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POLÍTICA DE IGUALDADE, DIVERSIDADE E INCLUSÃO 
 

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. 
 
Sabendo a Enerside que os recursos humanos são o seu principal ativo estratégico e primordial 
para o sucesso do seu negócio e na melhoria global de todas as condições, em relação ao humano 
e ao meio ambiente, o Conselho de Administração aprova esta Política de Igualdade, Diversidade 
e Inclusão (a "Política").  
 
 
1. Finalidade 
 
Esta Política procura criar um ambiente favorável que facilite e enalteça o respeito, a não 
discriminação, a igualdade de oportunidades e a inclusão dos profissionais das empresas do Grupo 
Enerside, apostando, consequentemente, num modelo de gestão de pessoas comprometido com 
a excelência profissional e qualidade de vida, de acordo com a legislação vigente em cada país e 
seguindo as melhores práticas internacionais. 
 
Esta Política constitui um dos pilares essenciais do progresso profissional e o seu 
desenvolvimento implica um tratamento equitativo para promover o progresso pessoal e 
profissional da equipe do Grupo Enerside. Da mesma forma, também se estabelece como objetivo 
desta Política a melhoria contínua do ambiente de trabalho e possibilitar uma melhor qualidade 
de vida no trabalho. 
 
 
 
2. Escopo de aplicação 
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Aplica-se a todas as sociedades que integram o Grupo Enerside, bem como às sociedades 
participadas que não façam parte do Grupo Enerside sobre as quais a Enerside detenha o controle 
efetivo, dentro dos limites legalmente estabelecidos. 
 
Nas empresas participadas em que esta Política não seja aplicável, a Enerside promoverá, por 
meio de seus representantes em seus órgãos de administração, o alinhamento de suas próprias 
políticas com as da Enerside. 
 
Por fim, esta Política também se aplica às relações trabalhistas que os funcionários da Enerside 
estabelecem com terceiros fora do Grupo Enerside. 
 
 
3. Definições 
 
Discriminação arbitrária: Entende-se por “discriminação arbitrária” toda distinção, exclusão, 
restrição ou preferência, baseada em atributos não relacionados ao trabalho contratado e que 
tenha por efeito invalidar ou enfraquecer a igualdade de oportunidades e tratamento no emprego. 
As práticas discriminatórias podem ser diretas ou indiretas. 
 
A discriminação pode ser baseada em motivos como: raça ou etnia, cor da pele, nacionalidade, 
idioma, condição socioeconômica, sexo, identidade de gênero, orientação sexual, estado civil, 
religião ou crença, ideologia ou opinião política, sindicalização ou participação em organizações 
sindicais ou falta dela, idade, filiação, origem social, situação familiar, aparência pessoal, doença 
ou deficiência e equilíbrio entre vida profissional e familiar. 
 
Expatriado: Um trabalhador que, temporária ou permanentemente, foi designado para trabalhar 
em um país diferente (país de destino) daquele da empresa onde foi contratado (país de origem). 
 
Igualdade: Por igualdade entende-se a igualdade de todos os trabalhadores do Grupo Enerside, 
independentemente do seu gênero ou orientação sexual.  
 
Pessoas: Departamento de Pessoas, também chamado de Departamento de People. 
 
Sustentabilidade: responsável pela Sustentabilidade. 
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4. Princípios gerais 
 
O Grupo Enerside rejeita total e absolutamente qualquer forma de incumprimento dos princípios 
estabelecidos nesta Política, comprometendo-se a assegurar e promover a diversidade, inclusão 
e igualdade, tanto entre os trabalhadores do Grupo Enerside como nas suas relações com 
terceiros externos.  
 
A Enerside promoverá e manterá um clima de respeito pela dignidade, honra e identidade da 
pessoa. Também assegurará os mais elevados padrões de confidencialidade em relação a qualquer 
informação sobre a esfera privada dos trabalhadores a que tenha acesso. Consequentemente, em 
conformidade com os valores e princípios contidos no Manual de Compliance e no Código de 
Ética da Empresa, são adotados os seguintes princípios fundamentais: 
 
4.1.- Nenhuma discriminação arbitrária 
 
Todos os trabalhadores devem ser tratados, exclusivamente, com base nas suas competências e 
capacidades profissionais em todas as decisões relacionadas com a relação laboral. Por sua vez, 
todos os trabalhadores devem respeitar as Políticas, Códigos, Diretrizes Internas, Planos e demais 
instrumentos aprovados pela Enerside. 
 
São proibidas todas as formas de discriminação por motivos políticos, religiosos, de nacionalidade, 
éticos, raciais, linguísticos, de gênero, identidade sexual e idade. Da mesma forma, é proibida 
qualquer forma de discriminação por participar ou ser filiado a um sindicato ou partido político e 
qualquer outra forma de discriminação social. 
 
Em nenhum caso e em nenhuma circunstância será tolerado bullying ou assédio, tanto contra 
trabalhadores como contra terceiros externos à Enerside. 
 
4.2.- Igualdade de tratamento e dignidade para todas as formas de diversidade 
 
A diversidade é um valor que deve ser reforçado e promovido. Nesse aspecto, deve-se garantir a 
igualdade de tratamento e oportunidades para qualquer tipo de diversidade. Além disso, ressalta-
se que fatores pessoais relacionados à conciliação entre trabalho e vida familiar não podem levar 
a um tratamento menos favorável. 
 
4.3.- Inclusão 
 
A Enerside se compromete a não restringir o acesso a qualquer pessoa por qualquer motivo 
protegido por esta Política, sejam eles funcionários, clientes, fornecedores ou qualquer terceiro 
externo à Enerside. 
 
Qualquer pessoa terá a oportunidade de participar dos processos seletivos da Empresa e não 
haverá barreiras à função que desempenha, como nacionalidade, localização geográfica, gênero, 
religião, cultura, crenças, orientação sexual, deficiência, idade ou qualquer outra diversidade. 
 
 



 

4 

 
4.4.- Conciliação da vida profissional e familiar 
 
A Enerside promove o equilíbrio entre o trabalho e a vida familiar, apresentando soluções que 
vão ao encontro das necessidades reais e quotidianas dos seus trabalhadores. Procura promover 
o respeito pelas diferentes situações em que uma pessoa se pode encontrar ao longo da sua vida 
profissional. 
 
 
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 
a igualdade, diversidade e inclusão, 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 em 29 de julho de 2022.  
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