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Mensagem da 
administração

Objetivo de crescimento, uma 

sociedade sustentável através 

de força tecnológica e incríveis 

recursos humanos

Boas-vindas
O ar é algo que nos rodeia 24 horas por dia.

Na Daikin, o futuro do ar do mundo é a nossa principal preocupação.

Utilizamos a nossa experiência com o ar, a nossa aptidão para inovação e o 

nosso domínio da tecnologia para melhorar o ar que respiramos.  

Esta é a nossa missão.

Para mais informações, visite daikin.pt
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A nossa promessa
A nossa promessa consiste em assegurar que os atuais e futuros clientes, podem confiar na Daikin relativamente 
ao que existe de mais avançado em termos de conforto, para que se concentrem na vida pessoal e profissional. 
Prometemos que nos dedicaremos à excelência tecnológica, ao design e às normas de qualidade mais elevadas para 
que os clientes possam confiar no conforto que proporcionamos. O nosso compromisso com o planeta é absoluto.

Os nossos produtos estão na vanguarda do menor consumo de energia, sendo que apostaremos na inovação 
para reduzir ainda mais o impacto ambiental das soluções AVAC&R (aquecimento, ventilação, ar condicionado e 
refrigeração).  
Nós lideramos enquanto outros se limitam a seguir. Prosseguiremos com a liderança nas soluções AVAC&R à medida 
que a nossa especialização em todos os setores de mercado combinada com a experiência de mais de 90 anos, nos 
permitem oferecer valor acrescentado em relações prolongadas com base na confiança, respeito e credibilidade.

Cultura inovadora
Prometemos continuar com a nossa visão de futuro, tratando os desafios como oportunidades para produzir 
soluções cada vez melhores. Promoveremos a inovação e percorreremos todas as distâncias pelos nossos clientes e 
pela nossa empresa. Demonstraremos inteligência e disponibilidade para realizar ações de forma diferente. Vamos 
respeitar os principais valores da nossa marca e desfrutar do sucesso sustentável com um crescimento contínuo.

Responsabilidade
Responsabilidade de proteger o ambiente em tudo o que a Daikin faz. Todas as nossas políticas, práticas e processos 
são desenvolvidos e implementados com a sustentabilidade ambiental em mente.
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1924

Akira Yamada funda 
a Osaka Kinzoku 

Kogyosho Ltd., e nasce 
a Daikin

1973

Daikin Europe N.V. 
(complexo de produção, 

administração e 
armazém) é estabelecida 

em Ostend, Bélgica

2010

É lançado o Nexura 
- uma unidade 

interior com painel de 
aquecimento radiante

É atribuído o certificado 
Série de avaliação de 

segurança e saúde 
ocupacional (OHSAS) 

18001

1933

É desenvolvida 
investigação para fluidos 
frigorigéneos fluorados

1978

É lançado o ar 
condicionado  

Sky Air para aplicações 
comerciais ligeiras

2012

É lançado o ar 
condicionado  

Sky Air para aplicações 
comerciais ligeiras

1935

O gás fluorocarboneto é 
fabricado com sucesso

1982

É lançado o VRV 
(Volume variável do 

fluido frigorigéneo) no 
mercado japonês

2013

É lançado o VRV 
(Volume variável do 

fluido frigorigéneo) no 
mercado japonês

1936

A refrigeração 
“Mifujirator” é utilizada 

como o primeiro ar 
condicionado do Japão 

para comboios

1984

A Daikin comercializa 
o primeiro ar 

condicionado tipo 
inverter

2015

É lançado o VRV i-Series, o 
primeiro VRV no mercado 

dividido em 2 partes: 
permutador de calor e 

compressor

Acesso livre global a Patentes 
para equipamento que utiliza 

fluido frigorigéneo R-32 de 
próxima geração

1938

Primeiro frigorífico 
Daikin

1994

A Daikin Europe recebe 
o certificado de garantia 
de qualidade ISO 9001

História da Daikin
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1951

A Daikin torna-se o 
primeiro fabricante no 

Japão a produzir em 
massa equipamento 
de ar condicionado 

autónomo e compacto

1995

A produção de sistemas 
VRV, Sky Air e  
Multi-Split são 

transferidos do Japão 
para a Europa

2016

O fabricante italiano de 
refrigeração comercial, 
Zanotti, foi adquirido 

pela Daikin Europe para 
alargar a atual gama de 

refrigeração.

É estabelecido a  
Daikin Air Conditioning 

Egypt (SAE).

1957

É desenvolvido o 
primeiro compressor 

rotativo japonês

1997

A Daikin Europe N.V. 
introduz o compressor 

swing

2017

De 2006 a 2017, a 
Daikin adquiriu vários 

fabricantes de sistemas 
de ar condicionado 
e aquecimento para 

impor a sua posição no 
mercado.

