
 POLÍTICA DE AMBIENTE

 TENDO COMO ENQUADRAMENTO A POLÍTICA DE AMBIENTE DO GRUPO EDP, COMPROMETEMO-NOS, NAS  
 EMPRESAS DO UNIVERSO EDP GÁS, A RESPEITAR OS SEGUINTES PRINCÍPIOS DE ATUAÇÃO:

1.  Integrar o respeito pelo ambiente e a gestão dos aspectos ambientais, em todas as fases dos processos 
 empresariais e ao longo de toda a cadeia de valor, e zelar para que todos os intervenientes, incluindo  
 fornecedores, detenham as competências necessárias e suficientes para o efeito;

2.  Pautar por princípios éticos de transparência, honestidade e integridade, as relações com as autoridades  
 competentes e as demais partes interessadas;

3.  Melhorar continuamente o desempenho ambiental, nomeadamente na minimização da poluição e na prevenção  
 dos seus impactes;

4.  Cumprir os requisitos da legislação ambiental aplicável às atividades, bem como outros compromissos  
 voluntariamente assumidos, e em particular emanados pelo grupo EDP;

5.  Gerir os riscos ambientais, com vista a eliminar ou minimizar os impactes negativos das atividades, tanto nas  
 situações normais, como nas de emergência, acidente ou catástrofe;

6.  Gerir o impacte sobre a biodiversidade, decorrente das atividades de negócio, procurando obter um balanço  
 positivo neste domínio;

7.  Promover a utilização das fontes de energia renováveis e das melhores tecnologias com vista à preservação dos  
 recursos naturais e à prevenção e redução da poluição;

8.  Promover a eficiência energética e as práticas de utilização racional da energia, como uma das principais opções  
 compatíveis com o uso sustentável dos recursos;

9.  Considerar as expectativas das partes interessadas, nos processos ambientalmente relevantes e na sua  
 comunicação;

10. Colaborar com as iniciativas do grupo EDP, na promoção da criação de conhecimento e na divulgação de  
 boas práticas no domínio do ambiente;

11.  Promover a integração, na paisagem envolvente, das obras realizadas no decurso da instalação de infraestruturas  
 de distribuição de gás.

 A Administração compromete-se a acionar os meios e os recursos necessários à Gestão Ambiental.

 TODOS SOMOS RESPONSÁVEIS PELA CRIAÇÃO DE UMA CULTURA AMBIENTAL QUE CONDUZIRÁ AO  
 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MELHORIA CONTÍNUA DO NOSSO DESEMPENHO.

 Política de Ambiente aprovada pelos Conselhos de Administração da EDP Gás Distribuição, da EDP Gás Serviço Universal e da EDP Gás Propano a  
 01 de outubro de 2009. 




