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POLÍTICA DE SAÚDE E SEGURANÇA 

 
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 
Saúde e Segurança (a “Política”), que foi elaborada em conformidade com os mais exigentes 
padrões internacionais para o desempenho seguro do trabalho. 
 
 
1. Finalidade  
 
A Enerside é uma empresa comprometida com todo o sistema de Saúde e Segurança e que busca 
a melhoria contínua em todas as áreas de gestão da prevenção de riscos ocupacionais.  
 
Esta Política baseia-se na prevenção de riscos, que incumbe a todos os componentes da 
organização, incluindo os representantes da Administração e os diversos membros da linha 
hierárquica da Enerside, de forma a estabelecer uma gestão adequada. Da mesma forma, cada 
trabalhador é responsável por sua própria segurança e a de seus colegas de trabalho. 
 
Portanto, o compromisso da Enerside nesta matéria está absolutamente alinhado com os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) três e oito aprovados pela Organização das 
Nações Unidas. 
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2. Escopo de Aplicação  
 
Esta Política é aplicável a todos os membros da equipe de administração e profissionais da 
Enerside, subsidiárias, filiais e empresas participadas não incorporadas à Enerside sobre as quais 
a Enerside tenha controle efetivo. 
 
Nas empresas coligadas em que a Enerside não detenha posição dominante, a Enerside 
promoverá, através dos seus representantes nos seus órgãos de administração, o alinhamento 
das suas políticas com as da Enerside. 
 
 
3. Princípios básicos de atuação  
 
A Enerside assume e promove os seguintes princípios básicos de atuação:  
 

a) Cumprir a legislação vigente sobre segurança do trabalho e prevenção de riscos no 
trabalho. 

b) Informar e comunicar a Política e Objetivos de Saúde e Segurança a todos os membros 
da organização. 

c) Promover a saúde e o bem-estar dentro e fora do trabalho. 
d) Determinar as funções e responsabilidades do pessoal associado à prevenção e gestão de 

riscos, a todos os níveis da organização, bem como as necessidades de formação desse 
pessoal. 

e) Identificar, avaliar e gerir os riscos laborais derivados da atividade em todas as áreas, 
fazendo análise de riscos, de forma a garantir a proteção, eliminando os riscos, reduzindo 
os que não puderam ser eliminados e controlando-os. 

f) Melhoria contínua das condições de segurança no trabalho. 
g) Promover uma cultura de saúde e segurança e coordenar a ação global preventiva nas 

empresas Enerside, seus fornecedores e clientes 
h) Desenvolver procedimentos de operação e/ou execução adequados para permitir o 

manuseio seguro das instalações e equipamentos, bem como sua manutenção. 
i) Implementar planos de ação em situações de emergência para controlá-las e retornar às 

operações normais. 
j) Avaliar periodicamente a eficácia desta Política por meio de auditorias internas e/ou 

externas. 
k) Consultar, formar, informar, disponibilizar os recursos necessários e envolver todos os 

seus trabalhadores e/ou seus representantes para garantir o desempenho da sua 
atividade e demonstrar o compromisso da empresa com a saúde e segurança dos seus 
trabalhadores 

  



 

3 

 

4. Controle e Avaliação  
 
O controle da aplicação desta Política compete ao Departamento de OPD (Operations) e ao 
Departamento de PPL (People). 
 
Para o efeito, ambas os Departamentos gozam dos poderes de iniciativa e controle necessários 
para acompanhar o funcionamento, eficácia e cumprimento desta Política, garantindo a cada 
momento a adaptação do programa de saúde e segurança às necessidades e circunstâncias da 
Enerside.  
 
A avaliação da aplicação desta Política compete ao Departamento de Operações e ao 
Departamento de Pessoas que, pelo menos uma vez por ano, avaliarão o cumprimento e eficácia 
desta Política. 
 
 
5. Vigência 
 
Esta política foi aprovada pelo Conselho delegou da Enerside Energy S.A. em 29 de julho de 2022. 
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