. 

 

 

 

 
IVECO 

 
A IVECO é uma marca do Iveco Group N.V. (MI: IVG). A IVECO concebe, fabrica e comercializa uma ampla gama de veículos 

industriais ligeiros, médios e pesados, camiões de offroad e veículos para aplicações em missões de fora de estrada. 

 

A ampla gama de produtos IVECO inclui o modelo Daily, veículo que cobre o segmento de 3,3 a 7,2 toneladas, o Eurocargo no 

segmento das 6 às 19 toneladas e, no segmento pesado acima das 16 toneladas, a gama IVECO WAY com as versões de 

estrada IVECO S-WAY, as versões de offroad IVECO T-WAY e o IVECO X-WAY para missões menos exigentes em fora de 

estrada. Adicionalmente, sob a marca IVECO Astra, produz veículos todo-o-terreno basculantes rígidos ou articulados e veículos 

especiais. 

 

A IVECO emprega cerca de 21.000 funcionários a nível global, gerindo unidades de produção em 7 países da Europa, Ásia, 

África, Oceânia e América Latina, fabricando veículos equipados com as mais avançadas tecnologias. Os 4.200 pontos de venda 

e assistência distribuídos por mais de 160 países garantem o apoio técnico em qualquer local em que opere um veículo IVECO 

 

Informações institucionais complementares sobre 

- a IVECO em www.iveco.com (global) e em www.iveco.pt; (Portugal)  

http://www.iveco.com/
http://www.iveco.pt/


 
 

 
 

IVECO S.p.A. 
Via Puglia 35 

10156 Turin, Italy 

www.iveco.com 

 

 

 

Para mais informações, favor contactar: 
 
 
 
IVECO Press Office – EMEA Region 
pressoffice@iveco.com 
www.ivecopress.com   
 
Portal de Imprensa – EMEA Region 
media.ivecogroup.com/EMEA-ENGLISH/IVECO-BUS  
  

 
Iveco Portugal  
Wanda Quelhas 
Brand Marketing, Press & Communication 
wanda.quelhas@iveco.com 
 
Gabinete de Imprensa Portugal 
Good News Comunicação  
Tel.: +351 214 531 484 
iveco@goodnews.com.pt 
  

 
Facebook:  https://www.facebook.com/IVECO/ 

YouTube: https://www.youtube.com/user/ivecoitaly 
Instagram: https://www.instagram.com/iveco/ 

Twitter: https://twitter.com/Iveco 
IVECO Live Channel: https://ivecolivechannel.com 
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