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POLÍTICA DE COMPOSIÇÃO E NOMEAÇÃO DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO 
 
 
A Enerside Energy S.A. (“Enerside”) é uma sociedade comprometida não só com a melhoria 
contínua de seus processos internos, mas também com os impactos sociais e ambientais por ela 
gerados em todos os âmbitos e locais em que tem atividade, presença e/ou influência.  
 
A Enerside é uma sociedade cuja principal atividade econômica é desenvolver, construir e operar 
projetos de geração elétrica renovável, sobretudo na América do Sul e Central, no Caribe e na 
Espanha. A operação é realizada diretamente pela Enerside ou por qualquer sociedade por ela 
controlada nas várias formas societárias legalmente vigentes (“Grupo Enerside”). No 
desenvolvimento de sua atividade, o Grupo Enerside estabelece relacionamento com seus 
próprios trabalhadores, comunidades locais, fornecedores, clientes, parceiros comerciais e o 
restante dos grupos de interesse. Como consequência de sua atividade empresarial e seus 
projetos, gera um impacto no entorno, tanto social, como econômico e ambiental. Um dos 
objetivos das políticas corporativas é melhorar esses impactos. 
 
As Políticas Corporativas contêm as pautas de boas práticas que regem a atividade da Enerside e 
das sociedades integradas no Grupo Enerside. 
 
Nesse sentido, é atribuição do Conselho de Administração da Enerside elaborar, avaliar e revisar 
com caráter permanente a governança corporativa, além de, especificamente, aprovar e atualizar 
as Políticas Corporativas. 
 
No exercício de tais responsabilidades, este aprova a presente Política de Composição e 
Nomeação do Conselho de Administração (a "Política") nos termos da lei e dos Estatutos Sociais, 
reconhecendo como elementos principais de sua estratégia de governança corporativa a 
transparência em todas suas atividades, incluindo o processo de seleção de candidatos para o 
cargo de conselheiro e a diversidade na composição do Conselho de Administração. 
 
O conteúdo desta Política será interpretado de acordo com a Política de igualdade, diversidade e 
inclusão. 
 
 
1. Finalidade  
 
A presente Política tem por finalidade garantir que as propostas de composição e nomeação de 
conselheiros da Enerside estejam embasadas em análise prévia das necessidades do Conselho de 
Administração, assegurando a diversidade de capacidade, conhecimento, experiência, origem, 
nacionalidade, idade e gênero em sua composição. 
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2. Escopo de aplicação 
 
A presente Política se aplica a todos os processos de seleção de candidatos ao conselho da 
Enerside Energy S.A. 
 
Em observância do estabelecido na Lei de Sociedades de Capital para as Sociedades Anônimas 
Abertas, os candidatos ao conselho da Companhia podem ser unicamente pessoas físicas.  
 
Não obstante, devido ao regime transitório previsto na referida normativa de referência, no caso 
de candidatos que sejam pessoas jurídicas nomeados com anterioridade à entrada em vigor de tal 
medida, a Política também se aplica a seus representantes pessoas físicas. 
 
Para efeitos da presente Política, entende-se como “Composição” do Conselho a determinação 
das competências e categorias necessárias para a escolha dos membros do Conselho de 
Administração. Ao passo que “Nomeação” entende-se como o procedimento de seleção dos 
membros elegíveis a membros do Conselho de Administração. 
 
 
3. Objetivos da seleção de candidatos 
 
A indicação e seleção de candidatos ao Conselho de Administração partirão de uma análise das 
necessidades da Enerside. Essa análise deverá ser executada pelo Conselho de Administração, 
com o apoio da Comissão de Nomeação e Remuneração. 
 
Além disso, serão selecionadas pessoas que atendam às condições estipuladas nas próximas 
seções da presente Política e cuja nomeação favoreça a diversidade de capacidade, conhecimento 
complementar à atividade da Enerside, experiência, origem, nacionalidade e gênero na 
composição do Conselho de Administração e, em particular, com o objetivo de obter a máxima 
diversidade de gênero possível. 
 
 
4. Critérios para a identificação da composição de candidatos 
 
Os critérios para a composição do Conselho de Administração da Enerside foram estabelecidos, 
considerando o direito de representação proporcional reconhecido na Lei de Sociedades de 
Capital, no Código de Boa Governança das Sociedades Abertas e nos Estatutos Sociais da 
Enerside.  
 
