ORIENTAÇÕES

AMBIENTAIS

DECLARAÇÃO CONJUNTA DE XAVIER HUILLARD, CEO, E DO CONSELHO DE EMPRESA EUROPEU DA VINCI

Todos atores do ambiente.
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COMPROMISSO N°3 DO
MANIFESTO DA VINCI “JUNTOS
PELO CRESCIMENTO VERDE”
Declaração conjunta de Xavier Huillard,
CEO, e do conselho de empresa europeu
da VINCI.
O contexto das alterações climáticas globais, da escassez de recursos e
dos danos aos ambientes naturais, bem como o empenhamento dos atores,
nomeadamente estatais, para reduzir os impactos ambientais das suas atividades,
incitam os atores privados a prosseguir uma política ambiciosa de proteção
ambiental.
As atividades do Grupo VINCI têm impactos no ambiente que devem ser tidos
em conta ao longo do ciclo de vida dos edifícios e das infraestruturas. Para além
do cumprimento das obrigações regulamentares já aplicadas pelas empresas
do Grupo, nós nos comprometemos em implementar as soluções ambientais
complementares para evitar e minimizar os impactos ambientais das nossas
atividades nos países onde operamos.
O presente documento constitui um quadro de referência destinado a limitar
os efeitos diretos e indiretos das nossas atividades sobre os ecossistemas dos
quais dependemos. É a base da nossa cultura comum de proteção ambiental e
sustenta a ambição da VINCI para todas as suas linhas de negócio, cujo objetivo é
de propor soluções ambientais para os seus clientes.

Rueil-Malmaison, 6 de novembro de 2020

Xavier Huillard,
CEO

Roberto Migliardi,
Secretário do conselho de empresa europeu
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PARTICIPAR NA CONSTRUÇÃO DE
UM MUNDO SUSTENTÁVEL
A melhoria do ambiente
de vida nos territórios é
o objetivo comum das
empresas do Grupo.

Responder aos desafios ambientais dos
territórios
As atividades da VINCI têm por propósito a eficiência global – não somente
técnica, económica e financeira, mas também social, ambiental e societal.
Em aplicação deste objetivo, a ambição das empresas da VINCI é desenvolver
e implementar as soluções ambientais mais eficazes para os seus clientes,
e assim responder adequadamente aos desafios dos territórios. Estas soluções
são inseparáveis da implementação de medidas sociais e societais ambiciosas.
Esta visão responsável está intrinsecamente ligada ao nosso trabalho de
planeador do território, porque as nossas realizações inscrevem-se no longo
prazo e têm um impacto nos ecossistemas existentes. A melhoria do ambiente de
vida nos territórios é o objetivo comum das empresas do Grupo.
As orientações ambientais do Grupo visam integrar a preservação ambiental nos
projetos realizados, ao longo do seu ciclo de vida. São definidas no Manifesto do
Grupo, através do compromisso «Juntos pelo crescimento verde». Aplicam-se em
todas as regiões do mundo onde as empresas VINCI estão presentes

Uma abordagem empenhada no ciclo
de vida dos nossos projetos
A VINCI promove tanto quanto possível a conceção ecológica, isto é a
consideração dos impactos ambientais desde a fase de conceção de um projeto,
com o objectivo de preservar o ambiente ao longo do ciclo de vida dos edifícios
ou infraestruturas.
Este é um verdadeiro desafio para o Grupo, como ator dos territórios de amanhã:
promover o urbanismo sustentável e a conceção ecológica todo ao longo de
um projeto, em toda a cadeia de valor, concebendo, construindo, operando
e mantendo cidades mais agradáveis de viver, infraestruturas mais fluidas,
lugares de produção e de trabalho mais humanos, melhorando assim a vida e a
mobilidade de todos.

As diligências ambientais são implementadas aplicando a
seguinte lógica:
• Evitar ao máximo os impactos ambientais sobre os territórios e os
seus habitantes;
• Reduzir os riscos e os impactos negativos.
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Orientações
Estamos empenhados
em:
– intervir a favor do clima;
– otimizar os recursos
graças à economia
circular;
– preservar os meios
naturais.

