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1. 
As Fundações e Institutos do Grupo Iberdrola 
(as Fundações e Institutos) 

Em 2014, a Iberdrola passou por um processo de reorganização da sua estrutura societária, que incluiu a 

atualização do esquema fundacional, com o objetivo de incluí-lo na dimensão social de sua Política de 

Sustentabilidade. Desde então, o Comitê de Fundações planeja e avalia a estratégia geral das fundações e institutos 

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 realiza sua atividade e a solidariedade com as pessoas e os grupos mais vulneráveis.   

Para este novo Plano Diretor 2018-2021, o Comitê de Fundações estimulará a coordenação, mobilizando 

sinergias entre as fundações e institutos. Trata-se de consolidar um foco transformador de ação social 

desinteressada, representativa para os grupos de interesse da Iberdrola e relevante para a sociedade em 

geral. 

Este documento de planejamento se apresenta como guia para todas as Fundações e Institutos, sem prejuízo 

da autonomia de seus correspondentes órgãos de administração e gestão.  Servirá como ferramenta útil para 

priorizar e alinhar ações de interesse comum, levando em conta o contexto, as normas e os desafios 

de cada um dos países. 
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2. 
Desafios: Fundações e Institutos 

comprometidos com os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) representam uma chamada à ação global para abordar os 

principais desafios ambientais, sociais e econômicos que ameaçam o futuro do planeta. A Agenda 2030, 

impulsionada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, constitui uma oportunidade única para uma transformação 

global que promova modelos de desenvolvimento mais inclusivos e sustentáveis.  

 
A Iberdrola incorporou os ODS à sua estratégia empresarial e à sua Política de Sustentabilidade. Em consonância 

com sua atividade, focou seus esforços no fornecimento de energia limpa e acessível (objetivo 7) e na ação contra 

a mudança global do clima (objetivo 13).  Além disso, o Grupo contribui de forma direta e indireta para o alcance 

de outros objetivos. 
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A partir da perspectiva da Dimensão Social e da Política de Sustentabilidade da Iberdrola, este novo Plano 

Diretor tem entre suas prioridades: identificar objetivos e metas da Agenda 2030 e alinhá-las com as linhas de 

trabalho comuns para todas as Fundações e Institutos (itens 4 e 5 deste Plano Diretor).  

 

 
 

    
 

    
 

   
 

   

COMPETITIVIDADE SEGURANÇA DE 
FORNECIMENTO 

MEIO 
AMBIENTE 

DIMENSÃO 
SOCIAL 

CRIAÇÃO 
DE VALOR 

SUSTENTABILIDADE SUSTENTABILIDADE 

ODS 
Fundações e 

Institutos  
Grupo Iberdrola 

http://www.agenda2030.com.br/ods/8/
http://www.agenda2030.com.br/ods/10/
http://www.agenda2030.com.br/ods/6/
http://www.agenda2030.com.br/ods/8/
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3. 
Missão e visão das Fundações e Institutos da 

Iberdrola 
O Comitê de Fundações propõe revisar e atualizar para o período deste Plano Estratégico a missão e visão 

das fundações e institutos. Se trata de definir de maneira coerente o porquê e para quê da ação das 

fundações e institutos e incluir os valores e propósitos mais importantes nos planos de ação futuros.  

 

 

 
 
 
 
 

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

PELO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  
 

 
 
 
 
 
 

CONTRIBUIR NA CRIAÇÃO DE VALOR SOCIAL DE FORMA 
SUSTENTÁVEL PARA AS PESSOAS MAIS VULNERÁVEIS NAS 
COMUNIDADES ONDE A IBERDROLA DESENVOLVE SUAS 

ATIVIDADES, TENDO COMO REFERÊNCIA OS PRINCÍPIOS ÉTICOS, A 
BOA GOVERNANÇA, A TRANSPARÊNCIA, A QUALIDADE, A 

INOVAÇÃO, O CUIDADO DO MEIO AMBIENTE, A IGUALDADE DE 
OPORTUNIDADES E O ALCANCE DOS OBJETIVOS DE  

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL* 
 

* (se detalham no item 4 deste plano) 

