
 

Panasonic reforça compromisso 

 “A Better Life, A Better World” no Dia 

Mundial do Ambiente 
 

 
 “Uma empresa é uma entidade pública da sociedade. A missão de 

uma empresa é contribuir para a sociedade. A empresa deve 
existir harmoniosamente com cada comunidade e ambiente”, esta 
é a premissa de Kazuhiro Tsuga, Presidente da Panasonic 
Corporation no que se refere às políticas ambientais; 

 A empresa mantém-se pelo segundo ano consecutivo no Top 5 
mundial do ranking Best Global Green Brands da Interbrand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisboa, 05 de Junho de 2015 – Com a celebração do Dia Mundial do Ambiente, a 

Panasonic reforça uma vez mais as premissas que defende no que se refere à eco-

inovação. De facto, a Panasonic continua a garantir que os processos de fabrico e produtos 

finais de consumo tenham um impacto mínimo sobre o meio ambiente e está a 

desenvolver novas tecnologias energéticas que deem lugar a uma sociedade mais 

sustentável onde desde o televisor até à simples lâmpada tudo é pensado e desenvolvido 

com base em políticas de sustentabilidade ambientais. 

 

Desde 2010 que a Panasonic pretende converter-se na primeira empresa em inovação 

“verde” do sector da electrónica de consumo para o ano 2018, quando se cumprem 

100 anos desde a sua fundação.  

 

Através daquele que se designa o “Green Plan 2018”, que funciona como guia para 

alcançar os objetivos definidos em matéria ambiental, a empresa quer posicionar-se como 

líder nos rankings de sustentabilidade empresarial.  
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Entre os objetivos da empresa destacam-se: a 

redução das emissões de CO2 de mais de 

10.000 toneladas através dos seus centros de 

fabrico europeus; conseguir uma taxa de 

reciclagem de 99% nos centros de produção 

europeus e uma redução de 5% na 

quantidade de resíduos gerados no ato da produção. 

Respeitante aos produtos, a Panasonic prevê classificar mais de 80% dos seus modelos 

etiquetados, dentro das primeiras classes de eficiência energética no mercado.  

 

A aposta da Panasonic na “eco inovação” 

Grande parte dos 6,6% de faturação que a Panasonic destina a I+D é dirigida a “eco 

inovação”, que varia desde a aplicação de medidas de eficiência energética em todos os 

produtos da companhia, até projetos principais no âmbito da sustentabilidade.   

 

A Panasonic conta com projetos de referência mundial, como é a Fujisawa Sustainable 

Smart Town (Fujisawa SST), uma cidade sustentável nos arredores de Tóquio que utiliza 

sistemas de energia inteligentes, ou como a casa “Smart Eco”, que parte da premissa de 

respeito ao meio 

ambiente e da emissão 

de gases de efeito de 

estufa. 

 

O projeto da Smart 

Town de Fujisawa 

conta com um 

orçamento de 590 

milhões de euros que 

transformará o espaço da antiga fábrica da Panasonic numa cidade verde. No total são 19 

hectares onde se construirá cerca de 1.000 casas, todas elas com sistemas de poupança 

energética, até ao final de 2018.  

 

Estas vivendas terão as últimas tecnologias para criar, armazenar e controlar a 

energia com a finalidade de que esta cidade reduza as emissões de CO2. Outras 

características que contemplam este novo modelo de cidade são a criação de espaços para 

facilitarem a recarga de carros elétricos, de bicicletas elétricas e uma orografia totalmente 

favorável ao pedestre.  

 

A Panasonic é também um dos quatro players envolvidos 

na criação do conceito de Skolkovo Smart City, a maior 



 

cidade sustentável da Europa que estará localizada a 20 quilómetros de Moscovo (Rússia). 

 

Reconhecimentos em sustentabilidade: Best Global Green Brands 

 

 A Panasonic Corporation foi reconhecida como a quinta empresa do mundo em matéria de 

sustentabilidade, segundo o ranking Best Global Green Brands da consultora Interbrand. A 

multinacional japonesa é a primeira marca do sector da electrónica de consumo. 

 

 

 

Como marcos principais da empresa, a Best Global Green Brands destacou a Panasonic 

por ter vindo a alcançar mais reconhecimentos “Energy Star” quando comparado com outra 

marca de electrónica de consumo. Atualmente, mais de 300 modelos da Panasonic contam 

com este logo, que indica que o produto consome menos energia sem sacrificar o seu 

rendimento ou características.  

