
 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 
PARIS LA DÉFENSE, 7 DE SETEMBRO DE 2016 

 

ALBIOMA, PRIMEIRA EMPRESA FRANCESA DE 

PRODUÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 

TRIPLAMENTE CERTIFICADA QSA 

 

A Albioma, um dos principais agentes da produção de energia solar fotovoltaica nos 

departamentos ultramarinos franceses, com 75 MWp instalados, obteve a tripla certificação 

QSA (Qualidade-Segurança-Ambiente) para toda a sua atividade de energia solar. Trata-

se da primeira organização com vários locais de atividade certificada em conformidade com 

as três normas simultaneamente. 

Esta tripla certificação abrange a concepção, o desenvolvimento, a construção e a 

operação. 

Um sistema de gestão integrado, auditado pelos técnicos da AFNOR e que cumpre as 

exigências das normas internacionais em termos de qualidade (ISO 9001 V2015), de saúde 

e de segurança (ILO-OSH 2001) e de meio ambiente (ISO 14001 V2015), foi implantado 

para as atividades de energia solar do Grupo. 

Projeto empresarial autêntico, a tripla certificação QSA recompensa a vontade da Albioma 

de fortalecer a eficácia operacional de suas centrais solares, especialmente marcada por 

uma melhor disponibilidade. A certificação também foi obtida graças à valorização 

sistemática de boas práticas em matéria de segurança, que permitem à atividade de 

energia solar ter a tendência de adotar uma meta de zero acidente de trabalho. 

Finalmente, quanto ao meio ambiente, o Grupo desenvolve projetos fotovoltaicos sobre o 

solo de terras não valorizadas e sem conflitos de uso. 

Anthony Lucas, Responsável pelas Atividades de Energia Solar do Grupo, declarou: «O 

investimento de todos os colaboradores é hoje coroado com sucesso com a obtenção desta 

tripla certificação QSA que demonstra nosso processo de melhoria contínua de qualidade, 

de segurança e de respeito ao meio ambiente. Nós confirmamos, assim, nossa vontade de 

produzir uma energia solar capaz de contribuir eficazmente à transição energética dos 

territórios ultramarinos franceses». 
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Próximo encontro marcado: faturameto do terceiro trimestre do 

exercício de 2016, em 26 de outubro de 2016 (antes do início do 
pregão) 

_____ 

SOBRE A ALBIOMA 

A Albioma é uma produtora de energia independente, líder mundial de bioenergia com alta eficácia a partir 

de biomassa, em parceria com as agroindustriais. Há mais de 20 anos que a Albioma opera centrais térmicas 

de bioenergia a partir do bagaço, coproduto fibroso da cana-de-açúcar, substituído por carvão fora da 

campanha canavieira. Sua expertise única lhe permitiu impor-se como parceira de referência da indústria 

açucareira e de etanol nos Territórios Ultramarinos Franceses e nas Ilhas Maurício. A Albioma desenvolve 

doravante centrais térmicas de cogeração 100% a biomassa produzindo bioenergia tanto a partir do bagaço 

quanto de resíduos verdes ou de resíduos da indústria da madeira. Além disso, o Grupo opera um parque 

fotovoltaico eficiente e unidades de metanização agrícola. Presente na França metropolitana, nos Territórios 

Ultramarinos Franceses e nas Ilhas Maurício, o Grupo está implantado desde 2014 no Brasil, o principal 

produtor de cana-de-açúcar do mundo. 

Para mais informações, consulte www.albioma.com 
_____ _____ 

CONTATOS DE INVESTIDORES CONTATOS DE MÍDIA – LPM STRATEGIC 

COMMUNICATIONS 
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