MISSÃO 
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OFERECER UMA RESPOSTA BASEADA NO COMPROMISSO 
SOCIAL DA IBERDROLA, TRABALHANDO DE FORMA 

COORDENADA NOS OBJETIVOS DEFINIDOS PELO COMITÊ DE 
FUNDAÇÕES 

 
• Sustentabilidade: apostar de maneira significativa pela Agenda 2030 para contribuir com o alcance de 

metas concretas dos ODS. Assumir o foco do desenvolvimento humano sustentável com objetivo de 
impulsionar mudanças positivas para as pessoas e o planeta.   

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

• Rigor e excelência: aprofundar a qualidade de nossos programas, apostando pela melhora contínua dos 
processos para serem mais eficientes e garantir maior impacto. Estabelecer alianças com organizações da 
sociedade civil e instituições de prestígio que provêm experiência, especialidade, viabilidade e solvência.   

• Transparência: Desenvolver planos de ação anuais e orientar as atividades com base nos resultados, 
aprofundando-se nos mecanismos de avaliação e prestação de contas. Difundir o trabalho das fundações e 
institutos entre os colaboradores, acionistas, terceiro setor e sociedade em geral.  
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4. 
Objetivos gerais 
A seguir se detalham os Objetivos Gerais deste Plano Diretor, vinculados aos nossos pilares de trabalho e ODS:  

 

 

OBJETIVOS GERAIS (OG)  PILAR ODS 

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

 
 
 
 

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

 
 

 
3. Proteger e salvaguardar o patrimônio artístico e cultural, 

promovendo a conservação e restauração, impulsionando 
o desenvolvimento local.   

 

 
 

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

 
 
 
 

5. Fomentar alianças que permitam realizar ações para alcançar os 
ODS, associadas a atividades próprias das Fundações e Institutos, 
no contexto local. 

Formação e Pesquisa 

 
 
 
 

Biodiversidade e 
Mudanças Climáticas 

 
 
 
 

Arte e Cultura 

 
 
 
 

Ação Social 

 
 
 
 

Alianças para 
alcançar os 
ODS 

 
 
 

 

* Cada Fundação e Instituto, em coerência com esses OG, deverá definir seus próprios Objetivos Estratégicos (OE) e elaborar um plano 
de ação anual que inclua indicadores verificáveis.   
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5. 
Áreas de trabalho 
A seguir se detalham os Objetivos Específicos deste Plano Diretor, vinculados aos programas, grupos, ODS e 

metas.   

 

Formação e Pesquisa 

PROGRAMAS OU PROJETOS GRUPOS ODS METAS 

• Bolsas de restauração: apoio para 
o aprendizado prático em oficinas 
de restauração de museus.  

Jovens especialistas em 
restauração. 

4.4 
4.b 

11.4 

 
 

 

• Apoio à pesquisa: promover a 
inovação em modelos energéticos 
sustentáveis. 

Jovens pesquisadores.            
4.4 
4.b 
7.a 

13.3 

 
 
 
 
 
 

 
• Apoio aos estudos: bolsas para 

graduação, formação técnica ou 
idiomas e colaboração com outras 
instituições acadêmicas de 
referência. 
. 

 
 
 
 
 
 

 
Jovens estudantes com 
baixo poder aquisitivo. 

 
 
 
 
 
 

 
4.4 
4.b 
4.c 
7.a 
1.2 

13.3 

 
 
 
 

 
 

* As Fundações e Institutos têm que tentar alinhar seus programas e projetos (recorrentes e novos) nessas temáticas, levando em conta o 
contexto local.  
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Biodiversidade e Mudanças Climáticas  

PROGRAMAS OU PROJETOS GRUPOS ODS METAS 

• Proteção avifauna: orientados à 
conservação das aves para evitar 
a extinção de certas espécies e 
contribuir com a melhora da 
biodiversidade e na luta contra as 
mudanças climáticas. 

• Conservação de hábitats: contribuir 
com a proteção de espaços naturais 
de interesse biológico a partir da 
perspectiva da luta contra as 
mudanças climáticas.   