OYL Industries,  
empresa-mãe da 

McQuay International, 
AAF International e 

J&E Hall, ROTEX GmBA, 
Airfel, TEWIS

1958

É introduzido o primeiro 
ar condicionado 

com bomba de calor 
compacto

2006

É lançado o  
Daikin Altherma

É lançado o  
Ururu Sarara

2018

Em outubro, a Daikin adquiriu 2 empresas:  
A Recair, que se tornou o Gabinete de Vendas 

Finlandês (DEFO), e a empresa norueguesa  
Friganor que se tornou uma empresa afiliada  

da Daikin (DANO).

Em novembro, decorreu a aquisição do  
AHT Group, uma empresa austríaca  

especializada na refrigeração comercial.

1966

É iniciada a produção de 
chillers centrífugos

2007

É lançada a nova cassete 
roundflow

1969

É desenvolvido o 
primeiro Multi-Split

2009

É lançado o Daikin Emura

É lançado o Daikin Altherma 
de alta temperatura

Primeiro fabricante a 
receber a etiqueta ecológica 

para as bombas de calor 
com o Daikin Altherma de 

baixa temperatura

O ar que respira
O ar é essencial para a nossa existência e o nosso papel 
em protegê-lo continua a expandir.
Desde a fundação em 1924, dedicamo-nos com uma 
paixão desmedida para superar os desafios em 
permanente evolução do ar, para sermos o fabricante 
líder de sistemas de climatização.  
Ao utilizar a nossa exclusiva tecnologia de vanguarda, 
fornecemos produtos incríveis e soluções de sistema 
para garantir ambientes de vida confortáveis e 
sustentáveis para todas as pessoas e regiões do 
mundo. 

Isto tem sido, e sempre será, a missão da Daikin. 

Foi em 1924 que a nossa paixão pela inovação iniciou. 
Acreditamos que a inovação faz parte do nosso ADN e 
é um fator que nos ajuda não só a criar e a desenvolver 
os melhores produtos no mercado de AVAC&R, mas 
também a sermos um líder a fornecer as futuras 
soluções de ar.

Futuro da Daikin
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A Daikin no mundo
Daikin, um verdadeiro 
líder nas soluções de 
climatização em todo o 
mundo

Ser único

A Daikin é o único fabricante envolvido em todas as 
vertentes do fabrico, vendas e assistência de uma 
vasta gama de produtos de ar condicionado.  
Fabrica os seus próprios compressores e investigação 
em químicos e fluidos frigorigéneos. 

As nossas equipas de especialistas correspondem 
às necessidades de cada região, clima e cultura 
fornecendo controlo sobre os quatro elementos do 
ar, incluindo temperatura, humidade, caudal de ar e 
pureza.

Temos uma presença global em 145 países.  
Isto dá-nos muitas vantagens, não só nas vendas 
e fabrico, mas também na proximidade com os 
requisitos locais para as soluções que fornecemos.  
Ao estar ativamente envolvido em todas estas regiões 
e países, sabemos o que os nossos clientes pretendem 
e podemos antecipar as suas necessidades.  
É por essa razão que também fabricamos em 
diferentes regiões em todo o mundo.

Instalações de produção ao pormenor

AC: concentração mais forte na Ásia
Compressores: situação semelhante
Químicos: a sede na Europa encontra-se em 
Dusseldorf, com 2 fábricas de produção em Oss (NL)  
e Lyon (FR)
As recentes aquisições resultaram em novas fábricas, 
incluindo: McQuay Cramlington, Cecchina e Milan, 
ROTEX (Güglingen GER), para Refrigeração: Zanotti, 
Hubbard, Tewis e AHT.

17,7%  
Europa, Médio Oriente,  
África e Rússia

21,7% 
Japão

15,4%  
China

29,1%  
América

16,1%  
Outro

RESULTADOS 

DE VENDAS 

DE AC POR 

REGIÃO

15

1



9

Instalações de produção de sistemas de ar condicionado

Instalação de produção de químicos

14

4

18

4

7

1
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Além de alojar a sede de produção e administração 
europeia, a Daikin Europe N.V. é a sede de vendas e 
marketing EMEA. 

As instalações de produção europeias em Pilsen e 
Brno (República Checa), assim como na Cecchina e 
Milão (Itália), Cramlington (RU) e Hendek (Turquia) 
adicionaram capacidade e otimizaram os prazos de 
entrega a todos os mercados.
Com a aquisição do fabricante de aquecimento 
alemão ROTEX GmbH, a Daikin Europe N.V. fortaleceu 
as suas ofertas e expandiu a sua presença no mercado 
de aquecimento. E a aquisição do fabricante italiano 
Zanotti, do fabricante espanhol Tewis, do fabricante 
austríaco AHT e da Hubbard no Reino Unido, 
aumentou a carteira de produtos no mercado de 
fluidos frigorigéneos.

