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1.
As fundações do Grupo Iberdrola  
(as Fundações)

Em 2020, a Iberdrola lançou seu Plano de Desenvolvimento Sustentável 20-22 “Energia para 
avançar”, que reflete o compromisso da Iberdrola com a luta contra as mudanças climáticas e com 
o bem-estar da sociedade, desenvolvendo mais de 350 ações nas esferas ambiental, social e de 
governança. As fundações do Grupo Iberdrola contribuem, por meio de sua atuação, para a dimensão 
socioambiental, e o Comitê de Fundações é o órgão que planeja e avalia a estratégia geral das entidades 
de natureza fundacional do Grupo Iberdrola.

ScottishPower Foundation, Avangrid Foundation, Fundación Iberdrola México, Instituto Neoenergia 
e Fundación Iberdrola España: representam o compromisso da Iberdrola com o desenvolvimento 
econômico e social dos países onde atua e a solidariedade com as pessoas ou grupos mais vulneráveis.

Para este novo Plano Diretor 2022-2025, o Comitê de Fundações continua promovendo a coordenação, 
mobilizando sinergias entre as fundações. Trata-se de consolidar uma abordagem transformadora de 
ação social voluntária, representativa para os stakeholders da Iberdrola e relevante para a sociedade em 
geral.

Este documento de planejamento é apresentado como um guia para todas as Fundações, sem prejuízo 
da autonomia dos respectivos conselhos de administração e órgãos de governo. Ele servirá como uma 
ferramenta útil para priorizar e alinhar ações de interesse comum, levando em consideração: o contexto, 
as regulamentações e os desafios de cada um dos países. 
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2.
Desafios: fundações comprometidas com os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
Em 2021, a Iberdrola atualizou seu Sistema de Governança e Sustentabilidade, mantendo sua condição de 
participante na defesa dos direitos humanos, no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) aprovados pela Organização das Nações Unidas e na satisfação das exigências de ASG (Ambiental, 
Social e Governança), em seu campo de atuação e no contexto da sociedade global de nosso tempo. 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), representam um chamado à ação global para 
enfrentar os principais desafios ambientais, sociais e econômicos que ameaçam o futuro do planeta. A 
Agenda 2030, promovida pela Assembleia Geral das Nações Unidas, constitui uma oportunidade única para 
uma transformação global que conduza a modelos de desenvolvimento mais inclusivos e sustentáveis. 

A Iberdrola incorporou os ODS em sua estratégia de negócios e em seu Sistema de Governança e 
Sustentabilidade. Em linha com a sua atividade, concentra os seus esforços no fornecimento de energia 
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não poluente, a preços acessíveis (objetivo 7) e na ação pelo clima (objetivo 13). Além disso, o Grupo 
contribui direta e indiretamente para a consecução de outros objetivos.

Na perspectiva da Dimensão Social da política de Desenvolvimento Sustentável da Iberdrola, uma das 
prioridades deste Plano Diretor é identificar os objetivos e metas da Agenda 2030 e alinhá-los com as 
linhas de atuação comuns de todas as Fundações (seções 4 e 5 deste Plano Diretor). 

ODS 
Fundações 
do Grupo 
Iberdrola

SOSTENIBILIDAD
ENERGÉTICA

SOSTENIBILIDAD
EMPRESARIAL

COMPETITIVIDAD SEGURIDAD
DE SUMINISTRO

MEDIO 
AMBIETE

CREACIÓN
DE VALOR

DIMENSIÓN
SOCIAL
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3.
Propósito e valores das Fundações da Iberdrola
Para este período do Plano Estratégico, o Comitê de Fundações reformulou o Propósito e os Valores que 
devem nortear os futuros planos de ação.  

CONTRIBUIR PARA MELHORAR A QUALIDADE DE 
VIDA DAS PESSOAS MAIS VULNERÁVEIS E APOIAR O 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, NAS COMUNIDADES 
ONDE A IBERDROLA REALIZA AS SUAS ATIVIDADES

  

OFERECER UMA RESPOSTA BASEADA NO COMPROMISSO 
SOCIAL DA IBERDROLA, ATUANDO DE FORMA COORDENADA 
NOS OBJETIVOS DEFINIDOS PELO COMITÊ DE FUNDAÇÕES

• Sustentabilidade: apoiar significativamente a Agenda 2030 para contribuir para o alcance de metas 
específicas dos ODS. Assumir a abordagem do desenvolvimento humano sustentável com o objetivo de 
promover mudanças positivas para as pessoas e para o planeta.  

• Compromisso social: buscar sinergias e mobilizar as capacidades técnicas, institucionais e financeiras 
da Iberdrola, proporcionando especialização e valor agregado à ação das fundações que desenvolvem 
sua atividade a partir de um firme compromisso social com os territórios onde a empresa está presente.

• Rigor e excelência: aprofundar a qualidade dos nossos programas, apoiando a melhoria contínua 
dos processos para que sejam mais eficientes e garantam maior impacto. Estabelecer alianças com 
entidades sociais e instituições de prestígio que demonstrem ter experiência, especialização, viabilidade 
e solvência. 

