POLÍTICA INTEGRADA DE GESTÃO AMBIENTAL, QUALIDADE,
PREVENÇÃO DE RISCOS TRABALHISTAS, GESTÃO ENERGÉTICA E
GESTÃO DE P+D+i
A Elecnor é uma das empresas líderes globais no desenvolvimento, construção e operação de projetos
por meio de dois grandes negócios que se complementam e enriquecem mutuamente. Por um lado, o
negócio de infraestruturas, com a execução de projetos de engenharia, construção e serviços nas
atividades de eletricidade, gás, usinas de geração de energia, ferrovias, telecomunicações, espaço, água
e meio ambiente, construção, instalações e manutenção; e, por outro, o negócio de concessões, que
implica a promoção, pesquisa de financiamento e gerenciamento de ativos de transmissão e geração de
energia.
No âmbito do seu modelo de Responsabilidade Corporativa, a Direção da Elecnor quis dotar do máximo
rigor as suas políticas de Gestão Ambiental, Gestão da Qualidade, Prevenção de Riscos Laborais, Gestão
Energética e Gestão de P+D+i. Estes cinco vetores formam a Política Integrada de Gestão do Grupo,
cada um com objetivos e estratégias específicas, mas todos eles com uma missão comum: a melhoria
contínua da organização.
Como exemplo do citado rigor, a Elecnor baseia a sua Política Integrada no a aposta decidida por P+D+i
e conhecimento exato da natureza e da dimensão dos impactos ambientais, o uso e consumo da energia
nas nossas instalações e projetos, das expectativas dos nossos clientes e dos riscos para o colaborador
das nossas atividades e produtos. Além disso, adotou voluntariamente os requerimentos contidos nas
normas de referência para a sua auditoria e certificação.

Princípios gerais
A Elecnor estabeleceu os princípios a que se compromete e que devem reger o funcionamento de toda a
organização em matéria de Qualidade, Meio Ambiente, Prevenção de Riscos Laborais e P+D+i, de forma que
sirvam de referência para definir objetivos que melhorem continuamente a eficácia dos sistemas de gestão.
Esses princípios são:
• O cumprimento rigoroso da legislação vigente aplicável e outros requisitos que a Elecnor subscreva
em todos os mercados em que atua.
• A satisfação dos nossos clientes.
• A prevenção dos problemas e da deterioração da saúde dos nossos colaboradores, melhorando as
suas condições de trabalho, com o objetivo de elevar o nível de proteção da sua segurança e saúde.
• A prevenção da contaminação.
• O uso e consumo eficiente da energia.
• A criação de um impacto favorável das nossas atividades no ambiente social.
• A melhoria da competitividade através de P+D+i.

Princípios de atuação em Gestão Ambiental
Conscientes de que o impacto ambiental principal de nossas atividades consiste no uso de recursos e na
geração de resíduos de construção e demolição, na Elecnor definimos e aplicamos os mecanismos
corretores mais eficazes para minimizarmos o seu alcance.
Ainda assim, a Elecnor assumiu como parte intrínseca dos seus negócios determinadas atividades que
contribuem para a proteção da natureza e dos seus recursos. Figuram, entre elas, a geração de energias
renováveis, o tratamento e reciclagem da água ou a eficiência energética em cada uma das suas atuações
tal como se estabelece na Política Energética.
Em termos globais, a nossa estratégia em matéria de Gestão Ambiental rege-se pelos seguintes princípios
de atuação:
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• A procura constante do equilíbrio entre a rentabilidade económica e a proteção do Meio Ambiente,
promovendo abordagens para que ambos os conceitos se reforcem mutuamente.
• Considerar a componente ambiental nas decisões de investimento em novos projetos e atividades que
o Grupo considere empreender.
• O envolvimento dos colaboradores através das ações de formação e de sensibilização adequadas.
• Envolver, deste modo, os nossos outros grupos de interesse (acionistas, clientes, fornecedores e
sociedade em geral) na procura conjunta de soluções úteis para o desafio da preservação do ambiente
e dos recursos energéticos.

