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1. ATIVIDADES DA ENTIDADE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Internal Use 

A1. Balcão de Ideias e Práticas Educativas 

Tipo: Gestão com uso de recursos próprios  

Pilar: Formação e Pesquisa 

Linha de Atuação: Capacitação e formação de professores e gestores escolares 

Local de desenvolvimento das atividades: Francisco Morato e Caieiras (SP), 

Itapebi, Itaparica, Candeias e Mucugê (BA), Santa Luzia, São José do Sabugi, 

Junco do Seridó (PB), Rio do Fogo (RN), Triunfo e Igarassu (PE) 

Descrição e objetivo geral do projeto: 

O Balcão de Ideias e Práticas Educativas (BIPE) é uma iniciativa da parceria entre 

o Instituto Neoenergia e o CIEDS, que tem como objetivo consolidar uma rede de 

difusão de ideias e práticas inovadoras em educação por meio da assessoria aos 

gestores educacionais e da formação continuada de professores e gestores 

escolares. 

O quinto ano de desenvolvimento do projeto possui como prioridades a 

continuação dos processos formativos do corpo docente e gestor das secretarias 

parceiras em formato híbrido, além de assessorar o corpo gestor das secretarias 

de educação, visando somar esforços para a implementação da Base Nacional 

Comum Curricular, considerando o crescimento das desigualdades e defasagens 

de aprendizagem entre os estudantes. 

O BIPE atua em três frentes:  

1) Formação – Criação e implementação de cursos tutorados com foco na 

educação infantil, ensino fundamental e formação de gestores escolares e a 

cocriação de práticas educativas e planos de formação que tenham como foco 

o desenvolvimento de competências – BNCC. 

2) Assessoria – Assessoria formativa customizada por município, a partir da 

realização de diagnóstico inicial, revisão e monitoramento dos Planos 

Municipais de Educação – PMEs. 

3) Autoformação – Contribuição com as estratégias formativas de educadores do 

Brasil, a partir da oferta de cursos autoformativos e gratuitos e articulados à 

BNCC – Abrangência da capilaridade. 
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A2. Flyways Brasil  

Tipo: Gestão com uso de recursos próprios 

Pilar: Biodiversidade e Mudanças Climáticas 

Linha de Atuação: Proteção da fauna  

Local de desenvolvimento das atividades: Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável Ponta do Tubarão, Macau; Guamaré e Galinhos (Bacia Potiguar RN) 

Descrição e objetivo geral do projeto: 

O Flyways Brasil é uma iniciativa da parceria entre o Instituto Neoenergia e a 

SAVE Brasil, e tem como objetivo assegurar a conservação das aves limícolas e 

seus habitats, contribuindo para a preservação das espécies em nível 

hemisférico. Para esse ano, o projeto está dividido em quatro objetivos 

específicos: 

1) Engajar as comunidades na região da Bacia Potiguar (RN) na conservação de 

aves limícolas; 

2) Acompanhar a variação da abundância de aves limícolas residentes e 

migratórias na Bacia Potiguar (RN); 

3) Promover a conservação de habitat de aves limícolas na Bacia Potiguar (RN); 

4) Disseminar o conhecimento acumulado do projeto com a sociedade civil. 
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A3. Coralizar 

Tipo: Gestão com uso de recursos próprios 

Pilar: Biodiversidade e Mudanças Climáticas 

Linha de Atuação: Preservação e restauração dos ecossistemas marinhos  

Local de desenvolvimento das atividades: Porto Galinhas e região da APA 

Costa dos Corais (PE)  

Descrição e objetivo geral do projeto: 

O Coralizar é uma iniciativa da parceria entre o Instituto Neoenergia e o WWF-

Brasil, que tem como objetivo tornar a restauração, a manutenção e a 

adaptação dos recifes de corais uma agenda prioritária no Brasil, além de engajar 

diversos atores sociais em prol da preservação dos oceanos. Nesta fase do 

projeto Coralizar, realizada entre junho de 2022 e 2025, o projeto tem como base 

três eixos com resultados estratégicos, focados no desenvolvimento de uma 

agenda de restauração ativa: 

1) Integrar e escalar impacto das ações de conservação, restauração e 

adaptação de recifes de corais prioritários; 

2) Desenvolver arranjo econômico-financeiro e de políticas públicas; 

3) Promover o engajamento da sociedade. 