• Transparência: Elaborar planos de ação anuais e orientar as atividades para os resultados, 
aprofundando os mecanismos de avaliação e prestação de contas. Divulgar o trabalho das fundações 
entre colaboradores, acionistas, terceiro setor e a sociedade em geral. 

PROPÓSITO

VALORES
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4.
Objetivos gerais 
Os Objetivos Gerais deste Plano Diretor, vinculados a linhas de trabalho e aos ODS, são detalhados 
abaixo.

OBJETIVOS GERAIS (OG) ÁREAS DE ATUAÇÃO ODS

1. Apoiar a formação e a pesquisa em geral, priorizando a inovação 
para contribuir com a sustentabilidade energética.

Formação e Pesquisa

2. Apoiar a proteção do meio ambiente e a melhoria da 
biodiversidade, para contribuir ativamente na luta contra as 
mudanças climáticas.

Biodiversidade e  
Mudanças Climáticas

3. Proteger e salvaguardar o patrimônio artístico e cultural: 
promover a conservação e restauração, promovendo o 
desenvolvimento local. 

Arte e Cultura 

4. Contribuir para o desenvolvimento humano sustentável, 
apoiando as pessoas e grupos mais vulneráveis.

Ação Social

5. Promover alianças que possibilitem ações para o alcance dos 
ODS, associadas às atividades das Fundações no Contexto 
Local.

Parcerias para  
alcançar os ODS

* Cada Fundação, de acordo com estes OG, deve definir seus próprios Objetivos Estratégicos (OE) e elaborar um plano de ação 
anual que inclua indicadores verificáveis.  
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5.
Áreas de atuação
Os Objetivos Específicos deste Plano Diretor, vinculados a programas, grupos, ODS e metas, são 
detalhados abaixo. 
1. Formação e Pesquisa*

PROGRAMAS OU PROJETOS GRUPO ODS METAS

1.1 Bolsas de restauração: bolsas para 
o aprendizado prático em oficinas de 
restauração de museus.

Jovens especialistas em 
restauração

 

4.3 
4.4 
11.4 

1.2 Bolsas de pesquisa: promover 
a inovação em modelos energéticos 
sustentáveis.

Pesquisadores jovens e 
com experiência

  

 

4.3 
4.4 
7.a 
9.5 

13.3

1.3 Apoio aos estudos: Ajudas para 
estudos de ensino superior, formação 
técnica ou línguas; orientados a superar 
desigualdades e promover oportunidades.

Jovens estudantes com 
recursos econômicos 
limitados 

  

 

1.2
4.3
4.4
5.2

10.2

1.4 Alianças com instituições 
acadêmicas de referência.

Jovens. 17.17
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2. Biodiversidade e Mudanças Climáticas*

PROGRAMAS OU PROJETOS GRUPO ODS METAS

2.1   Proteção de aves: visa à 
conservação das aves para evitar 
a extinção de certas espécies 
e contribuir para a melhoria da 
biodiversidade e na luta contra as 
mudanças climáticas. 

Instituições 
públicas e 
entidades 
ambientais

  

13.3 
15.5 

2.2  Conservação de habitats: 
contribuir para a proteção e 
conservação de áreas naturais 
de interesse biológico com base 
na perspectiva da luta contra as 
mudanças climáticas, incluindo os 
ecossistemas marinhos.

Instituições 
públicas e 
entidades 
ambientais

  

13.3
14.2
15.4

2.3 Divulgação: promover a 
divulgação de ações em prol 
da melhoria da biodiversidade 
e da conscientização sobre os 
efeitos negativos das mudanças 
climáticas. 

Escolas, 
instituições 
públicas e 
entidades 
ambientais

  

13.3 
15.4 
17.7

3. Arte e Cultura*

PROGRAMAS OU PROJETOS GRUPO ODS METAS

3.1 Restauração:
• Contribuir para a conservação 

e preservação do patrimônio 
artístico e cultural, ligado à sua 
valorização e à promoção do 
desenvolvimento local e do 
turismo sustentável.

• Apoio a museus de referência 
e suas oficinas de restauração 
com intervenções específicas em 
obras-primas.

Governos 
locais, museus 
e outras 
instituições 

  

4.b
4.7
8.9
11.4 
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PROGRAMAS OU PROJETOS GRUPO ODS METAS

3.2 Iluminações: realizar 
intervenções de iluminação do 
patrimônio histórico e artístico 
de relevância que promovam o 
desenvolvimento local e o turismo 
sustentável.

Instituições 
públicas e 
entidades 
religiosas 

  

8.9
7.3
11.4

3.3  Exposições: divulgar o 
patrimônio artístico no marco de 
colaborações com museus de 
referência.

Museus, 
escolas, 
instituições 
públicas e 
entidades 
sociais  

4.7
11.4

3.4  Divulgação: arte e cultura: 
promover a divulgação da 
diversidade cultural. Valorizar 
a contribuição da arte e da 
cultura para o desenvolvimento 
sustentável.

