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POLÍTICA DE PREVENÇÃO DE DELITOS E LAVAGEM DE 

DINHEIRO 

 
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 destas responsabilidades, o Conselho de Administração aprova esta Política de 
Prevenção de Delitos e Lavagem de Dinheiro (a “Política”), que foi elaborada tendo em conta os 
mais exigentes padrões internacionais.  
 
 

1. Finalidade  
 
Esta Política tem por finalidade projetar a todos os profissionais, diretores e parceiros da Enerside, 
bem como a terceiros que com ela estejam relacionados, uma mensagem clara e contundente de 
que se opõe à prática de qualquer ato ilícito, criminoso ou de qualquer outra natureza, e que está 
disposta a combatê-la e denunciá-la para evitar uma possível deterioração da imagem e do valor 
reputacional da Enerside. 
 
A Enerside estabelecerá, por meio dos órgãos competentes, um programa específico e eficaz para 
a prevenção da prática de crimes (enquanto conjunto de medidas que visam a prevenção, 
detecção e reação a eventuais crimes), que se estenderá também à prevenção e controle de outras 
fraudes, infrações administrativas e irregularidades graves.  
 
O objetivo do referido programa é garantir o devido controle legalmente exigido sobre os seus 
diretores, colaboradores e demais pessoas dependentes do Grupo Enerside, incluindo o controle 
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de potenciais situações de risco criminal. Da mesma forma, também estabelece como objetivo o 
reforço do compromisso de combate à fraude e corrupção em todas as suas manifestações, 
incluindo extorsão, propina e suborno. 
 
 
2. Escopo de aplicação  
 
Esta Política se aplicará a todos os profissionais, diretores, representantes e parceiros da Enerside. 
 
Os profissionais do Grupo Enerside a quem esta Política se aplica também cumprirão as restantes 
normas ou políticas dos países em que exercem a sua atividade em nome e por conta da 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  
 
Esta Política é regida pelos seguintes princípios:  
 

a) Integração e coordenação do conjunto de ações necessárias para prevenir e combater a 
eventual prática de atos ilícitos por qualquer profissional da Enerside.  

b) Estabelecer o princípio da transparência, integrando os diversos sistemas desenvolvidos 
para prevenção de crimes e correção de fraudes, mantendo os canais internos adequados 
para favorecer a comunicação de eventuais irregularidades.  

c) Aplicar escrupulosamente o princípio da “tolerância zero” à prática de atos ilícitos e 
situações de fraude por qualquer profissional da Enerside, independentemente do seu 
nível hierárquico e do país em que trabalha.  

d) Aplicar os critérios estabelecidos pela legislação vigente e pelo Serviço Executivo de 
Prevenção à Lavagem de Dinheiro (SEPBLAC) em termos de obrigações de due diligence, 
obrigações de informação e medidas de controle interno. Especificamente, é estabelecida 
uma política de transações econômicas, preferencialmente por meios eletrônicos e de 
verificação do beneficiário efetivo de todos os parceiros da Enerside, bem como de 
terceiros com relações economicamente relevantes.  

e) Promoção de processos de autocontrole nas ações e tomadas de decisão pelos 
profissionais, de acordo com as seguintes premissas: (i) que a ação seja eticamente 
aceitável, (ii) que seja legalmente válida, (iii) que seja desejável para a Enerside e (iv) que 
o profissional esteja disposto a assumir a responsabilidade por ela. 

f) Manter prioridade nas atividades proativas, como prevenção e detecção, sem prejuízo de 
aplicar com firmeza as atividades reativas, como investigação e punição. 

g) Investigar qualquer denúncia de ato supostamente criminoso ou ato fraudulento ou 
irregular, independentemente de seu valor, com a maior brevidade possível, garantindo o 
sigilo do denunciante e os direitos das pessoas investigadas. 

h) Procurar uma aplicação justa, não discriminatória e proporcional das sanções. 
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i) Comunicar a todos os profissionais da Enerside o dever de comunicar qualquer fato 
constitutivo de possível infração penal ou fraude ou irregularidade de que tenham 
conhecimento através dos canais que a Enerside estabelece para tal.  

j) Punir as condutas que contribuam para impedir ou dificultar a descoberta de crimes, bem 
como a violação do dever específico de informar os órgãos de controle das infracções que 
possam ter sido detectadas. 

 

 

4. Controle e avaliação  
 
O controle da aplicação desta Política cabe ao Comitê de Compliance, bem como o 
desenvolvimento e cumprimento do programa de prevenção da prática de crimes da Enerside. 
 
Para o efeito, o Comitê de Compliance gozará dos poderes de iniciativa e controle necessários 
para acompanhar o funcionamento, eficácia e cumprimento desta Política, garantindo a cada 
momento a adaptação do programa para prevenção da comissão de delitos às necessidades e 
circunstâncias da Enerside a cada momento.  
 
A avaliação da aplicação desta Política cabe ao Comitê de Compliance que, pelo menos uma vez 
por ano, avaliará o cumprimento e eficácia desta Política. 
 
 
5. Vigência 
 
Esta política foi aprovada pelo Conselho de Administração da Enerside Energy S.A. em 29 de julho 
de 2022. 
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