Dessa forma, espera-se atingir essas ambições em tempos distintos. Até meados 

de 2023, o foco será a consolidação da metodologia de restauração, replicando 

os projetos em outras localidades ao longo da Costa dos Corais. Ao mesmo 

tempo, pretende-se ampliar a rede de parceiros locais. 
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A4. Programa de Aceleração Social Impactô Verde  

Tipo: Gestão com uso de recursos próprios 

Pilar: Biodiversidade e Mudanças Climáticas  

Linha de Atuação: Fortalecimento e potencialização da atuação de organizações 

da sociedade civil e negócios sociais 

Local de desenvolvimento das atividades: Cruz das Almas (BA); Juquitiba 

(SP); Recife, Dormentes, Ouricuri (PE); Natal, Nísia Floresta (RN)  

Descrição e objetivo geral do projeto: 

O programa Impactô Verde, em parceria com o Instituto Ekloos, é um programa 

de aceleração social que tem como objetivo capacitar nove Organizações da 

Sociedade Civil (OSCs) e Negócios Sociais que gerem impactos positivos nos 

ecossistemas de montanha e na luta frente às mudanças climáticas, em 

particular, nas áreas de: biodiversidade, turismo sustentável, agricultura 

sustentável e tecnologia ambiental. O programa ocorre no formato remoto, sendo 

oferecidas mentorias à distância (online). Participando do programa, os 

selecionados são apoiados por uma equipe de mentores que ajudam a pensar 

em soluções para os problemas das localidades e dos beneficiários. A ideia é que 

as iniciativas possam se desenvolver, construir e melhorar seus processos de 

gestão e aumentar o seu impacto socioambiental para além do que já é realizado. 

A equipe do Instituto Ekloos realiza uma visita presencial a cada uma das 

instituições participantes, e além disso, todas podem receber, no fim da 

aceleração, um incentivo financeiro de até R$100.000, de acordo com a avaliação 

de uma banca, formada pelas equipes do Instituto Neoenergia, Instituto Ekloos e 

colaboradores voluntários da Neoenergia.  
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A5. Programa de Iluminação Cultural 

Tipo: Gestão com uso de recursos próprios 

Pilar: Arte e Cultura 

Linha de Atuação: Salvaguarda do patrimônio histórico 

Local de desenvolvimento das atividades: Rio de Contas (BA) 

Descrição e objetivo geral do projeto: 

Desde 2020, o Programa de Iluminação Cultural tem sido voltado à revitalização 

de edificações e monumentos históricos de cidades do interior do Brasil.  

Em 2023, o Programa de Iluminação Cultural será realizado na Igreja de Santana, 

edificação da primeira metade do século XVIII, localizada em Rio de Contas (BA), 

na região turística da Chapada Diamantina, reconhecida por suas belezas 

naturais e rico patrimônio histórico. A Igreja de Santana é uma edificação 

reconhecida na cidade e local onde são realizados festividades e importantes 

encontros da comunidade.  

O programa atua com trabalhos de pesquisa, memória e articulação com entes 

públicos e privados, além de uma frente voltada para atividades de educação 

patrimonial com as escolas públicas do município, envolvendo professores e 

alunos. Para a entrega da iluminação cênica, uma intervenção cultural 

envolvendo agentes culturais e empreendedores locais é realizada em um grande 

evento para a comunidade.   

O projeto luminotécnico da Igreja de Santana contará com a aprovação do IPHAN 

e sua inauguração está prevista para ocorrer em novembro de 2023.   

O Programa de Iluminação Cultural conta com a parceria da Brasilis. 
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A6. Prêmio Inspirar 

Tipo: Gestão com uso de recursos próprios 

Pilar: Arte e Cultura 

Linha de Atuação: Valorização da diversidade cultural e das pessoas do setor 

da cultura 

Local de desenvolvimento das atividades: BA, DF, PE, RN e municípios do 

RJ, SP e MS.  

