NOTA INFORMATIVA

SACYR CRIA UMA COMISSÃO DE SUSTENTABILIDADE E GOVERNANÇA
CORPORATIVA PARA REFORÇAR O SEU COMPROMISSO PARA COM
UM FUTURO MAIS SUSTENTÁVEL
•

Cria também um Comité de Sustentabilidade, que zelará pelo combate às
alterações climáticas, pela promoção da diversidade e da conciliação,
pela proteção da saúde e da segurança e pelo reforço do impacto social
positivo das suas atividades

Madrid, 5 de março de 2020 - A Sacyr reforça os seus órgãos de governança
corporativa no sentido de prosseguir no seu compromisso para com um futuro mais
sustentável.

Mais concretamente, criou uma Comissão de Sustentabilidade e

Governança Corporativa, delegada do Conselho de Administração, e um Comité de
Sustentabilidade.

Desse modo, a Sacyr pretende dar um impulso ao trabalho que tem vindo a realizar em
matéria de sustentabilidade, e à colaboração com todos os seus grupos de interesses
no combate às alterações climáticas, na promoção da diversidade e da conciliação, na
proteção da saúde e da segurança e no reforço do impacto positivo das suas atividades.

A Comissão de Sustentabilidade e Governança Corporativa será responsável,
prioritariamente, por supervisionar e propor as políticas corporativas em matéria
ambiental, social e de boa governança, conhecidas pelas siglas ESG (Environmental,
Social e Governance). A comissão, que integra maioritariamente administradores
independentes, é constituída por: María Jesús de Jaén (presidente), Elena Jiménez de
Andrade, Augusto Delkáder, Tomás Fuertes e Luis Javier Cortés.

O Comité de Sustentabilidade, por sua vez, será responsável por desenvolver e
executar ações relativas à sustentabilidade no âmbito de uma estratégia alinhada com
os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável). Este comité é presidido por
Manuel Manrique, presidente e administrador delegado do grupo, sendo integrado pela
Direção Geral Corporativa, pela Direção Geral de Gestão do Talento e RH, pela Direção
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Geral de Comunicação e Sustentabilidade, pela Assessoria Jurídica do Negócio, pela
Secretaria do Conselho de Administração e por um administrador delegado das áreas
de negócio.

Pessoas
A Sacyr, com um quadro de pessoal de mais de 50.000 pessoas, tem colocado o foco
no bem-estar dos seus colaboradores, contando, para tal, com inúmeras iniciativas,
entre as quais: planos de Igualdade, de Diversidade e de Inclusão (integra mais de
1.200 trabalhadores com deficiência). O grupo está certificado como Empresa
Familiarmente Responsável (EFR) e já adotou mais de 90 medidas que facilitam a
conciliação da vida profissional e familiar.

As empresas que constituem o grupo possuem 43 certificados ISO 45.001 em
Segurança e Saúde, que asseguram a correta gestão dos riscos laborais e a adoção
de medidas de segurança e prevenção dos mesmos, ao mesmo tempo que
desenvolvem programas de melhoria do estado de saúde (como o Clube Desportivo) e
formação dos seus colaboradores.

Sociedade
No desenvolvimento da sua atividade, a Sacyr contribui para a melhoria da qualidade
de vida das comunidades em que se encontra presente. Atualmente dispõe de mais de
40 projetos sociais alinhados com os ODS e os direitos humanos.

Através da Fundação Sacyr, gere um programa de voluntariado corporativo em que
participam mais de 600 colaboradores voluntários do grupo, que, com a sua ajuda,
apoiam mais de 100.000 pessoas. Além disso, em 2019, a Sacyr atingiu um valor de
contribuições fiscais superior a 660 milhões de euros, mais 12,8% do que no ano
anterior.
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Meio ambiente
A Sacyr está empenhada na luta contra as alterações climáticas. A redução das
emissões de CO2 é uma ação prioritária para o grupo. Por isso, mede a sua pegada de
carbono e reduziu as suas emissões pelo quarto ano consecutivo. Só em 2018, as
emissões globais da Sacyr foram reduzidas num valor equivalente às emissões geradas
num dia pelo consumo elétrico de Madrid.

Além disso, foi subscrito o Pacto para a Economia Circular, que promove uma gestão
eficiente dos resíduos.
Promove ainda ações de proteção da biodiversidade nos seus projetos, levando a
cabo ações de transplante de flora e repovoamento de fauna.
No âmbito do seu compromisso para com a gestão responsável da cadeia de
fornecimento, mais de 2.300 fornecedores do grupo foram avaliados em 2019.

Os membros do Comité de Sustentabilidade na sua primeira reunião.
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