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A palavra que descreve 2021 é parceria. O Instituto Neoenergia sempre primou por par-
cerias e formação de redes. No entanto, em 2021 isso ficou mais evidente e necessário 
do que nunca. Era mais um ano de pandemia e sabíamos minimamente o que se desenha-
va à frente, apesar de não ser possível planejar a longo prazo por conta das limitações e 
restrições que a pandemia de Covid-19 ainda apresentava. Mas tínhamos uma certeza: 
sentíamos que precisávamos estar mais próximos do que nunca dos nossos parceiros, 
ainda que essa proximidade não fosse física e presencial como gostaríamos.

Também foi um ano em que não pudemos renunciar a ações sociais de base, como des-
tinação de cestas básicas, e de contribuição de renda às populações mais vulneráveis. 
O que antes podia ser considerado assistencialista, se colocava estratégico e necessá-
rio, uma vez que a insegurança alimentar impacta diretamente a educação, a cultura e o 
meio ambiente.

Acreditamos que 2021 tenha sido uma virada de chave para o Instituto, um período em 
que conseguimos consolidar estratégias que nos dão mais robustez. Também foi possí-
vel ajustar os projetos para que sejam geradores de impactos positivos cada vez mais 
relevantes, por meio de metodologias que gradativamente temos aprimorado para nos 
tornarmos efetivamente promotores de transformação social.

Nossa relevância crescente dentro do cenário de cidadania corporativa nos traz uma 
responsabilidade progressiva: a de que precisamos usar esse lugar para dar voz àqueles 
que compõem a nossa atuação: pessoas à frente dos projetos, das organizações parcei-
ras e os beneficiados pelas iniciativas do Instituto. A voz ativa é um elemento fundamen-
tal da democracia e queremos contribuir para o seu fortalecimento.

Temos uma missão muito forte que é social, por isso precisamos ampliar a nossa atua-
ção tendo o impacto social como foco em todas as ações a serem desenvolvidas. Quan-
do aliamos esse propósito à Década da Ação da ONU, direcionamos nossos esforços e 
multiplicamos nossas forças de maneira alinhada à Agenda dos Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável, nos colocando em consonância com o restante das organizações 
que estão dispostas a trazer a transformação social para o centro da sua atuação.

O Instituto nasceu para criar pontes, formar parcerias e gerar impactos positivos para as 
pessoas e para o planeta. Seguimos cumprindo essa missão, cientes de que ainda temos 
muito a contribuir com a sociedade pelos próximos anos.

CARTA DA LIDERANÇA

Renata Chagas   |  Diretora-presidente do Instituto Neoenergia

PARCERIA
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O segundo ano consecutivo de pandemia 
causada pela Covid-19 ainda se apresentou 
com dificuldades e desafios em múltiplas 
esferas, tanto do ponto de vista da con-
juntura de saúde e socioeconômica para o 
Brasil, quanto sob a ótica da transformação 
social para o Instituto Neoenergia. 

No entanto, diferente do que aconteceu em 
2020, quando o mundo foi pego de surpresa 
pelos efeitos devastadores do que come-
çou com uma epidemia, desta vez, foi pos-
sível fazer um planejamento realista sobre 
como executar os projetos, adaptando-os à 
realidade que ainda se impunha.

Mais do que isso, os ajustes feitos contribu-
íram para a ampliação do alcance de muitas 
iniciativas no que diz respeito a territórios, 
acessibilidade, temáticas e pessoas bene-
ficiadas ao migrar praticamente todas elas 
para o meio digital.

2021 também foi um ano de novos proje-
tos, como o SER, o PLIS, o Territórios Sau-
dáveis e o Prêmio Inspirar, da retomada 
de outros como o Programa de Iluminação 

Cultural, da ampliação do Edital Transfor-
mando Energia em Cultura para a Bahia 
e do lançamento de edições especiais, 
como o Impactô Mulheres. 

Um período em que mais do que nunca 
deixamos a inovação atuar em nosso 

favor, utilizando ferramentas de gestão 
como a Plataforma de Projetos Sociais, 
para que proponentes possam cadastrar 

INTRODUÇÃO

seus projetos de forma democrática e 
transparente e para que possamos fazer 
um acompanhamento mais eficiente dos 
projetos em carteira, e ampliando nossa 
visibilidade e exposição do ponto de vista 
de comunicação e relacionamento, binômio 
fundamental para a formação de redes e a ge-
ração de impactos.

