POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE CORPORATIVA
Desde a criação, em 1958, que a Elecnor é regida por critérios que atualmente podem ser
considerados inerentes a qualquer política de Responsabilidade Corporativa: orientação para o
cliente, fomento de um clima de trabalho motivador, envolvimento no ambiente social onde
atuamos... Esta atitude, mantida ao longo do tempo e em constante atualização e melhoria é a base
de nossa reputação no mercado e no conjunto da sociedade.
Nesta linha de permanente atualização, a Elecnor quis estabelecer formalmente os grandes
princípios de seu atual conceito de Responsabilidade Corporativa (RC), como forma de compartilhar
os valores nesta descritos com todos os grupos de interesse: clientes, funcionários, acionistas,
fornecedores e a sociedade em seu conjunto.
Os cinco princípios desta Declaração não são uma série de políticas que possam ser isoladas de
qualquer outra. No entender da Elecnor, uma RC autêntica deve impregnar profunda e
honestamente cada passo de nossa atividade e de nossa estratégia empresarial. Esta Declaração
tenta, portanto, ser uma formalização de nosso modo de ser e do papel que queremos desempenhar
no mundo do século XXI.
1. Formulamos nossas aspirações a longo prazo em planos estratégicos que são compartilhados
com a organização, os mercados e toda a sociedade. Planos com um elevado grau de
cumprimento, que merecem a credibilidade de nossos grupos de interesse e o apoio explícito da
comunidade financeira, fator indispensável para continuar investindo e crescendo.
2. A Elecnor entende o conceito de responsabilidade como um valor essencial que atribui sentido
às relações e vínculos com todos os seus públicos de interesse. Este conceito está refletido num
claro compromisso com nossos clientes, funcionários, acionistas e fornecedores.
• Compromisso com os clientes: envolvemo-nos sinceramente em suas aspirações e objetivos,
oferecendo nossas melhores capacidades e a máxima disponibilidade.
• Compromisso com os funcionários: queremos os melhores talentos e estamos preocupados em
criar um ambiente laboral atrativo, motivador e seguro onde favorecemos a progressão
profissional. E trabalhamos para que esse compromisso seja mútuo, procurando o envolvimento
de nossos profissionais nos objetivos empresariais, lealdade, entrega ao trabalho e um
desempenho honesto, conforme está descrito no Código Ético do Grupo.
• Compromisso com os acionistas: nossa estratégia empresarial procura o desenvolvimento
sustentável de nosso modelo de negócios, independentemente dos diferentes ciclos
econômicos. Portanto é uma visão a longo prazo que, em última instância, quer gerar em nossos
acionistas e investidores elementos de previsibilidade e um sentimento de confiança.
• Compromisso com os fornecedores: entendemos a vinculação com os fornecedores como uma
relação mutuamente satisfatória, com vocação a longo prazo e crescimento sustentável.
Queremos melhorar juntos, definindo novos desafios em termos de qualidade, responsabilidade
e eficiência.
• Compromisso com a sociedade: nossas atividades estão estreitamente ligadas a eixos-chave do
progresso social. As infraestruturas, a energia, a água, o ambiente ou a indústria espacial movem
nossa sociedade para um futuro melhor e servem para combater os desafios globais, em especial
as alterações climáticas. Campos de ação que são reforçados por meio das iniciativas de nossa
Fundação Elecnor, particularmente ativa no fornecimento de infraestruturas básicas às
comunidades mais desfavorecidas.
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3. O prestígio técnico da Elecnor foi desenvolvido ao longo de mais de meio século de atividade,
com focos e soluções em permanente evolução, mas com um espírito e uma filosofia de serviço
invariáveis. A consistência e a permanência destes valores são a base da confiança em nós
depositada pelo mercado e por todos os nossos grupos de interesse. Estas são caraterísticas
distintivas da Elecnor que queremos preservar como o mais valioso dos legados recebidos das
primeiras gerações que lideraram a empresa.
4. Fixamos políticas detalhadas e certificáveis nos âmbitos mais transcendentes da gestão
empresarial, que são mostra do rigor de nosso trabalho:
Qualidade: não só orientada para a máxima satisfação do cliente, como também para cuidar de
cada aspecto de nossa organização interna e de nossa projeção externa.
Ambiente: uma parte relevante de nossas atividades tem como objetivo a proteção do ambiente
e a eficiência no consumo de recursos energéticos. Ademais, estabelecemos uma cultura geral
na organização da responsabilidade relativamente ao impacto de nossas atividades no ambiente.
Prevenção: nosso objetivo é "zero acidentes". Dedicamos um esforço especial à prevenção por
meio de ações de formação, auditorias em obras e campanhas de divulgação.
P&D+i: A Elecnor centra suas atividades de P&D+i nos aspectos que agregam valor e permitem
sua diferenciação em relação a seus concorrentes. As áreas tecnológicas de interesse estão
relacionadas com a Energia, Ambiente e Sustentabilidade, Infraestruturas e TIC, entre outras.
5. A Elecnor é uma organização em constante evolução, aberta às novas ideias e tecnologias,
apresentando alguns dos avanços mais transcendentes dentro de seus campos de atividade. Cada
nova resposta que conseguimos dar a determinada necessidade social é um poderoso estímulo
para continuar olhando para o futuro.
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