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O Conselho de Administração da NEOENERGIA S.A (a “Companhia”)
tem a responsabilidade atribuída de formular a estratégia e
aprovar as Políticas Corporativas, assim como de organizar os
sistemas de controle interno. Em conformidade com o disposto no
Propósito e Valores, consciente de seu compromisso com o meio
ambiente, em geral, e com a preservação da biodiversidade dos
ecossistemas, paisagens e espécies dos territórios nos quais
desenvolve sua atividade, em particular, aprova esta Política de
Biodiversidade.
1. A biodiversidade
O desenvolvimento econômico e social está fortemente vinculado
ao uso dos recursos naturais, afetando não só a sua
disponibilidade, mas também a integridade dos ecossistemas e sua
diversidade biológica. A Companhia é consciente de que a
conservação do ecossistema constitui uma condição essencial para
a sustentabilidade global e, por isso, é necessário que este
desenvolvimento seja plenamente compatível com o meio ambiente.
A comunidade científica concorda de forma unânime em assinalar
que, atualmente, está ocorrendo grave perda da biodiversidade,
assim
como
degradação
dos
ecossistemas.
Esta
perda
de
biodiversidade, consequência direta do impacto das atividades
humanas, se produz cada vez de forma mais rápida e generalizada,
o que suporta sérios riscos ambientais, econômicos e sociais.
A Companhia é plenamente consciente destes riscos e trabalha
para adotar medidas que permitam identificá-los e erradicá-los,
com uma atitude proativa de promoção da biodiversidade, que vai
além das estratégias de mitigação ou de contenção de danos.
O fomento do desenvolvimento econômico e social, o respeito do
meio ambiente e a promoção da biodiversidade são valores
corporativos primitivos para a Companhia, que informam todas
suas atuações, alinhadas com o cumprimento dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável, sexto, décimo terceiro, décimo
quarto, décimo quinto, e décimo sétimo, aprovados pela
Organização das Nações Unidas. Neste sentido, esta Política de
Biodiversidade
confirma
a
aposta
da
Companhia
pelo
desenvolvimento sustentável e eficiente, reconhecendo o valor
estratégico que representa a conservação e promoção da
biodiversidade para o conjunto das sociedades integradas no
grupo, cuja sociedade dominante, no sentido estabelecido pela
lei, é a Companhia (o “Grupo”).
2. Finalidade
O desenvolvimento dos negócios do Grupo produz, ao longo de seus
respectivos
ciclos
de
vida,
interações
com
diversos
ecossistemas, paisagens e espécies. Por isso, a Companhia se
compromete a fomentar a biodiversidade dos ecossistemas,
estabelecendo novos projetos de forma sustentável, que permitam
coexistir em equilíbrio, conservando, protegendo e promovendo o
desenvolvimento e o crescimento do patrimônio natural.

Do mesmo modo, a Companhia se compromete a fomentar uma cultura
social orientada a fomentar a sensibilização de todos seus
grupos de interesse sobre a magnitude desta provocação e os
benefícios associados a seu lucro, identificando ações concretas
que contribuam à conservação e o desenvolvimento do entorno e ao
uso sustentável dos recursos naturais.
Estes compromissos são assumidos e impulsionados por meio desta
Política de Biodiversidade com o fim de que os diferentes níveis
da organização da Companhia e das demais sociedades do Grupo
avancem no desenvolvimento de métodos de análise dos efeitos e
as ações para a conservação da biodiversidade no planejamento e
posterior desenvolvimento de suas atuações. Do mesmo modo, todos
os profissionais do Grupo contribuirão em seu trabalho diário ao
cumprimento dos objetivos adotados neste campo.
3. Princípios básicos de atuação
Para colocar em prática seu compromisso com a biodiversidade, a
Companhia, e as companhias integradas no grupo se guiarão pelos
seguintes princípios básicos de atuação que se aplicarão de
maneira progressiva em todas suas atividades e negócios:
a)
Integrar a conservação da diversidade biológica na
estratégia do Grupo, incluindo sua consideração na tomada de
decisões nas fases de implantação, operação e desmantelamento
dos projetos de infraestrutura, particularmente nas represas,
traçado das linhas elétricas e parques eólicos;
b)
Aplicar um enfoque preventivo para minimizar os impactos
das novas infraestruturas sobre a biodiversidade, levando em
conta seu ciclo de vida completo, para o qual serão elaboradas
diretrizes
ambientais
para
cada
tipo
de
projeto
de
infraestrutura a ser desenvolvido pelo Grupo;
c)
Incorporar este enfoque preventivo nas avaliações de
impacto ambiental e social dos novos projetos de infraestrutura,
especialmente em espaços naturais sensíveis, biologicamente
diversos ou protegidos;
d)
Promover a compensação dos impactos produzidos pelas
atividades do Grupo e a restauração do capital natural. A estes
efeitos, as sociedades do Grupo realizam, em função das
necessidades de cada projeto, durante as fases de construção,
operação
e
desmantelamento,
entre
outras
atuações,
a
monitorização da flora e a fauna, especialmente de espécies
protegidas ou vulneráveis, tratamentos silvícolas, assim como
restaurações florestais com espécies nativas;
e)
Integrar a biodiversidade nos sistemas de gestão ambiental
(SGA) do Grupo, estabelecendo objetivos, indicadores e critérios
para seu controle, avaliação e auditoria;
f)
Proteger as
uma gestão de
convocações, com
na relação com o