Impacto é uma palavra-chave para nós. Sa-
bemos do nosso potencial em gerar cada vez 
mais resultados sociais relevantes e quere-
mos levar esse objetivo para todos os nossos 
programas e projetos, para que estes sejam 
motores da construção da cidadania.

Em 2020, sustentados pelo Plano Diretor 
do Comitê de Fundações da Iberdrola, haví-
amos construído nossa estratégia de cone-
xão com os ODS (Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável) da ONU (Organização 
das Nações Unidas) para atender à cha-
mada da Década da Ação, movimento para 
acelerar o cumprimento dos  ODS  global-
mente até 2030. Em 2021, consolidamos 
essa sistematização e conseguimos perce-
ber claramente as contribuições por meio 
dos resultados alcançados e os indicadores 
impactados pelos nossos projetos.

Sem dúvida, 2021 foi um ano de consolida-
ção e crescimento, e temos muito orgulho 
do que realizamos até aqui. Nossa Memória 
de Atividades traz o detalhamento do que 
foi nossa trajetória ao longo do ano.

Boa leitura!
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O Instituto Neoenergia dedica seus esforços para construir um 

mundo melhor, aliando desenvolvimento sustentável e criação 

de valor social nas comunidades onde o Grupo Neoenergia atua. 

Nosso intuito é contribuir com a redução da desigualdade so-

cial, conectando pessoas e fortalecendo as redes da sociedade 

civil, assim como integrar a luta contra as mudanças climáticas e 

apoiar	iniciativas	que	promovam	o	alcance	das	metas	da	Agenda	

2030,	definida	pela	ONU,	e	dos	princípios	ESG.

O QUE NOS

  MOVE? 
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PRO
PÓ
  SI     
TO

Contribuímos	na	criação	do	valor	

social de forma sustentável para 

as pessoas mais vulneráveis nas 

comunidades, apostando pelo 

desenvolvimento sustentável 

onde a Neoenergia desenvolve 

suas atividades, tendo como 

referência	os	princípios	éticos,	a	

boa governança, a transparência, 

a qualidade, a inovação, o 

cuidado com o meio ambiente, 

a igualdade de oportunidades 

e o alcance dos Objetivos de 

Desenvolvimento	Sustentável.
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VALO
   RES

Reconhecemos a necessidade de preservar a natureza e conservar 

a biodiversidade, assim como a demanda de empenhar esforços 

para	reduzir	os	impactos	ao	clima.	Acreditamos	na	importância	

de colaborar com o desenvolvimento humano e sustentável, 

assim como na inclusão e geração de oportunidades para grupos 

vulneráveis.	Nossas	ações	são	guiadas	pelos	princípios	de	ética,	

boa governança, transparência, qualidade, inovação, cuidado com 

o	meio	ambiente,	igualdade	e	alcance	dos	ODS.	

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.

SUSTENTABILIDADE: Apoiar	 significativamente	 a	 Agen-

da	 2030	 para	 contribuir	 para	 o	 alcance	 de	 metas	 específicas	 dos	 ODS. 

	Assumir	a	abordagem	do	desenvolvimento	humano	sustentável	com	o	ob-

jetivo 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,	proporcio-

nando especialização e valor agregado à ação das fundações que desenvol-

vem	sua	atividade	a	partir	de	um	firme	compromisso	social	com	os	territó-

rios 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	entida-

des	sociais	e	instituições	de	prestígio	que	demonstrem	ter	experiência,	espe-

cialização, viabilidade e solvência.



| 15 || 14 |

O Instituto Neoenergia nasceu em 2014, 
conforme as diretrizes globais do Comitê 
de Fundações da Iberdrola, sob o nome de 
Instituto Iberdrola Brasil, no Rio de Janei-
ro (RJ). Em 2016, nossa gestão foi trans-
ferida para a sede da Neoenergia Elektro, 
em Campinas (SP), e os projetos passaram 
a ser desenvolvidos na área de concessão 
da distribuidora. Após a incorporação da 
empresa e suas subsidiárias à Neoener-
gia, em 2018, o Instituto Iberdrola Brasil 
passou a ser chamado de Instituto Neo-
energia e a atuar nos territórios onde a 
Neoenergia está presente.