Produção da Daikin  
na Europa

Daikin Europe N.V.
Área da fábrica 26.000 m²

Início da produção 1973

Gama de produtos Daikin Altherma, Sky Air, VRV,  

Mini chiller, Refrigeração 

ROTEX heating systems GmbH
Área da fábrica 14.970 m²

Início da produção 1973

Gama de produtos Aquecimento, painéis solares, 

depósito de armazenamento

AHT Group - Rottenmann (AT)
Início da produção 1983

Gama de produtos Frigoríficos comerciais  

e expositores de congelação

Daikin Applied Europe - Milão
Área da fábrica 6.450 m²

Início da produção 2008

Gama de produtos Unidades de tratamento de ar

Daikin Device Czech Republic s.r.o. Brno
Área da fábrica 24.361 m²

Início da produção 2006

Gama de produtos Compressores,  

Acumuladores, Vasos de pressão

Daikin Applied UK - Cramlington
Área da fábrica 14.214 m²

Início da produção 1966

Gama de produtos Unidades de tratamento de ar

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. 
Plzen
Área da fábrica 43.319 m²

Início da produção 2004

Gama de produtos Split, Sky Air & VRV, Aquecimento

Daikin Applied Europe - Cecchina
Área da fábrica 21.000 m²

Início da produção 1969

Gama de produtos Chillers + Compressores

Daikin TURKEY AS
Área da fábrica 55.000 m²

Início da produção 1999

Gama de produtos Ar condicionado residencial,  

unidades de tratamento de ar, caldeiras,  

unidades ventilo-convectoras, radiadores de painel

Zanotti – Pegognana (IT)
Área da fábrica 38.000 m²

Início da produção 2016

Gama de produtos Refrigeração

Zanotti + Tewis – Valência (ES)
Área da fábrica 6.500 m²

Início da produção 2016

Gama de produtos Refrigeração

Zanotti – Ipswich (UK)
Área da fábrica 4.750 m²

Início da produção 2016

Gama de produtos Refrigeração

Hubbard – Ipswich (UK)
Início da produção 1968

Gama de produtos Do transporte à  

refrigeração comercial

Fábricas
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Outras instalações de produção europeias incluem a J&E Hall, AAF, produção de fluido frigorigéneo
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prémio Factory of the Future
A Daikin foi galardoada com o 

WINNER OF THE 2017 AWARD 

Temos o prazer de anunciar que a Daikin Europe N.V. (DENV)  
é a vencedora do prémio Factory of the Future 2017. 

Entre as 265 empresas participantes, (65% das quais são PMEs), a DENV foi uma das cinco empresas reconhecidas 
pelo substancial crescimento e compromisso para com produção de classe mundial.  
O prémio Factory of the Future é apresentado pela Made Different, uma organização conjunta que promove o 
futuro do fabrico na Bélgica.

Fábricas do futuro
O que define exatamente uma Fábrica do futuro? De 
acordo com a Made Different, uma Fábrica do futuro 
incorpora Industry 4.0 (a quarta revolução industrial), 
uma visão baseada em sete critérios para medir o 
sucesso de uma empresa de fabrico no séc. XXI. Estes 
sete critérios variam entre a capacidade de uma 
fábrica incorporar tecnologias de classe mundial e o 
desenvolvimento inteligente e sustentável com foco 
na tecnologia. Além disso, esta visão também defende 
uma abordagem centrada no ser humano, encarando 
os funcionários como um ativo importante para o 
futuro desenvolvimento de uma empresa.

Aceitar a mudança
Enquanto sede regional para a multinacional  
Daikin Industries, Ltd., o local de produção da 
DENV em Ostend, Bélgica, é responsável pelo 
desenvolvimento, ligação digital, testes, produção e 
comercialização de soluções de climatização para a 
Europa, Médio Oriente e África.
Com a recente expansão do centro de Investigação e 
Desenvolvimento (I&D) da Daikin, a DENV começou 
a implementar um “Plano de reforma da fábrica”, 
baseado em Kaizen, a filosofia japonesa de melhoria 
contínua. Desde o início do “Plano de reforma da 
fábrica”, a DENV atingiu uma produtividade 30% 
superior na linha de produção e no departamento de 
imprensa, 30% de redução no inventário e um plano 
de produção mais rápido. Ao focar na mudança como 
chave para o sucesso, a DENV reforçou a sua posição 
como um centro de inovação e desenvolvimento para 
a Daikin Global.
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Preparada para o futuro
O ORGULHO e entusiasmo de cada funcionário são as forças impulsionadoras por detrás da nossa estratégia de grupo

