
 

 

 

Política Socioambiental 

Nosso propósito é transformar a sociedade por meio da energia limpa, barata e simples! 

Buscamos o protagonismo e a inovação no setor elétrico com atuação sustentável a partir da 

integração das dimensões social e ambiental à estratégia de negócio da Omega, garantindo a 

aplicação dos princípios definidos em nossa Política de Sustentabilidade na gestão dos processos 

ambientais e no relacionamento com nossas partes interessadas. 

Os conceitos previstos em nosso Código de Conduta e as regras dispostas na Política 

Anticorrupção, bem como os compromissos estabelecidos na Política de Sustentabilidade 

norteiam as diretrizes estabelecidas em nossa Política Socioambiental. 

1. OBJETIVO 

Reforçar o compromisso com a responsabilidade socioambiental da Companhia, estabelecendo 

diretrizes específicas nos âmbitos ambiental e social que fundamentem nossas ações com vistas 

a cumprirmos nosso propósito e os compromissos assumidos em nossa Política de 

Sustentabilidade. 

2. PÚBLICO 

A Política aplica-se ao time da Omega, bem como seus investidores, parceiros, clientes, 

prestadores de serviços e fornecedores. 

3. DIRETRIZES 

Nós acreditamos que soluções simples e inovadoras são capazes de transformar a vida das 

pessoas, a sociedade e o setor elétrico. Por isso, implantamos processos ágeis e criativos para 

resolver problemas e realizar sonhos cada vez maiores.  

Estabelecemos relações transparentes, éticas, focadas no desenvolvimento social das 

comunidades no entorno de nossos ativos e projetos em desenvolvimento, assim como na 

melhoria de nossa gestão socioambiental. Como resultado, impulsionamos a preservação do 

meio ambiente e, por meio do investimento social privado, a transformação da vida das pessoas.  



 

 

Tendo isto em vista, estabelecemos diretrizes que guiam nossas ações, programas, projetos, 

investimentos, e processos de auditoria (due diligence).  

3.1. Ambientais 

i. Transformar o setor elétrico brasileiro por meio da geração de energia 100% renovável; 

ii. Atuar ativamente para limitar o aquecimento global por meio da redução de emissões 

de Escopo 1 das nossas operações e projetos, além da neutralização de Escopo 2. 

iii. Garantir que todos os ativos e projetos em desenvolvimento da Omega operem de 

forma a atender a legislação ambiental vigente, integrada ao meio ambiente natural, 

como por exemplo fauna, flora, recursos hídricos, evitando ou mitigando qualquer 

forma de poluição; 

iv. Identificar e gerenciar por meio do Sistema de Gestão Ambiental os aspectos e impactos 

ambientais em todos os nossos empreendimentos; 

v. Buscar a melhoria contínua do desempenho ambiental dos empreendimentos da 

Omega de forma que alcancemos excelência na ecoeficiência, garantindo o uso 

sustentável dos recursos naturais e energéticos que estão vinculados a nossa operação; 

e 

vi. Garantir que a conservação da biodiversidade e a preservação dos serviços 

ecossistêmicos sejam pilares de nossas ações, respeitando não apenas os padrões 

nacionais mas também os internacionais, quando cabível. 

3.2. Sociais 

i. Investir, prioritariamente, em projetos sociais voluntários com foco em Educação e 

Geração de Renda que sejam soluções simples para os problemas locais. Acreditamos 

nestes eixos para promover o desenvolvimento socioeconômico e a autonomia das 

regiões em que estamos inseridos; 

ii. Embasar ações e programas sociais no conhecimento cultural, ambiental e 

socioeconômico de cada contexto, e na identificação de oportunidades para 

transformar a realidade dos nossos vizinhos por meio do investimento social; 

iii. Sermos bons vizinhos é o princípio que orienta nossas ações e projetos; 

iv. Disponibilizar canais permanentes e apropriados para atendimento de nossos 

stakeholders; 

v. Respeitar as comunidades tradicionais e zelar pelo bem-estar das pessoas, das vivências 

e dos espaços compartilhados; e 



 

 

vi. Determinar requisitos contratuais e acordos com os nossos fornecedores, órgãos e 

autoridades ambientais, bem como os compromissos que voluntariamente assumimos 

com terceiros, de forma a combater e extinguir trabalho infantil e escravo. 

4. ESTRUTURA DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL  

Para colocar em prática as diretrizes da Política Socioambiental e promover o alinhamento com 

a estratégia de sustentabilidade da Omega, contamos com dois times dedicados exclusivamente 

aos mandatos de Gestão Social e Meio Ambiente, respectivamente, ligados às diretorias de 

Gestão & Pessoas e Jurídico, Compliance e Meio Ambiente. 

O time de Gestão Social é responsável por 

▪ Elaborar, em conjunto com os gestores dos ativos e unidades de negócio, bem como 

executar, a estratégia de investimento social privado adequado para cada região de 

forma a gerar resultados tangíveis e concretos; 

▪ Mensurar o impacto positivo gerado pelas iniciativas desenvolvidas; 

▪ Realizar os diagnósticos socioeconômicos para conhecermos os nossos vizinhos e as 

localidades que passamos a integrar; e 

▪ Gerenciar, construir, e manter os canais de diálogo com as comunidades; apoiar o 

relacionamento institucional com os representantes públicos locais; analisar e mitigar 

riscos socias de forma preventiva; e fomentar o desenvolvimento sustentável das 

comunidades vizinhas as nossas usinas e projetos em desenvolvimento. 

O time de Meio Ambiente é responsável por 

▪ Executar, implantar e gerenciar o Sistema de Gestão Ambiental, buscando a melhoria 

contínua dos processos e aumento da eficiência ambiental dos empreendimentos da 

companhia; 

▪ Analisar riscos e oportunidades, tendo em vista o cumprimento dos requisitos legais e 

outros requisitos relacionados ao meio ambiente; e 

▪ Fornecer soluções para possíveis problemas ambientais, garantindo que a companhia 

esteja em conformidade com as leis e evitando práticas nocivas ao meio ambiente. 
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