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POLÍTICA ANTIASSÉDIO 
 
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 Antiassédio (a "Política"). 
 
 
1. Finalidade 
 
A Enerside está empenhada em estabelecer e manter um ambiente de trabalho saudável e seguro 
para a sua equipe humana, onde a dignidade das pessoas prevaleça como valor fundamental. Esta 
Política ratifica o compromisso da Enerside com o estrito cumprimento do Manual de Compliance 
e do Código de Ética e, especificamente, com a rejeição de abuso de autoridade e assédio laboral, 
físico, moral ou sexual em qualquer uma das suas vertentes.  
 
Por meio deste documento, a Enerside identifica o que se entende por assédio laboral, social e 
sexual e estabelece o protocolo de investigação e resposta caso seja detectada alguma conduta 
constitutiva. 
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2. Escopo de aplicação  
 
A Política pretende envolver todos os trabalhadores da Enerside em prol dos seus próprios 
colegas, diretores e parceiros da Enerside, bem como com terceiros com quem os trabalhadores 
estabeleçam relações no âmbito profissional. Da mesma forma, a Enerside não aceita esses 
comportamentos em sua esfera privada.  
 
Todos os trabalhadores, incluindo a média e a alta direção, devem conhecer e cumprir esta Política 
e, no caso de incorrerem em qualquer comportamento ou ação irregular ou contrária à mesma, 
estarão sujeitos às sanções correspondentes de acordo com a regulamentação em vigor, o 
Estatuto do Trabalhador e o Acordo Coletivo de Trabalho aplicável, sem prejuízo de outras 
responsabilidades civis ou criminais em que o infrator possa incorrer. 
 
 
3. Objetivo 
 
Sendo a Enerside uma empresa comprometida com a proteção integral das pessoas, espera-se 
que seus colaboradores atuem, no mínimo, com o mesmo nível de diligência e respeito para com 
seus colegas, para com terceiros com quem se estabeleça uma relação profissional, bem como no 
desenvolvimento e aproveitamento da sua vida privada. 
 
A Enerside compromete-se a: 
 

a) Estabelecer uma ação de "tolerância zero" com o assédio em todas as suas formas, bem 
como com relação a qualquer atitude discriminatória, seja qual for o motivo (gênero, 
nacionalidade, deficiência, condição pessoal ou física, orientação sexual, idade, crença, 
religião, opinião política, etc.), contrariando os valores da Enerside.  

b) Treinar adequadamente os funcionários, especialmente as pessoas que têm funcionários 
sob sua responsabilidade.  

c) Disponibilizar as ferramentas para denunciar condutas irregulares, resguardando a 
confidencialidade dos envolvidos.  

d) Impor as medidas disciplinares correspondentes caso sejam detectadas violações desta 
Política. 

 
 
4. Suposições de fato  
 
A definição genérica de “assédio” é estabelecida como a prática, por uma pessoa contra outra, de 
ações, omissões ou condutas que resultem em intimidação, perseguição, agressão, física ou moral, 
ou qualquer outro tipo de aborrecimento que gere na pessoa afetada desconforto ou 
descontentamento. 
 
O assédio pode ocorrer entre trabalhadores da Enerside, com ou sem relação de dependência 
trabalhista. Também pode ocorrer com terceiros (fornecedores, clientes, parceiros ou outras 
pessoas) com quem se estabeleça uma relação profissional, bem como no desenvolvimento e 
usufruto da sua vida privada. 
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Sem considerar a seguinte relação como numerus clausus, e sem prejuízo de que algumas dessas 
condutas possam ser alvo de reprovação criminal por parte dos seus autores, são consideradas 
assédio as seguintes condutas:  
 

▪ Gritar, pressionar ou insultar outra pessoa. 
▪ Atribuir objetivos ou projetos com prazos objetivamente inatingíveis ou impossíveis, 

e tarefas que são manifestamente inacabáveis nesse tempo. 
▪ Sobrecarregar proposital e desigualmente o resto da equipe com carga de trabalho 

excessiva e colocar pressão excessiva sobre ela. 
▪ Ameaçar ou coagir pessoas. 
▪ Difamar pessoas, espalhando boatos maliciosos ou caluniosos que prejudicam sua 

reputação, imagem ou profissionalismo. 
▪ Rebaixar de nível ou cargo de responsabilidade sem motivo objetivo, oferecendo 

tarefas rotineiras ou, até mesmo, sem trabalho a fazer. 
▪ Tratar de forma discriminatória com o objetivo de estigmatizar diante dos outros. 
▪ Sonegar informações cruciais para o desempenho no trabalho ou manipulá-las para 

induzir ao erro no trabalho e, posteriormente, acusar de negligência ou má conduta 
profissional. 

▪ Ridicularizar uma pessoa por seu trabalho, suas ideias ou os resultados obtidos. 
▪ Invadir a privacidade das pessoas acessando seus e-mails, telefones, documentos, 

armários, gavetas, etc. 
▪ Roubar, destruir ou subtrair itens. 
▪ Atacar suas convicções pessoais, ideologia ou religião. 

 
4.1.- Assédio no local de trabalho  
 
O assédio no local de trabalho ou "mobbing" é uma forma de abuso no local de trabalho, 
principalmente psicológico ou moral, que se caracteriza pelo assédio persistente, sistemático e 
contínuo de um funcionário.  
 
