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A MIBGAS APRESENTA O SEU PLANO DE SUSTENTABILIDADE FOCADO 

EM GERAR RIQUEZA AMBIENTAL E ATITUDES RESPONSÁVEIS 

• O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA APROVOU NO PASSADO DIA 16 DE DEZEMBRO O PLANO COM O 

QUAL A MIBGAS SE COMPROMETE COM AS POLÍTICAS DE SUSTENTABILIDADE MAIS ADEQUADAS AO CONTEXTO 

ACTUAL. 

 

• O PLANO DE SUSTENTABILIDADE 2021-2024 SERÁ OBJECTO DE REVISÃO ANUAL POR PARTE DO COMITÉ DE 

SUSTENTABILIDADE CRIADO PARA O EFEITO.  

 

• O GRUPO AVANÇOU JÁ EM POLÍTICAS DE GOVERNAÇÃO CORPORATIVA SUSTENTÁVEL, DISPONDO TAMBÉM DE UM 

CÓDIGO ÉTICO E DE CONDUTA ACTUALIZADO E PROCEDIMENTOS DE CORPORATE DEFENSE.  

 

Madrid, 23 de Dezembro de 2021 – O grupo MIBGAS deixa constância num documento dos seus 

compromissos e medidas em relação à sustentabilidade, ratificados através de um plano aprovado 

pelo Conselho de Administração, celebrado no passado dia 16 de Dezembro. O objectivo desta 

iniciativa é a implementação e consolidação de um plano idóneo nos termos das políticas de 

sustentabilidade mais adequadas ao contexto global e dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), contemplados na Agenda 2030. Este plano será também o reflexo da cultura ética e corporativa 

que fundamenta todos os movimentos do grupo MIBGAS. 

 

O plano, com um horizonte de execução de 3 anos e objecto de revisão anual por parte do Comité de 

Sustentabilidade criado para o efeito, contempla acções e medidas resultantes na criação de valores 

que dêem origem a um impacto positivo na sociedade, fomentando assim a produção de valor social, 

económico e ambiental. Para tal, é necessário o compromisso de todas as pessoas, tanto na sua 

estrutura interna como nos seus grupos de interesse. 

A MIBGAS, tendo dado já os primeiros passos em políticas de corporate defense e implementado um 

Código Ético e de Conduta (aprovados em conselhos passados), quer-se tornar numa empresa 

socialmente responsável, desejando que toda sua equipa humana se transforme num conjunto de 

cidadãos responsáveis.  

 

Para ser levado a cabo, o plano contempla quatro áreas de acção: 

 

1. Boa governação 

2. Pessoas e talento 

3. Grupos de interesse 

4. Descarbonização e inovação 

 

Nestas quatro áreas estão implicadas as acções que irão ajudar a MIBGAS a alcançar o seu objectivo 

de sustentabilidade, um objectivo vivo e dinâmico, que se irá definindo e actualizando ao longo dos 

anos. Como resultado, serão tomadas uma série de medidas para a implementação e integração do 

plano de sustentabilidade na companhia. 

 

O Plano de Sustentabilidade 2021-2024 pode ser consultado na  página web da MIBGAS e aqui. 

 

https://www.mibgas.es/sites/default/files/inline-files/mibgas_sostenibilidad_2021-2024.pdf

