
 

 

Política do Ambiente 

 

Objetivo 

A Política do Ambiente da Ascendi consubstancia o compromisso de monitorizar e 

controlar continuamente os impactes que resultam das nossas atividades, bem 

como de contribuir para a melhoria do ambiente, da proteção da biodiversidade e 

da qualidade de vida das comunidades envolventes. 

 

Diretrizes 

Na base da Política Ambiental da Ascendi está o nosso compromisso com o 

cumprimento das regulamentações e da legislação ambiental aplicável, dos 

requisitos contratuais assumidos e da postura proativa da Organização na 

minimização dos impactes ambientais associados às suas atividades. 

Desta forma, trabalhamos no sentido de: 

 Monitorizar e avaliar o ambiente que circunda a nossa infraestrutura; 

 Gerir os riscos ambientais, tanto nas situações normais, como nas de 

emergência, ou acidente; 

 Promover a definição periódica de metas ambientais e respetivos 

programas de ação; 

 Prestar os nossos serviços de acordo com as obrigações de conformidade; 

 Promover a melhoria contínua do desempenho ambiental; 

 Assegurar o compromisso de proteção do meio ambiente e da preservação 

da biodiversidade, envolvendo toda a organização; 

 Formar e sensibilizar os colaboradores de forma contínua sobre os aspetos 

e impactes ambientais inerentes às respetivas funções; 

 Desenvolver iniciativas de sensibilização ambiental; 

 Implementar medidas de minimização relativamente aos impactos 

negativos ambientais mais significativos; 

 Gerir de forma eficiente a energia consumida nos diversos sistemas de 

consumos, reduzindo o consumo especifico de energia por unidade de 

produção;  

 Contribuir para a descarbonização da economia, recorrendo à substituição 

da energia consumida de origem fóssil por energia de origem renovável, 

promovendo, entre outros, a mobilidade elétrica, a produção de eletricidade 

renovável para autoconsumo e fornecimento a utilizadores da 

infraestrutura, a aquisição de energia elétrica exclusivamente de fontes 

renováveis, e projetos de offset.  

 

 



 

 

A concretização desta estratégia assenta na implementação do Sistema de 

Gestão Ambiental, que tem como referencial a Norma NP EN ISO 14001. A 

aplicação das respetivas regras e orientações é responsabilidade coletiva da 

organização e individual de cada colaborador. 
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