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A Responsabilidade Social é um valor base do nosso negócio, 
assim como o é a Sustentabilidade e, por esse motivo, con-
tinuaremos empenhados em conduzir iniciativas, projetos e, 
claro, o nosso negócio como um todo, tendo sempre em vis-
ta o melhor contributo possível para estes dois eixos.

Nesse sentido, temos procurado fazer a diferença no setor da 
logística e entrega de encomendas, através de soluções que 
juntam tecnologias inovadoras a opções de entrega e recolha 
de encomendas sustentáveis e que, em simultâneo, oferecem 
o maior grau de conveniência para o consumidor. Este é um 
compromisso que assumimos de forma contínua com o intuito 
de oferecer a qualidade máxima nos nossos serviços, respon-
dendo às necessidades e exigências do mercado, ao mesmo 
tempo que seguimos uma estratégia verde com o intuito de 
gerar o melhor impacto possível no ambiente.
Tendo em conta aquilo que temos alcançado nos últimos anos 
e a diferença que temos conseguido fazer neste setor, temos 
tudo para acreditar que estamos no caminho certo.”

Na DPD, a criação de um negócio 
verdadeiramente sustentável é o que 

nos move. É o nosso propósito. A nossa 
abordagem de Sustentabilidade é inspirada e 
orientada por três pilares - «Pessoas, Planeta 

e Comunidades» - sabendo que partilhamos 
todos a #MesmaMorada.

Partilhamos todos a
mesma morada.
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A DPD Portugal, a Mercedes-Benz Vans e a Repsol assinaram, em Junho de 2021, um acordo que 
envolve a aquisição por parte da DPD de 55 veículos elétricos e respectivas bases de carregamen-
to à Repsol, representando um investimento superior a 3,6 milhões de euros.
Esta medida insere-se no compromisso do DPDgroup de redução da pegada ambiental nas 200 
principais cidades europeias, sendo que até 2025 reduzirá nestas mesmas cidades as suas emissões 
de CO2 em 89% e os poluentes em 80% em relação a 2020. Lisboa é, então, uma das primeiras 
cidades europeias abrangidas, sendo já habitual que esteja na linha da frente da introdução das 
iniciativas  da estratégia Green do DPDgroup.
O acordo reflete o Plano Estratégico da Repsol, alicerçado na multienergia e no Cliente Único, 
e corrobora o comprometimento com a transição energética e a aposta na diversificação de 
negócios de baixas emissões de Carbono. É, ainda, uma clara demonstração de compromisso com 
os acordos de mobilidade sustentável, assinados com a Câmara Municipal de Lisboa.

Emissões Zero

Semana Europeia da Mobilidade
Anualmente de 16 a 22 de Setembro, os cidadãos europeus têm a oportunidade de gozar uma se-
mana inteira de atividades dedicadas à mobilidade sustentável, com o objetivo de se facilitar um 
debate alargado sobre a necessidade da mudança de comportamentos relativamente à mobili-
dade, em particular no que toca à utilização do automóvel particular.
Em 2021, a semana da mobildade europeia marcou o arranque da circulação de apenas veículos 
verdes da DPD na cidade de Lisboa.

DPD é a primeira operadora expresso a
entregar 100% das suas encomendas em

Lisboa com viaturas zero emissões

55 veículos 100% elétricos eSprinter da Mercedes-Benz Vans passaram a circular para as entregas 
de encomendas da DPD, representando uma redução de 87% das actuais emissões de CO2 e 84% 
de NOx e evitando perto de 330 toneladas de gases poluentes por ano.

Olivier
Establet
CEO da DPD 
Portugal

«
Sustentabilidade



Francisco Ferreira, Presidente da Associação Zero, sobre este processo, referiu  que “Cidades de maior di-
mensão como Lisboa e Porto apresentam sérios problemas de cumprimento dos valores-limite de deter-
minados poluentes, principalmente de dióxido de azoto resultante do tráfego rodoviário associado a veícu-
los de combustão interna. Há uma perda da esperança de vida ainda significativa, para além de causar ou 
agravar doenças respiratórias, e ainda afetar o ambiente. Numa cidade, as empresas com frotas associadas, 
nomeadamente na distribuição, dado o elevado número de quilómetros percorridos, têm um significado 
ainda maior nas medidas que tomem ao passarem a utilizar veículos sem emissões. A ZERO considera que a 
DPD ao garantir uma frota totalmente elétrica em Lisboa estabeleceu um marco importante no esforço de 
redução da poluição do ar e para a descarbonização que outras empresas e entidades devem seguir. A tran-
sição para a mobilidade elétrica é uma enorme valia pela redução da poluição do ar, das emissões de gases 
com efeito de estufa que causam as alterações climáticas, para além da redução significativa do ruído”.

“A cooperação entre a Repsol, a DPD Portugal e a Mercedes-Benz Vans Portugal assume um sig-
nificado e uma simbologia acrescidas. A solução encontrada é uma clara demonstração do alin-
hamento da Repsol com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS), nomeadamente o 
17, parcerias em prol das metas, que, por sinal, permitirá a persecução de outros ODS, como, por 
exemplo, o ODS 7, energia limpa e acessível, o ODS 11, cidades e comunidades sustentáveis e o ODS 
13, combate às alterações climáticas, objetivos preponderantes em toda a nossa definição es-
tratégica. Hoje, celebramos um momento importante e demonstramos como as sinergias intra e 
intersetoriais, permitirão superar os desafios mais prementes do planeta”.

Armando Oliveira, Administrador-Delegado da Repsol Portuguesa

Ainda, para assinalar a Semana da Mobilidade, a solução
 apresentada pela DPD, Mercedes-Benz Vans e Repsol para a 

descarbonização das entregas na cidade de Lisboa esteve 
presente entre os dias 16 e 19 de Setembro, na Praça da 

Figueira, com a exposição de uma carrinha DPD num posto de 
abastecimento especialmente decorado para este dia.

“A disponibilização destas viaturas do modelo eSprinter movido 100% a energia elétrica, reflete 
a estratégia global da Mercedes-Benz na sustentabilidade do meio ambiente sem emissões lo-

cais, com especial foco nas cidades. A consolidação da gama de veículos 100% elétricos da Mer-
cedes-Benz Vans vai acontecer já em 2022, com o lançamento do eCitan, dedicado ao transporte 

de mercadorias e concebido especialmente para corresponder às exigências de circulação nos 
centros urbanos, que alia um espaço de carga generoso à incorporação de tecnologia de ponta, 

na qual se destacam avançados sistemas de segurança e conectividade.”

Mário Neves, Managing Director da Mercedes-Benz Vans Portugal
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Monstro Marinho 
construído com 300.000 
garrafas de plástico recolhidas 
pela DPD
A DPD juntou-se ao movimento #PURIFY liderado pela empresa ECO – Água 
Filtrada, para a recolha de garrafas descartáveis usadas, em Eco-escolas e 
no Pingo Doce.  Graças aos esforços das nossas Operações, foram recolhidas 
300.000 garrafas, o equivalente a 12 toneladas, com as quais foi criada uma 
instalação artística com mais de 50 metros, moldada pelas mãos dos Skeleton 
Sea, e pode ser vista na Doca dos Olivais, junto ao Oceanário de Lisboa. 
O “Monstro Marinho”, nome dado à instalação, representa algo que não é mi-
tológico: o “monstruoso” volume de plástico nos oceanos. Esta estrutura foi 
inaugurada no Dia Mundial da Água e faz a alusão de que a humanidade está a 
ser literalmente “engolida” pelo seu próprio plástico. Este apoio insere-se no 
nosso programa de Responsabilidade Social Corporativa (DrivingChangeTM), 
no âmbito do qual temos executado várias iniciativas, tendo em mente que 
trabalhamos em conjunto com a Comunidade, em prol de construirmos um 
planeta melhor.

City Trees
De forma a contribuir para a melhoria do ar na capital portuguesa, a DPD 
implementou o projeto-piloto City Trees, com estreia mundial em Portugal, 
que consistia na “plantação” de duas estruturas únicas de madeira na zona 
da Avenida da Ribeira das Naus, em Lisboa, em Setembro de 2020 e retiradas 
no início de Janeiro de 2021. 
As City Trees, equipadas com diferentes tipos de musgo que limpam o ar 
e produzem oxigénio para até sete mil pessoas por hora, por unidade, têm 
integrada uma tecnologia IoT com sensores que permitem recolher infor-
mação, de forma exaustiva, sobre o estado dos equipamentos, além de for-
necer dados em tempo real sobre o ambiente e a qualidade do ar em re-
dor dos mesmos. Em quatro meses, permitiram produzir 3,6 toneladas de 
oxigénio na sua zona de intervenção, o equivalente a uma centena de ár-
vores num só local.
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Horta Corporativa no Porto
Em Agosto de 2021, a DPD implementou um novo conceito: o programa Liga-te à 
terra da Noocity, que consistiu na criação de uma Horta Corporativa, na estação de 
Alfena, no Porto. Este projeto permite, entre muitos outros benefícios, melhorar as 
relações humanas, aprender a cultivar os alimentos, promover o bem-estar no local 
de trabalho e a biodiversidade urbana.
Foram instaladas 2 “camas de cultivo” que oferecem um sistema autónomo e produti-
vo, com sub-irrigação e vermicompostagem integradas. Têm sido cultivados diversos 
vegetais, com a presença mensal de um grower da Noocity, que anima as ações dos 
elementos das equipas de Alfena que pretendam conhecer como se faz este cultivo. 

