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A ODF ENERGIA possui um Sistema de Gestão Ambiental e Energético baseado nas Normas ISO 14001: 2015 e ISO 50001: 2018, de 
forma que os fornecedores / subcontratados com os quais a organização trabalha devem atender a uma série de requisitos; É por isso 
que enviamos este guia, para informá-lo dos requisitos que você deve cumprir e assiná-lo como prova de sua conformidade e 
conformidade e cumprimento. 
 

PROJETO / FABRICAÇÃO / INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO  
 

▪ Relatório sobre as medidas corretivas aplicadas para reduzir o impacto ambiental do equipamento / instalação. 
▪ Relatório sobre potenciais acidentes, avarias, operação em condições anormais (parar e arrancar) e seus efeitos no meio 

ambiente. 
▪ Relatório sobre os resíduos gerados pela instalação / equipamento e suas características. 
▪ Relatório sobre o consumo de recursos naturais (energia, matérias-primas, combustível) do equipamento / instalação em 

condições normais. 
▪ Relatório sobre a manutenção a ser realizada na instalação.. 

 

MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 
 
Enviar cópia do Cadastro da empresa de instalação / manutenção de sistemas de proteção contra incêndio e certificado ISO 
9001. 
 

MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E VEÍCULOS 
 

▪ Envie uma cópia do registo que atesta a autorização da empresa para efetuar os trabalhos de instalação e / ou manutenção. 
▪ Relate os potenciais efeitos e riscos do consumo de energia e das operações realizadas em nossas instalações e, se for o caso, 

as medidas preventivas e corretivas aplicadas para minimizar o consumo. 
▪ Comunique imediatamente qualquer tipo de incidente que possa levar a um aumento no consumo de energia. 

 

SUBCONTRATADAS QUE TRABALHAM NAS INSTALAÇÕES DE NOSSA EMPRESA OU PARA NOSSA EMPRESA 
 

▪ Comunicar ao responsável da nossa empresa responsável pela verificação do seu trabalho, os tipos de resíduos que são 
gerados durante a sua atividade, de forma a informá-los sobre a forma de proceder com cada um deles. 

▪ Depositar os resíduos gerados pela sua atividade nas áreas de depósito definidas para eles. Essas áreas estão perfeitamente 
identificadas. Não misture resíduos de diferentes tipos. 

▪ Em caso de dúvida consulte sempre o pessoal responsável da nossa empresa. 
▪ Utilizar racionalmente os recursos naturais, tais como: Água, Eletricidade, Combustível. 
▪ Mantenha as instalações limpas. Evite a desordem. Projetar uma imagem de respeito e cuidado com o meio ambiente. 

 

FORNECEDORES DE MATÉRIA-PRIMA  
 

▪ Promover processos de produção ambientalmente corretos e a implementação de sistemas de gestão ambiental e de energia 
(anexar, se aplicável, o certificado ISO 14001 / ISO 14064 / ISO 50001). 

 

FORNECEDORES DE EQUIPAMENTO E ENERGIA 
 

▪ Fornecer equipamentos e dispositivos de acordo com a legislação aplicável e os produtos específicos necessários ao seu 
correto funcionamento. 

▪ Relatório sobre as medidas corretivas aplicadas para reduzir o consumo de energia dos equipamentos. 
▪ Relatório sobre potenciais acidentes, avarias, operações em condições anormais (parar e arrancar) e seus efeitos no consumo 

de energia. 
▪ Relatório sobre o consumo de recursos naturais (energia, matérias-primas, combustível) dos equipamentos em condições 

normais. 
▪ Relatório sobre as manutenções a serem realizadas no equipamento. 

▪ Relatório sobre a disponibilidade de bens de baixo consumo de energia disponíveis (equipamentos de alta eficiência 
energética). 

 


