
POLÍTICA DE AMBIENTE
uma gestão ambiental proativa gera valor e 
é dever de uma empresa socialmente responsável

A EDP Renewables reconhece o Ambiente como um elemento estratégico de gestão, visando reduzir os 
impactos e dependências da sua actividade através de um conjunto de compromissos que assegurem a 
implementação e a manutenção de sistemas de gestão ambiental adequados e eficazes, tendo por 
propósito último o Desenvolvimento Sustentável, a saber:

Proteger o Ambiente nas suas componentes e integrá-lo nos processos de decisão nas diferentes 
fases do planeamento das actividades, incluindo o projecto, a construção, a exploração e a 
desactivação de infraestruturas;
Gerir adequadamente o risco ambiental, em particular a prevenção da poluição e a resposta à 
emergência em situação de acidente e/ou catástrofe;
Promover a melhoria contínua nos processos, práticas e desempenho ambiental, estimulando a 
Investigação e Desenvolvimento e a Inovação;
Cumprir a legislação ambiental aplicável, bem como outras obrigações voluntariamente 
assumidas;
Considerar as expectativas relevantes das principais partes interessadas, nos processos de 
decisão; 
Alargar a gestão e a melhoria do desempenho ambiental à cadeia de valor, nomeadamente pela 
inclusão de critérios ambientais na selecção de fornecimentos;
Comunicar o desempenho de forma regular e transparente, assegurando equilíbrio, compreensão 
e acessibilidade pelas partes interessadas, em particular pelas comunidades locais;
Capacitar e consciencializar para a melhoria do desempenho ambiental individual e colectivo, 
contribuindo para o debate público;
Considerar os compromissos desta Política, na tomada de decisão, em processos de due diligence 
relativos a fusões e aquisições. 

Com base nas prioridades estratégicas do Grupo, a EDP Renewables assume ainda compromissos 
específicos de forma a proteger o ambiente e valorizar o capital natural:

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 
Alcançar a neutralidade carbónica da sua actividade através de:

Aumento do portfólio renovável;
Redução continuada das emissões de gases com efeito de estufa, directas e indirectas;
Disponibilização de soluções energéticas de baixo carbono aos seus clientes, promovendo a 
electrificação do consumo e a eficiência energética;

Promover a adaptação, maximizando a resiliência dos seus activos às alterações climáticas.

ECONOMIA CIRCULAR
Promover uma utilização eficiente dos recursos naturais nas suas actividades, sempre que 
possível, numa perspectiva de análise de ciclo de vida, em particular: 

Minimizar a utilização de recursos naturais necessários à adequada execução das suas 
actividades; 
Optimizar e gerir de forma eficiente os produtos e serviços internos, promotores de uma 
economia circular nos nossos clientes; 
Maximizar a valorização dos resíduos e a sua reintrodução na economia, enquanto 
subprodutos;

Prestar uma especial atenção ao recurso água, promovendo a sua gestão sustentável, quer 
minimizando o respectivo consumo, quer mitigando os impactos na sua qualidade. 

BIODIVERSIDADE
Contribuir para reduzir a perda de biodiversidade, privilegiando a hierarquia de mitigação e 
ambicionando um resultado positivo no balanço da biodiversidade no longo prazo;

Contribuir para aprofundar o conhecimento científico da biodiversidade e dos serviços dos 
ecossistemas, designadamente através do estabelecimento de parcerias.
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