DPD marca
presença na
1ª Conferência 
Green Savers
A DPD Portugal marcou presença na 1ª Conferência 
Green Savers com o tema “A Revolução da Sustentabi-
lidade”, onde foram partilhadas diversas iniciativas e in-
sights que têm permitido às empresas contribuir para 
um planeta mais sustentável.
Rui Nobre, General Manager of Operations da DPD Por-
tugal, foi o Keynote speaker do tema “Logística Urbana 
Verde – Qual o caminho?”, que reflete a importância da 
sustentabilidade e a forma como está presente na es-
tratégia da DPD.

Clique aqui para ver a apresentação 
da DPD na  conferência

PORQUÊ 
UMA HORTA 
CORPORATIVA?

1. Melhorar as relações 
humanas

2. Promover o bem-estar 
no local de trabalho

3. Aprender a cultivar os 
seus alimentos

4. Promover a biodiversi-
dade urbana

https://youtu.be/wjbEEJ5Ja74
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Por um planeta melhor
No âmbito do Leilão de 2021, e porque a DPD tem como grande preocupação ajudar a tornar o nosso planeta num lugar melhor, de-
cidimos apioar a ANP|WWF, uma ONGA portuguesa sem fins lucrativos que trabalha em alinhamento com a visão e estratégia global 

da WWF. 
   

A missão da ANP|WWF é a conservação da biodiversidade nacional e ecossistemas florestais, a proteção da biodiversidade marinha 
e a promoção da sustentabilidade das pescas, a conservação dos ecossistemas de água doce e seus recursos hídricos. A ANP|WWF 
intervém ainda sobre o tema das alterações climáticas e na promoção do consumo sustentável. Com a vossa ajuda, a qual uma vez 

mais agradecemos, conseguimos angariar um valor que nos permitirá contribuir para alguns projetos desta organização.
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A área mediterrânea de Portugal, localizada maioritariamente a sul do Tejo, faz 
parte de uma região que é maioritariamente ocupada por áreas agroflorestais 
de cortiça e azinho, o montado. O montado é uma paisagem única e um san-
tuário da biodiversidade, incluindo alguns dos habitats floristicamente mais di-
versos do Mediterrâneo. Contudo, as alterações climáticas, a erosão dos solos 
e a escassez de água têm vindo a causar a degradação dos ecossistemas, razão 
pela qual é necessário promover a gestão florestal, de uma forma sustentável, 
deste valioso ecossistema. 
Assim, nasce o projeto Green Heart of Cork, que visa conservar a maior mancha 
de sobreiro do mundo e proteger uma das paisagens culturais mais ameaçadas 
de Portugal. 

Apoio à proteção da 
Biodiversidade: 
Projeto Green Heart 
of Cork 

A Hora do Planeta, evento histórico da WWF, é um movimento global que une 
milhões de pessoas em todo o mundo para mostrarem o seu compromisso com 
o planeta. É uma iniciativa da WWF que nasceu em 2007 em Sidney, na Austrália, 
quando 2,2 milhões de pessoas e mais de 2.000 empresas apagaram as luzes por 
uma hora numa tomada de posição contra as alterações climáticas. 15 anos depois 
a Hora do Planeta tornou-se num movimento de sustentabilidade global com mais 
de 3.5 mil milhões de pessoas em 192 países a mostrarem o seu apoio a esta causa 
ao desligarem simbolicamente as suas luzes. Desta forma, incentivamos todos vós 
a juntarem-se a esta iniciativa no dia 26 de Março, desligando todas as luzes e equi-
pamentos elétricos entre as 20h30 e 21h30. 

De forma a celebrar este dia e iniciativa, a ANP|WWF organizou uma Corrida pela 
Natureza, com duas vertentes: um trail de 10 a 12 Km e uma caminhada aberta a 
todos (4 a 5 Km) , em Monsanto, no dia 26 de Março de 2022.

