
POLÍT ICA ENERGÉTICA



O Grupo GROSFILLEX está há muito empenhado numa 
abordagem de desenvolvimento sustentável e, 

desde 2015, tem realizado uma série de ações destinadas 
a reduzir o seu consumo de energia e a pegada ambiental 
das suas atividades.
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ISO 50 001

Com a intenção de ir mais longe, a 
GROSFILLEX começou a tomar as 
medidas necessárias para a criação de um 
Sistema de Gestão de Energia (SGA), 
em conformidade com a norma ISO 50 
001. Desta forma, iniciou a abordagem 
estruturada, eficaz e sustentável de uma 
melhoria contínua do seu desempenho 
energético, que irá envolver todos os 
colaboradores.

A melhoria do desempenho energético irá contribuir para 
a melhoria de competitividade, imagem cliente e para a 
redução da pegada ambiental.



O objetivo é reduzir o consumo de energia 
primária e as emissões de CO2 e alcançar 
um 

Esta abordagem aplica-se 
inicialmente nas instalações de 

La Plaine - Arbent, 

antes de ser implementada nas 
outras instalações do Grupo.

3%
no indicador de desempenho energético 

global dentro de três anos,

aumento de 

OBJETIVO 

através da otimização constante da 
utilização, consumo e eficiência energética 
das atividades e instalações.

ABRANGÊNCIA



Optámos por envolver todos os 
colaboradores nas seguintes áreas: 

COMPROMISSO

•  Assegurar o cumprimento dos 
regulamentos e requisitos legais aplicáveis 
ao desempenho energético e controlar o 
seu impacto.

•  Comunicar, permitindo a todos 
(empregados, trabalhadores temporários, 
prestadores de serviços ou fornecedores) 
ver o progresso e o supervisionamento 
dos indicadores que lhes dizem respeito, 
e serem ativos no processo, propondo 
caminhos e ações de melhoria.

•  Sensibilizar e formar todos os colaboradores 
para os desafios da gestão energética, 
para os responsabilizar e envolver no 
desempenho dos equipamentos que lhes 
são confiados.

•  Medir e analisar o uso significativo de 
energia, para monitorar a melhoria, a 
relevância das ações executadas e priorizar 
as ações a serem realizadas.

•  Integrar as questões de desempenho 
energético e ambiental, desde a conceção 
de produtos e seus meios de fabricação à 
exploração industrial, na escolha de nossos 
investimentos (infraestruturas, ferramentas 
e equipamentos de produção). 



A direção do Grupo está empenhada em fornecer as 
informações e os recursos necessários à implementação 
da política energética e ao cumprimento dos objetivos 
estratégicos e operacionais. 

A supervisão e implementação desta abordagem serão 
delegadas à «equipe de energia», liderada por Loïc 
CALLARI. A revisão da gestão energética permitir-nos-á 
atualizar anualmente a nossa política.

Vamos mobilizar toda a nossa energia para melhorar a 
nossa competitividade e incluir a GROSFILLEX nesta 
edificante abordagem de melhoria contínua.

Carlos MARIN
Presidente do Grupo GROSFILLEX