As categorias de conselheiros e seus requisitos aplicáveis são como segue: 
 

▪ Conselheiros dominicais: 
 
Serão incorporados de acordo com o poder de atribuição proporcional reconhecido na Lei 
das Sociedades por Ações e nas Normas de Boa Governança Corporativa. 
 

▪ Conselheiros independentes: 
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Serão incorporadas como tal as pessoas que possuam um elevado grau de conhecimento 
da atividade da empresa e/ou de outros setores cujos conhecimentos possam ser 
complementares. A definição de um conselheiro independente deve emanar de um 
procedimento de concorrência com pelo menos 3 candidatos. 
 

▪ Conselheiros executivos: 
 
Devem dispor de um profundo conhecimento das atividades e funcionamento interno da 
Enerside. Em todo caso, devem ter habilidades, conhecimentos e experiências que 
agreguem valor à Enerside. Ademais, para identificar os candidatos a conselheiro 
executivo, em primeiro lugar, serão levados em consideração os diretores que estejam 
vinculados à Enerside ou a outras empresas do Grupo há pelo menos cinco anos. 

 
O referido sistema proporcional contido na Lei das Sociedades de Capital para as sociedades 
abertas não consegue eliminar as dificuldades de agrupamento das ações de investidores 
dispersos. Dessa forma, a composição do grupo de conselheiros é estabelecida por uma maioria 
de Conselheiros Independentes (Externos) sobre Conselheiros Dominicais e Conselheiros 
Executivos (Internos). 
 
A proporção de maioria de conselheiros externos em relação aos internos justifica-se tendo em 
conta o necessário equilíbrio entre o capital flutuante e o capital estável, de forma a assegurar 
que os conselheiros externos tenham peso suficiente na formação dos critérios do Conselho. 
 
Não obstante o acima exposto, o Conselho de Administração poderá contar com a experiência de 
um terceiro especialista de reconhecido prestígio na determinação da composição do Conselho. 
 
Para efeitos do cumprimento do disposto nesta seção, na nomeação de conselheiros dominicais, 
independentes e executivos de qualquer sociedade do Grupo Enerside, serão consideradas as 
disposições desta Política e, em particular, os critérios descritos nas suas seções 5, 6 e 7 abaixo. 
 
 
5. Nomeação de conselheiros: processo de seleção 
 
O processo de seleção dos candidatos ao conselho será baseado nos critérios de composição de 
seus membros. Com base no exposto, será realizada uma avaliação preliminar pela Comissão de 
Nomeação e Remuneração, sobre as necessidades do Grupo Enerside e verificação das 
competências, conhecimentos e experiência necessários.  
 
A Comissão de Nomeação e Remuneração, após verificar o cumprimento dos critérios de 
composição, principalmente os relacionados à prevenção de conflitos de interesse, definirá as 
funções e competências necessárias aos candidatos que devem preencher cada vaga. Também 
avaliará o tempo e a dedicação necessários para que desempenhem adequadamente suas 
funções. Em todo caso, o processo de seleção deve seguir as diretrizes estabelecidas abaixo: 
 

a) Os candidatos ao conselho devem ser pessoas cuja nomeação privilegie a diversidade de 
capacidades, conhecimentos complementares, experiências, nacionalidades e gênero no 
Conselho de Administração de forma a obter uma composição adequada, diversificada e 
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equilibrada no seu conjunto, que enriqueça a tomada de decisões e contribua com pontos 
de vista plurais para o debate sobre assuntos de sua competência. 
 

b) Os procedimentos de seleção não podem conter vieses que possam implicar qualquer 
discriminação, entre outras, por razões de gênero, origem étnica ou deficiência. Em 
particular, as mulheres que reúnam o perfil profissional pretendido serão 
deliberadamente consideradas e incluídas entre os potenciais candidatos ao conselho, 
assegurando-se que o número de conselheiras represente pelo menos 40% do número 
total de membros do Conselho de Administração antes do final do exercício de 2022. 

