
POLÍTICA AMBIENTAL

Madrid, 22 de junho de 2021



Esta Política Ambiental define a estratégia da Konecta (doravante, Konecta, a Empresa, a Sociedade ou a Companhia) 
para com o meio ambiente, estabelecendo os seus compromissos com o desenvolvimento sustentável, a proteção e 
o respeito pelo meio ambiente.

P Antes de imprimir este documento, verifique se é necessário. Proteger o meio ambiente está em nossas mãos.
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1.- FINALIDADE

A Konecta está comprometida com a integração de aspetos ambientais e de eficiência energética no 
seu dia a dia, embora a natureza da sua atividade não seja agressiva para com o meio ambiente.

O Conselho de Administração da Konecta, ciente do compromisso assumido com os seus clientes e 
com o meio ambiente, aprovou uma Política Ambiental para que a empresa garanta proteção e 
respeito pelo meio ambiente, garantindo uma melhoria contínua do seu desempenho ambiental, 
focada na identificação e controlo dos seus impactos ambientais. 

A Konecta considera a excelência ambiental como um valor fundamental da sua cultura comercial, de 
modo que a política ambiental da Konecta representa o quadro de referência para o estabelecimento 
dos princípios gerais de ação. 

Como diz o Objetivo 17 da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, aprovado pelas Nações 
Unidas, “um programa bem-sucedido de desenvolvimento sustentável requer parcerias entre 
governos, o setor privado e a sociedade civil. Essas alianças (...) que colocam as pessoas e o planeta 
no centro, são necessárias a nível global, regional, nacional e local.”

Por esses motivos, esta Política é configurada como a peça angular de um sistema que responde às 
expectativas das partes interessadas da Konecta em relação à preservação do meio ambiente e aos 
requisitos regulatórios cada vez mais intensos, de acordo com o que é indicado nos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), seis, sete, doze, treze, catorze, quinze e dezassete, aprovados 
pela Organização das Nações Unidas.

2.- ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Esta Política é de aplicação global a todas as entidades da Konecta e é apoiada pela Direção Geral e 
pelo Conselho de Administração da empresa. Qualquer pessoa que faça parte da equipa da Konecta 
é responsável por promover os princípios e compromissos contidos neste documento no 
desempenho do seu trabalho.

3.- PRINCÍPIOS GERAIS DE AÇÃO

A política ambiental da Konecta estabelece os seguintes princípios fundamentais:

1.- RESPEITO E CUIDADO DO MEIO AMBIENTE:

Estabelecer um Sistema de Gestão Ambiental eficaz, que será mantido e atualizado ativamente, 
trabalhando para a melhoria contínua, cumprindo os seus requisitos e expectativas.
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Proteger o meio ambiente, prevenir a poluição e minimizar o impacto real ou potencial sobre o 
meio ambiente, executando uma estratégia para evitar qualquer tipo de poluição que possa ser 
causada por operações e devida à nossa atividade. 

Cumprir a legislação e regulamentos aplicáveis em questões ambientais que afetam a atividade 
e manter uma monitorização contínua da sua evolução. Cumprir, também, os compromissos que 
a Konecta assume voluntariamente.

2.- CONSUMO RESPONSÁVEL E SUSTENTÁVEL

Aplicação de tecnologias, atividades e processos para minimizar a geração de resíduos e 
promover a economia de energia. 

Garantir o tratamento adequado dos resíduos da sua atividade, priorizando a prevenção, 
redução, reciclagem e reutilização dos mesmos em relação a outros tipos de tratamento.

3.- CONSCIÊNCIA

Promover a comunicação com toda a equipa humana que integra a Konecta para promover a 
consciencialização e a formação em cuidados e respeito pelo meio ambiente. 

Envolver e motivar os diferentes grupos de interesse, a fim de procurar a sua participação na 
gestão, desenvolvimento e aplicação do Sistema de Gestão Ambiental. 

Informação proativa de todas as decisões tomadas para respeitar e promover o cuidado 
ambiental.

4.- COMPROMISSOS

Com o desenvolvimento sustentável da sua atividade, seguindo a abordagem do ciclo de vida e 
considerando os critérios ambientais nas compras e nos novos empreendimentos, além de 
mitigar o seu possível impacto nas mudanças climáticas, a partir do controlo e monitorização 
das emissões de gases de efeito estufa, minimizá-los sempre que possível.

4.- ATUALIZAÇÃO E REVISÃO

A Política Ambiental será revista e atualizada, quando oportuno, para ajustá-la às mudanças que 
possam ocorrer pelo modelo de negócios da Konecta ou que possam ocorrer no campo de ação da 
Konecta ou como resultado da aprovação de regulamentos de aplicação direta, garantindo a 
efetividade dos mesmos e a sua conformidade.

Esta Política Ambiental foi inicialmente aprovada pelo Departamento de Qualidade e Meio Ambiente da empresa a 7 de fevereiro de 2017, sendo 
revista e modificada por esse departamento em abril de 2019, e retificada pelo órgão administrativo da Sociedade a 13 de dezembro de 2019.
Ocorreu uma nova revisão e a sua redação atual foi novamente ratificada pelo órgão administrativo em 22 de junho de 2021.
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