Descrição e objetivo geral do projeto: 

Consciente da importância de estimular ações de promoção da igualdade de 

gênero, a valorização do protagonismo feminino e o fortalecimento das mulheres 

que atuam no setor cultural, o Instituto Neoenergia fará a terceira edição da 

chamada pública em formato de premiação. Seu objetivo é valorizar lideranças 

femininas de arte e cultura que desenvolvem iniciativas socioculturais voltadas 

que promovam transformações sociais e acelerem o progresso rumo ao 

desenvolvimento sustentável. Para sua 3ª edição, o projeto acontecerá 

novamente em todas as áreas de concessão das distribuidoras na BA, DF, PE, 

RN, municípios SP e MS, como também na cidade do Rio de Janeiro e Baixada 

Fluminense. Após o recebimento das inscrições, um comitê de notório saber no 

campo da cultura vai selecionar as finalistas para participarem de uma votação 

popular, assim como escolher lideranças femininas por mérito cultural. O 

resultado com as vencedoras é divulgado em uma cerimônia de premiação. 

O Prêmio Inspirar conta com a parceria da Baluarte Cultura. 
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A7. Programa Transformando Energia em Cultura 

Tipo: Gestão com uso de recursos incentivados e próprios 

Pilar: Arte e Cultura 

Linha de Atuação: Valorização da diversidade cultural e das pessoas do setor 

da cultura 

Local de desenvolvimento das atividades: BA, RN, DF e SP 

Descrição e objetivo geral do projeto: 

O programa Transformando Energia em Cultura (TEC) possui duas frentes: o 

Edital e a Central de Editais. 

O Edital Transformando Energia em Cultura busca fortalecer e investir em 

projetos socioculturais que reconheçam e promovam a cultura para o 

desenvolvimento sustentável. Para isso, os projetos são avaliados a partir de três 

frentes: 

1) Cultura para as pessoas: Projetos que promovam inclusão, equidade, 

diversidade, cultura de paz e valorização da cultura local. 

2) Cultura para a prosperidade: Projetos que promovam a criatividade e a 

inovação, a geração de trabalho e renda e o crescimento da economia da 

cultura como força motriz para o desenvolvimento sustentável. 

3) Cultura para o planeta: Projetos que assumam protagonismo na proteção e 

regeneração do meio ambiente e/ou contribuam para a ocupação e 

revitalização de espaços públicos através da arte e cultura. 

Para o ano de 2023, o Instituto lançará o edital em São Paulo pela primeira vez, 

utilizando o ProAc/SP, e dará continuidade ao programa no Distrito Federal, Bahia 

e Rio Grande do Norte, por meio de suas respectivas leis de incentivo: LIC-DF, 

FazCultura (BA) e Câmara Cascudo (RN).  

O TEC é uma realização do Instituto Neoenergia com colaboração de suas 

distribuidoras e parceria da Baluarte Cultura.   
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O Instituto Neoenergia também faz o acompanhamento dos projetos 

selecionados no edital Transformando Energia em Cultura, por meio de uma 

Central de Editais. 

Para 2023, o Instituto fará a gestão de 43 projetos (24 do RN, 11 do DF e 8 da 

BA) selecionados no edital de 2022, a serem executados ao longo do ano. A 

Central realiza reuniões de acompanhamento dos projetos para avaliar sua 

execução e avanços, acompanhamento de contrapartidas, ativações, intercâmbio 

entre projetos, análise e recebimento de relatórios dos projetos e ações 

formativas para os ODS.  

