
 

 
 
 

SUEZ LANÇA NOVO MAPA DE AÇÕES NO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE 

 

Com quatro grandes prioridades, o Road Map 2017-2021 prioriza o desenvolvimento 

sustentável em quatro prioridadess 

 

Nesse dia mundial do meio ambiente, 5 de junho, a SUEZ divulga seu Road Map para 

o período de 2017 a 2021, concebido após uma ampla consulta interna e externa com 

mais de cinco mil pessoas (colaboradores, acionistas e investidores, profissionais do 

setor público, do setor privado, de entidades de ensino e pesquisa, jornalistas e 

membros da sociedade civil) em 49 países. Com quatro prioridades e 17 

compromissos, o novo Road Map é uma ferramenta de gestão para alcançar as metas 

estabelecidas dentro de quatro anos.  

 

Com o desafio das alterações climáticas, do crescimento populacional (mais de 9 

bilhões em 2030), da urbanização crescente (mais de 70% das pessoas viverão nas 

cidades em 2030), é essencial buscar soluções para garantir recursos sustentáveis 

necessários para o nosso futuro. Nesse contexto, o desenvolvimento deve vir 

acompanhado da preservação dos recursos naturais. Por isso, o novo mapa de ações 

da SUEZ inclui como prioridade: 

1. Ser uma companhia colaborativa, aberta e responsável 

2: Ser líder na economia circular e de baixo carbono 

3: Acompanhar, com soluções concretas, a transição ambiental de seus clientes 

4: Contribuir para o bem comum 
 

Esse novo Road Map mapa define metas mais ambiciosas, que incluem a saúde e 

segurança dos colaboradores, recuperação de materiais e de energia, além da redução 

das emissões de gases estufa. Ele também incorpora questões emergentes, propondo 

planos de ação para gerenciar melhor as questões relacionadas à globalização, como 

o respeito pelos direitos humanos, e promover métodos de trabalho colaborativos.  

Todo o Road Map 2017-2021 de Desenvolvimento Sustentável está disponível online 

- http://bit.ly/2qB3335  
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Sobre a SUEZ 

Estamos no início da revolução dos recursos. Com o aumento da população mundial, a crescente 

urbanização e da escassez dos recursos naturais, economizar, otimizar e alavancar recursos é essencial 

para o nosso futuro. A SUEZ abastece 92 milhões de pessoas com água potável nos cinco continentes, 

atende 65 milhões de habitantes com serviços de saneamento. Trata 16,9 milhões de toneladas de 

resíduos sólidos por ano e produz 7 TWh de energia local e renovável. Com quase 83 mil empregados, 

a SUEZ é um jogador-chave da economia circular para a gestão sustentável dos recursos. Nossa missão 

é ajudar nossos clientes a aumentar a produção de água potável, superar o desafio da escassez, 

aumentar a proteção do ambiente e cumprir os requisitos legais. Em 2016, a SUEZ gerou uma receita 

de € 15,3 bilhões. 

 