 

A empresa atingiu igualmente um rácio de reciclagem na ordem dos 99,3% em 2013 e tem 

vindo a utilizar aproximadamente 12.000 toneladas de plástico reciclado na produção dos 

seus produtos. No mesmo ano, a água utilizada nas suas fábricas por unidade básica de 

produção melhorou em 0,7% quando comparado com 2012. A Panasonic está a trabalhar 

arduamente no desenvolvimento de produtos líderes na indústria que contribuem para a 

poupança da água, indica a consultora Interbrand.  

 

Por último, destaca que em 2009, a Panasonic lançou eletrodomésticos com a função 

ECONAVI, que controlam automaticamente a potência e o consumo da água através de 

sensores e outras tecnologias. Paralelamente, a empresa disponibiliza 25 produtos com 

esta função que permite a consumidores de 88 países poupar água e energia através de 

um crescimento acentuado da gama de produtos inteligentes. 

 

“Dar luz” a conceitos ecológicos e amigos do ambiente 

 

No caso da eficiência nos produtos cabe destacar:  

 

- A redução do consumo de energia dos televisores LED Panasonic, que contam 

com uma eficiência energética excecional: a gama de televisores de 50” e 

superiores conseguem níveis de eficiência energética A++.   

- Os ares condicionados Panasonic Inverter poupam mais energia, em aquecimento 

até 64% e até 50% em refrigeração. 

- No caso das máquinas de lavar, a empresa conseguiu que se consuma 20% 

menos de energia que uma máquina classificada com tipo A. 



 

- Os novos frigoríficos da Panasonic dispõem de 5 níveis de potência para ajustar o 

consumo de energia às condições ambientais e de uso de cada utilizador. Além 

disso, alcançam rendimentos energéticos A++, a melhor classificação possível por 

oferecer um consumo mínimo.  

- Panasonic lançou uma gama de lâmpadas de alta eficiência de luz que responde 

ao compromisso do Protocolo de Quioto. 

 

Iluminação LED 

A Panasonic é a quarta empresa do mundo em fabricação de lâmpadas e o fornecedor 

número um de lâmpadas LED no Japão.  

A lâmpada LED Nostalgic Clear E27 é mais um dos produtos 

da Panasonic que vêm reforçar o posicionamento da marca no 

que se refere a políticas ambientais através da tecnologia 

Unique Center Mounting a fim de recriar um design semelhante 

a uma lâmpada incandescente. É uma lâmpada moderna e 

clássica simultaneamente. 

 

O circuito das lâmpadas LED da Panasonic permite proceder a 

ciclos de ligado e desligado (aproximadamente 100.000 vezes) 

sem com isto prejudicar a vida útil da lâmpada e conferir liberdade ao utilizador para ligar e 

desligar a lâmpada quando entende. Com uma classificação energética A++, as lâmpadas 

LED da Panasonic oferecem um rendimento de luminosidade 70% até ao final da sua vida 

útil, permitindo uma poupança energética na ordem dos 83%. 

 

A par da sua utilização ambiental e poupança energética, a Panasonic também incentiva 

que quando a vida útil da lâmpada terminar os utilizadores devem tratar este resíduo 

especial e depositá-lo nos locais aconselhados. 

 

 

 

Compromisso Panasonic “A Better Life, A Better World” reforçado na celebração do 

Dia Mundial do Ambiente 

 

 

 
Para mais informações: 

Visite:  www.panasonic.com/pt 

Acompanhe-nos em: 

   
 

 
Sobre a Panasonic 

A Panasonic Corporation é líder mundial no desenvolvimento e produção de produtos 

electrónicos para consumidores finais e empresas, assim como em mobilidade e aplicações 

http://www.panasonic.com/pt
http://feeds2.feedburner.com/panasonicblog
http://www.youtube.com/panasonicportugal
https://www.facebook.com/PanasonicPortugal


 

pessoais. Desde a sua fundação em 1918, a empresa expandiu-se a nível mundial e opera 

agora com mais de 468 empresas subsidiárias e 94 associadas em todo o mundo, 

registando vendas liquidas consolidadas de 7,715 mil milhões de ienes (56.000 milhões de 

euros) no ano fiscal finalizado a 31 de Março de 2015. Comprometida na procura de novos 

valores através da inovação em áreas distintas, a empresa esforça-se por criar uma vida e 

um mundo melhor para os seus clientes. Para obter mais informação sobre a Panasonic, 

visite o site da empresa http://panasonic.net/. 

 

http://panasonic.net/

