
 

Política relativa aos efeitos advindos pelas 

mudanças e variabilidade climáticas 

A crise ambiental planetária põe em risco a sobrevivência humana no planeta, 

afeta a biodiversidade e os negócios das empresas, especialmente aquelas 

que dependem dos recursos hídricos, como a COPASA MG. O agravamento 

dos eventos críticos causadas pelas mudanças climáticas - secas intensas, 

fortes tempestades, enchentes frequentes - vem impulsionando o surgimento 

de uma nova economia de baixa emissão de carbono. Diante disso, a Empresa 

propõe a adoção de uma política de prevenção aos efeitos causados pela 

variabilidade e mudanças climáticas e alicerçada nos seguintes princípios: 

 A ética que leva ao cuidado; 

 A responsabilidade compartilhada; 

 O enfoque da sustentabilidade; 

 A proteção, a conservação e o uso sustentável da água como base da 

vida, do desenvolvimento e do meio ambiente; 

 A subsidiariedade que propõe resolver as questões sempre no nível 

mais próximo das pessoas envolvidas;  

 A solidariedade como valor a ser estimulado visando ao 

compartilhamento de experiências e recursos financeiros. 

E adota, dentre outras, as seguintes diretrizes: 

 Promoção e incentivo à eficiência energética, à redução das 

perdas físicas de água nos sistemas distribuidores,  ao uso de 

energias renováveis; à pesquisa e desenvolvimento, com foco em 

inovação tecnológica, na produção e comercialização de bens ou 

serviços; na concepção de novos produtos, serviços e/ou 



 

modelos de negócio e nas atividades associadas ao transporte e 

logística que possibilitem a redução nas emissões de Gases de 

Efeito Estufa –GEE, preservando a segurança, a saúde e o bem-

estar das partes interessadas; 

 Identificação dos riscos e vulnerabilidades tendo como objetivo a 

adaptação às mudanças climáticas; 

 Revisão dos conceitos de projeto com vistas à adaptação à nova 

realidade dos eventos críticos; 

 Estabelecimento de metas de redução e compensação de 

emissões de GEE; 

 Estabelecimento de critérios que visem à incorporação da análise 

de emissões de GEE na seleção e desenvolvimento de 

fornecedores e prestadores de serviços; 

 Incremento a educação socioambiental como a melhor forma de 

estímulo a mudanças de atitudes para minorar os efeitos das 

mudanças climáticas; 

 A valorização do saneamento como atividade essencial à saúde, 

ao meio ambiente e à vida. 

Para implementação desta política, foi aprovado o “Programa de prevenção 

aos efeitos causados pelas mudanças e variabilidade climáticas” integrado ao 

Planejamento Estratégico e vinculado ao compromisso da Empresa com a 

responsabilidade socioambiental e o desenvolvimento sustentável.  

 


