
   

 

 
 

 

 

Para alcançar nossos objetivos, estamos comprometidos com: 

  

• Entender nossas necessidades de clientes e fornecendo as melhores 

soluções para produtos lucrativos, eficientes e seguros e com alto foco na 

otimização do custo de energia 

• Garantir o cumprimento de normas internas, requisitos legais aplicáveis e 

integrá-los em nosso sistema de gestão 

• Obter resultados de performance consistentes, previsíveis e otimizados, 

através do uso de uma abordagem de processo 

• Melhorar de forma proativa e contínua nossa abordagem em QHSE, em 

cooperação com a gestão, colaboradores e seus representantes 

• Garantir a Saúde e Segurança de nossos colaboradores e a proteção do 

meio ambiente em nossas atividades. Promovendo do bem-estar físico e 

mental na força de trabalho 

• Garantir recursos suficientes e capacitar funcionários em todos os níveis, 

para entenderem suas responsabilidades em relação à QHSE 

• Garantir que nossos altos padrões de QHSE também sejam aplicados e 

aderidos por nossos parceiros, contratados e fornecedores 

• Construir fortes relações e parcerias para benefícios mútuos, com 

empresas externas especializadas onde os recursos internos não estão 

disponíveis 

• Garantir que os riscos relacionados ao QHSE sejam identificados, 

minimizados ou eliminados em um estágio inicial, medindo regularmente 

nosso desempenho usando indicadores de liderança e de atraso 

• Comunicar nossa performance em termos de QHSE em todos os níveis 

dentro do Grupo Nordex, e com nossos stakeholders através de nosso 

relatório anual de Sustentabilidade, e alinhados com as diretrizes da 

Taxonomia da União Europeia 

 

Esta política é comunicada, revisada anualmente e atualizada com mudanças de 

legislação, responsabilidade ou mudança de escopo de negócios, para garantir 

que ela permaneça válido. 

 

 

Hamburgo, 11 de outubro de 2022 
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José Luis Blanco Diéguez 

Chief Executive Officer, CEO 

Nordex Group 

 

Política de Qualidade, Saúde, Segurança & Proteção Ambiental 

O Grupo Nordex está comprometido em fornecer excelente performance em Qualidade, Saúde, 

Segurança e Proteção Ambiental (QHSE) dentro das áreas de Desenvolvimento, Vendas, 

Produção, Fornecimento, Instalação e Manutenção de turbinas eólicas e parques eólicos, 

contribuindo para a geração de energia limpa. 

 