• Divulgação: promover a difusão de      
ações a favor da melhora da 
biodiversidade e a conscientização 
sobre os efeitos negativos das 
mudanças climáticas.   

Instituições 
públicas e 
entidades 
ecologistas 

 

 
Instituições 
públicas e 
entidades 
ecologistas 

 

Escolas, 
instituições 
públicas e 
entidades 
ecologistas 

 

 

15.5 
13.3 

 
 
 
 

 
15.4 
13.3 
 
 

 
 
15.4 
13.3 
17.16 

 

*  As Fundações e Institutos têm que tentar alinhar seus programas e projetos (recorrentes e novos) nessas temáticas, levando em conta o 
contexto local. 

 

Arte e Cultura 

PROGRAMAS OU PROJETOS GRUPOS ODS METAS 

Restauração: 

• Contribuir com a conservação e 
preservação do patrimônio artístico e 
cultural, ligado à sua valorização e a 
promoção do desenvolvimento local e 
o turismo sustentável. 

• Apoio aos Museus de referência e 
suas oficinas de restauração, com 
intervenções específicas em obras-
primas. 

• Iluminações: realizar intervenções de 
iluminação do patrimônio histórico e 
artístico de relevância, que fomentem 
o desenvolvimento local e o turismo 
sustentável. 
. 

Governos 
locais, museus 
e outras 
instituições 

 
 
 

 

 
Instituições 
públicas e 
entidades 
eclesiásticas. 

11.4 
8.9 
4.b 
4.7 

 
 

 
 
 

11.4 
8.9 

http://www.agenda2030.com.br/ods/8/
http://www.agenda2030.com.br/ods/8/
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PROGRAMAS OU PROJETOS GRUPOS ODS METAS 

• Exposições: divulgar o patrimônio 
artístico por meio de parcerias 
com museus de referência.   

 

 
 

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

Museus, 
colégios, 
instituições 
públicas e 
entidades 
sociais.  

Museus, 
colégios, 
instituições 
públicas e 
entidades 
sociais.  

11.4 
4.7 

 
 
 
 

11.4 
4.7 

 
 

*  As Fundações e Institutos têm que tentar alinhar seus programas e projetos (recorrentes e novos) nessas temáticas, levando em conta o 
contexto local. 

 

Ação Social 

PROGRAMAS OU PROJETOS GRUPOS ODS METAS 

Programa social Iberdrola: 

• Projetos pobreza infantil e educação 
• Projetos pessoas com deficiência  
• Projetos pessoas com doenças graves  

* Beneficiários diretos: infância, juventude e 
mulheres 

* Área de atuação: Nacional 

 
 

Organizações 
da sociedade 
civil sem fins 
lucrativos 

1.1 
1.2 
3.2 
3.5 
4.2 
4.a 
5.1 
5.5 

10.2 

 
 
 

 

Programa cooperação para o 

desenvolvimento: 

• Projetos para superar situações de 
pobreza através de eletrificação de 
infraestruturas sociais básicas e 
promover ações contra as mudanças 
climáticas, mobilizando capacidades 
técnicas da Iberdrola. 

• Projetos de ajudas emergenciais. 

* Beneficiários diretos: infância, juventude e 
mulheres 

* Área de atuação: internacional   
* Linha 1: Comitê ODS Iberdrola 

 

Instituições públicas, 
ONGD, agências de 
desenvolvimento e 
ONU. 

1.2 
1.a 
3.2 
4.2 
4.a 
5.1 
5.5 
6.a 
7.b 

 
 

http://www.agenda2030.com.br/ods/3/
http://www.agenda2030.com.br/ods/5/
http://www.agenda2030.com.br/ods/10/
http://www.agenda2030.com.br/ods/3/
http://www.agenda2030.com.br/ods/5/
http://www.agenda2030.com.br/ods/6/
http://www.agenda2030.com.br/ods/7/
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Colaboração Institucional 

PROGRAMAS OU PROJETOS GRUPOS ODS 
 

• Ações próprias das Fundações que impulsionem alianças a favor do alcance dos 
ODS.  

