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Política de Sustentabilidade

1. Nosso compromisso

O Grupo Elecnor é uma corporação global, com
presença em mais de 50 países, cujo objetivo
é promover mudanças e bem-estar, levando
infraestrutura, energia e serviços para territórios
de todo o mundo para que possam desenvolver seu
potencial. Desta forma, o Grupo contribui para atingir
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos
pela agenda internacional e faz parte da solução para
enfrentar os desafios climáticos e sociais atuais.
O Grupo Elecnor considera a sustentabilidade uma
forma de contribuir para o progresso econômico e
tecnológico, bem-estar social e desenvolvimento
sustentável através de um modelo de negócio sólido
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e resiliente, e com fortes sinergias entre seus
negócios. A sustentabilidade é um valor essencial
que permeia as relações e os vínculos com todos
seus grupos de interesse, refletindo-se em um claro
compromisso com todos eles para a criação de valor
compartilhado no longo prazo.
Os pilares da sustentabilidade do Grupo Elecnor
consistem em consolidar-se como uma empresa
rentável e de futuro; fomentar uma estrutura sólida
de governança; promover o desenvolvimento de
infraestruturas sustentáveis que permitam melhorar
a qualidade de vida das pessoas; e sempre manter
uma gestão ética e responsável.
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2. Marco de referência

Esta Política de Sustentabilidade está alinhada com
as seguintes normas de referência:
• Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) das Nações Unidas.
• Os 10 Princípios do Pacto Global das
Nações Unidas.
• As diretrizes da OCDE para empresas
multinacionais.
• Os Princípios da Responsabilidade Social
Corporativa (ISO 26000).
Asimismo, esta Política está estrechamente
vinculada con las siguientes políticas internas
del Grupo:

3. Escopo e âmbito de aplicação

Esta Política aplica-se a todos
os países onde o Grupo Elecnor
e suas filiais e sociedades
investidas operam e, portanto,
a todas as empresas que fazem
parte do Grupo.
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• Código de Ética e Conduta.
• Política de Conformidade.
• Política de Direitos Humanos.
• Política de Sistema Integrado de Gestão.
• Código de Ética e Conduta para Fornecedores,
Terceirizados e Colaboradores.
• Política de Diálogo com as Comunidades Locais.
• Política de Governança Corporativa.
• Plano de Igualdade.
• Política Fiscal.
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4. Princípios de atuação

Para construir uma relação de confiança com seus
grupos de interesse, o Grupo Elecnor estabeleceu os
seguintes princípios básicos de atuação que servem de
base para o desenvolvimento de seu compromisso com
a sustentabilidade, beneficiando as comunidades onde
está presente e buscando um futuro melhor para as
novas gerações:
Gestão ética e a gestão de conformidade
O Grupo Elecnor tem o firme compromisso de
desenvolver suas atividades de acordo com os mais
altos padrões éticos. Este é um compromisso inerente
à sua cultura e filosofia empresarial. Sendo assim, a
organização aplica a política de tolerância zero contra
qualquer prática que viole as disposições de ética e
integridade.
Toda a organização cumpre e respeita as leis e normas
aplicáveis em cada momento, em todos os territórios
e países onde o Grupo e suas filiais ou empresas
investidas operam.
Seu Código de Ética e Conduta constitui a base
da cultura ética e de conformidade do Grupo e é o
instrumento que norteia o comportamento pessoal e
profissional de seus funcionários e de todas as pessoas
e empresas que colaboram ou se relacionam com o
Grupo no desenvolvimento de suas atividades.
Direitos humanos e diálogo com as
comunidades locais
Da mesma forma, o Grupo Elecnor mantém um
compromisso especial com o cumprimento e proteção
dos direitos humanos e o diálogo com as comunidades
locais nos termos e condições expressos em ambas
as políticas.
Este compromisso é aplicável a todos os grupos de
interesse da empresa para que possam compartilhar e
exigir esse compromisso nas relações que eles mantêm
em qualquer um dos países onde operam.

