POLÍTICA DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA

A Aenergy, operando na área da energia, transportes, exploração mineira, petróleo, gás natural e saúde, tem
como objectivo fornecer serviços com a máxima eficiência, que superem as expectativas dos nossos clientes
e obtenham excelentes resultados de negócio, assegurando o sucesso e a sustentabilidade a longo prazo.
O desempenho com equilíbrio e sustentabilidade é a chave de uma liderança estável e competitiva no
mercado, conciliadora dos interesses dos nossos clientes, colaboradores, fornecedores, parceiros, accionistas
e comunidades.
A excelência é o ponto central de todas as acções e pensamentos, gerando uma cultura de consciencialização
e de envolvimento efectivo de todos os colaboradores na optimização dos resultados.
A criatividade e aprendizagem contínua dos nossos colaboradores, acrescida da sua qualificação e
autonomia, asseguram o nosso processo de melhoramento contínuo, pela partilha efectiva de
conhecimentos baseados nas melhores práticas.
As nossas actividades estão focadas nos clientes e nos processos. A satisfação do cliente com os nossos
serviços, bem como a sua fidelidade à empresa, são a medida exacta do nosso grau de sucesso.
A gestão competente dos recursos ambientais em todo o ciclo de vida dos nossos projectos, desde a
concepção à reciclagem, evidenciam a consciência das nossas responsabilidades e a conquista da confiança
da comunidade, através da implementação de iniciativas que visam o desenvolvimento e a melhoria das
condições de vida. A Aenergy compromete-se a proteger o ambiente, a biodiversidade e os ecosistemas e a
prevenir a poluição em todas as suas actividades, produtos e serviços.
A segurança das pessoas constitui uma preocupação permanente e a Aenergy compromete-se a providenciar
condições de trabalho seguras, assegurando assim a prevenção de acidentes e doenças profissionais, bem
como eliminar perigos e reduzir riscos para a seguraça e saúde no trabalho. A participação e consulta dos
trabalhadores é um dos meios utilizados para assegurar a efectiva implementação do sistema de gestão.
A Aenergy compromete-se a cumprir com os requisitos aplicáveis, nomeadamente os de clientes, legais e
regulamentares em vigor. A melhoria contínua do sistema de gestão tem como propósito melhorar o
desempenho da organização.
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