Grupo Emirates divulga Relatório Ambiental
Pelo terceiro ano consecutivo, empresa se destaca pela eficiência e pelos cuidados
com o meio ambiente

Grupo Emirates revela melhorias na eficiência de combustível das aeronaves e
evolui na redução das emissões de dióxido de carbono
São Paulo, 4 de setembro de 2013 - O
Ambiental anual referente ao ano fiscal
consecutivo, a empresa revela melhorias
aeronaves e evolui na redução das emissões
aviões modernos e mais eficientes.

Grupo Emirates divulgou o Relatório
de 2012-2013. Pelo terceiro ano
na eficiência de combustível das
de dióxido de carbono com o uso de

O relatório analisou os dados de desempenho ambiental a partir de uma série de
atividades do grupo incluindo as operações aéreas, transporte de carga e
operações de solo que vão desde engenharia a manutenção das aeronaves.
O objetivo do anuário é entender o impacto ambiental das operações das
empresas do grupo e identificar oportunidades para desenvolver as melhores
práticas ambientais com os 68 mil empregados.
As operações aéreas causam os principais impactos ambientais do Grupo Emirates,
a eficiência total de combustível para todos os passageiros e transporte de cargas
melhorou em 0,29%, caindo para 0,3103 litros por tonelada quilômetro (L/TK). Da
mesma forma, as emissões de dióxido de carbono caíram para 0,767 gramas de
CO2 por quilômetro tonelada (G CO2/TK), melhorando a eficiência em 0,3%.
Durante esse período, a Emirates cancelou os contratos de leasing de seis
aeronaves e teve a entrega de novas 34 aeronaves. No geral, a Emirates Airline
opera uma das frotas mais novas e mais eficientes do mundo, com uma média de
idade de seis anos. A média de idade da International Air Transport Association
(IATA) é de 11 anos.
O uso de aviões mais modernos fez com que a companhia aumentasse a eficiência
na operação de combustível, que é 15,7% melhor do que a média da indústria no
ano de 2012. As emissões de dióxido de carbono foram 16,6 % melhor do que a
média da IATA.
"Continuamos comprometidos em atuar como uma empresa ambientalmente
responsável", disse HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e diretorexecutivo do Grupo Emirates e Airline. "Este relatório mostra nossos esforços
contínuos para melhorar a nossa eficiência ambiental, seja no ar ou em solo.
Estamos satisfeitos que a introdução das novas aeronaves, modernas e
ecologicamente eficiente ajudou na melhoria da eficiência de combustível e
emissões de nossa frota. Nossos funcionários desempenham um papel
fundamental e integral para garantir que minimizaremos nosso impacto ambiental
e alcançaremos eficiência em nossos serviços."
Outros destaques importantes do relatório:
• A Emirates dobrou o volume de reciclagem no ano fiscal 2012-2013 - fechando o
período com 10.697 toneladas. Esse número foi alcançado por conta da inclusão
de um programa de reciclagem de óleo de cozinha usado por uma das
subsidiárias, o Alpha Catering.
• Após a coordenação com 34 países, as operações de voo da Emirates pouparam
mais de 4.200 toneladas de combustível e 13.200 toneladas de emissões de CO²
por ano, devido ao seu programa iFlex, que abriu 25 novas estruturas em todo o
continente africano para operações sul-americanas da empresa.
• A Emirates recebeu o Prêmio 'Fly Quiet', ou “voo silencioso” na tradução livre, do
San Francisco Airport em 2012 e 2013 pelo trabalho realizado por sua equipe de
operações de voo para reduzir o impacto do ruído em comunidades vizinhas.
• O Emirates Group Central Services Team liderou uma campanha para reduzir em
25%, ou 45 mil itens por mês, a quantidade de itens de correio na sede do Grupo
em Dubai.
• A Emirates Flight Catering está tentando lançar um dos primeiros programas nos
Emirados Árabes Unidos para a reciclagem de vidro.
• A equipe de Serviços de Bagagem está planejando, para o ano fiscal 2013-14, a

compra de 50 veículos elétricos que devem melhorar a qualidade do ar para os
trabalhadores na rampa do Aeroporto Internacional de Dubai.
• A Emirates planeja criar, ainda este ano, um fundo de subsídio ambiental a
instituições com o tema "um amanhã mais verde".
“Essas diversas iniciativas mostram os esforços contínuos para melhorar a nossa
consciência ambiental que estão rendendo dividendos em todo o Grupo Emirates",
disse Tim Clark, presidente da Emirates Airline. "Esperamos continuar isso no
futuro e estamos ansiosos para em breve anunciar novos projetos significativos."
A Emirates também está assumindo um papel de liderança na indústria da aviação
quando se trata de relatórios ambientais. Este ano, o relatório inclui uma proposta
para adotar uma nova medida de eficiência de combustível. O novo padrão,
medido por tonelada quilômetro por litro (TK / L), será a base da eficiência de
combustível em relatórios da empresa próximo ano.
O
relatório
completo
pode
ser
site:emirates.com/environmentreport.

visualizado

e

baixado

pelo

Sobre
a
Emirates
A Emirates é uma das companhias aéreas que mais rapidamente crescem no mundo. Recebeu cerca
de 500 prêmios internacionais pela sua excelência e conta com 8,3 milhões de membros Skywards.
Atualmente, voa para 134 destinos em 76 países e opera uma frota de 201 aeronaves, incluindo o
número recorde na indústria de 35 aviões A380. Outras 193 aeronaves estão encomendadas, no
valor
de
US$
71
bilhões.
Para
mais
informações,
acesse . www.emirates.com.
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Network
A Interamerican Network é a empresa líder de mercado especializada em gestão de marketing e relações
públicas
para
clientes
da
indústria
do
turismo.
Nossos clientes: Alaska Airlines . Atlantis Resorts . Cathay Pacific . Choose Chicago . Dallas/Fort Worth
International Airport . Dragonair . Dubai Department of Tourism & Commerce Marketing . Emirates Airline .
Jordan Tourism Board . Las Vegas Convention & Visitors Authority . Loews Hotels . Millennium Hotels .
Ministerio de Turismo del Ecuador . NYC & Company . One&Only Resorts . Premium Outlets|Simon Group .
Small Luxury Hotels of the World . St. Maarten Tourist Bureau . Texas Tourism . Tourism Australia . Travel
Nevada . Worldcome Destination Specialists
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