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Sustentabilidade 

 

FUCHS vive um papel pioneiro na proteção do clima 

 

A FUCHS PETROLUB é o maior grupo independente de lubrificantes do 

mundo. Esta posição de liderança significa uma enorme responsabilidade. 

Um líder antecipa o futuro, define novos rumos e influencia, de forma vital, 

o desenvolvimento do setor em que opera. A FUCHS está consciente disso 

e assume esta responsabilidade de liderança na íntegra. Por isso, o grupo 

alemão não coloca a sustentabilidade na lista de prioridades só agora. Já 

o fez há mais de uma década. Desde 2010 que as 58 localizações da 

FUCHS no mundo estão a implementar medidas para reduzir as emissões 

de CO2 – desde o consumo energético na produção até aos materiais 

administrativos. Este trabalho contínuo tornou possível a neutralidade em 

CO2 no dia 1 de janeiro de 2020. Agora o grupo FUCHS já pratica um saldo 

zero de CO2, uma vez que equilibra as emissões que ainda não se 

conseguem evitar com investimentos de compensação em projetos que 

protegem o clima.  

 

«A neutralidade em CO2 é um marco muito importante no nosso empenho 

para proteger o clima. Mesmo assim, apenas é o resultado das várias 

medidas benéficas que tomámos ao longo dos últimos dez anos», informa 

Paul Cezanne, diretor-geral da FUCHS Lubrificantes, e garante «que a 

FUCHS continua empenhada em reduzir ainda mais as emissões de 

dióxido de carbono.» 
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De 2010 até hoje: 10 medidas da FUCHS para mais sustentabilidade 

 

2010 

Stefan Fuchs, Diretor Executivo da FUCHS, assina o Compromisso para 

Ação Responsável na Economia, com a qual 21 empresas líderes da 

Alemanha se comprometem a atuar em benefício das pessoas. A 

sustentabilidade é um dos seis princípios do compromisso.     

 

2011 

A FUCHS cria o cargo do Chief Sustainability Officer, com responsabilidade 

pela sustentabilidade de todo o grupo. 

 

2012 

Cada localização com produção da FUCHS recebe um Local Sustainability 

Officer. 

  

2013 

A Direção publica um Guia de Sustentabilidade que serve de orientação 

para todos os colaboradores. 

 

2014  

A FUCHS assina a Responsible Care Global Charta da Associação Mundial 

da Indústria Química. Com esta carta global de responsabilidade, as 

empresas assinantes comprometem-se a contribuir para melhorar a 

sustentabilidade de forma contínua.  
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2015 

A FUCHS chega à conclusão que a sustentabilidade merece uma área 

central na empresa e cria um departamento específico que reporta 

diretamente à Direção Técnica. 

 

2016 

A Fundação Prémio Alemão de Sustentabilidade e o Governo Alemão 

escolhem a FUCHS, entre 800 participantes, como a PME mais 

sustentável da Alemanha. 

 

2017 

As medidas abrangentes para reduzir as emissões de CO2 são 

reconhecidas: A fábrica de Mannheim da FUCHS é distinguida pela Aliança 

para Maior Eficiência dos Recursos na Alemanha. 

 

2018   

A FUCHS declara o seu apoio aos 17 objetivos das Nações Unidas para 

um desenvolvimento sustentável. 

 

2019 

A FUCHS participa na fundação e assume a liderança da Sustainability 

Task Force, uma nova força especial da Associação Europeia de 

Lubrificantes UEIL. 

 

2020 

A FUCHS torna-se neutra em CO2. 
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FUCHS Lubrificantes, Unip. Lda. 

Contacto para a imprensa: 

BUSS Comunicação 

T. 261 938 487 

Silke Buss: sbuss@buss.pt 

 

Sobre a FUCHS em Portugal 

O Grupo FUCHS, maior fabricante independente de lubrificantes do 

mundo, fundou uma filial em Portugal em 1989. Desde então, a FUCHS 

Lubrificantes Unipessoal, Lda. tem vindo a oferecer ao mercado português 

uma das gamas mais alargadas de lubrificantes: lubrificantes automóveis 

e industriais, massas lubrificantes, fluidos de tratamento de metais, 

lubrificantes para aplicações especiais e serviços. As primeiras instalações 

eram em Pedrouços na Maia, onde iniciou a produção de lubrificantes 

industriais e automóveis que terminou em 2013. Em 1995 a FUCHS 

mudou-se para a Zona Industrial da Maia, onde está até hoje. 

 

Sobre o Grupo FUCHS  

O Grupo FUCHS desenvolve, produz e comercializa lubrificantes e 

produtos especiais relacionados para praticamente todas as áreas de 

aplicação e setores. Fundado em Mannheim em 1931, o Grupo FUCHS 

emprega, a nível mundial, mais de 5.600 colaboradores em 62 empresas. 

A FUCHS é o maior fabricante independente de lubrificantes do mundo. Os 

seus principais mercados são a Europa Ocidental, a Ásia e a América do 

Norte. 
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Informação importante  

Este comunicado à imprensa contém depoimentos relativos ao futuro que se ba-

seiam em suposições e avaliações da direção da FUCHS PETROLUB SE. Apesar 

da direção acreditar que estas suposições e avaliações são corretas, a evolução 

real e os resultados reais no futuro podem, por consequência de vários fatores, 

divergir muito. Estes fatores podem ser, por exemplo, a alteração da situação eco-

nómica geral, dos preços de aquisição, dos valores de câmbio e dos juros, assim 

como alterações no setor da indústria de lubrificantes. A FUCHS PETROLUB SE 

não assume a garantia nem a responsabilidade jurídica pela concordância de facto 

entre as suposições e avaliações feitas neste comunicado à imprensa e a evolu-

ção e os resultados alcançados no futuro. 

 