Princípios de atuação em Gestão da Qualidade
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A Qualidade faz parte da cultura da Elecnor desde o início do seu funcionamento, com uma clara orientação
para o serviço ao cliente que a distingue no mercado.
Em termos globais, a nossa estratégia em matéria de Gestão da Qualidade rege-se pelos seguintes princípios
de atuação:
• Partir sempre do entendimento das verdadeiras expectativas dos clientes quando desenhamos e
fornecemos os nossos produtos e serviços.
• Desenvolver a mentalidade de melhoria contínua em todas as áreas da organização, pondo de lado o
conformismo, a falta de rigor e outras atitudes que sejam um obstáculo a este princípio.
• Envolver todos os membros integrantes da empresa no desafio da Qualidade, de modo que todos
assumamos um sincero compromisso pessoal no serviço aos clientes.

Princípios de atuação em Prevenção de Riscos Laborais
A segurança e saúde dos colaboradores são valores essenciais para a Elecnor.
Em termos globais, a nossa estratégia em matéria de Prevenção de Riscos Laborais é regida pelos seguintes
princípios de atuação:
• Provisão dos meios materiais que contribuem para a segurança.
• Ênfase na formação em técnicas de prevenção.
• Desenvolvimento de campanhas de sensibilização entre todos os colaboradores e chefias.
• Realização permanente de inspeções e auditorias em obra e adoção das medidas corretoras
adequadas.
Mas nenhuma iniciativa empresarial poderia ser efetiva sem a plena cooperação dos colaboradores, que são
chamados a:
• Desenvolver os trabalhos de acordo com as normas, instruções e procedimentos de produção
estabelecidos na Empresa.
• Utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual ou coletiva fornecidos pela Empresa.
• Utilizar adequadamente os equipamentos, ferramentas, veículos e qualquer outro meio empregue para
o desenvolvimento do trabalho.
• Não efetuar trabalhos em que exista um risco grave iminente para os colaboradores, devendo informar
o seu superior direto para que se determine as medidas necessárias.

Princípios de atuação em Gestão Energética.
A Elecnor promove e desenvolve as atividades destinadas a uma eficiente Gestão da Energia como fator
diferenciador da Organização e assume o compromisso com a sustentabilidade ambiental em todas as
atividades que realiza.
Em termos globais, a nossa estratégia em matéria de Gestão Energética é regida pelos seguintes princípios
de atuação:
• Conhecer o uso e consumo da energia das nossas instalações e projetos, garantir que a informação se
encontre disponível e estabelecer as medidas necessárias para alcançar os objetivos e metas em uma
constante melhoria do desempenho energético.
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• A busca permanente do equilíbrio entre a rentabilidade econômica e a eficiência energética na
aquisição de energias e produtos, assim como na concepção de instalações.
• Conscientização dos trabalhadores e fornecedores em relação à importância do uso e consumo
eficiente e responsável da energia.

Princípios de atuação em P+D+i
A Elecnor concentra suas atividades de P+D+i em aspectos que proporcionam valor ao grupo e permitem
que se diferencie da concorrência. As áreas tecnológicas de interesse estão relacionadas à Energia, Meio
ambiente e Sustentabilidade, Infraestruturas e TIC’s, entre outros.
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As atividades de P+D+i são estratégicas para garantir a competitividade e a sustentabilidade da Elecnor e
desenvolvem-se conforme os seguintes princípios de atuação:
• A Elecnor fomenta a geração sistemática de ideias inovadoras dentro da companhia e dá seu apoio
até transformá-las em projetos de P+D+i.
• O uso sistemático das ferramentas de P+D+i tem como objetivo gerar novas oportunidades e projetos.
• Estes projetos são o motor do sistema de gestão de P+D+i da Elecnor e visam aumentar as capacidades
e a competitividade.

A Direção assume o compromisso de impulsionar o desenvolvimento das estratégias contidas nesta política
e de proporcionar os recursos necessários para tal.

Abril de 2017

Rafael Martín de Bustamante
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