Hora do Planeta 

Clique aqui para ver um pequeno 
video sobre este projeto

Veja como foi a Hora do Planeta 2022 
pelo mundo

https://www.youtube.com/watch?v=TMlnmaDjbuQ&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=SNCIzi6WdLs


Dia do Pijama
Este ano, celebrou-se o Dia Nacional do Pijama a 22 de Novembro e a DPD foi, uma vez mais, o parceiro da 
Mundos de Vida neste projeto, que vem lembrar o país que “uma criança tem direito a crescer numa família”. 
Em Portugal, mais de 97% das 7.000 crianças separadas dos seus pais vivem em instituições, quando podiam 
crescer no seio de uma família, num ambiente de felicidade, amor e compreensão. 
Alusivo a este projeto, foi criado um pequeno filme, chamado “A Encomenda”, que mostra momentos da grande 
operação da DPD Portugal que, em dois dias, entrega os Kits da Missão Pijama em 4.000 escolas das cidades e 
pequenas aldeias, de norte a sul do país. A banda sonora de “A Encomenda” faz parte da Dança-Canção “Acred-
itar” da Missão Pijama de 2021 que foi coreografada pelo Cifrão e é cantada por Soraia Ramos.
Para a DPD, é um enorme privilégio e orgulho fazer parte desta iniciativa, entregando não só kits, mas sonhos 
e desejos que se tornam realidade.

Ajuda às crianças 
do Hospital 
Santa Maria
A DPD procedeu a uma recolha de brinquedos 
junto dos seus colaboradores, para entrega à Ala 
Pediátrica do Hospital de Santa Maria. Foi com mui-
to entusiasmo que entregámos vários presentes 
para as crianças que se encontravam internadas 
neste serviço durante a época de Natal, alegran-
do os seus dias. Um obrigado do Hospital de Santa 
Maria aos colaboradores da DPD que participaram 
nesta iniciativa! 

Anjinhos 
de Natal

Nos últimos anos, a DPD Portugal tem vindo a 
apoiar o projeto “Anjinhos de Natal” do Exérci-
to de Salvação e este ano não foi exceção. Este 
projeto consiste em angariar presentes de Na-
tal para entregar a famílias carenciadas que não 
conseguem oferecer presentes aos seus filhos, 
sem que estes se apercebam que vieram de 
uma instituição.
A DPD tem o privilégio de, por mais um ano, ser 
parte ativa deste ato solidário, não só através 
da participação dos nossos colaboradores en-
quanto padrinhos e madrinhas, como também 
através da rede Pickup, e graças à mesma, 4000 
crianças receberam o seu presente.
Uma vez mais, agradecemos a todos os padrin-
hos e madrinhas da DPD que se juntaram a esta 
iniciativa tão bonita e especial, que permitiu 
abençoar tantas famílias e fazer deste um Na-
tal melhor para as crianças a quem entregamos 
um presente. Ficamos muito felizes pela opor-
tunidade de fazer a diferença na vida destas cri-
anças, acreditando que por cada entrega, há um 
Natal mais feliz.

Comunidades

Uma encomenda não é apenas uma caixa, mas o que lá 
está dentro. Por isso, quem trabalha na DPD não entre-

ga caixas. Entrega desejos, entrega  festas, entrega coisas 
que têm o poder de mudar o mundo. OBRIGADO à DPD 

por entregar rapidamente caixas que não são meras caix-
as, são  SONHOS que se tornam em realidade. 

     – Equipa da Missão Pijama

Clique aqui para 
ver “A Encomenda”
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Acreditar
A DPD apoiou a Acreditar, uma associação de pais e amigos de 
crianças com cancro, com o objetivo de ajudar e apoiar estas 
crianças a nível emocional, logístico, social ou outro que as 
famílias necessitem. 
Graças ao valor doado pela DPD, foi possível à instituição pa-
gar todas as despesas de um quarto na casa Acreditar para 
uma família, em Lisboa.
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https://www.youtube.com/watch?v=2NsyZoX4Gq8


Famílias Seguras
A DPD Portugal apoiou a iniciativa Famílias Seguras com a entrega de testes de rastreio à Covid-19 
de Norte a Sul do país, abrangendo um universo de cerca 220 pessoas de Cuidadores Informais, 
Pessoas Cuidadas e seus familiares. O Programa Famílias Seguras consiste no rastreio gratuito à 
Covid-19 para Cuidadores informais, Pessoas Cuidadas, e familiares em convivência direta, sendo 
uma iniciativa do Centro de Testes de Ciências (CTC), da Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa (Ciências ULisboa), em parceria com a Associação Nacional de Cuidadores Informais (ANCI).
Recorrendo à rede Pickup, os kits de amostra foram levantados nas lojas mais próximas de cada 
família. Todo o processo de entrega e recolha dos kits de amostra para rastreio gratuito à Covid-19 
foi realizado através da rede de lojas Pickup da DPD, garantindo toda a segurança e higienização 
do processo. 

Para mais informação, por favor 
consulte o nosso site

dpd.pt

DPD Portugal DPD Portugal
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