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INICIATIVA «UM CONTENTOR, UMA ÁRVORE»

O DESAFIO
A Medline oferece aos seus clientes europeus uma vasta carteira de produtos médicos e cirúrgicos, 
muitos dos quais são feitos na Ásia e na Europa. O transporte destes produtos a partir das várias 
fábricas até à porta dos nossos clientes na Europa implica uma grande rede de transporte marítimo, 
rodoviário, ferroviário e aéreo que contribui substancialmente para a pegada de carbono da Medline.

O QUE É QUE A MEDLINE ESTÁ A FAZER ACERCA DISSO
Para minimizar o nosso impacto ambiental, lançámos a iniciativa «Um Contentor, Uma Árvore». 
Por cada contentor enviado para a Europa, vamos plantar uma árvore na Europa para ajudar nos 
esforços de reflorestação deste continente.  

Já tomámos medidas! 

Só em abril de 2018, a Medline apadrinhou a plantação de 2000 árvores em França. As 2000 árvores 
que plantámos representam 2000 contentores de dispositivos médicos enviados de duas das nossas 
divisões de produtos: bandejas de procedimento esterilizadas (SPTs) e batas/campos cirúrgicos. 

E isto é apenas o começo daquilo que será um projeto de responsabilidade social empresarial a longo 
prazo em vários países da Europa. No futuro, serão representadas ainda mais divisões de produtos.

VANTAGENS AMBIENTAIS E SOCIAIS DAS ÁRVORES PLANTADAS PELA MEDLINE

CLIMA
2 000 000 km de carro compensados

BIODIVERSIDADE
4000 abrigos de animais criados

SAÚDE
667 anos de oxigénio criados

EMPREGO
2000 horas de trabalho criadas

O impacto das árvores que plantámos em França é:

Dimensão: 2000 árvores suplementares ao  
projeto atual
Espécies de árvore: Douglásia (90%), larício (5%), 
carvalho (5%)
Onde: Saint-Pierre-La-Bourlhonne, França
Quando: Abril de 2018
Parceiro da Medline: Reforest Action, uma 
organização sediada em França

Para mais informação, contacte a Medline pelo endereço: csr-europe@medline.com

PRESERVAR AS NOSSAS FLORESTAS

https://www.reforestaction.com/en/saint-pierre-la-bourlhonne-63?_cldee=ZmFkemFpLm11bnlhcmFkemlAbWVkbGluZS5jb20%3d&recipientid=contact-b38f34a316d1e711813d005056937492-ad56a66467a949b78f0e2f8ede1de6e5&esid=c446ecd3-e242-e811-8151-00505693143f&urlid=1
https://www.reforestaction.com/en/