A Central de Editais também tem a parceria da Baluarte Cultura.   
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A8. Oficinas Culturais e Artísticas - OCA 

Tipo: Gestão com uso de recursos incentivados 

Pilar: Arte e Cultura 

Linha de Atuação: Economia Criativa para a geração de emprego e renda 

Local de desenvolvimento das atividades: Araras, Ilha Solteira e Atibaia (SP) 

Descrição e objetivo geral do projeto: 

O OCA é uma iniciativa da parceria entre o Instituto Neoenergia e a Quest, com 

o objetivo de integrar iniciativas para capacitação profissional de jovens entre 16 

e 24 anos em situação de vulnerabilidade, para a geração de trabalho e renda, 

por meio de vocações locais e estímulo da economia criativa. Em 2023, o 

programa será ampliado para novas cidades, a fim de explorar outras 

potencialidades regionais. O OCA é uma iniciativa realizada por meio de recursos 

do Programa de Ação Cultural de São Paulo (ProAC/SP). 
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A9. Programa Resgatando a História 

Tipo: Gestão compartilhada com uso de recursos incentivados 

Pilar: Arte e Cultura 

Linha de Atuação: Salvaguarda do patrimônio histórico  

Local de desenvolvimento das atividades: Bahia, Rio Grande do Norte e 

Pernambuco 

Descrição e objetivo geral do projeto: 

O Instituto Neoenergia, em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), é um dos membros-fundadores da maior iniciativa 

dirigida ao patrimônio cultural brasileiro. O Resgatando a História visa apoiar 

projetos de restauração, conservação e valorização de patrimônios materiais e 

imateriais históricos e artísticos nacionais, por meio da Lei Federal de Incentivo à 

Cultura. Após o processo de chamada pública, quatro propostas da Bahia, 

Pernambuco e Rio Grande do Norte foram pré-selecionadas, sendo das seguintes 

instituições: Fundação de Cultura de Caruaru, Fundação Pedro Calmon - Centro 

de Memória e Arquivo Público da Bahia, Núcleo de Gestão do Porto Digital 

(NPGD) e Fundação José Augusto (FJA). O projeto Portomídia foi o primeiro pré-

selecionado pelo Instituto Neoenergia a conseguir a aprovação pela Lei Federal 

de Incentivo à Cultura. A iniciativa permitirá a requalificação e ampliação do 

Portomídia, o Centro de Empreendedorismo e Tecnologias da Economia Criativa, 

braço do Porto Digital na Economia Criativa que visa o fomento e fortalecimento 

de seis cadeias de negócios de economia da cultura em tecnologia, notadamente: 

games, cinevideoanimação, multimídia, design, fotografia e música. 
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A10. Mulheres Inspiradoras 

Tipo: Gestão com uso de recursos incentivados 

Pilar: Arte e Cultura 

Linha de Atuação: Valorização da diversidade cultural e das pessoas do setor 

da cultura  

Local de desenvolvimento das atividades: Rio de Janeiro (RJ) 

Descrição e objetivo geral do projeto: 

Mulheres Inspiradoras é uma iniciativa que busca apoiar os projetos das finalistas 

e/ou vencedoras do Prêmio Inspirar, como uma forma de continuidade e 

ampliação no reconhecimento de lideranças femininas de arte e cultura da cidade 

do Rio de Janeiro, que tenham projetos aprovados na Lei do ISS. Em 2022, a 

iniciativa contemplou o projeto Entre o Céu e a Favela - Expansão, voltado para 

as regiões em situação de vulnerabilidade localizadas na área portuária do Rio 

(Morro da Providência), desenvolvendo inúmeras atividades socioculturais para 

crianças, jovens e mulheres, e potencializando o protagonismo dos mesmos por 

meio da inclusão e da transformação social. 

Para o ano de 2023, o Instituto pretende dar continuidade ao uso da Lei do ISS e 

selecionar nova(s) iniciativa(s) de lideranças femininas de arte e cultura. 

O Mulheres Inspiradoras é uma iniciativa realizada por meio de recursos da Lei 

Municipal de Incentivo à Cultura do Rio de Janeiro (Lei do ISS). 
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A11. Conectar Cultural 

Tipo: Gestão com uso de recursos incentivados 

Pilar: Arte e Cultura 

Linha de Atuação: Salvaguarda do patrimônio histórico  

Local de desenvolvimento das atividades: Bahia 

Descrição e objetivo geral do projeto: 

Idealizado pelo Instituto Neoenergia, o Conectar Cultural é um projeto piloto 

realizado na Bahia, voltado ao patrimônio cultural imaterial brasileiro e que 

utilizará recursos da Lei Rouanet. Seu objetivo é apoiar organizações culturais 

tradicionais brasileiras reconhecidas nas esferas federal, estadual ou municipal, 

que muitas vezes não conseguem inscrever seus projetos na Lei Rouanet e em 

editais de cultura de organizações e grandes empresas. Sua principal frente será 

voltada ao registro dessas manifestações para que mais pessoas e as futuras 

gerações tenham acesso à pluralidade de manifestações culturais tradicionais.  

