
 

  

 

A Elecnor renova suas certificações AENOR em 

compliance penal e de combate ao suborno e à 

corrupção 

• As certificações mostram que a Elecnor promove a implantação 

das melhores práticas para o cumprimento normativo e a luta 

contra a corrupção 

 
 

Madrid, 22 de fevereiro de 2021.- O grupo espanhol de infraestruturas, energia, serviços e 

telecomunicações - Elecnor, obteve a renovação das certificações do Sistema de Gestão de 

Compliance Penal e Sistema de Gestão Antissuborno, emitidos pela AENOR. Estas certificações 

demonstram que o Grupo cumpre os requisitos das normas de referência UNE 19601 e ISO 

37001 e seu compromisso com a melhoria contínua e a plena operacionalidade do seu Sistema 

de Cumprimento, fomentando, assim, uma gestão eficaz que reduz o risco de cometimento de 

delitos e práticas de suborno. 

 

Desta forma, a Associação Espanhola de Normalização e Certificação volta a reconhecer o 

esforço da Elecnor em promover a implantação das melhores práticas para o cumprimento 

normativo e o combate à corrupção, através da determinação de medidas que permitam 

prevenir, detectar e gerenciar adequadamente qualquer possível conduta delituosa. 

  

Esta renovação reforça o trabalho da Elecnor na análise dos riscos penais existentes durante 

o desenvolvimento de sua atividade, preserva o alto valor reputacional da empresa e 

demonstra o envolvimento de todos os profissionais que fazem parte da entidade na prevenção 

e gestão adequada dos riscos de cumprimento. 

 

Sobre a Elecnor  

De origem espanhola, a Elecnor é uma das principais corporações globais em engenharia, energias 
renováveis, serviços e novas tecnologias. Com mais de 60 anos de crescimento contínuo e com presença 
em 55 países, focaliza as suas atividades em diversos setores desde a eletricidade, o gás, as instalações 
industriais, estradas de ferro, telecomunicações, água, sistemas de controle, construção, meio ambiente, 
manutenção de instalações, até à engenharia aeroespacial. Sua forte vocação internacional tem levado a 
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companhia a um contínuo processo de ampliação que abriu as portas de novos mercados em todo o 
mundo, com ênfase em Europa, América do Norte, América Central, América do Sul, África, Austrália e 
Médio Oriente. A Elecnor, que negocia no Mercado Contínuo, conta com uma equipe de professionais 
qualificados e um quadro de 14.855 funcionários. Em 2019, o volume de negócio atingiu os 2.454 milhões 
de euros e um lucro líquido consolidado de 126,4 milhões de euros.  
Mais informações em www.elecnor.com  
 

Mais informações:  
Jorge Ballester 
Diretor de Relações com as Medias e Comunicação Interna 
jballester@elecnor.com  
Tel. 91 417 99 00 
 

 
 
Miguel Alba   José Luis González 
malba@kreab.com  jlgonzalez@kreab.com 
Tel. 656 46 75 12  Tel. 661 85 03 84   
Tel. 91 702 71 70  Tel. 91 702 71 70 
 

 

http://www.elecnor.com/
mailto:jballester@elecnor.com
mailto:malba@kreab.com
mailto:jlgonzalez@kreab.com

	Comunicado de Imprensa

