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Declaração de Política Ambiental do Grupo
A Volkswagen Aktiengesellschaft desenvolve, produz e vende veículos automóveis e serviços de mobilidade
em todo o mundo. A nossa identidade é: Queremos ser um fornecedor líder de mobilidade sustentável e
um modelo de proteção do nosso ambiente.
Assumimos os desafios das alterações climáticas e abraçamo-los para nós próprios. Estamos
comprometidos com o objetivo de dois graus das Nações Unidas. Estamos conscientes da nossa
significativa responsabilidade global e dos impactos ambientais e sociais associados às nossas ações e aos
nossos produtos. Usamos o nosso poder inovador globalmente em rede para reduzir a nossa pegada
ecológica. Abordamos os desafios associados ao longo de todo o ciclo de vida das nossas soluções de
mobilidade. As nossas inovações em mobilidade também ajudarão os nossos clientes a reduzir a sua própria
pegada ambiental em termos de mobilidade, garantindo simultaneamente a competitividade e
empregabilidade dos nossos negócios. Guiado pela nossa "Declaração de Missão Ambiental", o Grupo
Volkswagen compromete-se a cumprir os seguintes requisitos:

1. Liderança
Os nossos gestores a todos os níveis organizacionais, e em todas as marcas e empresas do Grupo
Volkswagen, estão conscientes dos riscos ambientais decorrentes das suas atividades de negócio. Tanto
nas suas ações como nas suas palavras, reforçam o seu compromisso com a conduta que cumpre tanto
com a lei como com os interesses da empresa, e a ser um modelo em matéria ambiental. São responsáveis
por assegurar que os requisitos descritos na presente Declaração de Política Ambiental sejam
implementados e cumpridos na sua área de responsabilidade. Os nossos gestores asseguram que todos os
colaboradores são informados, corretamente treinados e responsáveis pelas tarefas que lhes são atribuídas.
Na sua área de responsabilidade, criam um quadro adequado no qual os empregados e os parceiros
empresariais podem comunicar questões ambientais especialmente sensíveis abertamente e sem medo de
consequências negativas. Os Conselhos de Administração do Grupo e de cada entidade considerarão a
liderança ambiental com igual peso, para outros critérios de negócio, nas decisões-chave da empresa.

2. Conformidade
Cumprimos os requisitos regulamentares e legais e agimos de acordo com os nossos compromissos
voluntários, bem como com os nossos padrões e objetivos corporativos. O nossos Sistema de Gestão
Ambiental garante que os aspetos e que as obrigações ecológicas nas nossas atividades de negócio são
identificadas e devidamente consideradas. A má conduta ambiental e a negligência ou a fraude são tratadas
de acordo com as nossas diretrizes organizacionais como violações das regras. O cumprimento desta
Declaração de Política Ambiental e dos requisitos ambientais do Grupo será avaliado anualmente e
comunicado aos Conselhos de Administração do Grupo e de cada entidade.
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3. Proteção ambiental
Seguimos uma abordagem baseada em ciclos de vida para mitigar os riscos ambientais e aproveitar
oportunidades para proteger o nosso ambiente. Estes incluem, por exemplo, a integração das energias
renováveis, a descarbonização, as cadeias de abastecimento sustentáveis, os recursos e a eficiência
energética. Implementamos métodos economicamente viáveis para reduzir o nosso impacto ambiental ao
longo do ciclo de vida das nossas operações, produtos e serviços. Os nossos esforços são verificados
anualmente pela divulgação pública dos principais indicadores de desempenho.

4. Colaboração com as partes interessadas
O envolvimento dos nossos colaboradores, clientes, fornecedores, legisladores, autoridades, vizinhos dos
nossos sites e outras partes interessadas é importante para nós. Queremos melhorar a nossa compreensão
das suas expectativas e requisitos ambientais. Os contributos das partes interessadas são considerados e
refletidos no nosso Sistema de Gestão de Conformidade Ambiental e nas nossas operações, produtos e
serviços. Fornecemos informações transparentes e fiáveis no nosso diálogo e/ou reporte às nossas partes
interessadas.

5. Melhoria contínua
Como parte dos nossos esforços para reduzir continuamente o impacto ambiental dos nossos produtos,
serviços, processos e instalações de produção e, portanto, melhorar o nosso desempenho ambiental,
colocámos em prática sistemas de gestão de conformidade ambiental reconhecidos internacionalmente e
validados de forma independente. Assim como os nossos próprios Sistemas de Gestão de Conformidade
Ambiental estão sujeitos a um processo de melhoria contínua. Contamos com a nossa rede global de
especialistas no assunto para identificar e transferir as melhores práticas em tecnologia e gestão ambiental.
O nosso objetivo é assumir um papel de liderança no desenvolvimento emergente, relacionado com o
ambiente, na ciência e na tecnologia. Esforçamo-nos por alcançar os nossos objetivos e excedermos as
expectativas colocadas sobre nós.

O conselho de gerência da Volkswagen Autoeuropa compromete-se com os requisitos aplicáveis, de acordo
com o nosso âmbito.

Palmela, Junho de 2022
Diretor Geral
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