
 

 

POLÍTICA AMBIENTAL // 2020 
 

Na sua ação, a JAC compromete-se em contribuir para um mundo 

mais sustentável. A missão do Just a Change é um compromisso para 

com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 

 

 

A realidade da Pobreza Habitacional está associada à fraca 

resiliência e estrutura das habitações. As pessoas que vivem em 

situação de Pobreza Habitacional têm casas construídas com 

materiais de fraca qualidade, em circunstâncias como infiltrações 

em telhados, ausência de infraestruturas e isolamento social. 

Adicionalmente, a degradação dos edifícios é potenciada pelas 

alterações climáticas e eventos extremos (ex. incêndios, vagas de 

frio/calor ou fortes chuvas). Como resultado, em conjunto com a 

baixa eficiência energética, as casas não consomem energia de 

forma eficiente, existindo desconforto térmico, alto consumo 

energético e perdas de energia. Existem ainda vários casos de falta 

de acesso a energia em casa. As condições de higiene, saúde e 

segurança deterioram-se, dando origem à exclusão social. 

 

Com mais de 10 anos de atividade, a JAC exerce uma gestão com 

assumidas preocupações éticas, sociais e ambientais.   

Este foco no Ambiente e Sustentabilidade surge pelo 

reconhecimento de que o setor de atuação da JAC (construção) gera 

uma pegada ecológica significativa através da utilização de 

materiais e técnicas que produzem grandes quantidades de 

desperdício, bem como a utilização em grande escala de recursos 

essenciais como a água e eletricidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A estratégia ambiental da JAC tem como objetivo mitigar as 

consequências da sua ação, mantendo o compromisso para com os 

ODS 6, 7, 9 e 11. Esta estratégia centra-se nos seguintes 

compromissos: 

 

// Medir e Controlar o impacto ambiental resultantes, direta ou 

indiretamente, das suas atividades, dando prioridade a medidas de 

prevenção;  

// Avaliar regularmente e melhorar continuamente o seu desempenho 

ambiental, designadamente através do trabalho em rede, serviços de 

consultoria, recurso a tecnologias disponíveis e à implementação de 

práticas adequadas do ponto de vista ambiental. 

 

Com base nestes compromissos, a JAC desenvolverá diversas 

iniciativas no âmbito do seu Plano Estratégico 20-22, das quais se 

destacam: 

 

// Aplicar metodologias de medição de poluição nas obras; 

// Realização de estudos e benchmarking de materiais, soluções e técnicas 

ambientalmente mais sustentáveis para posteriormente aplicar nas obras; 

// Implementar processos de economia circular e reciclagem nas 

intervenções, monitorizando os resíduos gerados; 

// Ativar parcerias no âmbito da pobreza energética e mitigar esta pobreza 

em todas as reabilitações realizadas, atuando ao nível da eficiência 

energética da casa e dos equipamentos, do conforto térmico e da 

maximização de poupança energética e financeira. 

 

A Política Ambiental da JAC assume um carácter fulcral para os seus 

objetivos de longo prazo e planeamento estratégico, que são 

assumidos de forma consciente por parte da Associação.  

 

Os princípios e compromissos de base da gestão ambiental da JAC, 

expressos nesta Política, são do 

conhecimento dos seus colaboradores, associados, parceiros, 

beneficiários e voluntários, através da sua divulgação no website da 

Associação e nos Relatórios de Atividade. 
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