O Conectar Cultural é uma realização do Instituto Neoenergia em parceria com o 

Instituto São Paulo de Arte e Cultura.  
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A12. Programa de Aceleração Social Impactô Social 

Tipo: Gestão com uso de recursos próprios 

Pilar: Ação Social 

Linha de Atuação: Fortalecimento e potencialização da atuação de organizações 

da sociedade civil e negócios sociais 

Local de desenvolvimento das atividades: Brasília, São Sebastião (DF); 

Governador Valadares (MG); Luziânia (GO); São Raimundo Nonato (PI)  

Descrição e objetivo geral do projeto: 

O programa Impactô Social, em parceria com o Instituto Ekloos, é um programa 

de aceleração social que tem como objetivo capacitar cinco Organizações da 

Sociedade Civil (OSCs) e Negócios Sociais que gerem impactos positivos nas 

áreas de educação e empregabilidade de crianças e jovens, e na inclusão social 

de pessoas com deficiências e doenças graves.  

O programa ocorrerá no formato remoto, sendo oferecidas mentorias à distância 

(online). Participando do programa, os selecionados serão apoiados por uma 

equipe de mentores que ajudarão a pensar em soluções para os problemas das 

localidades e dos beneficiários. A ideia é que as iniciativas possam se 

desenvolver, construir e melhorar seus processos de gestão e aumentar o seu 

impacto socioambiental para além do que já é realizado. A equipe do Instituto 

Ekloos realiza uma visita presencial a cada uma das instituições participantes, e 

além disso, todas poderão receber, no fim da aceleração, um incentivo financeiro 

de até R$100.000, de acordo com a avaliação de uma banca, formada pelas 

equipes do Instituto Neoenergia, Instituto Ekloos e colaboradores voluntários da 

Neoenergia. 
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A13. Redes de Territórios pela Infância 

Tipo: Própria 

Pilar: Ação Social 

Linha de Atuação: Fortalecimento e potencialização da atuação de organizações 

da sociedade civil e negócios sociais 

Local de desenvolvimento das atividades: Caruaru, Gravatá, Bezerros e 

Garanhúns (PE) 

Descrição e objetivo geral do projeto: 

O projeto Redes de Territórios pela Infância, realizado em parceria com o CIEDS, 

busca fortalecer as redes territoriais de Organizações da Sociedade Civil e 

equipamentos públicos locais que atuem no atendimento a crianças e 

adolescentes, visando a ação integrada e articulada em rede localmente, 

otimizando recursos, potencializando saberes locais, agilizando fluxos de 

atendimento, encaminhamentos e estimulando a constituição de Alianças e 

Pactos intersetoriais de políticas e programas públicos e privados que fomentem 

e catalisem oportunidades para ampliação e fortalecimento de processos de 

inclusão social e desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. 

O projeto se dá em quatro eixos principais: 

1) Criar espaços de aproximação, trocas, interação e integração: reunidas em 

espaços de articulação e colaboração, Organizações Sociais partilham olhares 

sobre as violações de direitos de crianças e adolescentes, identificam parceiros 

para ação, unem esforços e identificam oportunidades conjuntas de 

desenvolvimento. 

2) Desenvolvimento de competências para fortalecimento institucional: 

Organizações da sociedade civil, em especial as de Base Comunitária, enquanto 

unidades de atuação aprimoram suas capacidades de mobilizar recursos, 

estabelecer parcerias, refletir sobre sua prática e atuar em rede. 

3) Fomentar agenda comum pela infância e adolescência: a partir de uma 

leitura comum e compartilhada de dados da realidade, atores locais identificam 
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pontos críticos no fluxo de atendimento, potencialidades locais e prioridades para 

ação integrada e articulada. 