Produzir
 › Próximo do mercado como uma fábrica “3S”, resistente às 
mudanças do mercado

 › Inteligente, simples, elegante

Reduzir
 › O impacto ambiental dos nossos produtos durante todo o ciclo 
de vida

Inovar
 › Desenvolver novos produtos e soluções inteligentes, focados 
nas necessidades dos clientes

Diversificar
 › Expandir o negócio dos sistemas de ar condicionado e investir 
no crescimento das bombas de calor, refrigeração e produtos 
aplicados

Fortalecer
 › Criar um ambiente de trabalho onde as pessoas trabalham 
com entusiasmo e reconhecem o crescimento
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76.484 colaboradores que 
suportam a nossa empresa
Uma empresa é apenas tão boa quanto as pessoas que 
trabalham na mesma. Enquanto interveniente global, 
temos 76.484 funcionários dedicados a trabalhar 
afincadamente todos os dias. Cada um destes 
funcionários está preparado para fornecer as melhores 
soluções para criar uma climatização perfeita para si, 
onde quer que esteja.

A Daikin Europe N.V. faz parte da Daikin Industries 
Ltd. O volume de negócios e emprego aumentaram 
substancialmente ao longo dos anos para satisfazer 
a crescente procura de produtos Daikin em todo o 
mundo, como se reflete nos mais recentes valores 
apresentados pela Daikin Industries Ltd. e  
Daikin Europe N.V.

Factos e números
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2,3%  
Outro

8,1% 
Químicos

89,6% 
Expansão (in)direta

VENDAS POR 
UNIDADE 

COMERCIAL
DAIKIN INDUSTRIES LTD. 

(FY16)

16,1% 
Outro

21,7% 
Japão

29,1% 
América

15,4% 
China

17,7% 
EMEA

RESULTADOS 
DE VENDAS 
DE AC POR 

REGIÃO

Daikin Europe N.V. em revista (FY18)
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Daikin Europe N.V.
Desde 1973 - Ostend (Bélgica)
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A Daikin em Portugal
35 anos de presença em Portugal

A Daikin Airconditioning Portugal S.A., nasceu em
Novembro de 2004, decorrente do processo de
aquisição da Esteproar pela Daikin Europe N.V.

Ao manter toda a estrutura administrativa, comercial
e técnica da Esteproar, a Daikin Portugal manteve
uma mais valia que se revelou fundamental ao
longo dos últimos 35 anos no mercado nacional:  
a competência.

A Esteproar - Estudos e Projectos de Ar Condicionado,
nasceu em 1982. Em 1985, começou a representar, 
em exclusivo, a marca japonesa Daikin em Portugal.

Em virtude da dinâmica de trabalho, qualidade,
fiabilidade, inovação e tecnologia dos seus
produtos e serviços, assim como da formação que
é assegurada aos seus colaboradores e parceiros,
tornaram esta empresa líder de mercado e uma
referência até aos dias de hoje.

A Daikin conta com cerca de 95 colaboradores em 
Portugal, distribuídos por diversos departamentos: 
Técnico-Comercial, Consultoria, Financeiro, 
Assistência técnica/ Pós-Venda, Marketing, Logístico 
e Recursos Humanos.
Atualmente, a Daikin está a ser representada em 
Portugal continental e Ilhas por mais de 1000 
empresas instaladoras e revendedoras.

Jan Logghe assume a direção da Daikin Portugal em 
Maio de 2019, com uma estratégia direcionada para 
o trabalho de equipa e na prestação de um serviço 
de excelência ao cliente, e na digitalização.

Sede Delegação Norte

Diretor Geral
Jan Logghe
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Daikin (Sede) 
Quinta da Fonte - Paço de Arcos, Oeiras
Escritório, showroom, sala de formação

Daikin (Filial Norte) 
Zona industrial de Varziela - Vila do Conde 
Escritório, showroom, sala de formação 

AÇORES

MADEIRA
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Formação
Uma empresa que aposta na formação

A Daikin, desde 1990 dedicou especial atenção às necessidades dos seus parceiros através de for-
mações contínuas permitindo o desenvolvimento e excelência dos seus parceiros na instalação de 
produtos Daikin e prestação de serviços.

Temos ao seu dispor em ambos os escritórios, de 
Lisboa e em Vila do Conde, salas teórica e prática 
onde desenvolvemos formações de toda a gama de 
produtos Daikin. 

