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POLÍTICA DAS COMUNIDADES LOCAIS 

 
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”). 
 
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”). 
 
A relação com as comunidades locais é uma parte fundamental da qual se baseia o propósito 
e os valores do Grupo Enerside e, além disso, um aspecto indissociável ligado à Agenda 2030 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. 
 
As Políticas Corporativas contêm as pautas de boas práticas que regem a atividade da 
Enerside e das sociedades integradas no Grupo Enerside.  
 
Em aplicação do acima exposto, o Comitê de Sustentabilidade, conforme delegado pelo 
Conselho de Administração da Enerside, é responsável pela concepção, avaliação e revisão 
contínua da governança corporativa e, especificamente, pela aprovação e atualização das 
Políticas Corporativas.   
  
No exercício dessas responsabilidades, o Comitê de Sustentabilidade aprova esta Política de 
Comunidades Locais (a "Política"), que foi preparada levando em conta os mais altos padrões 
internacionais.   
 
 
1. Finalidade e objetivo 
 
O objetivo desta Política é determinar as linhas de ação e definir a forma como o Grupo 
Enerside se relaciona com a comunidade local nas áreas de seus projetos, de acordo com os 
princípios básicos de ação de sua estratégia de Sustentabilidade, o Código de Ética e os 
regulamentos aplicáveis.  
 
A Enerside se compromete a agir de forma socialmente responsável e, em particular, assume 
a responsabilidade de respeitar a diversidade cultural e os costumes das comunidades 
presentes em suas áreas de projeto. 
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2. Escopo de aplicação 
 
Ela é aplicável a todas as empresas que compõem o Grupo Enerside dentro dos limites 
legalmente estabelecidos. Sem prejuízo das disposições do parágrafo anterior, as subsidiárias 
podem estabelecer uma política equivalente que, em qualquer caso, deve estar de acordo com 
o restante das políticas do Grupo Enerside.  
 
Em empresas nas quais o Grupo Enerside é parte e nas quais não tem controle, a Enerside 
deve promover o cumprimento por tais empresas das políticas da Enerside. 
 
 
3. Princípios básicos de atuação 
 
Com a definição desta Política, a Enerside responde aos objetivos fundadores da estratégia 
de sustentabilidade da empresa e ao desenvolvimento de uma estrutura para um 
relacionamento fluido com as partes interessadas.  
 
Estabelecemos comunicação bidirecional, vantajosa para todos e nos engajamos no diálogo 
com a comunidade local desde os estágios iniciais do projeto e ao longo de todas as fases de 
desenvolvimento e construção do projeto através de reuniões formais e informais, sessões de 
treinamento, caixas de correio comunitárias e outros mecanismos de reclamação que 
garantem o anonimato.  
 
Promovemos o recrutamento local de pessoal e fornecedores para impulsionar o emprego 
local sempre que possível. Através de um processo de consideração das necessidades e 
oportunidades na região, a Enerside pode implementar planos de ação ou apoiar iniciativas de 
impacto local que atendam aos critérios de alinhamento com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU. 
 
Especificamente, o processo para o envolvimento da Enerside com as comunidades locais 
segue as recomendações das Normas de Desempenho da Corporação Financeira 
Internacional (IFC), conforme detalhado abaixo: 
 
1)  Preparação explicativa do documentário do projeto (socialização). 
2)  Análise específica dos impactos do projeto e medidas a serem implementadas, se 
aplicável. O projeto é detalhado, as autorizações são analisadas e as resoluções dos órgãos 
competentes são explicadas. 
3)  Execução de um grupo de trabalho com a comunidade indígena para encontrar uma 
solução de colaboração por acordo mútuo. Três reuniões são realizadas com o "Lonko" e 
vários membros da administração da comunidade. 
4)  Desenho de uma solução de colaboração mutuamente benéfica com a comunidade 
indígena. 
5)  Apresentação da proposta da Enerside à comunidade indígena. Após as negociações, 
a solução é apresentada, que atende às exigências e regulamentos internos da Enerside, com 
o processo de mediação do IFC e com a ajuda de um consultor especializado em negociações 
com as comunidades locais. 
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4. Controle e avaliação 
 
Para alcançar os objetivos estabelecidos nesta Política, a Enerside possui uma Área de Ativos 
e Investimentos e Qualidade. Ativos e Investimentos é responsável pela implementação desta 
Política e pelo monitoramento de sua implementação.  
 
Também definirá os objetivos e os responsáveis pelas questões relacionadas às comunidades 
locais, com o apoio dos Gerentes de Sustentabilidade e de País, a fim de assegurar a integração 
e o equilíbrio dos interesses econômicos, sociais e ambientais, e que esta abordagem 
integrada seja alcançada.  Estes objetivos serão publicados no Plano de Sustentabilidade e em 
seu respectivo relatório. 
 
 
5. Vigencia 
 
Esta Política foi aprovada pelo Comitê de Sustentabilidade da Enerside Energy, S.A. em 29 de 
julho de 2022. 
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