A partir de 2018, em concordância com o 
Plano Diretor das Fundações da Iberdro-
la, assumimos o compromisso de colabo-
rar com o alcance das metas da Agenda 
2030, estabelecida pela ONU com base 
nos 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). Trata-se de um pacto 
global para trabalhar as principais ques-
tões de emergência do planeta, como o 
desenvolvimento sustentável e a conser-
vação dos ecossistemas, a redução da po-
breza e a luta contra a fome, a promoção 
da educação de qualidade e a garantia de 
saúde e bem-estar, além do combate às 
mudanças climáticas.

O Instituto Neoenergia quer contribuir 
diretamente com essas metas e acredita 

O INSTITUTO NEOENERGIA
e a contribuição aos ODS

que se trata de um desafio que envolve 
a cooperação de todos: empresas, go-
vernos, organizações da sociedade civil 
e cidadãos.

O investimento em programas de forma-
ção contribuiu para o ODS 4 ser o mais 
contemplado pelas ações do Instituto 
Neoenergia em 2021. Em seguida, estão 
empatados os ODS 8, 14 e 15, com grande 
participação de projetos de apoio ao em-
preendedorismo, fomento à cultura, con-
servação à biodiversidade e combate às 
mudanças climáticas. Na terceira posição, 
também empatados, aparecem os ODS 
2 e 17, devido às atividades de seguran-
ça alimentar para mitigar os impactos da 
pandemia e às parcerias para a implemen-
tação de projetos.

Para o ciclo de 2022 a 2025, seguiremos 
com nossa atuação focada na contribuição 
aos ODS e princípios ESG, trazendo me-
lhorias à qualidade de vida das populações 
vulneráveis a partir do desenvolvimento, 
gestão e apoio a iniciativas alinhadas ao al-
cance da Agenda 2030. Estamos em con-
sonância com o chamado da Década da 
Ação da ONU e continuaremos buscando 
o alcance de novas metas por meio da am-
pliação de nossas ações.

15 dos 17
ODS contemplados

pelos NOSSOS projetos

METAS DA AGENDA
2030 APOIADAS 29

Nossos projetos e programas estão distribuídos em cinco pilares de 
atuação, guiados prioritariamente por cinco dos 17 ODS:

Além dos prioritários, em 2021, contribuímos com mais 10 ODS:
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Pilares de
Atuação

Acreditamos que a educação 
é a principal ferramenta 
de fomento da inclusão e 
redução dos problemas 
sociais. E em meio aos 
obstáculos enfrentados pelos 
estudantes nos dois anos 
de pandemia, nosso pilar de 
Formação e Pesquisa ganhou 
ainda mais relevância.

Contribuição	com	os	ODS:

PILAR

FORMAÇÃO E
PESQUISA

Acreditamos que é preciso 
mobilizar a sociedade em prol 
de ações de preservação e 
desenvolvimento sustentável. 
Com o pilar Biodiversidade 
e Mudanças Climáticas, 
atuamos na conservação 
de ecossistemas terrestres 
e marinhos, por meio de 
iniciativas que ajudem 
a mitigar os efeitos das 
mudanças climáticas.

Contribuição	com	os	ODS:

PILAR

BIODIVERSIDADE
E MUDANÇAS
CLIMÁTICAS

Reconhecemos a Arte e a 
Cultura como fundamentais à 
inclusão social e para a redução 
das desigualdades, em prol do 
desenvolvimento sustentável. 
Por meio de editais e com 
ajuda de parceiros, nosso pilar 
tem como objetivos valorizar 
patrimônios históricos e 
promover a rica diversidade 
cultural local e brasileira. 
Atuamos no desenvolvimento 
de programas e projetos de 
fomento à cultura nas áreas de 
atuação da Neoenergia.

Contribuição	com	os	ODS:

PILAR

ARTE E
CULTURA

Para impulsionar o 
desenvolvimento humano e 
a inclusão, no pilar de Ação 
Social do Instituto Neoenergia 
trabalhamos para fomentar 
e fortalecer organizações 
do terceiro setor orientadas 
prioritariamente às 
populações vulneráveis 
e periféricas. Também 
promovemos iniciativas que 
empoderam crianças, jovens e 
mulheres e que potencializam 
o senso de comunidade e 
território, para alcançar 
transformações sociais.