   Varios 
• Colaborações com organizações da sociedade civil e instituições 

públicas de interesse institucional para a Iberdrola. 
 

* Se encaixam nesse item os compromissos institucionais e outras ações de caráter local tradicional das Fundações e Institutos, que não se 
encaixam estritamente nas linhas de trabalho definidas.   

  
 

Comitê de Fundações 
 

 
 

      

 

http://www.agenda2030.com.br/ods/1/
http://www.agenda2030.com.br/ods/11/
http://www.agenda2030.com.br/ods/4/
http://www.agenda2030.com.br/ods/6/
http://www.agenda2030.com.br/ods/3/
http://www.agenda2030.com.br/ods/5/
http://www.agenda2030.com.br/ods/15/
http://www.agenda2030.com.br/ods/17/
http://www.agenda2030.com.br/ods/7/
http://www.agenda2030.com.br/ods/8/
http://www.agenda2030.com.br/ods/13/
http://www.agenda2030.com.br/ods/13/
http://www.agenda2030.com.br/ods/17/
http://www.agenda2030.com.br/ods/10/
http://www.agenda2030.com.br/ods/7/
http://www.agenda2030.com.br/ods/7/
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6. 
Planejamento, avaliação e reporte das 

Fundações e Institutos  
Em coerência 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 reporte comuns, com base na metodologia própria do 

Comitê de Fundações. No âmbito do planejamento, alinhando aos pilares de atuação. No do reporte, adequando a 

informação aos modelos de fundações internacionais e da RSC da Iberdrola. Finalmente, a avalição será através de 

uma adaptação do London Benchmarking Group-LBG, adequada para projetos sociais e culturais na mensuração 

de impacto e resultados esperados.  

 

Planejamento anual 

 

Anualmente, as Fundações realizarão um Plano de Atuação coerente com os objetivos gerais deste Plano Diretor, no que 
se detalhará: 

 

• Objetivos gerais do país; 

• Objetivos específicos por pilares de atuação; 

• Programas e projetos relevantes; 

• Orçamento por atividade; 

• ODS e metas concretas; 

• Indicadores de acompanhamento verificáveis. 

 

Avaliação 

Anualmente, as Fundações e Institutos realizarão um Relatório de Mensuração de Resultados por país, que 

permita, mediante acompanhamento, conhecer o grau de cumprimento dos indicadores propostos no Plano de 

Atuação. Este relatório permitirá identificar: 

 

• Os investimentos sociais e as ações pontuais;  

• Identificará ganhos positivos e negativos; 

• Descreverá os fatores multiplicadores; 

• Quantificará o número de beneficiados; 

• Detalhará outros aspectos para a melhora contínua.  

Reporte 

Será solicitado um relatório trimestral de atividades por cada Fundação e Instituto, disponibilizando informações 

atualizadas para:  
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• Realizar um acompanhamento adequado do planejamento anual das fundações e institutos; 

• Reportar informações fundacionais para a Iberdrola (RSC, Sustentabilidade, Comunicação, Recursos 
Humanos, Acionistas, etc).  

• Elaborar anualmente um Relatório de Mensuração de Resultados Global. 
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7. 
Transparência 
  

O Comitê de Fundações acredita nas boas práticas de transparência e boa governança, para oferecer aos grupos de interesse 

informação institucional, legal, financeira e de atividades. Em coerência com este compromisso e no período de vig ência deste 

Plano, serão públicos e acessíveis os seguintes documentos relevantes: 

 
Fundações e Institutos: 

• Plano de atuação anual, memória anual de atividades, relatório anual de resultados e contas anuais. 

• Informação dos membros do Conselho de Administração e Diretoria, detalhada e atualizada, modelo 
de organização e pessoal responsável, e normativas que integram o Sistema de Governança. 

Comitê de Fundações: 
 

• Relatório anual para medição de resultados global (de todas as fundações e institutos da Iberdrola). 

• Informação do Comitê e Plano Diretor 2018-2021 
 


