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Elecnor do Brasil adota a política corporativa definida pelo grupo Elecnor que é uma das principais
corporações globais com foco em áreas de negócio de infra-estrutura, desenvolvimento, construção
e operação de instalações elétricas, fluidos, ar comprimido, saneamento, climatização, ventilação,
ar condicionado, estrutura metálica, instrumentação, controle, comunicações, segurança, proteção
contra incêndios, obra civil e instalações auxiliares de:

• Instalações de transformação de energia
• Instalações elétricas
• Centrais de geração de energia
• Construção, operação e manutenção de instalações de transporte e transformação
de energia
• Construção, regulação, medição e distribuição de rede de transporte por dutos
• Instalações e assistências técnicas de gás natural para indústrias, comércios e residências
• Operação e manutenção de Parques eólicos

Compromete-se a adotar todas as medidas necessárias que tendam a aumentar a satisfação dos
clientes, proteger a saúde e a segurança dos trabalhadores e reduzir o impacto ambiental dos
processos nos quais pode influir e controlar.
Mantém um Sistema Integrado de Gestão que cumpre com os requisitos das normas ABNT NBR ISO
9001, ABNT NBR ISO 14001 e ISO 45001.
Assume os compromissos de:
• Conscientizar os trabalhadores quanto a importância da gestão e do controle de Qualidade,
do cuidado com o Meio Ambiente e a Prevenção de Riscos Laborais. Priorizar a proteção
ambiental, minimizar o impacto ambiental, a utilização de recursos em nossas atividades e
a geração de resíduos de construção e demolição. A Elecnor do Brasil definiu e aplica os
mecanismos preventivos e corretivos mais efetivos para minimizar seu alcance
• Eliminar os perigos, avaliar e minimizar os riscos, adotando meios de controle e medidas
necessárias para elevar o nível de proteção da Saúde e da Segurança dos trabalhadores
com equipamentos de proteção coletivos e individuais
• Compliance de requisitos legais e outros requisitos, normas e regulamentos, bem como
compromissos subscritos em matéria de Qualidade, Meio Ambiente e Prevenção de Riscos
Laborais que forem aplicáveis
• Formar e informar o pessoal para que conheça o Sistema Integrado de Gestão de forma
que seja competente para desempenhar suas tarefas sem impacto sobre a Qualidade,
o Meio Ambiente, a Prevenção de Riscos Laborais, incluindo os cuidados com as partes
interessadas
• Melhorar de forma contínua a eficácia do sistema e as condições de trabalho
• Fornecer os meios, instruções e planos de emergência para prevenir o erro, a contaminação
e os riscos
• Monitorar as subcontratadas e coordenar as possíveis atividades empresariais simultâneas
• Prevenir os danos e a deterioração da saúde
• Proporcionar condições de trabalho seguro e saudáveis
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• Fornecer estrutura para estabelecimento dos objetivos de Saúde e Segurança dos
trabalhadores
• Estabelecer mecanismos de comunicação para consulta e participação dos trabalhadores
A Direção da Elecnor do Brasil tem o compromisso de promover e desenvolver as estratégias
contidas nesta política e a fornecer os recursos necessários para sua realização.
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Esta política se encontra em qualquer momento a disposição dos empregados e do público em geral