Sempre em busca da excelência e para continuar a 
investir nos nossos parceiros, renovámos a sala teó-
rica e prática da sede, em Paço de Arcos, com uma 
quantidade maior de soluções da área da climatiza-
ção, água quente, energia solar térmica e ventilação.
 

Contando com a sua equipa de profissionais alta-
mente qualificados, com um conjunto muito abran-
gente de cursos, além de percursos formativos 
completos para cada área de negócio.

Sala de Formação (Laboratório)

Sala de Formação (Teórica) Showroom

Sala de Formação (Laboratório)
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Pós-venda
Excelente capacidade de resposta
A Daikin Airconditioning Portugal, dispõe de uma  
equipa de técnicos altamente especializados para dar 
apoio à sua rede de instaladores no comissionamento e 
no diagnóstico de eventuais anomalias no equipamen-
to Daikin.

Salientando também o desenvolvimento de uma pla-
taforma online, destinada aos seus parceiros para sele-
ção, encomenda e expedição de peças sobresselentes,  
o que aumenta a celeridade autonomia de resposta.

Logística
Excelente capacidade de resposta

A Daikin Airconditioning Portugal S.A. dispõe de um 
armazém para peças e equipamentos, localizado na 
Azambuja. Tendo um armazém presente localmente 
em Portugal, assim como a possibilidade de abastecer 
o mercado directamente a partir de outros armazéns na 
Europa, nomeadamente de Espanha, e sendo a maioria 
dos produtos produzidos na Europa, é garantida uma 
resposta às necessidades de máquinas e peças sobres-
selentes do mercado. 

Showroom
Conheça as nossas soluções

Temos um showroom, na sede em Paço de Arcos, bem 
como na Filial na Vila do Conde, onde exibe várias solu-
ções das diferentes gamas  e aplicações.

Disponibilizamos ainda a todos os que queiram visitar 
o nosso showroom de forma digital, fazê-lo através do 
nosso site numa Visita Virtual 360º. Aqui podem consul-
tar os catálogos, vídeos e informações sobre as unida-
des expostas.
Saiba mais em www.daikin.pt

Aluguer
Rapidez e confiança

Temos ao seu dispor um serviço de aluguer de soluções 
de arrefecimento e aquecimento, a curto e longo prazo 
para todos os tipos de aplicações (Edifícios, indústria, 
pistas de gelo, eventos, centro de dados, adegas, entre 
outros).

Saiba mais sobre os nossos serviços de aluguer e usu-
frua de um serviço completo que inclui transporte,
instalação, comissionamentos e manutenção.

Solicite o seu orçamento através do nosso site  
www.daikin.pt ou email aluguer@daikin.pt
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Gama de produtos 
premiados
Dispomos de soluções globais, com um portefólio 
de produtos para todas as necessidades dos nossos 
clientes. Desde aplicações residenciais para habitações, 
escritórios ou lojas, a aplicações comerciais pequenas 
e maiores para hotéis, restaurantes, apartamentos e 
utilização industrial.
Entrámos no mercado de aquecimento com o nosso 
sistema de bomba de calor ar-água inovador, Daikin
Altherma. Expandimos também a nossa gama de 
sistemas hidrónicos graças à aquisição da OYL e 
ainda a gama de refrigeração, através da aquisição do 
fabricante especializado em CO2, TEWIS.

A nossa atenção ao cuidado e qualidade estende-se ao 
longo dos quatro pilares do negócio: aquecimento, ar 
condicionado, sistemas hidrónicos e refrigeração.

Na gama residencial, destacam-se as nossas unidades 
Daikin Emura e Stylish, com o fluído frigorigeneo 
Bluevolution (R-32), consideradas sistemas de conforto 

tudo em-um que reúnem eficiência energética, 
um funcionamento simples e um design elegante, 
reconhecido internacionalmente.
Na gama comercial, uma gama completa a R-32, Sky 
Air Série-A, e os nossos revolucionários sistemas VRV 
para edifícios comerciais de grande dimensão. 
Na gama de aquecimento, também com o fluido R-32 
a Daikin Altherma 3,reúne igualmente eficiência, 
desempenho  e design, definindo uma nova geração 
nas bombas de calor.
Comercializamos ainda uma gama completa de 
chillers para aplicações industriais, com a introdução 
do primeiro Chiller a R-32 no mercado.  Na gama de 
produtos de refrigeração, acrescentámos ao nosso 
portefólio unidades de condensação a CO2.
E por último, disponibilizamos sistemas de controlo 
como o mais recente Madoka, que une um 
funcionamento simples, intuitivo e um design 
moderno.

A nossa carteira de produtos é reconhecida pela 
inovação e fiabilidade de classe mundial. Esta liderança 
do mercado foi reconhecida através de vários prémios 
e recomendações.

