POLÍTICA INTEGRADA ENERFIN DO BRASIL (Rev.4)
A ENERFÍN DO BRASIL SOCIEDADE DE ENERGIA LTDA, promove e gerencia a Exploração Integral de projetos energéticos e de meio
ambiente, incluindo a produção de energia elétrica de origem eólica em seus parques. Com o objetivo da implantação de um Sistema
Integrado de Gestão Ambiental e Saúde e Segurança no Trabalho, a DIRETORIA GERAL deseja manifestar para sociedade, seu respeito a
proteção da segurança, saúde e meio ambiente, estabelecendo uma declaração de intenções, coerentes com a Política Integrada do
GRUPO ELECNOR na qual ENERFÍN DO BRASIL SOCIEDADE DE ENERGIA LTDA pertence, que expõe os princípios estratégicos e ação
para a preservação e proteção do ambiente e do trabalho, com objetivo primordial de assegurar o desenvolvimento sustentável de suas
atividades.
ENERFÍN DO BRASIL SOCIEDADE DE ENERGIA LTDA estabelece os Princípios Gerais a que está comprometido e que devem reger o
funcionamento de toda a organização em matéria de Meio Ambiente e Prevenção de Saúde e Segurança, de modo que sirvam de
referência para definir e revisar objetivos que melhorem continuamente a eficácia dos sistemas de gestão. Estes princípios são:
-

O estrito cumprimento da legislação vigente aplicável e outros requisitos que a ENERFÍN inscreve-se nos mercados que atua.
A prevenção de danos e deterioração da saúde dos nossos trabalhadores, melhoria das condições de trabalho, a fim de elevar o
nível de proteção da sua segurança e saúde.
A prevenção da poluição e a redução do consumo.

Princípios de atuação em Prevenção de Riscos Laborais
A saúde e segurança dos colaboradores são valores essenciais para Enerfín do Brasil. Em termos globais, nossa estratégia em matéria de
Prevenção de Riscos Laborais se rege pelos seguintes princípios de atuação:
Adoção de recursos materiais que contribuem para a segurança.
Ênfase na formação de técnicas de prevenção.
Desenvolver campanhas de conscientização entre os colaboradores em matéria de saúde e segurança.
Realização permanente de inspeções e auditorias nos locais de trabalho e adoção de medidas de prevenção.
Mas nenhuma iniciativa empresarial será eficaz sem a cooperação total dos colaboradores, que são chamados a:
Desenvolver trabalho de acordo com as regras, instruções e procedimentos de execução estabelecidas pela empresa.
Usar corretamente os equipamentos de proteção individual e coletivos fornecidos pela empresa.
Utilizar adequadamente os equipamentos, ferramentas, veículos e quaisquer outros meios utilizados para o desenvolvimento
das atividades de trabalho.
Não realizar trabalhos onde exista risco grave e eminente, devendo informar a seu superior hierárquico para determinar as
medidas necessárias para eliminação dos riscos existentes.
Princípios de atuação em Gestão Ambiental
ENERFIN DO BRASIL, consciente da importância que o respeito ao MEIO AMBIENTE tem:
- na manutenção e melhora da qualidade de vida da sociedade;
- na sustentabilidade de seu projeto empresa;
- na realização de seu objetivo de excelência na prestação de todas as suas atividades e serviços;
Incorpora em seu conceito de negócio uma série de práticas e ações respeitosas com o meio ambiente estabelecendo como
compromisso:
-

A atualização do Sistema de Gestão Ambiental segundo a Norma NBR ISO 14001.
O cumprimento da legislação ambiental aplicável e outras normas de aplicação, sendo mais exigente com os requisitos
especificados sempre que for possível.
A otimização dos consumos de água, energia e matéria-prima, incrementando a eficácia de suas utilizações, e favorecer o
consumo de materiais que assegurem uma maior proteção ambiental.
A planificação das atividades de forma a assegurar a prevenção de contaminações, garantindo a melhora contínua do
comportamento ambiental.
A minimização do impacto ambiental das atividades, dando ênfase para a gestão de resíduos, seguindo a filosofia de reduzir,
reutilizar e reciclar, e quando isso não for possível, dar o destino final que assegure o menor impacto ao meio ambiente.
O incentivo à colaboração, na melhor gestão ambiental, de todos os empregados, subcontratados e colaboradores favorecendo
a comunicação e formação.
A manutenção de uma atitude de transparência para informar sobre a gestão ambiental.

Enfim, o compromisso de contribuir ao desenvolvimento sustentável, constituindo a presente declaração de política ambiental um
elemento base da política da empresa. Além disso, a empresa segue outros requisitos estabelecidos pela Política ambiental e Saúde e
Segurança no Trabalho da organização Elecnor, controladora de Enerfin do Brasil.
A Enerfín estabeleceu os canais de informação e comunicação adequados para que essa política seja conhecida e compreendida por todas
as pessoas da organização e por aqueles que trabalhem em seu nome, para que estejam conscientes de suas obrigações e os
compromissos que elas implicam. Também está disponível para o público e as partes interessadas, através do site www.enerfin.com.br.
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