NOTA INFORMATIVA

SACYR APROVA AS SUAS NOVAS POLÍTICAS DE
SUSTENTABILIDADE
•

A multinacional aprofunda a sua estratégia de biodiversidade, água,
alterações climáticas, segurança da informação, direitos humanos, segurança
e saúde no trabalho e qualidade, meio ambiente e gestão energética.

Madrid, 6 de julho de 2020.- Sacyr aprovou sete políticas corporativas com as quais
fomenta a sua estratégia em assuntos de sustentabilidade e intensifica a sua
colaboração com todos os seus grupos de interesse.
Estas políticas de sustentabilidade incluem medidas específicas de biodiversidade,
água, alterações climáticas, segurança da informação, direitos humanos, segurança e
saúde no trabalho e qualidade, meio ambiente e gestão energética.
No passado mês de março, a Sacyr criou uma Comissão de Sustentabilidade e Governo
Corporativo, delegada do conselho de administração, e um Comité de Sustentabilidade
com o objetivo de reforçar os seus órgãos de governo corporativos no seu compromisso
com um futuro mais sustentável.
Política da Biodiversidade
A Sacyr trabalha no desenvolvimento de métodos para a conservação, o
restabelecimento e a utilização de forma sustentável dos ecossistemas terrestres, a
paragem da perda de biodiversidade, a reabilitação dos solos degradados e a
mobilização e aumento dos recursos financeiros para a sua conservação e utilização.
Política da Água
Esta política tem em conta a disponibilidade limitada deste recurso, a sua qualidade e o
equilíbrio dos ecossistemas nos quais atua, adotando práticas de cuidado, utilização,
conversação e gestão sustentável da água.
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Política das Alterações Climáticas
A Sacyr compromete-se a poupar energia e a controlar as emissões atmosféricas. Por
isso, desde 2015 que 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, subscreveu o Pacto para a Economia Circular, que promove uma gestão
eficiente dos resíduos. No âmbito do seu compromisso para com a gestão responsável
da cadeia de fornecimento, mais de 2300 fornecedores do grupo foram avaliados em
2019.
Política de Segurança da Informação
A Sacyr compromete-se a melhorar continuamente o Sistema de Gestão de Segurança
da Informação, como um dos fatores chave na realização das suas atividades, para
garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação, protegendo os
dados e os sistemas de informação contra acessos indevidos e modificações não
autorizadas.

Política dos Direitos Humanos
A Sacyr compromete-se a seguir e a cumprir os Direitos Humanos das mais de 40 000
pessoas que trabalham na organização e dos grupos distintos de interesse com os quais
se relaciona na sua atividade. Para o efeito, conta com um grande número de iniciativas,
como planos de Igualdade, Diversidade e Inclusão (integra mais de 1200 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.

Também já desenvolveu 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.
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Política de Segurança e Saúde no trabalho
Na Sacyr, é prioritário que todas as suas atividades, desde que são planeadas e durante
a sua execução, adotem o controlo e a gestão dos riscos de segurança e saúde. Por
isso, 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.
Política de Qualidade, Meio Ambiente e Gestão Energética
A Sacyr assume a qualidade, o respeito pelo meio ambiente, a eficiência energética e a
alta qualidade nos serviços de ensaios como fatores fundamentais para a realização
das suas atividades, visando obter a satisfação do cliente, ao cumprir os seus requisitos
e a satisfação do utilizador. Tudo isto em virtude da premissa fundamental de
compatibilizar a sua realização com o respeito pelo meio ambiente e a melhoria do
desempenho energético.
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