Além da lista de comportamentos contida nesta seção, o assédio no local de trabalho também 
pode consistir em comentários recorrentes com más intenções ou críticas exageradas sobre o 
desempenho, aparência física, condição, opinião ou outro, ou o desempenho de qualquer ato 
destinado a prejudicar fisicamente ou psicologicamente à outra pessoa ou outra forma de abuso.  
 
4.2.- Assédio sexual 
 
O assédio sexual ocorre quando uma pessoa se aproveita de uma relação de trabalho, pessoal ou 
de serviço para solicitar favores sexuais de outra que esteja no mesmo ambiente, causando à 
vítima uma situação objetiva e gravemente hostil, humilhante e intimidadora. 
 
O assédio sexual se materializa através de qualquer ação de assédio, ofensa, seja expressa 
verbalmente ou fisicamente com termos, conceitos, sinais, imagens que tenham conotação sexual, 
lasciva ou exibicionista corporal, ou se aproveitem de qualquer circunstância de necessidade ou 
desvantagem da vítima, a uma ou mais pessoas de qualquer condição sexual, sem que a vítima 
tenha dado o seu consentimento expresso que tenha por finalidade, ou produza o efeito de violar 
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a dignidade da pessoa, especialmente quando se considere um ambiente intimidante, degradante 
ou ofensivo. 
 
4.3.- Assédio moral 
 
Consiste em comportamentos humilhantes que ameaçam a dignidade e a integridade moral da 
pessoa de forma a desequilibrá-la psicologicamente. 
 
Normalmente, os comportamentos podem se tornar sutis e imperceptíveis para a pessoa 
receptora ou seu ambiente, mas podem resultar, entre outros comportamentos, na emissão de 
mentiras, palavras, difamações ou distorções da realidade com o objetivo de desestabilizar 
socialmente a pessoa e sua autoconfiança e alcançar um sentimento de desamparo e ansiedade 
que pode levar à depressão e, em casos extremos, ao suicídio. 

Esse tipo de assédio pode ser realizado fisicamente, por meio telefônico e até mesmo em mídias 
digitais ou redes sociais. 
 
4.4.- Assédio físico 
 
Consiste em perseguir a vítima de forma constante e invasiva, a fim de estabelecer contato contra 
a sua vontade, realizando comportamentos como: 
 

▪ Espiar a vítima. 
▪ Persegui-la 
▪ Fazer ligações ou tentar contatá-la. 
▪ Ameaçá-la. 
▪ Condutas violentas em relação à pessoa assediada, resultando inclusive em agressão. 

 
 
5. Protocolo de Investigação e Resposta da Denúncia  
 
O procedimento começa com a notificação ao Comitê de Compliance via canal estabelecido pela 
Enerside para tal: compliance@enerside.com 
 
O Comitê de Compliance, após apurar o caso, repassará as conclusões ao Departamento de 
People com proposta de resolução. 
 
A denúncia poderá ser feita pela pessoa supostamente assediada ou por qualquer outra pessoa 
que tenha conhecimento de que está ocorrendo um comportamento contrário a esta Política.  
 
Este canal garantirá a confidencialidade das comunicações e a ausência de retaliação, desde que 
de boa fé. Da mesma forma, o canal estará disponível para dúvidas ou sugestões de qualquer 
colaborador.  
 
5.1.- Instrução do caso 
 

mailto:compliance@enerside.com
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O Comitê de Compliance decidirá se a denúncia recebida é admitida para processamento e, nesse 
caso, dará início ao processo de investigação.  
 
A investigação consistirá na coleta de informações e, se necessário, na realização de entrevistas 
com os afetados (denunciante, réu e testemunhas).  
 
5.2.- Resolução 
 
Ao final da fase de investigação, o Comitê encaminhará ao Departamento de People um relatório 
com a descrição do procedimento, os resultados comprovados, a conclusão do caso e a proposta 
de resolução. 
 
Caberá ao Departamento de People tomar uma decisão a esse respeito, que poderá ser:  
 

a) Arquivamento da denúncia por falta de fundamentação ou insuficiência de provas.  
b) Interposição de um expediente disciplinar em caso de indícios claros da prática de assédio 

laboral, sexual ou por razão de sexo. 
c) Interposição de expediente disciplinar por prática de outra conduta, diferente de assédio, 

que possa ser maliciosa, ofensiva ou desonesta. 
 
 
6. Controle e avaliação 
 
O Comitê de Compliance é o órgão responsável por atuar na prevenção de condutas indesejadas, 
contrárias à lei ou a esta Política.  
 
O controle da aplicação efetiva desta Política é uma função atribuída ao Comitê de Compliance, 
bem como promover o seu conhecimento junto dos colaboradores, supervisionar e zelar pelo seu 
cumprimento, na medida do possível, e aplicar, quando for o caso, as correspondentes medidas 
disciplinares de acordo com o procedimento descrito, a regulamentação em vigor, o Estatuto do 
Trabalhador e o Acordo Coletivo aplicável, sem prejuízo de outras responsabilidades civis ou 
criminais em que o infrator possa incorrer. 
 
 
7. Vigência 
 
Esta política foi aprovada pelo Conselho de Administração em em 29 de julho de 2022.  
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p.p. OPEN LEARNING SPAIN, S.L. 

Presidente do Conselho de Administração 

 
 
 
 

Silvia López Jiménez 

 

Secretária do Conselho de Administração 
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