Contribuição	com	os	ODS:

PILAR

AÇÃO SOCIAL

Para atingir as metas 
estabelecidas pela ONU na 
Agenda 2030 é importante 
firmar parcerias e trabalhar 
de forma colaborativa com 
outras instituições. No pilar 
Colaboração Institucional, 
mapeamos e identificamos 
organizações que atuem em 
consonância com nossos 
propósitos e valores, para 
construir redes de impacto 
que gerem soluções sociais, 
ambientais e econômicas. 

Com este pilar, atuamos 
diretamente	no	ODS:	 

PILAR

COLABORAÇÃO
INSTITUCIONAL
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Os	desafios	impostos	pela	COVID-19	continuaram	a	

impactar	de	forma	significativa	a	educação	brasileira	ao	

longo	de	2021.	Segundo	dados	do	Instituto	Nacional	de	

Estudos	e	Pesquisas	Educacionais	Anísio	Teixeira	(Inep),	

99,3%	das	escolas	do	país	suspenderam	as	atividades	

presenciais durante a pandemia. Problemas crônicos de 

ensino	e	infraestrutura,	o	déficit	educacional	acentuado	

e	a	evasão	escolar,	tornaram-se	realidades	ainda	mais	

frequentes na vida dos jovens brasileiros.

Tendo este cenário como pano de fundo, em 2021, 

iniciamos o terceiro ano do Balcão de Ideias e Prá-

ticas Educativas, em parceria com o Centro Inte-

grado de Estudos e Programas de Desenvolvimento 

Sustentável	(CIEDS),	que,	desde	2019,	nos	ajuda	a	

consolidar uma rede de difusão de ideias e práticas 

inovadoras em educação e que coloca o professor no 

papel de protagonista.      

FORMAÇÃO E
PESQUISA

PILAR

Pedrolina Ferreira da Silva,
Formadora do Balcão de Ideias e Práticas Educativas



| 21 || 20 |

O Instituto Neoenergia, a partir do pro-
jeto Balcão de Ideias e Práticas Educati-
vas (BIPE), promove a sistematização de 
metodologias pedagógicas que trabalhem 
as dez Competências Gerais da Base Na-
cional Comum Curricular (BNCC), contri-
buindo com o desenvolvimento integral de 
estudantes das redes municipais de ensino 
do país. Nossas ações promovem a forma-
ção de professores e gestores escolares, 
articulando concepções de educação in-
tegral e inovação para cocriar novas prá-
ticas educativas, que são disponibilizadas 
em uma plataforma online, permitindo sua 
replicação e inspirando o processo criativo 
em outras redes do Brasil.     

Para nós, professores e gestores escola-
res são os protagonistas desta iniciativa, 
portanto, implementamos uma metodolo-
gia customizada e colaborativa, para que 
os profissionais tenham voz ativa durante 
todo o processo. Dessa forma, garantimos 
a articulação e integração entre eles, as-
segurando que as diretrizes das redes de 
educação e a identidade dos territórios se-
jam sempre levadas em consideração.

Nossas atividades são desenvolvidas por 
meio de duas frentes: a de formação e a de 

assessoria. A primeira, de formação, nas-
ceu junto com o projeto, em 2019, e oferta 
gratuitamente cursos EAD de capacitação 
continuada no site do programa, nas se-
guintes áreas: Educação Infantil; Ensino 
Fundamental; Gestão para professores e 
gestores de escolas. Seu objetivo é prestar 
apoio às secretarias municipais de educa-
ção, auxiliando na criação de planejamen-
tos escolares que atendam ao aprimora-
mento das competências dos estudantes, 
conforme estabelecido na BNCC.

Em 2021, a frente de formação aconteceu 
em oito municípios de quatro estados: Ita-
pebi, Itaparica e São Francisco do Conde, 
na Bahia; Rio do Fogo, no Rio Grande do 
Norte; Junco do Seridó, São José do Sa-
bugi e Santa Luzia, na Paraíba; e Francis-
co Morato, em São Paulo. Cerca de 344 
professores e gestores realizaram inscri-
ções nas capacitações, que formaram 199 
pessoas com foco na ampliação e redemo-
cratização das escolas e redes públicas de 
educação. No total, 2.151 horas formati-
vas foram oferecidas para educadores e 
gestores educacionais no âmbito dos no-
vos desafios da educação. Também foram 
cocriadas 39 práticas educativas, além de 
um dashboard para acompanhar as turmas 

Balcão de Ideias e
Práticas Educativas

Um espaço desenvolvido por professores, 
para professores

https://balcaodeideias.ciedseduca.org.br/
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de cada território, com o objetivo de aju-
dar nas ações dos tutores com informa-
ções atualizadas e fundamentais.

