
 
 

 
 
 

Política de Sustentabilidade  
 
 
 
Princípios orientadores  

 
A atividade da Ascendi integra a construção, exploração, operação e manutenção de 
redes de infraestruturas de autoestradadas, bem como a concessão, instalação, 
operação e manutenção de sistemas de portagens.  
Estas infraestruturas impactam positivamente o tecido social e económico das 
regiões servidas, e devem igualmente reunir esforços para melhorar o ambiente e a 
biodiversidade das zonas de implantação.  
A promoção de uma integração harmoniosa da infraestrutura na sua envolvente é 
um relevante vetor estratégico da Ascendi, que assim contribui decisivamente para 
a sustentabilidade de todos e cada um dos seus projetos.  
A concetualização e implementação desta estratégia, assenta na integração 
voluntária de preocupações sociais e ambientais não só nos modelos de 
desenvolvimento da atividade operacional, mas também no relacionamento com as 
entidades com que exista interação relevante, procurando corresponder às 
expectativas de todos os stakeholders, melhorando o presente, sem hipotecar o 
futuro.  
Assim, este Plano Estratégico de Energia tem como missão, estabelecer as políticas 
da Ascendi em matéria de Energia e Clima, de modo que a organização e cada pessoa 
esteja comprometida com a melhoria do desempenho energético, direto e indireto, 
da organização. 
 

 
 Objetivos da política para a Sustentabilidade e Energia 
 

 
• Adotar um plano de eficiência energética com objetivos específicos. 
• Promover a eletrificação verde do consumo energético, reduzindo assim, o 

consumo de combustíveis de origem fóssil. 
• E ainda, promover: 

  
 a inclusão de critérios de eficiência energética e de eletrificação nas 

metodologias internas de procurement;  
 a redução de emissões dos utilizadores das vias, através da 

disponibilização de soluções de abastecimento/ carregamento de 
energias limpas;  

 a redução de emissões dos utilizadores das vias, através da 
disponibilização de soluções de abastecimento/ carregamento de 
energias limpas;  

 adequar e manter atualizada a política energética de acordo com a 
evolução tecnológica, normativa e legislativa.  
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