
POLÍTICA INTEGRADA 
DE LA CALIDAD, SALUD Y SEGURIDAD 
EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE 
Y ANTI-SOBORNO
Enel Global Infrastructure and Networks S.r.l. comercializa dispositivos y tecnologías de 
red, desarrolla tecnologías innovadoras y presta servicios técnicos y de gestión en el área de 
infraestructuras y redes en apoyo de la estrategia de Transición Energética y del compromiso 
del Grupo con la Descarburación.

Con esta política que será difundida a toda la organización y a nuestras partes interesadas, Enel 
Global Infrastructure and Networks S.r.l. tiene el compromiso de aumentar la satisfacción del 
cliente, salvaguardar la salud y seguridad en el trabajo de todas las personas que trabajan 
con nosotros, proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables y herramientas 
adecuadas para que los trabajadores puedan realizar sus actividades, proteger el medio ambiente 
y la biodiversidad y prevenir el soborno, de acuerdo con los lineamientos del Grupo Enel.

Con la implantación de un Sistema de Gestión Integrado, conforme a las normas internacionales 
ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 e ISO 37001 y basado en el principio de mejora continua, Enel 
Global Infrastructure and Networks S.r.l. opera gestionando el riesgo con una visión sistémica 
hacia sus clientes y partes interesadas y se compromete a cumplir con las normas, leyes y demás 
requisitos pertinentes.

De acuerdo con los principios anteriores, Enel Global Infrastructure and Networks S.r.l se compromete a:

• Promover y difundir una cultura de innovación en relación con las tecnologías, las actividades 
de desarrollo y la identificación de nuevas soluciones y oportunidades de negocio, potenciando las 
actividades de investigación y colaboración con empresas externas 

• Asegurar la calidad del servicio a la comunidad a través de la resiliencia y redes flexibles, 
aprovechando la eficiencia, la tecnología y la innovación digital

• Prestar siempre una atención constante a los clientes y a los involucrados en las actividades, 
asegurando el cumplimiento de altos estándares de calidad

• Supervisar atentamente a contratistas y proveedores, controlando periódicamente sus 
actividades para garantizar los niveles de calidad esperados y alineando sus estándares operativos 
de salud, seguridad, medio ambiente y ética con los de Enel

• Evaluar constantemente los riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores y adoptar un 
enfoque sistemático para eliminar los peligros o, cuando esto no sea posible, minimizar los 
riesgos con el objetivo de lograr “cero accidentes”

• Incrementar la conciencia y competencia de sus empleados, a través de la participación y 
consulta, promoviendo la capacidad de mejora continua

• Proteger el medio ambiente, previniendo la contaminación y reduciendo los impactos 
ambientales mediante la aplicación de las mejores tecnologías disponibles y el uso del concepto 
de economía circular

• Garantizar la sostenibilidad en el desarrollo del negocio, promoviendo la involucración de 
empleados, clientes y partes interesadas para generar valor compartido para comunidades, 
generaciones futuras y Grupo Enel

• Prohibir cualquier conducta que pueda configurarse como soborno o intento de soborno

• Fomentar la señalación de posibles acciones de soborno, poniendo a disposición de los 
empleados y partes interesadas los instrumentos para comunicar comportamientos que no estén 
en línea con las relativas políticas corporativas, protegiendo a los denunciantes de represalias 
y perseguir cualquier conducta que no cumpla con la política de prevención de la corrupción, 
con la aplicación del sistema sancionador corporativo.

Enel Global Infrastructure and Networks S.r.l como parte de su Sistema de Gestión Integrado 
identifica la Función de Cumplimiento para la prevención del soborno, a la que se le garantiza plena 
autoridad e independencia; garantiza la disponibilidad de información y recursos necesarios 
para lograr los objetivos del Sistema; verifica periódicamente los principios de la política en línea 
con los objetivos estratégicos y lineamientos del Grupo Enel.

Enel Global Infrastructure and Networks Srl, de acuerdo con el Código Ético, el Plan de Tolerancia 
Cero a la Corrupción y el Modelo Organizativo ex decreto legislativo n. 231 adoptados, que orientan 
los comportamientos a los principios de ética, responsabilidad social y prevención del soborno, 
considera el Sistema de Gestión Integrado fundamental para la involucración del personal y para 
asegurar la mejora continua de las propias actividades del negocio. 
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POLÍTICA INTEGRADA DE SAÚDE,  
SEGURANÇA, QUALIDADE, MEIO  
AMBIENTE, PREVENÇÃO À SUBORNO  
E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Enel Grids S.r.l., no exercício de suas atividades, tem a missão de oferecer e garantir um serviço  
de qualidade na distribuição de energia elétrica aos consumidores conectados às suas redes de  
distribuição, a fim de viabilizar a Transição Energética e promover os processos  
de Descarbonização e Eletrificação.
Em consonância com os princípios e valores do Grupo, Enel Grids S.r.l. coloca como prioridade 
máxima o respeito à saúde, segurança e integridade psicofísica das pessoas e, portanto, está 
constantemente comprometida em promover uma cultura inspirada nos princípios de qualidade, 
integridade, sustentabilidade e ética, operando com o objetivo de garantir um ambiente saudável e 
seguro a todos os stakeholders envolvidos ou influenciados por suas atividades.  Nesse sentido, Enel 
Grids S.r.l., implementa e mantém um sistema de gestão integrado inspirado na melhoria contínua, em 
conformidade os melhores padrões de qualidade, saúde e segurança no trabalho, proteção ambiental, 
prevenção à suborno e proteção de dados e informações.