Desde seu lançamento até o ano passado, 
a iniciativa já contemplou nove territórios, 
mobilizando um total de 2070 gestores e 
professores e capacitando 1.319 deles, 
que cocriaram, ao todo, 205 planos e prá-
ticas. Até agora, mais de 52 mil estudantes 
foram impactados por essas ações, um nú-
mero quase três vezes maior do que o indi-
cado no levantamento de 2019.

Para minimizar os impactos da pandemia da 
COVID-19 sobre a área da educação, o Bal-
cão de Ideias e Práticas Educativas criou, 
em 2021, a frente de assessoria. Sua missão 
é contribuir para o alcance das metas dos 
Planos Municipais de Educação, a partir do 

monitoramento e da criação de novas es-
tratégias. Por meio de encontros regulares 
e o apoio de um assessor especializado, os 
gestores das redes municipais realizam um 
diagnóstico local que serve de base para o 
desenho e implementação de uma política 
educacional que ajude a reduzir os efeitos 
da pandemia no sistema de ensino. 

Em 2021, a plataforma  do Balcão de Ideias 
e Práticas Educativas recebeu 1.611 usu-
ários, sendo 1.587 novos. Conseguimos 
uma média de 150 visitantes por mês, a 
maioria do estado de São Paulo, com um 
público formado majoritariamente por 
mulheres (75% do total). Pessoas entre 
25 e 30 anos realizaram a maior parte 
dos acessos, 30,5% do valor global. Outro 
número relevante a ser destacado diz res-
peito ao conjunto de práticas educativas 

disponíveis para consulta: 112 do Ensino 
Fundamental, 25 do Ensino Infantil e 40 
de gestão, totalizando 177. Disponibili-
zar esse conteúdo para o acesso de to-
dos é uma forma de ampliar nossa rede 
de compartilhamento de ideias e valo-
rizar a autoria das iniciativas. Também 
ficaram à disposição da população 139 
eventos.

E por falar em eventos, em 2021 demos 
continuidade à nossa agenda online. Na live 
“Intersetorialidade e Educação: Boas Prá-
ticas e Caminhos Possíveis na Pandemia”, 
realizada em 13 de agosto, no canal do 
CIEDS no YouTube, recebemos a mestre 
e doutora em Saúde Pública Mônica Senna 
para conversar sobre o assunto, e tivemos 
480 visualizações. Ela também marcou 

“O projeto Balcão de Ideias e Práticas Educativas não é impositivo; 
é dialógico, possibilita a (re)construção dos caminhos formativos, 
valorizando não somente os documentos oficiais, mas também 
respeitando as práticas dos profissionais locais”. 

Lilian Santana 
Gerente	da	Educação	Infantil,	São	Francisco	do	Conde	(BA)

PRINCIPAIS RESULTADOS
(FRENTE FORMAÇÃO)

4 ESTADOS

FORMADOS
199 C O M  F O C O  N A  A M P L I A Ç Ã O

E  R E D E M O C R AT I Z A Ç Ã O
D A S  E S C O L A S  E  R E D E S
P Ú B L I C A S  D E  E D U C A Ç Ã O

344
INSCRIÇÕES

NAS CAPACITAÇÕES

39
PRATICAS 
EDUCATIVAS
CO-CRIADAS

8 MUNICÍPIOS

251
HORAS

FORMATIVAS

https://www.cieds.org.br/balcaodeideias/praticas/


| 25 || 24 |

“O Balcão de Ideias nos enche de orgulho. Saber que 
contribuímos positivamente com tantas professoras e 

gestoras desse Brasil nos faz continuar acreditando que 
a educação é fonte de transformação”. 

Equipe do Balcão de Ideias e Práticas Educativas

“Quando a assessoria chega e propõe um trabalho utilizando 
metodologias e instrumentos inovadores, ela nos coloca para pensar 
e analisar as metas e estratégias que definimos como norteadores 
do nosso trabalho. Eu aprendi que há diferentes formas para 
abordarmos um assunto, hoje eu consigo dar sentido às minhas 
ações, pois relaciono essas ações em um plano estratégico”.