Stylish
2017 Prémio Good design award
2018 Prémio iF Product design award
2018 Prémio Red dot award 

Daikin Altherma 3
2018 Prémio iF Product design award
2018 Prémio Good design award

Controlador Madoka
2018 Prémio Red dot award 
2018 Prémio Good design award

Daikin Emura
2010 Prémio iF Product design award
2010 Prémio Good design award

Daikin Emura II
2014 Prémio Red dot award

Ururu Sarara
2013 Prémio Red dot award

Cassete totalmente plana
2014 Prémio Universal design award

VRV IV (bomba de calor)
2013 Prémio Plus X Award for Innovation, High Quality, 
Functionality and Ecology

Residencial

Industrial

Prémios
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Sistemas de Controlo

Refrigeração

Comercial
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Objetivos de desenvolvimento sustentável  
como orientações para a criação de valor

Criação de valor 
para as pessoas
A Daikin pretende contribuir para 
o conforto das pessoas, aplicando 
tecnologias inovadoras para proporcionar 
arrefecimento, aquecimento, humidade e 
melhor qualidade do ar geral.

Para além disso, ao fornecer soluções de 
refrigeração, a Daikin procura contribuir 
para a redução do desperdício alimentar 
global, fornecendo soluções para uma 
ótima cadeia de frio alimentar.

A Daikin está a contribuir para os Objetivos de 
desenvolvimento sustentável, criando valor para o 
conforto das pessoas, para as cidades onde vivem e para 
o ambiente de que dependem.

Os Objetivos de desenvolvimento sustentável (SDG), 
definidos pelas Nações Unidas em 2015, consistem 
num conjunto de 17 objetivos de desenvolvimento 
globais que visam contribuir para o desenvolvimento 
sustentável global e abordar tópicos abrangentes, 
como a pobreza, a saúde, a educação, a energia, o 
aquecimento global e a igualdade de género. 
O ano definido para o alcance dos Objetivos de 
desenvolvimento sustentável é 2030. Para obter mais 
informações sobre os Objetivos de desenvolvimento 
sustentável, visite: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/
sustainable-development-goals/

Este relatório ambiental apresenta referências aos 
Objetivos de desenvolvimento sustentável. 

Alcançar zero emissões de CO2
Criação de valor para a Terra
A Daikin pretende alcançar zero emissões de CO2 através da recuperação  
e reciclagem de fluidos frigorigéneos, criando simultaneamente produtos  
e soluções que minimizam as emissões de CO2. Para além disso, a Daikin  
investe na proteção das florestas e contribui para muitos projetos de  
reflorestação em todo o mundo.

Criação de valor para 
as cidades
A Daikin pretende criar valor para as cidades, 
expandindo o nosso foco comercial do simples ciclo 
de vida do equipamento para incluir o ciclo de vida 
dos edifícios e das cidades, e tornando os edifícios e as 
cidades mais energeticamente eficientes e sustentáveis.
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> Produtos mais energeticamente eficientes
>  Desenvolvimento e adoção de fluidos frigorigéneos com baixo potencial de 

aquecimento global (GWP)
> Redução do impacto ambiental dos materiais ao longo do respetivo ciclo de vida

Desvio do restante através de: 
>  Apoio aos outros, por exemplo em prol de fluidos frigorigéneos com um 

potencial de aquecimento global inferior
> Recuperação e reciclagem de fluidos frigorigéneos
> Promoção da tecnologia de bomba de calor
> Apoio de iniciativas de reflorestação e proteção florestal
> Outros

>  Utilização da gestão de energia para um funcionamento eficiente de edifícios 
com sistemas centralizados para eficiência energética e energia renovável

> Fornecimento de serviços de energia ao longo da cadeia de valor

Através de produtos Através de soluções

Filosofia voltada para zero emissões de gases de estufa

Através de 
produtos

Através de 
soluções

Atualmente

Em
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sõ
es
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e 

ga
se

s 
de
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a

Reduções através da 
construção energeticamente 
eficiente e da difusão de 
energia renovável

Desvio2050

Através  
de produtos

Através  
da qualidade  

do ar

Visão ambiental 
2050 da Daikin

Através  
de soluçõesProporcionaremos ambientes de ar 

seguros e saudáveis, com o intuito de 
alcançar zero emissões de CO2.

Visão ambiental 2050
A Daikin formulou a Visão 
ambiental 2050 com o objetivo 
de contribuir para a resolução de 
grandes problemas ambientais 
globais a longo prazo.

Com o objetivo de reduzir para 
zero as emissões de CO

2
 causadas 

pelas nossas atividades comerciais, 
assim como pelos nossos produtos 
e serviços, definimos metas e 
implementamos medidas a cada 
cinco anos no contexto dos nossos 
planos de gestão estratégica. 