5

Transparência
O Grupo Elecnor promove um modelo de gestão
eficiente, sustentável e transparente. Mantém contato
com todas as partes envolvidas no cumprimento
dos compromissos assumidos e na consecução dos
objetivos estabelecidos, e tudo isso em um ambiente
de total integridade e transparência. Sua trajetória,
governança corporativa e trabalho diário constituem
uma garantia de compromisso e segurança para com
seus clientes, acionistas, funcionários, fornecedores
e outros grupos de interesse.
Como princípio fundamental e para transmitir
credibilidade e confiança, a empresa possui
ferramentas e canais de comunicação para todos seus
grupos de interesse. Além disso, elabora relatórios de
acordo com as legislações nacionais e internacionais
que facilitem uma melhor compreensão da organização,
suas atividades e esforços para realizar uma
gestão sustentável.
Sistema Integrado de Gestão
O Grupo Elecnor possui um Sistema Integrado de
Gestão que contempla os aspectos de Meio Ambiente,
Qualidade, Saúde & Segurança, Gestão de Energia,
Gestão de PD&I e Segurança da Informação. A Política
Integrada de Sistema de Gestão reforça os diferentes
compromissos relativos a estas questões a fim de
melhorar constantemente a eficiência do Sistema.
O Sistema Integrado de Gestão está voltado para
as necessidades do cliente; as ações de prevenção
de saúde e segurança de todos os trabalhadores e
colaboradores; o consumo consciente dos recursos,
prevenção da poluição e proteção e conservação
do meio ambiente; melhoria da competitividade
através de PD&I; e proteção eficaz e eficiente do uso
das informações. Com base nestes critérios, são
estabelecidos compromissos específicos e linhas
de ação para cada área.
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Estratégia de mudança climática
O combate às mudanças climáticas é uma prioridade
estratégica para o Grupo Elecnor. A organização
contribui para a construção de um futuro sustentável
e de baixa emissão de carbono, gerando energia
renovável, promovendo a eficiência energética,
mitigando os impactos negativos das mudanças
climáticas e oferecendo mecanismos de adaptação.
Tudo isso faz do Grupo uma empresa resiliente,
competitiva e sustentável.
O Grupo Elecnor desenvolveu uma Estratégia de
Mudanças Climáticas para 2035 composta de dois
objetivos principais e quatro áreas globais de ação,
criando o marco de referência para todas suas ações
destinadas a reduzir as emissões de gases de efeito
estufa, adaptar-se aos impactos das mudanças
climáticas e aproveitar as oportunidades relacionadas
a esta questão.
Compromisso com todos os grupos de interesse
O Grupo Elecnor mantém um compromisso com todos
seus grupos de interesse visando a criação de valor
compartilhado no longo prazo.
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Seu objetivo é oferecer aos clientes um serviço da mais
alta qualidade e eficiência; proporcionar rentabilidade
aos acionistas e investidores; atrair, reter e engajar
os melhores profissionais, promovendo igualdade
de oportunidades, diversidade, desenvolvimento
profissional e os mais altos padrões em termos de
saúde e segurança; e influenciar diretamente na criação
de emprego, no progresso e o bem-estar social dos
países onde opera.
Além disso, envolve todos seus grupos de interesse na
geração de um impacto positivo no meio ambiente e
social das comunidades onde as atividades do Grupo
são realizadas.
Para garantir o cumprimento dos princípios
mencionados acima, o Grupo Elecnor implementou
um Sistema de Gestão de Responsabilidade Social
Corporativa baseado na norma SR10. Este sistema,
apoiado por outros sistemas de gestão existentes
no Grupo, estabelece as ferramentas necessárias
para uma gestão correta da sustentabilidade e sua
melhoria contínua.
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5. Divulgação da Política

O Grupo Elecnor promoverá o conhecimento desta
Política entre todos seus grupos de interesse.
Esta Política está disponível no site do Grupo e nos
canais internos de comunicação para todos
os funcionários.

6. Aprovação e acompanhamento

O Conselho de Administração da Elecnor, S.A. é o órgão
responsável pela aprovação desta política do Grupo e,
portanto, por garantir seu cumprimento.
Além disso, através de seu Comitê de Nomeação,
Remuneração e Sustentabilidade, é responsável por
avaliar e reavaliar periodicamente esta Política de
Sustentabilidade e a estratégia relativa a esta matéria,
elaborada pelo Comitê de Sustentabilidade.
Aprovado pelo Conselho de Administração
Fevereiro de 2022
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