Alexandra Aparecida Ruani 
Coordenadora	de	Educação	Infantil,	Francisco	Morato	(SP)

presença no Assessoria em Rede, ocorri-
do em 6 de outubro, na plataforma Zoom, 
para discutir essa temática na companhia 
de 61 assessorados pelo Balcão de Ideias 
e convidados, que tiraram dúvidas e com-
partilharam suas experiências. 

Já no seminário “Formação Continuada: 
Oportunidade e Desafios para Recompo-
sição das Aprendizagens”, contamos com a 
participação da professora Isabel Melero 
Bello e da Coordenadora de Educação de 
Francisco do Conde (BA), Carolina Lima. 
A primeira parte do evento foi disponibi-
lizada no YouTube do CIEDS e teve 550 
visualizações, enquanto a segunda com-

pôs um bloco de cinco oficinas realizadas 
no Google Meet, com a participação de 28 
professores e gestores formados em cur-
sos do BIPE e 107 espectadores.

Os resultados atingidos pelo Balcão de 
Ideias nos últimos três anos demonstram 
a importância do investimento em ações 
para melhorar a educação no país. Cons-
truímos experiências emocionantes, cal-
cadas em relações construídas à base de 
troca, reconhecimento e criação coletiva. 
Em 2022, ajudaremos a escrever novas 
histórias, ampliando as oportunidades de 
aprendizagem e apoiando as redes públicas 
de ensino.

PRINCIPAIS RESULTADOS
(FRENTE ASSESSORIA)

GESTORES DA REDE
MUNICIPAL ASSESSORADOS

397 REDES DE EDUCAÇÃO
MUNICIPAL ENVOLVIDAS

24METAS
DEFINIDAS 14 DOCUMENTOS

PRODUZIDOS
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O Brasil possui a maior biodiversidade do planeta, 

reunindo mais de 116.000 espécies animais e mais 

de	46.000	espécies	vegetais,	distribuídas	ao	longo	de	

seis biomas terrestres e três grandes ecossistemas 

marinhos. Essa riqueza natural representa um número 

superior a 20% de todas as espécies de terra e água 

do mundo.

No entanto, diante da emergência climática que a 

Terra	atravessa,	toda	essa	abundância	de	fauna	e	flora	

está sob ameaça. Em seu relatório mais recente, o Pai-

nel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 

(IPCC),	da	ONU,	destacou	que	o	aquecimento	global	

em	1,5º,	se	comparado	às	temperaturas	da	era	pré-in-

dustrial, pode colocar até 14% das espécies sob alto 

risco	de	extinção.	

É	dentro	desse	contexto	que	o	Instituto	Neoenergia	

vem investindo cada vez mais em projetos e iniciativas 

voltadas para o desenvolvimento sustentável, como o 

Flyways Brasil e o Coralizar, detalhados na sequência.

BIODIVERSIDADE
E MUDANÇAS
CLIMÁTICAS

PILAR
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Flyways Brasil
Proteção à rota migratória das aves na Bacia Potiguar

Criado em 2015, quando o Instituto 
Neoenergia ainda atendia por Institu-
to Iberdrola Brasil, o Flyways Brasil é o 
nosso projeto mais antigo em execução. 
Trata-se de uma iniciativa da SAVE Brasil 
(Sociedade para a Conservação das Aves 
do Brasil), que conta com o nosso apoio 
e parceria no desenvolvimento de ativi-
dades de conservação, mapeamento e 
monitoramento de aves limícolas migra-
tórias na Bacia Potiguar, contribuindo 
para a conservação dessas espécies a 
nível hemisférico.

A área, também conhecida como Costa 
Branca, está localizada na porção seten-
trional do estado do Rio Grande do Norte 
e destaca-se por sua diversidade de habi-
tats e belezas naturais. Entre vegetações 
de caatinga e restinga, manguezais, dunas 
multicoloridas, falésias e quilômetros 
de praias desertas, estão abrigadas uma 
infinidade de animais e plantas. Nosso 
projeto já identificou na região cerca 
de 20 espécies de aves limícolas, sendo 
15 com comportamento migratório e 
4 ameaçadas de extinção. Dessas, oito 
usam o local como polo de reprodução 
e cinco são residentes.

