
GLOBAL POWER GENERATION: 
POLÍTICA DO SISTEMA DE 
GESTÃO INTEGRADO: SAÚDE, 
SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE, 
QUALIDADE E ENERGIA 
A Global Power Generation desenvolve, constrói e opera usinas geradoras de energia, 
incluindo o processo de descomissionamento, ao redor do mundo para apoiar a 
estratégia de Transição de Energia e o compromisso do Grupo com a descarbonização 
e com as Futuras Gerações.

Com esta política, que será distribuída em toda a organização e para nossas partes 
interessadas, me comprometo a fazer com que as ações da Global Power Generation 
tenham sempre foco na proteção da saúde e segurança dos nossos trabalhadores e do 
meio ambiente, incluindo a biodiversidade. Este será um compromisso para construir 
um espaço de trabalho focado nas pessoas, com o objetivo de garantir e melhorar o 
bem-estar psicológico e físico.

Zero acidentes ambientais e de segurança é o nosso objetivo principal. Com a implantação 
de um Sistema de Gestão Integrado, conforme as normas internacionais ISO 9001, ISO 
14001, ISO 50001 e ISO 45001, a Global Power Generation atua gerenciando riscos de 
maneira sistêmica, no que diz respeito aos seus clientes, partes interessadas e aos que 
trabalham nas suas instalações. Em cada um dos países onde atua, o cumprimento das 
normas e das leis é um pré-requisito para a implementação bem-sucedida do Sistema 
de Gestão Integrado.

Em conformidade com os princípios acima, a Global Power Generation se compromete 
a realizar as atividades de acordo com as seguintes diretrizes:
• Desenvolver através de atividades de informação, treinamento e atividades de 
coaching, a capacidade dos empregados para adotar comportamentos seguros, 
aumentar a conscientização e o senso de responsabilidade do seu próprio papel e do 
seu próprio potencial. 

• Implementar, gerenciar e manter as usinas de acordo com as melhores práticas e 
tecnologias. Isso é feito de acordo com os prazos e custos estabelecidos, integrando 
questões de saúde e segurança no trabalho e proteção ambiental nas atividades 
habituais de tomada de decisão e gestão, levando em consideração um método de 
análise do ciclo de vida e o conceito de economia circular e buscando uma perspectiva 
de desenvolvimento harmonioso e sustentável. 

• Implementar tudo o que for necessário para a mitigação ou eliminação dos riscos para 
a saúde e a segurança no trabalho e para evitar ou reduzir os impactos ambientais, 
através da avaliação contínua dos riscos e do cumprimento dos procedimentos 
operacionais estabelecidos.

• Garantir a viabilidade das informações e recursos para atingir os objetivos e metas 
do Sistema de Gestão Integrado.

• Selecionar criteriosamente fornecedores e contratados, promovendo o envolvimento 
deles nos objetivos do Grupo em Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Energia de 
forma compartilhada e harmoniosa. Isso inclui informações relacionadas ao projeto, 
que consideram a aquisição de produtos e serviços energeticamente eficientes, que 
impactam o desempenho energético, por meio de feedback e colaboração.

• Aumentar o envolvimento e a e competência dos seus funcionários, através da 
participação e consulta, promovendo a capacidade de melhoria contínua.

• Obter a satisfação de todas as partes interessadas através do cumprimento dos 
objetivos da Empresa.

• Promover e defender um diálogo aberto e solidário com os cidadãos, instituições 
e comunidades sobre como os efeitos das atividades da Global Power Generation 
impactam a comunidade e o meio ambiente, a saúde e segurança.

Objetivos específicos e mensuráveis para o Sistema de Gestão Integrado são definidos 
anualmente e sua realização na prática é garantida por meio de monitoramento 
contínuo. Estes resultados e análises formam então a base para a periódica análise 
crítica da gestão.

De acordo com o Código de Ética, que norteia os comportamentos através dos princípios 
de responsabilidade social e desenvolvimento sustentável progressivo, todas as pessoas 
que trabalham na Global Power Generation estão cientes dos compromissos assumidos 
e apoiarão os princípios do Sistema de Gestão Integrado.
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