
POLÍTICA DE SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE

A Echoenergia Participações S.A. é uma empresa que implementa e opera projetos de geração 
de energia elétrica proveniente de fontes renováveis e através desta política estabelece seu 
compromisso com a segurança e saúde das pessoas envolvidas em suas atividades e com a 
qualidade do meio ambiente.

Em todas suas operações a Echoenergia coloca as pessoas no centro de suas prioridades, além 
disso, tem a convicção de que a saúde e a segurança constituem um valor.

O respeito ao meio ambiente é uma premissa para a Echoenergia, seja em suas atividades ou em 
sua cadeia de abastecimento.

Diante disso, a alta direção da Echoenergia estabelece os seguintes compromissos:

•  Cumprir todos os requisitos legais aplicáveis às questões de segurança do trabalho, saúde  
e meio ambiente;

•  Estabelecer relacionamentos construtivos com clientes, agências reguladoras, comunidade e 
outros grupos de interesse de forma a gerar colaboração, cooperação e entendimento mútuo;

•  Considerar que todo o acidente é evitável e perseguir um ambiente de trabalho livre  
de acidentes;

•  Estabelecer e comunicar os objetivos e as metas relacionadas à segurança do trabalho, saúde 
e meio ambiente, medir e informar nosso progresso, buscando sempre a melhoria contínua 
do nosso desempenho;

•  Assegurar que todos os acidentes, quase acidentes ou condições que possam causar acidentes, 
sejam comunicadas, analisados e tenham a devida tratativa para prevenir lesões às pessoas 
e impactos ao meio ambiente;

•  Garantir que todo funcionário, prestador de serviço ou visitante exerça o direito de recusa  
de trabalho diante de uma situação de risco;

•  Fornecer a todos os funcionários a formação necessária nas capacitações e técnicas 
necessárias para um desempenho satisfatório em suas atividades, principalmente no que 
tange as normas de segurança do trabalho, saúde e meio ambiente;

•  Identificar, avaliar e tomar ações para eliminar, controlar ou minimizar os riscos e impactos 
socioambientais de suas atividades.


