
 

 

 

Política de Qualidade, Ambiente e Segurança 
 

 

O Grupo Finerge, como produtor de eletricidade de origem renovável, tem a seu cargo a gestão de diversas 

centrais eólicas e solares, contribuindo de forma efetiva para a descarbonização e transição energética limpa. 

Com o objetivo de acelerar o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, 

o Grupo complementa a sua ambição de crescimento com uma estratégia de sustentabilidade assente em três 

pilares - combate à crise climática, proteção da biodiversidade e valorização das pessoas -, procurando 

acrescentar valor para o acionista, para os colaboradores e para a sociedade.  

 

Neste âmbito, destaca-se a procura pela melhoria contínua dos seus processos e a adoção permanente de boas 

práticas de segurança, saúde laboral e de proteção do meio ambiente, tendo o Grupo Finerge implementado 

um Sistema Integrado de Gestão de Qualidade, Ambiente e Segurança de acordo com as normas ISO 9001:2015, 

ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. É nossa ambição que todos os processos que compõem o negócio do Grupo, 

com aplicabilidade em toda a estrutura organizativa, se rejam pelos objetivos e princípios ambientais, de 

segurança e saúde no trabalho.  

 

Para o efeito, o Grupo Finerge compromete-se a: 

 

✓ Garantir uma relação de proximidade com os seus stakeholders. Para o efeito, são identificadas e avaliadas 

as suas preocupações e expetativas, de modo a definir prioridades de atuação que se revelem críticas 

tanto para os stakeholders como para o Grupo.  

✓ Zelar pelo cumprimento da legislação, regulamentação e requisitos inerentes a cada uma das áreas de 

negócio. 

✓ Envolver os colaboradores através da consulta e participação nos assuntos de qualidade, ambiente e 

segurança, de modo a contribuir para a melhoria contínua do sistema de gestão. 

✓ Proporcionar condições de trabalho seguras e saudáveis para a prevenção de lesões e afetações de saúde 

relacionadas com o trabalho. 

✓ Continuar a potenciar a proteção do meio ambiente, avaliando os aspetos ambientais decorrentes das suas 

atividades, com o intuito de evitar ou minimizar o impacto que possam causar no meio ambiente; e 

promover o uso racional e responsável de recursos, de forma a melhorar continuamente o seu desempenho 

ambiental. 

✓ Promover a sensibilização e formação dos seus colaboradores para as suas funções, assegurando o 

desenvolvimento das suas competências e o seu envolvimento na obtenção dos resultados planeados. 

✓ Selecionar fornecedores e prestadores de serviços de forma criteriosa, com o intuito de os envolver na 

adoção dos princípios em vigor no Grupo Finerge. 

O Grupo Finerge considera fundamental o envolvimento de todos no alcance dos objetivos traçados, de modo 

a gerar valor para o seu acionista, salvaguardar os interesses dos stakeholders e contribuir para o bem-estar da 

sociedade, reconhecendo que a competência, colaboração e motivação dos seus colaboradores constitui o seu 

recurso mais valioso. 

Matosinhos, 10 de novembro de 2021 

                                                                                                          Pedro Norton, CEO 


