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Mitsubishi Electric nomeada para as "A Lists" de fornecedor nas categorias 

de Água e Clima da CDP 

A empresa recebe quatro distinções "A List" nos programas da CDP 

 

TÓQUIO, 12 de janeiro de 2017 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje que a 

CDP, um sistema de divulgação global para que as empresas e as cidades possam gerir o seu impacto 

ambiental, atribuiu à Mitsubishi Electric as classificações "A List" mais altas nas práticas de gestão do clima 

e da água no seu programa da cadeia de abastecimento. 

 

As distinções "A List" em ambas as categorias baseiam-se em questionários enviados aos fornecedores nas 

cadeias de abastecimento das empresas que são membros da CDP.  

 

A CDP já tinha anunciado em novembro de 2016 que a Mitsubishi Electric tinha sido nomeada para a "A 

List" do Clima de 2016 da CDP e para a "A List" da Água de 2016 da CDP, como forma de reconhecer os 

esforços extraordinários da empresa no combate às alterações climáticas e na proteção dos recursos hídricos. 

 

A Mitsubishi Electric é um líder em tecnologias ambientais avançadas que permitem que várias empresas 

globais possam oferecer sustentabilidade, segurança, fiabilidade e comodidade melhoradas para o bem da 

sociedade global. Com base na sua Meta ambiental 2021, a empresa contribui para a criação de sociedades 

com baixas emissões de carbono baseadas na reciclagem e reúne cada vez mais esforços na proteção da 

biodiversidade. A Mitsubishi Electric contribui igualmente para a sustentabilidade através da redução 

contínua do impacto ambiental dos processos de produção em toda a sua cadeia de valor global e através do 

desenvolvimento de produtos e serviços que reduzam o impacto ambiental. 

 

 

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 

PUBLIC RELATIONS DIVISION 
7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8310 Japan 

 

Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. 

Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da 

versão em inglês original. 
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Acerca da CDP 

A organização não governamental internacional que realiza estudos, revela desempenhos e avalia atividades 

ambientais de empresas e cidades. Quase 830 investidores institucionais que gerem bens no valor de 100 

triliões de USD confiam na CDP para investimentos com impacto nas alterações climáticas, o objetivo 

principal da CDP, e mais de 640 investidores institucionais com gestão de ativos no valor de 67 triliões de 

USD confiam na CDP para investimentos relacionados com recursos hídricos. Os detalhes sobre as empresas 

"A List" da cadeia de abastecimento serão fornecidos no Relatório da Cadeia de Abastecimento de 2017 da 

CDP, que será publicado no website da CDP a 24 de janeiro. 

 

### 

 

Sobre a Mitsubishi Electric Corporation 

Com mais de 90 anos de experiência no desenvolvimento de produtos fiáveis e de alta qualidade,  

a Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) é um líder mundial reconhecido ao nível do fabrico, 

marketing e vendas de equipamento elétrico e eletrónico utilizado em comunicações e processamento de 

informação, descoberta do espaço e comunicações por satélite, eletrónica de consumidor, tecnologia 

industrial, energia, equipamento de construção e de transporte. Integrando o espírito do seu lema 

empresarial, Changes for the Better, e do seu lema ambiental, Eco Changes, a Mitsubishi Electric procura ser 

uma empresa ecológica líder a nível mundial, enriquecendo a sociedade com tecnologia. A empresa registou 

vendas de grupo consolidadas no valor de 4394,3 mil milhões de ienes (38,8 mil milhões de dólares*), no 

ano fiscal terminado a 31 de março de 2016. Para obter mais informações, visite: 

www.MitsubishiElectric.com 

* A uma taxa de câmbio de 113 ienes para o dólar americano, determinada pelo mercado de câmbio  

de Tóquio a 31 de março de 2016 


