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POLÍTICA DE QUALIDADE 

 
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 de tais responsabilidades, o Conselho de Administração aprova a presente 
Política de Qualidade (a “Política”) que foi elaborada em conformidade com os mais exigentes 
padrões internacionais.  
 
 
1. Finalidade e objetivo 
 
O principal objetivo da Política de Qualidade corporativa é prestar o melhor serviço a todos 
os grupos de interesse (acionistas, colaboradores, clientes, fornecedores, parceiros, etc.) de 
acordo com os valores corporativos de serviço, ética e respeito. Garantindo sempre a plena 
observância dos requisitos legais e demais requisitos aplicáveis e satisfação das expectativas 
das partes interessadas.  
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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, através dos seus representantes nos seus órgãos de administração, o alinhamento 
das suas políticas com as da Enerside. 
 
 
3. Princípios básicos de atuação 
 
Para cumprir esta Política, a equipe da Enerside tem o sólido compromisso de melhorar 
continuamente o desempenho e reforçar a confiança das partes interessadas. 
 
De acordo com esta Política, são estabelecidos Objetivos de Qualidade em todos os níveis, 
monitorando o grau de cumprimento para fins de mensuração da melhoria contínua. 
 
Objetivos principais: 
 

• Dar confiança aos acionistas e investidores quanto ao cumprimento dos objetivos de 
qualidade e retorno sobre os ativos (IPP). 

• Ser uma empresa onde as pessoas possam se desenvolver pessoal e profissionalmente 
no melhor ambiente possível onde haja um sentimento de pertencimento por um 
propósito, para melhorar o mundo em que vivemos. 

• Satisfazer os clientes por meio de um serviço comprometido com a qualidade e 
confiança. 

• Possibilitar que os fornecedores tenham um relacionamento estável e de longo prazo. 
• Desenvolver projetos ambientalmente sustentáveis, rentáveis e de alta qualidade para 

a Enerside e seus parceiros 
• Ter uma Governança Corporativa transparente e responsável na tomada de decisões 

e na governança da empresa 
 
A Enerside, por meio de sua Comitê de Qualidade, Saúde e Segurança e Meio Ambiente 
(doravante "Comitê de Qualidade") e dos Órgãos de Gestão, procede à revisão periódica do 
sistema de gestão da qualidade, identificando áreas de melhoria, além de definir e 
implementar um plano de ação para cumprir os Objetivos de Qualidade.  
 
Em consonância com a responsabilidade assumida, a empresa disponibilizará os recursos 
necessários para o cumprimento desta Política.  
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4. Controle e avaliação  
 
O controle da aplicação desta Política cabe ao Comitê de Qualidade, 
 
Da mesma forma, a Enerside, por meio de seu Comitê de Sustentabilidade e dos Órgãos de 
Gestão, procede à revisão periódica do sistema de gestão da qualidade, identificando áreas 
de melhoria, além de definir e implementar um plano de ação para cumprir os Objetivos de 
Qualidade.  
 
A avaliação da aplicação desta Política cabe ao Comitê de Qualidade, 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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