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POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS 

 
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. 
 
O respeito pelos direitos humanos é uma parte fundamental que embasa os propósitos e valores 
do Grupo Enerside e, além disso, é um aspecto indissociavelmente ligado à Agenda 2030 das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. Por tal motivo, o Conselho de 
Administração aprova esta Política de Respeito aos Direitos Humanos, elaborada em 
conformidade com os mais exigentes padrões internacionais.  
 
 

1. Finalidade  
 
Esta Política formaliza o compromisso do Grupo Enerside com os direitos humanos reconhecidos 
na legislação nacional e internacional e define os princípios que o Grupo Enerside aplica para a 
devida diligência em matéria de direitos humanos em toda a cadeia de valor.  
 
A Política é consistente com: 
 

i. os Princípios Orientadores sobre as empresas e os Direitos Humanos;  
ii. as Diretrizes da OCDE para empresas multinacionais;  
iii. os princípios em que se baseia o Pacto Global das Nações Unidas;  
iv. a Declaração Tripartite de Princípios sobre Empresas Multinacionais e Política Social; 
v. as convenções da Organização Internacional do Trabalho (incluindo a convenção 169);  
vi. os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) aprovados pela Organização das 

Nações Unidas;  
vii. o Código de Ética e Programa de Compliance da Enerside;  
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O anterior estende-se a todos os documentos e textos que venham a substituir ou complementar 
os acima referidos.  
 
 
2. Escopo de aplicação  
 
É aplicável a todas as empresas que integram o Grupo Enerside dentro dos limites legalmente 
estabelecidos.  
 
Sem prejuízo do disposto acima, as subsidiárias podem estabelecer uma política equivalente que 
deve sempre estar de acordo com as restantes políticas do Grupo Enerside.  
 
Nas empresas em que o Grupo Enerside faça parte e em que não detenha o controle, a Enerside 
promoverá que as referidas empresas cumpram as Políticas da Enerside.  
 
 
3. Princípios básicos de atuação  
 
Para atingir os objetivos desta Política, o Grupo Enerside assume como próprios os seguintes 
princípios básicos de atuação que devem reger a sua atuação em todas as áreas:  
 

a) Identificação dos potenciais impactos que a atividade empresarial do Grupo Enerside 
pode gerar em matéria de direitos humanos;  

b) Ter um sistema de vigilância que identifique as ações com maior potencial de impacto de 
violação dos direitos humanos e, por sua vez, desenvolver mecanismos de prevenção e 
mitigação dos mesmos e reparação dos impactos caso se concretizem;  

c) Publicar, no site corporativo da Enerside, os resultados das avaliações periódicas no 
informativo público anual;  

d) Promover uma cultura de respeito pelos direitos humanos e ações de sensibilização de 
todos os profissionais de todas as empresas do Grupo Enerside; 

e) Ter mecanismos de denúncia, reclamação e resolução para possíveis violações desta 
Política. Esses mecanismos devem ser comunicados, tanto aos profissionais do Grupo 
Enerside, quanto a pessoas e organizações externas à organização; e  

f) Adotar, com a maior brevidade e com a maior força, as medidas cabíveis em caso de 
detecção de uma possível violação de direitos humanos, tanto dentro do Grupo Enerside 
quanto de seus fornecedores. Da mesma forma, as autoridades competentes devem ser 
informadas para que possam tomar as medidas legais correspondentes quando forem 
objeto de uma infração administrativa ou criminal.  
 

 

4. Marco normativo de direitos humanos  
 
Além desta Política, também fazem parte do marco regulatório do Grupo Enerside sobre o 
respeito aos direitos humanos: 
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a) Políticas sociais que abranjam diversas questões diretamente relacionadas aos direitos 
humanos, como Saúde e Segurança, Igualdade, Diversidade e Inclusão ou Qualidade; e 

b) A Política de Compras e Fornecedores, que inclui os critérios do Grupo Enerside sobre 
responsabilidade compartilhada com seus fornecedores e em toda a cadeia de valor em 
relação ao respeito aos direitos humanos.  

 
O Grupo Enerside assume expressamente o compromisso de:  
 

a) Rechaçar o trabalho infantil e o trabalho forçado ou obrigatório;  
b) Respeitar a liberdade de associação e negociação coletiva;  
c) Respeitar o direito de circular livremente dentro de cada país;  
d) Não discriminar por nenhuma condição;  
e) Respeitar os direitos das minorias étnicas e dos povos indígenas nos locais onde exerce a 

sua atividade; 
f) Respeitar o direito ao meio ambiente de todas as comunidades em que atua; e  
g) Compreender o acesso à energia como um direito relacionado e vinculado a outros 

direitos humanos, colaborando com as diferentes Administrações Públicas na 
implementação de sistemas de proteção a clientes vulneráveis e em planos de extensão 
do serviço às comunidades que carecem de acesso à energia.  

 
 
5. Controle e avaliação 
 
Para atingir os objetivos estabelecidos nesta Política, a Enerside possui o Departamento de 
People. 
 
O Departamento de People é responsável pela implementação desta política e pelo 
acompanhamento de sua implementação.  
 
O Departamento de People definirá os objetivos e os encarregados pelos assuntos relacionados 
aos direitos humanos, como, para o qual 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.  
 

6. Vigência 
 
Esta política foi aprovada pelo Conselho de Administração da Enerside Energy S.A. em em 29 de 
julho de 2022. 
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