Na realização de sua missão, Enel Grids S.r.l. compromete-se a:

• Assegurar o cumprimento da legislação de Segurança, Meio Ambiente, Saúde Ocupacional,  
 Efi¬ciência Energética e Antissuborno e Segurança da Informação, bem como de outros  
 requisitos pertinentes as suas atividades, e aos requisitos aplicáveis ao SGI;
• Evaliar constantemente os riscos à saúde e à segurança dos trabalhadores, adotando uma  
 abordagem sistemática a fim de eliminar e/ou reduzir seus riscos objetivando acidentes zero”;
• Consultar e promover a participação dos trabalhadores e seus representantes;
• Garantir as melhores condições de conforto e bem-estar no local de trabalho, fornecendo aos  
 seus trabalhadores ferramentas e dispositivos adequados para a realização de suas atividades,  
 sejam elas realizadas de forma presencial ou remota;
• Proteger o meio ambiente reduzindo os impactos ambientais de suas atividades por meio da  
 aplicação das melhores tecnologias disponíveis e operando em conformidade com os princípios  
 da economia circular, prevenção da poluição, proteção da biodiversidade e combate  
 às mudanças climáticas;
• Garantir a realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas 
 aos quais o Grupo Enel está comprometido, em consonância com os critérios da ESG (Ambiental,  
 Social e Governança), integrando a Sustentabilidade nos negócios da empresa ao longo de toda  
 a cadeia de valor;
• Promover e difundir uma cultura de inovação e digitalização relacionada às tecnologias, novas 
 soluções e atividades de desenvolvimento de negócios, alavancando atividades de pesquisa  
 e colaboração com empresas externas;
• Estabelecer um rigoroso processo de identificação, seleção e gestão de contratados  
 e fornecedores, monitorando regularmente suas atividades e desempenho relacionado;
• Adotar métodos e comportamentos de trabalho inspirados na qualidade e eficiência, garantindo 
 sua disseminação por meio de treinamento e educação eficazes e inovadores;
• Promover o envolvimento e a satisfação dos clientes e stakeholders, a fim de gerar valor  
 compartilhado para as comunidades, as futuras gerações e o Grupo Enel;
• Proibir e se envolver ativamente na prevenção de qualquer comportamento que possa ser  
 classificado como suborno ou tentativa de suborno, nomeando, além disso, uma Função  
 Compliance para zelar pela correta gestão do risco de suborno, garantindo-se plena  
 autoridade e independência;
• Incentivar la denúncia de supostas práticas corruptas, fornecendo ferramentas para comunicar  

comportamentos que não estejam de acordo às políticas da empresa e protegendo os denunciantes  
de retaliações, sancionando também qualquer comportamento que não cumpra os princípios  
anticorrupção do “Código de Ética”, do “Plano de Tolerância Zero à Corrupção” do Grupo Enel, 
o “Modelo organizacional nos termos do  Decreto Legislativo Italiano nº 231” e esta Política, que 
constituem os pilares do Sistema de Gestão para a prevenção da corrupção;

• Garantir a confidencialidade e integridade de informações e dados pessoais e sensíveis,  
 concedendo sua disponibilidade apenas à assuntos devidamente autorizados, preservando  
 também sua segurança, consistência, confiabilidade e proteção;
• Identificar Objetivos Estratégicos, monitorá-los periodicamente, a fim de promover a melhoria  
 contínua, garantindo a disponibilidade dos recursos necessários para alcançá-los.

Esta Política deve ser promovida e divulgada a todos os stakeholders e é essencial que todos os colegas 
de Enel Grids S.r.l. mantenham seus valores e princípios, contribuindo ativamente para o alcance dos 
objetivos nela estabelecidos. 
A eficácia e a aplicação desta Política serão revisadas periodicamente a fim de garantir que ela  
corresponda à estratégia de Enel Grids S.r.l. e sua adequação aos contextos em que poderá operar.
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