O monitoramento desses animais é realiza-
do a partir de censos mensais conduzidos 
por ornitólogos e biólogos, que vão a cam-
po identificar e contar as aves ao longo de 

quatro percursos nos municípios de Ga-
linhos, Guamaré e Macau. No ano passa-
do, mesmo com os desafios impostos pela 
pandemia, demos prosseguimento aos 
censos para entender como esses animais 
vêm utilizando a área, seus padrões de 
chegada e saída, além do seu comporta-
mento frente a distúrbios antrópicos em 
outras regiões. Os dados coletados entre 
2019 e 2021 indicam que o pico de indi-
víduos ocorreu em dois períodos, entre 
outubro e janeiro e entre fevereiro e abril.

Uma das espécies ameaçadas de extinção, 
o Maçarico-de-papo-vermelho (Calidris 
canutus), é alvo das ações desenvolvidas 
pelo Flyways, já que a população dessa 
ave vem caindo significativamente ao lon-
go dos últimos anos. Na Baía de Delaware, 
nos Estados Unidos, um dos pontos mais 
importantes de parada desses animais 
antes de chegarem ao Ártico para se re-
produzirem, o número de indivíduos mo-
nitorados caiu de 19.000, em 2020, para 
6.880, em 2021. Durante o verão, no en-
tanto, a espécie é observada em abundância 
na Bacia Potiguar, o que demonstra a im-
portância da manutenção das atividades 
do projeto para a sua preservação.

Para colaborar ainda mais com a conser-
vação dessa e de outras espécies que 
transitam pela região, é preciso estimu-
lar a conscientização socioambiental da 

Calidris canutus, ou maçarico-de-papo-vermelho,
Espécie	ameaçada	de	extinção.
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“O Projeto Flyways Brasil busca assegurar a conservação das aves 
limícolas e seus habitats, contribuindo para a preservação das espécies 
a nível hemisférico, uma vez que algumas dessas espécies migram ao 
longo de toda a América. E os resultados têm sido incríveis, tanto a 
nível científico, no monitoramento e mapeamento das populações de 
aves, como a nível social, através do engajamento dos atores sociais e 
da comunidade local na conservação das aves.”

João Damasceno
Coordenador do projeto Flyways Brasil

IDAS A
CAMPO

19

ARTIGO CIENTÍFICO
APROVADO

1

CENSOS
CONDUZIDOS

82
ESPÉCIES LIMÍCOLAS

MONITORADAS

20

ÁREA COBERTA

12.000 km2

AVES OBSERVADAS

CERCA DE

14.000

ESPÉCIES LIMÍCOLAS
AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO

MONITORADAS

4

comunidade local, que atua como verda-
deira guardiã deste santuário de aves. Em 
2021, elaboramos e implantamos o Plano 
Estratégico de Comunicação do proje-
to, ampliando nossa aproximação com os 
principais públicos da região. Para tal, a 
SAVE Brasil, em parceria com a Agência 
de Desenvolvimento Econômico (Adel), 
criou materiais de comunicação para dis-
tribuir aos stakeholders e informá-los so-
bre nossa atuação na área. Distribuímos 
guias ilustrados das aves limícolas da Ba-
cia Potiguar, banners, cartazes, folders, eco-
bags, bottons, camisas, bonés e colocamos 
placas de sinalização de praias ao mesmo 
tempo em que realizamos fóruns e reuniões 
comunitárias com a população. Também 
produzimos um boletim informativo tri-
mestral, com o objetivo de fortalecer e 
valorizar a marca do projeto no território. 
Nele, são divulgadas as ações realizadas, 
seus resultados e impactos alcançados. 

Em 2021, o Flyways amplificou seu con-
tato para com a sociedade de uma forma 
geral, a partir da imersão nas plataformas 
digitais e a criação de perfis do projeto no 
Instagram e Facebook. E por falar em es-
tratégias de comunicação na internet, o 

projeto realizou, em setembro de 2021, a 
live “Aves Limícolas e a importância da con-
servação da biodiversidade na Bacia Po-
tiguar”, com especialistas em desenvolvi-
mento sustentável e conservação costeira.