espécies e hábitats, mediante a aplicação de
conservação positiva e a investigação de
o objetivo de obter um balanço nítido positivo
meio ambiente, evitando a localização de novas

infraestruturas em áreas protegidas ou naquelas com alto valor
em biodiversidade;
g)
Informar atuações do Grupo em matéria de biodiversidade,
presença de instalações em áreas protegidas e ações de
investigação, conservação, educação e sensibilização, publicando
periodicamente um relatório sobre biodiversidade;
h)
Promover o conhecimento e a formação em matéria
biodiversidade do pessoal próprio do Grupo, assim como
pessoal subcontratado e dos fornecedores; e

de
do

i)
Participar do desenvolvimento de projetos de investigação,
conservação,
educação
e
sensibilização,
colaborando
com
Administrações
Públicas,
organizações
não
governamentais,
comunidades locais e outros grupos de interesse em questões de
biodiversidade.
4. Linhas de atuação prioritárias
A biodiversidade e os ecossistemas se situam em um lugar
protagonista dentro da estratégia empresarial da Companhia
através
de
quatro
linhas
de
atuação
prioritárias,
que
desenvolvem os princípios mencionados no compartimento anterior:
a)
O fomento da proteção, conservação e o uso sustentável do
meio natural (ar, água, solos, fauna - com especial atenção para
a avifauna, a fauna terrestre e a ictiofauna, flora e paisagem)
mediante a adoção de ações específicas preventivas, paliativas e
compensatórias, encaminhadas à prevenção ou restauração das
áreas que possam ser afetadas pelas instalações do Grupo nos
principais países nos quais atua;
b)
A avaliação do impacto de novos projetos na biodiversidade,
adotando as medidas necessárias para, em seu caso, corrigi-lo ou
minimizá-lo e, em todo caso, procurando que a afecção ambiental
seja a menor possível, consultando diversos grupos de interesse
sobre os projetos, antes do início da tramitação e incorporando
boas práticas construtivas, indo além das exigências legais
aplicáveis em cada caso. A estes efeitos, o Grupo promove a
elaboração de estudos de impacto ambiental antes de iniciar
novos projetos, por meio de mecanismos de análise e de prevenção
de impactos que levam em conta diversas alternativas e
estabelecem medidas corretoras para evitar, mitigar ou compensar
o possível dano. Além disso, o controle dos impactos ambientais
não acaba uma vez que a instalação tenha sido construída, mas
sim continua na fase de operação e desmantelamento;
c)
O envolvimento dos grupos de interesse mediante a
participação em projetos de investigação e a promoção de uma
estratégia de diálogo permanente que permita identificar e
satisfazer suas expectativas em matéria de biodiversidade e
considera-las no processo de tomada de decisões na gestão dos
negócios; e
d)
A sensibilização e comunicação, tanto em âmbito interno
quanto externo, com atividades de formação, educação interna e
externa, prêmios, publicações, assim como ações de patrocínio.
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Esta Política de biodiversidade foi aprovada inicialmente pelo
Conselho de Administração em 19 de julho de 2018 e modificada
pela última vez em reunião do Conselho de Administração de 13 de
março de 2019.

