
 

 

POLÍTICA DE QUALIDADE 

 

Enerside Energy é uma empresa global com sede em Barcelona, Espanha, especializada no 

desenvolvimento, construção, manutenção e operação de projetos de energia renovável. Fundada em 

2007, Enerside possui um histórico comprovado desenvolvendo projetos de geração solar 

fotovoltaica, incluindo clientes industriais de referência na Europa e América Latina. 

O principal objetivo da Política de Qualidade corporativa é prestar um serviço otimizado a todas as 

partes interessadas (acionistas, colaboradores, clientes, fornecedores, parceiros, etc.) de acordo com 

os valores corporativos de serviço, ética e respeito. Garantindo sempre que os requisitos legais e 

demais aplicáveis sejam atendidos e atendendo as expectativas das partes interessadas. 

Para cumprir esta Política, a equipe da Enerside tem um sólido compromisso em melhorar 

continuamente o desempenho e reforçar a confiança das partes interessadas. 

De acordo com esta Política, são estabelecidos Objetivos de Qualidade em todos os níveis, 

monitorando o grau de cumprimento para que seja mensurada a melhoria contínua. 

Principais objetivos: 

• Dar confiança ao cumprimento dos objetivos de qualidade e rentabilidade dos ativos (IPP) 

aos acionistas e investidores 

• Ser uma empresa onde as pessoas possam se desenvolver pessoal e profissionalmente, no 

melhor ambiente possível, onde haja um sentimento de pertencimento a um propósito, para 

melhorar o mundo em que vivemos 

• Satisfazer os clientes por meio de um atendimento comprometido com a qualidade e a 

confiança 

• Permitir que os fornecedores tenham um relacionamento estável e de longo prazo 

• Desenvolver projetos ambientalmente sustentáveis, lucrativos e de alta qualidade para a 

Enerside e seus parceiros 

• Ter uma Governança Corporativa transparente e responsável na tomada de decisões e 

governança 

A Enerside, por meio do seu Comitê de Qualidade e dos Órgãos de Gestão, revisa periodicamente 

o sistema de gestão da qualidade, detecta áreas de melhoria e define e implementa o plano de ação 

para o cumprimento dos Objetivos da Qualidade. 

Em coerência com a responsabilidade assumida, a empresa disponibilizará os recursos necessários 

para o cumprimento desta Política. 
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