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Qual a pegada de CO2 de um veiculo a gasolina?
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6000 Kg CO2 

Recursos aquíferos limitados

10000 Kg CO2 

1000 Kg CO2 

2500 Kg CO2 

8000 Kg CO2 



Qual a pegada de CO2 / m2 da construção de um 
edifício de escritorios?
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Recursos aquíferos limitados

800-1000 Kg CO2/m2

Fachadas e Caixilharia = 15%



O que fazemos na Hydro em prol da Sustentabilidade
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Processo  de Reciclagem da Hydro
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Tipos de Sucata

Pre-Consumo
(Sucata de extrusão e fabricação)

Pos-Consumo

Nunca se tornou produto Tive um ciclo de vida prévio



Processo  de Reciclagem da Hydro (Dormagen, Alemanha)
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Processamento de sucata de alumínio pós-consumo

Let’s look at the trailer…
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Alumínio infinitamente reciclável

75%
do alumínio
produzido é 
reutilizado

apenas

5%
da energia inicial 

é utilizada na 
reciclagem

>90%
Recycling rates of

aluminium
in automotive and

construction

O Aluminio pode ser infinitamente 
reciclado sem perder caracteristicas

Confirmado por 
EDP (Declaração 

Ambiental de 
Produto)



Reciclar é fundamental
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O que contém 100% de um bilete de CIRCAL?

min. 75%
min. 75% sucata pós-consumo

mais um pouco de sucata 
pós-consumo

às vezes sucata 
pré-consumo

alumínio primário



Certificados CIRCAL (75R)

DNV GL statement applies to Årdal, Karmøy , Sunndal, Høyanger, Husnes



A EPD – Declaração Ambiental de Produto - é uma maneira standard de quantificar o impacto 
ambiental de um produto ou sistema com base na análise do ciclo de vida.

Obtenção de 
Recursos Fabricação

Packaging e 
transporte Utilização

Fim de vida 
útil

Todos os selos verdes utilizam a EPD como fonte de dados ambientais.

ü A Hydro emite certificados EPD nos seus produtos.

EPD (DAP) - o que é?

Soluções sustentáveis certificadas



Certificado ASI

Soluções sustentáveis certificadas

Cradle To Cradle

BREEAM

LEED



Legislação
Directiva 2010/31, sobre eficiencia energética de edificios

àPara cada país, estabelece revisões mínimas a
cada 5 anos sobre os requisitos de eficiência
energética.

àImplementação em 2020 da EECN, quase zero
edifícios de energia:
Em 31 de dezembro de 2018: Edifícios de
autoridades públicas.
Em 31 de dezembro de 2020: Todos os novos
edifícios.

Situação - atual e futura

Legislação Portuguesa
• DL 118/2013 REH/RECS & PNAEE



Projectos com liga CIRCAL
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