Utilizando a Internet das 
coisas (IoT), a Inteligência 
artificial (IA) e soluções abertas, 
corresponderemos às necessidades 
mundiais de soluções de ar 
que proporcionem ambientes 
seguros e saudáveis, contribuindo 
simultaneamente para a resolução 
de problemas ambientais globais.

Criação de produtos e serviços com um elevado desempenho ambiental
 › Promoção da eficiência energética através de inverter e outras tecnologias
 › Adoção do HFC-32 e de outros fluidos frigorigéneos com um baixo potencial 

de aquecimento global, desenvolvimento de fluidos frigorigéneos de próxima 
geração, promoção de tecnologia de bomba de calor

 › Redução do impacto ambiental dos materiais ao longo do respetivo ciclo de 
vida, desde o aprovisionamento até à eliminação e reciclagem

Criação de soluções ambientais
 › Utilização da gestão de energia para alcançar um 

funcionamento ótimo através de um sistema que integra 
sistemas de ar condicionado, bombas de calor, aparelhos de 
refrigeração e equipamento periférico, edifícios e energia 
renovável

 › Recuperação e reciclagem de fluidos frigorigéneos

Criação de valor do ar
 › Desenvolvimento de ambientes que protegem a saúde 

das pessoas contra a poluição do ar
 › Criação de valor acrescentado através da melhoria 

da qualidade do ar, por exemplo em ambientes de 
escritórios e domésticos
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Ambiente

1. Tenho em conta o ciclo de vida total dos produtos, 
vamos criar os nossos produtos e processos 
de forma a minimizar a utilização de energia e 
recursos.  
Isto inclui reciclar sempre que possível e limitar os 
resíduos da embalagem.

2. Serão tomadas medidas para gerir eficientemente 
fluidos frigorigéneos e para estimular o design 
e fabrico de produtos baseados em fluidos 
frigorigéneos com um reduzido impacto 
ambiental.

3. As informações e formação necessárias serão 
dadas aos funcionários para continuar a atingir 
estes objetivos de política.

4. As iniciativas de gestão ambiental serão 
comunicadas de tal forma que todos os níveis da 
organização estão bem informados no que diz 
respeito aos seus objetivos e aplicação.

5. Estas iniciativas de gestão ambiental serão 
avaliadas periodicamente através de inspeções e 
auditorias para melhorar continuamente o nosso 
desempenho ambiental.

6. Todos os produtos Daikin, os processos e serviços 
vão cumprir, no mínimo, a legislação aplicável.

A nossa política ambiental baseia-se nos seguintes 
princípios fundamentais
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Objetivos ambientais da Daikin Europe N.V.

Utilizar energia de forma sustentável

A Daikin Europe N.V. está constantemente a procurar 
formas de reduzir o consumo de energia das 
instalações de produção e para utilizar as fontes de 
energia sustentável.

Reduzir o impacto ambiental dos fluidos 
frigorigéneos e melhorar a eficiência 
energética dos nossos produtos

A Daikin Europe N.V. está empenhada em reduzir as 
emissões de gases que provocam efeito de estufa 
reduzindo o impacto dos fluidos frigorigéneos e 
melhorando a eficiência energética.

Aumentar a reciclagem de produtos e a 
redução de resíduos

A Daikin Europe N.V. considera a reciclagem na 
fase de desenvolvimento de produtos utilizando os 
princípios da escada de Lansink*. Esta preocupação 
pela reciclagem e redução de resíduos continua em 
todas as fases do produto (produção, transporte e 
logística, instalação, manutenção, etc.), incluindo lidar 
responsavelmente com o produto no final da vida útil.

Gerir substâncias químicas e preparações

A Daikin Europe N.V. zela pela segurança ideal 
relativamente ao manuseamento e armazenamento 
de químicos.  
Isto inclui a procura por produtos mais novos e mais 
seguros para substituir as tecnologias existentes.

Desenvolver produtos com reduzido 
impacto ambiental

A Daikin Europe N.V. está empenhada em cumprir 
toda a legislação ambiental. Além disso, as orientações 
de aquisição ecológica garantem que os produtos são 
vanguardistas no que diz respeito ao reduzido impacto 
ambiental.

Continuar com os esforços a um nível 
europeu

A Daikin Europe N.V. adapta continuamente a política 
ambiental às estruturas legislativas globais, europeias e 
locais dinâmicas. 
Estimula e promove a aplicação estrita de toda a 
legislação relevante e formula recomendações para 
facilitar a implementação.