Museus, 
escolas, 
instituições 
públicas e 
entidades 
sociais   

4.7
11.4
17.7

4. Ação Social*

PROGRAMAS OU PROJETOS GRUPO ODS METAS

4.1 Programa social da Iberdrola 

•  Projetos contra a pobreza 
infantil e juvenil, promovendo a 
educação e a empregabilidade 

• Apoio às mulheres, promovendo 
sua inserção no mercado de 
trabalho, especialmente em 
situações de violência de gênero

• Projetos para pessoas com. 
deficiência ou com doenças 
graves, de apoio à inclusão 
social.  

Organizações 
sociais sem 
fins lucrativos  

  

  

1.2   
3.2   
3.5   
4.5
4.a
5.1   

10.2
17.17Âmbito: 

Nacional
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PROGRAMAS OU PROJETOS GRUPO ODS METAS

4.2  Programa de cooperação para o 
desenvolvimento

• Projetos para superar situações 
de pobreza por meio da 
eletrificação da infraestrutura 
social básica e promover ações 
contra a mudança climática, 
mobilizando as capacidades 
técnicas da Iberdrola.

• Projetos de ajuda emergencial.

Instituições 
públicas e 
privadas, ONGs, 
agências de 
desenvolvimento 
e ONU   

  

1.a
3.2
4.a
5.1
6.a
7.b

17.16

Âmbito: 
Internacional

4.3  Alianças com organizações 
sociais de referência

Organizações 
sociais

17.17

5. Institutional Partnerships*

PROGRAMAS OU PROJETOS GRUPO ODS METAS

•    Outras colaborações de interesse 
institucional que contribuam para o 
alcance dos ODS

Vários 17.17

* As fundações devem tentar alinhar seus programas e projetos (recorrentes e novos) a essas temáticas, levando em consideração o 
contexto local.
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ODS prioritários para as Fundações da Iberdrola

Ação Social Formação Arte e Cultura Biodiversidade Alianças 
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6. 
Planejamento, avaliação e divulgação das 
Fundações
Em conformidade com as diretrizes estabelecidas e o período de vigência deste plano, ScottishPower Foundation, Avangrid 
Foundation, Fundación Iberdrola México, Instituto Neoenergia e Fundación Iberdrola España: desenvolverão mecanismos 
de planejamento, avaliação e divulgação com base na metodologia do Comitê de Fundações. No âmbito do 
planejamento, alinhando linhas de trabalho. No âmbito de divulgação, adaptando as informações aos padrões internacionais 
para fundações e à RSC da Iberdrola. Por fim, no âmbito de avaliação, por meio de uma adaptação do London 
Benchmarking Group -- LBG, adequada para medir o impacto e os resultados esperados de projetos sociais e culturais.

Planejamento anual 

Anualmente, as Fundações realizarão um Plano de Ação consistente com os objetivos gerais deste Plano 
Diretor, que incluirá detalhes de: 

• Objetivos gerais do país
•	 Objetivos	específicos	por	linhas	de	trabalho
• Programas e projetos relevantes
• Orçamento por atividade
• ODS e metas concretas
•	 Indicadores	de	monitoramento	verificáveis.

Avaliação 

Anualmente, as Fundações realizarão um Relatório de Medição de Resultados por país, que permita, por 
meio do monitoramento, conhecer o grau de cumprimento dos indicadores propostos no Plano de Ação. 
Esse relatório irá diferenciar: 

• O	investimento	social	de	ações	pontuais.
•	 Identificará	resultados	positivos	e	negativos.
• Descreverá os fatores multiplicadores
•	 Quantificará	o	número	de	beneficiários
• Detalhará outros aspectos para melhoria contínua.	

Divulgação  

As necessidades de divulgação estabelecem um relatório trimestral das atividades por Fundação/Instituto, 
apresentando informações atualizadas para: 

• Realizar	um	acompanhamento	adequado	do	planejamento	anual	das	fundações.
• Reportar informações sobre as fundações à Iberdrola (RSC, Sustentabilidade, Comunicação, 
Recursos	Humanos,	Acionistas...etc).

• Preparar anualmente um Relatório de Medição de Resultados Globais.
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7.
Transparência 
O Comitê de Fundações está empenhado em continuar a aprofundar as boas práticas de transparência 
e boa governança, para oferecer informações institucionais, jurídicas, financeiras e sobre as atividades 
aos stakeholders. De acordo com esse compromisso e durante a vigência deste Plano, os seguintes 
documentos relevantes se tornarão públicos e acessíveis:  

Fundações: 
• Plano de ação anual, relatório	anual	de	atividades	e	relatório	anual	de	resultados	e	contas	anuais.
• Informações detalhadas e atualizadas sobre os membros dos Órgãos de Governo, modelo de 
organização	e	responsáveis,	e	normas	que	compõem	o	Sistema	de	Governança.

Comitê de Fundações: 
• Relatório	anual	de	medição	de	resultados	globais	(todas	as	Fundações	Iberdrola).
•	 Informação	do	Comitê	e	Plano	Diretor	2022-2025.
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