Num processo de melhoria contínua e de progresso, as empresas do Grupo
implementam as orientações de preservação ambiental em todos os países
onde operam.
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Planear e implementar
ações em prol do ambiente

Acompanhar os impactos
e avaliar o desempenho
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04

Identificar
e analisar
os riscos

Formar e sensibilizar
os empregados
o ambiente

01. Identificar e analisar os riscos
As empresas do Grupo implementam ações ambientais adequadas, que
requerem, a montante, uma análise dos riscos e dos vários impactos do projeto
ou da atividade sobre o ambiente. Elas afirmam a sua convicção de que o progresso
só é possível com a adesão de todos os colaboradores e dos seus representantes
através da promoção da nossa cultura ambiental.
O contexto ambiental (inclusive regulamentar) e as incidências são assim
examinados dentro das temáticas ambientais relevantes:
• poluição e perturbações;
• as emissões de gases com efeito de estufa e o consumo de energia,
que contribuem para as alterações climáticas;
• os riscos climáticos;
• o consumo e a transformação de matérias-primas (renováveis ou não
renováveis);
• os impactos na biodiversidade e nos ambientes naturais.

02. Planear e implementar ações em prol do ambiente
A análise de risco é concretizada, quando apropriado, através da elaboração
de planos de ação ambiental adaptados às características específicas das
operações e às prioridades ambientais definidas a montante. Um plano de ação
e o seguimento dos impactos e das medidas tomadas são implementados pelas
entidades operacionais, que recorrem, se necessário, a uma pessoa de referência
para o ambiente.

03. Acompanhar os impactos e avaliar o desempenho
A implementação de ações em prol do ambiente é acompanhada por um sistema
de avaliação, aplicado por cada entidade.
O seguimento será realizado através de um relatório detalhado e pilotado por
cada polo.
Podem ser implementadas medidas corretivas como parte deste seguimento.
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04. Formar e sensibilizar os empregados o ambiente
Cada entidade verifica que os empregados confrontados com questões
ambientais na sua atividade tenham um nível de conhecimento suficiente. Devem
estar familiarizados com as medidas e procedimentos ambientais a implementar
e ser capazes de assegurar o seu acompanhamento.
Todos os empregados e representantes dos empregados são sensibilizados aos
desafios ambientais dos projectos: regulamentação, procedimentos de risco,
gestão de resíduos, preservação da biodiversidade, etc.

Aplicação da declaração
Aprimorar e adaptar as
nossas ações, em prol do
ambiente, o mais próximo
possível do terreno.

Adaptação dentro de cada polo da VINCI
Em conformidade com o modelo organizacional descentralizado do Grupo
e com o intuito de adaptar as ações o mais próximo possível do terreno, os
compromissos em termos de proteção ambiental são adaptados dentro de cada
polo, a fim de promover a sua aplicação e melhoria contínua.
Inclusão de todos os intervenientes
As orientações ambientais da VINCI aplicam-se a todas as empresas do
Grupo. Cabe a elas garantir que as ações correspondentes sejam igualmente
implementadas pelos subcontratantes e cocontratantes, ao longo da execução
dos projetos.
Acompanhamento dos resultados e partilha de informação
Como condição necessária de progresso, os resultados das ações empreendidas
são medidos por indicadores relevantes (incluindo o seguimento das emissões
de gases com efeito de estufa) que são publicados no relatório anual do Grupo
e apresentados às suas partes interessadas, permitindo-lhes discutir formas de
melhorar estes resultados.
Grupos de trabalho transversais (comité do Ambiente, grupo de trabalho da
Economia circular, coordenadoria da Biodiversidade, club pivot Ambiente)
discutem sobre as melhores práticas e os retornos de experiência.
Os resultados destas ações são apresentados regularmente ao Comité Executivo,
ao Conselho de Administração e ao Conselho de Empresa Europeu do Grupo.
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:A
 presente declaração está disponível nos sites Internet e
do Grupo. E traduzida para ser acessível ao maior número
possível de pessoas.
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A nossa ambição é conceber,
construir, operar e manter
cidades mais agradáveis de viver,
infraestruturas mais fluidas,
lugares de produção e trabalho
mais humanos, com a menor
utilização possível dos recursos
não renováveis do nosso planeta.

VINCI
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