
Política Stop Work 2020

Na Enel estamos constantemente empenhados em promover e consolidar a cultura da saúde e 
da segurança de todas as pessoas envolvidas em nossas atividades em qualquer lugar do mundo, 
aumentando a consciência dos riscos e promovendo comportamentos responsáveis para garantir o 
desempenho do trabalho com qualidade e sem acidentes, porque cada pessoa que trabalha conosco 
representa o ativo mais precioso a ser protegido.

Estamos empenhados em proteger o ambiente, convencidos de que a prevenção de riscos e a 
promoção de comportamentos responsáveis permitem assegurar o nosso bem-estar e aquele das 
futuras gerações.

Por isso, pedimos a cada um de vocês que intervenha prontamente e que interrompa qualquer 
atividade que possa colocar em risco sua própria segurança ou a dos demais ou, de igual modo, 
que possa provocar algum dano ao ambiente, seja como prejuízo à qualidade de seus componentes 
(ar, solo, água, flora e fauna), ou para a preservação do patrimônio arqueológico e artístico de um local. 

Com relação à emergência COVID-19 em curso, a falta de uso das máscaras, de acordo com o 
protocolo corporativo, representa um comportamento que pode comprometer a segurança de 
todos e não somente daqueles que ignorem essa importante recomendação. Por esse motivo solici-
tamos que, perante evidências desse comportamento, você intervenha afastando todas as pesso-
as presentes e pedindo às pessoas que estejam sem a máscara que a coloque imediatamente.

Também lhe pedimos que avise prontamente seu superior direto ou o mais alto representante da 
Enel no local, sobre qualquer comportamento perigoso e qualquer ação, omissão ou situação que 
possa ser uma potencial causa de acidente ou dano ambiental ou de um potencial contágio COVID-19.

A ordem para Stop Work deve ser atendida sem temer as consequências. Nenhuma culpa ou re-
sponsabilidade pode ser atribuída a um funcionário ou contratado que comunique de boa-fé uma 
situação de risco ou que interrompa a atividade, mesmo que tal ação seja considerada desnecessária 
posteriormente.

A saúde e a segurança dos trabalhadores e a proteção do meio ambiente são o nosso compro-
misso diário e têm prioridade sobre qualquer outra exigência.
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