
 

 

 

Política de Qualidade, Ambiente e Segurança 
 

O Grupo Finerge, como produtor de eletricidade a partir de fonte renovável, tem a seu cargo a gestão 

de diversas centrais eólicas e assume como principal missão satisfazer as expetativas e necessidades dos 

seus Clientes, integrando os princípios de qualidade, ambiente e segurança na sua estratégia de 

desenvolvimento. 

Empenhando-se na melhoria contínua dos seus processos e na adoção permanente de boas práticas de 

segurança e de proteção do meio ambiente, o Grupo Finerge implementou um sistema integrado de 

gestão de acordo com as normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e OSHAS 18001:2007. 

Para tal, regendo-se pelos objetivos e princípios ambientais e de segurança e saúde no trabalho, 

compromete-se a: 

 

✓ Satisfazer os requisitos dos seus Clientes e Partes Interessadas, de modo a garantir a sua satisfação 

plena, cumprindo os requisitos legais, regulamentares e normativos inerentes a cada uma das áreas 

da empresa. 

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

e segurança, de modo a contribuir para a melhoria contínua dos processos. 

✓ Melhorar as condições de segurança, quer das instalações, quer das atividades nelas desenvolvidas, 

implementando as medidas necessárias para a eliminação do risco para a saúde e segurança laboral. 

✓ 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 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 cuidadosa, 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 os seus Acionistas, satisfazer os Clientes e contribuir para o bem-estar da 

Sociedade, reconhecendo que a competência, colaboração e motivação dos seus Colaboradores constitui 

o seu recurso mais valioso. 
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