4) Planos Integrados para Ação em REDE: Com base nas prioridades locais 

traçadas e das potencialidades mapeadas, é construído de forma colaborativa e 

participativa um plano que promova a otimização e integração dos esforços locais 

visando otimização dos fluxos de atendimento, ampliação de oportunidades de 

inclusão e catalização de impactos locais. 

Em Caruaru, o projeto está na etapa 4, e nas demais localidades, na etapa 1. 
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A14. Educando pelo Esporte 

Tipo: Gestão com uso de recursos incentivados 

Pilar: Ação Social 

Linha de Atuação: Desenvolvimento e inclusão social de crianças e jovens por 

meio do esporte  

Local de desenvolvimento das atividades: Caieiras, Itapeva, Guarujá, Rio 

Claro e Mairiporã (SP) 

Descrição e objetivo geral do projeto: 

O projeto consolidado como “guarda-chuva” no Instituto Neoenergia e executado 

pela Quest, promove o desenvolvimento e inclusão social de crianças e 

adolescentes de 7 a 17 anos por meio da prática esportiva no contraturno escolar. 

No ano de 2023, o projeto contemplará modalidades como basquete, handebol e 

futsal feminino. 

O projeto acontece via Lei de Incentivo ao Esporte do estado de SP e conta com 

a parceria das secretarias de educação e esporte das cidades envolvidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Internal Use 

A15. ARTElheiras 

Tipo: Gestão com uso de recursos incentivados 

Pilar: Ação Social 

Linha de Atuação: Desenvolvimento e inclusão social de crianças e jovens por 

meio do esporte  

Local de desenvolvimento das atividades: SP 

Descrição e objetivo geral do projeto: 

A partir de 2023, a iniciativa incentivará o protagonismo feminino no esporte, com 

o uso da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, por meio do estímulo a projetos 

que trabalhem o futebol feminino como meio de inclusão social para meninas com 

idade escolar.  
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A16. Mentes Brilhantes 

Tipo: Gestão com uso de recursos incentivados 

Pilar: Ação Social 

Linha de Atuação: Desenvolvimento e inclusão social de crianças e jovens por 

meio do esporte  

Local de desenvolvimento das atividades: Limeira (SP) 

Descrição e objetivo geral do projeto: 

Através das técnicas do Tai Chi Chuan – Kung Fu, incluindo meditação e outras 

atividades corporais, crianças e adolescentes da cidade de Limeira, são 

estimuladas para o equilíbrio entre o corpo e mente. Desenvolvido por meio da 

Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, o projeto atende alunos do 1 º ao 5 º ano do 

Ensino Fundamental, de 6 a 12 anos, em contraturno escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Internal Use 

A17. Associação ao GIFE 

Tipo: Filiação à entidade setorial 

Pilar: Colaboração Institucional 

Linha de Atuação: Fortalecimento de redes de relacionamento com o terceiro 

setor  

Local de desenvolvimento das atividades: Nacional 

Descrição e objetivo geral do projeto: 

Desde sua fundação, mas também fortemente impulsionado pelo atual contexto, 

o GIFE tem por objetivo ser um espaço relevante e plural de construção e 

compartilhamento de conhecimento entre associados e atores do campo do 

investimento social. O Instituto Neoenergia entende que é necessário se articular 

cada vez mais, seja em projetos conjuntos ou pela troca de conhecimento, 

valorizando a atuação da filantropia e do investimento social privado como uma 

das importantes respostas à complexidade dos desafios atuais. Por isso, é 

associado desde 2019. Dentre as vantagens de ser associado, destacam-se: 

1) Participar de uma rede de relacionamento diferenciada, com espaços para 

articulação, diálogo e troca de experiências entre os associados; 

2) Ter acesso a conhecimento, ferramentas, informação e as melhores práticas 

para o bom desenvolvimento institucional do Instituto Neoenergia; 

3) Ter representação perante o governo e outras redes e associações, 

acompanhando e influindo no ambiente regulatório do Terceiro Setor; 

4) Ter acesso a cursos, congressos, eventos e reuniões com o objetivo de 

debater e refletir sobre as grandes questões do campo social. 