 
 
6. Causas de incompatibilidade previstas em lei ou no sistema de governança e 
sustentabilidade 
 
Não poderão ser considerados como candidatos ao conselho, pessoas envolvidas em causa legal 
de incompatibilidade para o exercício do cargo, ou que não atendam aos requisitos estabelecidos 
no Sistema de Governança e Sustentabilidade, em especial: 
 

a) Os administradores ou membros da alta direção e as pessoas que, se for o caso, foram 
por eles propostas na qualidade de acionistas das sociedades, nacionais ou estrangeiras, 
do setor de energia ou de outros setores, concorrentes da Enerside. Para fins de 
esclarecimento, as empresas do Grupo não serão consideradas concorrentes da Enerside. 

b) Pessoas que exercem o cargo de administrador em sociedades concorrentes da Enerside, 
de acordo com o disposto no Regulamento do Conselho de Administração. 

c) Pessoas que, nos dois anos imediatamente anteriores à sua nomeação, tenham ocupado 
altos cargos nas administrações públicas espanholas incompatíveis com o exercício 
simultâneo das funções de conselheiro em sociedade aberta, de acordo com a legislação 
estadual ou regional espanhola, ou cargos de responsabilidade nos órgãos reguladores do 
setor energético, dos mercados de valores mobiliários ou outros setores em que o Grupo 
atua. 

d) Pessoas envolvidas em qualquer um dos casos de incompatibilidade ou proibição legal, 
estatutária ou regulamentar previstos. 

e) Pessoas que se encontrem em situação de conflito de interesse permanente com a 
Companhia, incluindo as entidades concorrentes da Companhia, seus administradores, 
diretores ou empregados e as pessoas por eles vinculadas ou propostas. 

f) No caso de candidatos que tenham ocupado altos cargos em administrações públicas de 
outras jurisdições incompatíveis com o exercício simultâneo das funções de conselheiro 
em sociedade aberta, a Comissão de Nomeação deve realizar as diligências adequadas 
para verificar se o desempenho dos referidos cargos não implica impedimento para 
eventual nomeação do candidato ao conselho. 

 
7. Diversidade na composição do Conselho de Administração 
 
Serão envidados esforços para que, com a seleção dos candidatos, seja alcançada uma 
composição diversificada e equilibrada do Conselho de Administração como um todo, que 
enriqueça a tomada de decisões e contribua com pontos de vista plurais para o debate das 
matérias da sua competência. 
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Nesse sentido, o Conselho de Administração assume o compromisso de promover a diversidade 
na sua composição e, para tal, na seleção dos candidatos ao conselho, serão avaliados os 
candidatos cuja nomeação privilegie conselheiros com diferentes capacidades, conhecimentos, 
experiências, origens, idade e gênero. 
 
Os critérios de diversidade serão escolhidos em função da natureza e complexidade dos negócios 
desenvolvidos pelo Grupo, bem como do contexto social e ambiental em que está presente.  
 
Adicionalmente, dependendo das necessidades do Conselho de Administração, outros critérios 
podem ser levados em consideração. 
 
No processo de seleção de candidatos, será evitado qualquer tipo de viés que possa implicar em 
qualquer discriminação. Em particular, será evitado qualquer tipo de viés que dificulte a nomeação 
de conselheiras e que possa impedir atingir a meta da Enerside de que o número de conselheiras 
em 2022 represente pelo menos quarenta por cento do total de membros do Conselho de 
Administração. 
 
 

8. Avaliação e divulgação 
 
O Conselho de Administração avaliará periodicamente o grau de cumprimento e eficácia desta 
Política e, em particular, o percentual de conselheiras existentes em cada momento. 
 
Adicionalmente, o relatório anual de governança societária incluirá uma descrição detalhada desta 
Política, bem como os objetivos definidos a este respeito e os resultados obtidos. 
 
 
9. Controle e avaliação 
 
Para atingir os objetivos estabelecidos nesta Política, a Enerside possui uma Comissão de 
Nomeação e Remuneração. 
 
A referida Comissão é responsável por implementar esta política e monitorar sua implementação 
com base nos objetivos e KPIs (Indicadores) definidos pela Enerside.  
 
 
A Comissão de Nomeação e Remuneração definirá os objetivos desta Política, para os quais 
contará com o apoio dos responsáveis pela sustentabilidade, a fim de garantir a mesma no que 
diz respeito à integração e equilíbrio dos interesses econômicos, sociais e ambientais,, e que tal 
abordagem integrada seja alcançada. Tais objetivos serão publicados no Plano de 
Sustentabilidade e em seu respectivo relatório. 
 
 
10. Vigência 
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Esta política foi aprovada pelo Conselho de Administração da Enerside Energy S.A. em 29 de julho 
de 2022. 
 

 
 
 
 

Tomàs Casanovas Martínez 

p.p. OPEN LEARNING SPAIN, S.L. 

Presidente do Conselho de Administração 

 
 
 
 

Silvia López Jiménez 

 

Secretária do Conselho de Administração 

 


