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POLÍTICA AMBIENTAL 

 
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.  
 
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 em caráter permanente a governança corporativa, além de, especificamente, aprovar 
e atualizar as Políticas Corporativas. 
 
No exercício de tais responsabilidades, o Conselho de Administração aprova a presente 
Política Ambiental (a “Política”) que foi elaborada em conformidade com os mais exigentes 
padrões internacionais.  
 
 
1. Finalidade  
 
A Política Ambiental da Enerside é a de integral proteção de todos os sistemas de 
biodiversidade possíveis, de modo a criar um sistema de proteção da natureza e do meio 
ambiente, tanto no reflexo da atuação da Enerside no meio ambiente quanto no impacto 
produzido pelos humanos neste.  
 
A Enerside considera essencial que todo o seu pessoal tenha uma atitude de máximo respeito 
pelo meio ambiente. Portanto, o compromisso da Enerside nesta matéria está absolutamente 
alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) seis, sete, doze, treze, 
catorze, quinze e dezessete aprovados pela ONU. 
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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 participadas em que a Enerside não detenha posição dominante, a Enerside 
promoverá, por meio de seus representantes nos seus órgãos de administração, o alinhamento 
das suas políticas com as da Enerside. 
 
 
3. Princípios básicos de atuação 
 
Para que esta Política seja realmente efetiva, a equipe da Enerside deve adequar, na medida 
do necessário, as ações relacionadas ao desenvolvimento e, principalmente, à execução de 
seus projetos. Por sua vez, a Enerside tem um forte compromisso de melhorar continuamente 
o seu entorno ambiental e, quando apropriado, colaborar com as comunidades locais para 
minimizar o impacto de seus projetos.  
 
De acordo com o exposto, esta Política estabelece os seguintes Princípios Orientadores: 
 

• Integrar a proteção ambiental como principal pilar de atuação da Enerside, 
paralelamente ao conceito de desenvolvimento sustentável, utilizando critérios 
científicos documentados para que tudo seja aplicado nos processos de 
planejamento, tomada de decisão e/ou processos de análise de novas 
oportunidades de desenvolvimento de negócio.  

• Manter um controle permanente e exaustivo do cumprimento da legislação 
vigente, dos regulamentos internos da Enerside e realizar avaliações periódicas do 
comportamento ambiental e da segurança de suas instalações.  

• Criar os sistemas de gestão necessários para alcançar a excelência na proteção 
ambiental, tendo como principal orientação a prevenção da poluição. 

• Utilizar recursos energéticos e matérias-primas de forma ambientalmente 
sustentável, garantindo que os fornecedores da Enerside apliquem esses critérios, 
além de mensurar e reduzir o impacto ambiental da Enerside aplicando as 
melhores práticas existentes 

• Proteger, conservar e promover a biodiversidade em todos os ecossistemas em 
que está presente com o objetivo de preservá-la.  

• Contribuir para o combate às alterações climáticas por meio da sensibilização e 
busca de medidas que visem: 

i. a descarbonização com o desenvolvimento da nossa atividade empresarial 
para a promoção das energias renováveis, 

ii. a redução de emissões, tanto de gases de efeito estufa (GEE) quanto de 
outros (não-GEE), 

iii. a redução de resíduos e 
iv. a redução do uso de água. 

• Publicar regularmente indicadores ambientais para que nossos grupos de 
interesse possam acompanhar a evolução da empresa em questões ambientais. 
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• Recomendar a implementação de políticas ambientais aos terceirizados, 
fornecedores e demais grupos de interesse, com base nesses mesmos princípios, 
que abrangem todos os processos ao longo de sua cadeia de valor. 

 
4. Controle e Avaliação  
 
O controle da aplicação desta Política cabe ao Comitê de Sustentabilidade. 
 
Da mesma forma, a Enerside, por meio do Comitê do Sistema Integrado de Gestão e dos 
Órgãos de Gestão, revisará periodicamente o SIG e detectará áreas de melhoria, além de 
definir e implementar o Plano de Ação para o cumprimento dos objetivos ambientais.  
 
A avaliação da aplicação desta Política compete ao Comitê de Sustentabilidade 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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