Ser um modelo de responsabilidade 
ambiental

A Daikin Europe N.V. pretende ser um modelo ao 
fornecer formação e informações sobre o impacto 
ambiente das suas atividades.  
Apoia e comunica com organizações externas, 
vizinhos e a comunidade em geral e é representada 
em grupos de trabalho nas indústrias relevantes.

* Escada de Lansink: princípios ou métodos de gestão de resíduos estabelecidos por um membro do Parlamento holandês, Ad Lansink, representados por uma escada com vários níveis.
    Os níveis representam uma hierarquia de formas cada vez maiores de lidar com os resíduos de forma ecológica.
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Responsabilidade  
social da empresa
A Daikin cresceu rapidamente enquanto grupo 
empresarial global. Esta expansão proporcionou 
uma maior procura por parte da sociedade e uma 
necessidade para uma maior Responsabilidade social 
da empresa (RSE).
 
A nossa visão de RSE

RSE ajuda-nos a cumprir as nossas responsabilidades 
sociais em todas as relações com os nossos 
colaboradores, em todo o mundo. Aumenta o nosso 
valor empresarial e contribui para o desempenho 
sustentável da sociedade. Iremos contribuir para a 
sociedade através das nossas atividades comerciais, 
baseadas em conformidade legal e ética. Estaremos 
altamente sensíveis às necessidades de cada região 
enquanto fazemos o nosso contributo para a 
sociedade. Faremos da RSE uma parte contínua e 
integral das nossas atividades comerciais para que 
contribuam para um melhor desempenho comercial. 
As nossas atividades RSE serão sempre efetuadas 
através de comunicação aberta, de duas vias, com 
a sociedade e vamos garantir que seremos sempre 
responsáveis e transparentes em tudo o que fazemos.

Principais temas RSE

Foram definidos quatro temas principais para o valor 
que proporcionamos:
 › O ambiente
 › Criação de novo valor
 › Satisfação do cliente
 › Recursos humanos

Estabelecemos cinco temas RSE fundamentais para as 
nossas atividades comerciais:
 › Administração empresarial
 › Respeito pelos direitos humanos
 › Gestão da cadeia de abastecimento
 › Interação com os colaboradores
 › Comunidades

Os nossos valores 
fundamentais
A fundação da Daikin baseia-se em três importantes 
princípios empresariais que são altamente 
promovidos entre os nossos funcionários:

 › Credibilidade absoluta
 › Gestão empreendedora
 › Relações pessoais harmoniosas

Pretendemos evoluir individualmente desafiando-nos 
para atingir os ambiciosos objetivos e acreditando 
no nosso potencial infinito. E juntos, esforçamo-
nos para ser um grupo empresarial global de 
primeira categoria. Um grupo no qual os nossos 
funcionários podem ter orgulho e entusiasmo e no 
qual são apoiados pelos profundos relacionamentos 
de confiança mútua entre a administração e os 
funcionários.

Responsabilidade 
social da empresa (RSE)
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Especialistas através  
da experiência
Podemos dizer com total segurança que chegámos 
onde estamos graças a anos de experiência. Este 
conceito de melhoria contínua permite-nos adaptar e 
evoluir enquanto empresa.
 
Podemos fazer isso porque:

 › Somos o único fabricante a produzir expansão (in)
direta, compressores e fluidos frigorigéneos.

 › O nosso objetivo é produzir sempre produtos de 
primeira categoria, o que só é possível se formos 
apoiados por uma política de alta qualidade, por 
exemplo, testes imediatos durante o processo de 
produção.

 › Desenvolvemos por completo uma rede de 
distribuidores, afiliadas, concessionários e 
instaladores apoiados por consultores de vendas.

 › Desenvolvemos por completo uma rede de vendas 
apoiada pelo Departamento de assistência.

É graças a estes elementos que podemos ter uma rede 
sofisticada e forte no mercado AVAC&R.

Centro de tecnologia e 
inovação (TIC) no Japão
O Centro de tecnologia e inovação (TIC) pretende criar 
novo valor com base nas melhores tecnologias do 
mundo e produtos altamente diferenciados.  
Por esta razão, as pessoas de diferentes origens 
reúnem-se além das fronteiras nacionais de dentro 
e fora da empresa para consolidarem as suas forças 
e paixão tornando o TIC um local para o desafio de 
realizar inovação colaborativa.

Produtos da Europa,  
para a Europa
A Daikin Europe N.V. lançou um abrangente Centro 
de Desenvolvimento Europeu (EDC). O EDC evoluirá 
no futuro para um importante centro Europeu de 
Investigação e Desenvolvimento, sedeado em Ostend 
e com satélites na República Checa e na Alemanha.

Centro de tecnologia e inovação (TIC) no Japão
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