
Uwzględniając strategiczne priorytety Grupy, EDP Renováveis podejmuje również konkretne zobowiązania w celu dopełnienia powyższych wytycznych, w następujących
dziedzinach środowiska:

KLIMAT

Przyczynia się do dekarbonizacji, stopniowo dostarczając niskoemisyjnych rozwiązań energetycznych, w szczególności poprzez: 
• Zwiększanie portfolio energii odnawialnej
• Promowanie efektywności energetycznej wśród dostawców oraz w końcowym zużyciu energii
• Dostarczanie niskoemisyjnych produktów i usług dla klientów

ZRÓWNOWAŻONE WYKORZYSTYWANIE ZASOBÓW NATURALNYCH

BIORÓŻNORODNOŚĆ

• Mając na uwadze zachowanie równowagi globalnej oraz uwzględniając długoterminową wizję przyczynia się do zapobiegania utraty różnorodności biologicznej,
sprzyjając dynamicznemu, kompleksowemu zarządzaniu z udziałem społeczności lokalnych
• Przyczynia się do pogłębienia wiedzy naukowej dotyczącej różnych aspektów bioróżnorodności, na drodze współpracy

Zatwierdzone przez EDP Renováveis S.A. Komitet Wykonawczy z dnia 28 maja 2018.

1. Ochrona środowiska i jego różnorodnych komponentów oraz traktowanie go jako istotnego elementu w procesie decyzyjnym, biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, 
perspektywę cyklu życia.

2. Złagodzenie wpływu na środowisko na wszystkich etapach procesów decyzyjnych, dając pierwszeństwo w hierarchii działaniom minimalizującym ten wpływ. 

3. Odpowiednie zarządzanie ryzykiem środowiskowym, szczególnie poprzez zapobieganie zanieczyszczeniom i reagowanie na sytuacje kryzysowe w razie wypadku i/lub 
katastrofy.

4. Promowanie ciągłych udoskonaleń w procesach, praktykach i działaniach środowiskowych, poprzez wspieranie prac badawczo-rozwojowych i innowacji w ramach 
ustanowionych celów środowiskowych.

5. Przestrzeganie i poszanowanie mających zastosowanie przepisów ochrony środowiska, jak również innych dobrowolnie przyjmowanych zobowiązań .

6. Uwzględnianie oczekiwań głównych interesariuszy w procesie decyzyjnym.

7. Rozwój zarządzania oraz poprawa efektywności środowiskowej w łańcuchu wartości.

8. Regularne i przejrzyste komunikowanie osiągnięć, w ramach swoich zasad etycznych, zapewniając równowagę, zrozumienie i dostępność stronom zainteresowanym. 

9. Inspirowanie społeczeństwa i podnoszenie świadomości ekologicznej w celu poprawy indywidualnej i zbiorowej działalności środowiskowej.

Promowanie efektywnego wykorzystywania naturalnych zasobów w swoich działaniach, w ramach gospodarki obiegowej, w szczególności:
• W zakresie zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi we wszystkich procesach, działaniach i instalacjach
• Uwzględniając aspekty środowiskowe w całym cyklu życia produktów i usług

Polityka Ochrony Środowiska

Grupa EDP Renováveis traktuje środowisko naturalne jako strategiczny element zarządzania, dążąc do zminimalizowania wpływu 
prowadzonej działalności poprzez wdrożenie i utrzymywanie skutecznego i prawidłowo funkcjonującego systemu zarządzania 
środowiskiem, mając za nadrzędny cel zrównoważony rozwój. W szczególności:


