
 
 

 

 

 

Política da Biodiversidade  
 
 
 

Objetivo  

 

A Ascendi é uma concessionária de vias rodoviárias e pretende assumir o 

compromisso da utilização sustentável de recursos e da proteção da biodiversidade 

na rede sob sua gestão. As vias rodoviárias e o seu tráfego circulante provocam 

impactes significativos e continuados sobre os ecossistemas e comunidades 

naturais, pelo que para mitigar, atenuar esses efeitos e proteger a biodiversidade e 

os serviços dos ecossistemas, constituirá um dos nossos principais desafios.  

Pretendemos ser um meio de mudança, um laboratório vivo a favor da conservação 

da biodiversidade, desde a diversidade genética aos ecossistemas e habitats. 

 
 Diretrizes 

 

A base da Política de Biodiversidade assenta numa estratégia delineada por três 

princípios – Monitorizar, Sensibilizar e Conservar. Pretendemos deste modo, 

minimizar e compensar os impactes já estudados e identificados, assim como 

avaliar outros, numa perspetiva de constante evolução para estradas mais 

ecológicas. 

 

Desta forma trabalhamos no sentido de: 

 

 Incluir os princípios da conservação da biodiversidade e da proteção dos 

serviços dos ecossistemas nos processos internos da empresa com base na 

diretiva “no net loss”;  

 Efetuar um acompanhamento biológico à priori de todas as atividades com 

impacte sobre a biodiversidade, promovendo a salvaguarda de todos os 

espécimes vivos; 

 Monitorizar de forma contínua o estado dos ecossistemas e das 

comunidades naturais adjacentes à nossa infraestrutura; 

 Auscultar de forma contínua e proactiva os diferentes stakeholders, incluindo 

temas como o desempenho da Ascendi em matéria de biodiversidade; 

 Encetar parcerias de colaboração com instituições académicas, tais como 

Universidades e Centros de Investigação, impulsionando a produção 

científica através da sinergia entre o meio académico e as atividades 

económicas desenvolvidas; 

 Desenvolver, adaptar e implementar medidas mitigadoras, com suporte 

científico e eficácia comprovada nas atividades correntes da empresa 

sempre que aplicável; 

 Proporcionar o restauro dos ecossistemas, favorecendo o estabelecimento 

de comunidades naturais autóctones estáveis e mais resilientes à mudança 

por ação do homem; 

 Assegurar o compromisso de proteção do meio ambiente e da preservação 

da biodiversidade envolvendo toda a organização; 

 



 
 

 Promover a sensibilização e educação ambiental a favor da proteção da 

biodiversidade englobando as comunidades locais; 

 Formar e sensibilizar os colaboradores, assim como pessoal subcontratado, 

num alcance contínuo sobre os aspetos e impactes na biodiversidade 

inerentes às respetivas funções. 
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