No segundo semestre de 2021, a SAVE 
Brasil contatou também os principais ato-
res municipais (secretarias de Meio Am-
biente de Galinhos, Guamaré e Macau) e 
privado (Supervisão de Meio Ambiente 
da Salina Diamante Branco). Nas visitas, 
foram apresentadas as etapas seguin-
tes do Flyways Brasil e estipuladas datas 
para detalharmos as ações previstas para 
2022. Essa aproximação é fundamental 
para que as atividades do projeto inspirem 
políticas públicas na área de sustentabili-
dade e conservação ambiental.

No que diz respeito à projeção interna-
cional, nossa participação no simpósio “O 
derramamento de petróleo no litoral do 
Nordeste brasileiro e as suas interferências 
nas aves limícolas costeiras”, em agosto de 
2021, deu origem a um manuscrito subme-
tido à revista científica The Wilson Journal 
Ornithology, publicada pela Wilson Orni-
thological Society, nos Estados Unidos

PRINCIPAIS RESULTADOS
(FLYWAYS BRASIL)
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Coralizar
Em defesa da preservação dos recifes de corais

Segundo a lista vermelha da International 
Union for Conservation of Nature (IUCN), 
das 40.000 espécies ameaçadas de extin-
ção, 33% são corais. O cenário torna-se 
ainda mais preocupante quando analisa-
mos um dado divulgado pelo Intergover-
nmental Panel on Climate Change (IPCC), 
em 2019: mesmo que o aumento da tem-
peratura global seja limitado a 1,5º, cerca 
de 90% destes animais marinhos podem 
desaparecer. Esse cenário impactaria di-
retamente a biodiversidade dos mares, já 
que 25% das espécies que vivem em água 
salgada recebem suporte dos recifes de 
corais, que ocupam apenas 0,1% da área 
total dos oceanos.

Em consonância com os esforços da ONU 
para a preservação da vida marinha, que 
estabeleceu, em 2021, a Década do Ocea-
no, o Instituto Neoenergia foi um dos ide-
alizadores do projeto Coralizar, junto ao 
WWF-Brasil, e busca soluções para tornar 
a restauração, manutenção e adaptação 
dos recifes de corais uma agenda prio-
ritária para o Brasil. Como acontece no 

restante do planeta, o país vem observan-
do uma degradação constante do habitat 
desses animais, que são extremamente 
sensíveis às mudanças climáticas.

No ano passado, nossa iniciativa deu pros-
seguimento ao trabalho de restauração de 
corais na região da APA Costa de Corais, 
em Porto de Galinhas (PE). Em conjunto 
com o Instituto Nautilus, Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE), Univer-
sidade Rural de Pernambuco (UFRPE) 
e Biofábrica de Corais, desenvolvemos 
ações de manejo de duas espécies em Por-
to de Galinhas (Mussismilia harttii e Mil-
lepora alcicornis). A partir de uma meto-
dologia inovadora, fragmentos de corais, 
tombados por ação humana ou das cor-
rentezas, são coletados e manejados para 
12 berçários construídos pelo projeto em 
piscinas naturais, onde podem novamen-
te se desenvolver. Além disso, possuímos 
uma estação de restauração em processo 
de instalação na UFRPE.

“Para o Brasil essa iniciativa é muito importante porque não 
existem projetos de transplantação de corais ou de manejo 
ativo de ambientes recifais”

Rudã Fernandez

CEO da Biofábrica de Corais

Biofábrica de Corais, 
parceiro do Coralizar
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Em outubro de 2021, tivemos um marco 
muito importante para o Coralizar: reali-
zamos uma expedição ao Atol das Rocas, 
a primeira reserva biológica marinha do 
Brasil, localizada a 150 quilômetros de 
Fernando de Noronha, e pertencente ao 
Estado do Rio Grande do Norte. Produ-
zimos um mapeamento inédito de deze-
nas de quilômetros de fundo marinho, 
ao longo de nove dias, com o objetivo de 
entender como os corais de águas profun-
das, conhecidos como mesofíticos, estão 
sobrevivendo frente às mudanças climá-
ticas. Na ocasião, foram descobertas es-
pécies ainda não descritas pela literatura 
científica, o que demonstra o tamanho do 
impacto gerado pelo Coralizar. A análise 
dos dados coletados e das propriedades 
desses animais ajudará a traçar estraté-
gias de preservação e restauração dos 
corais de água rasa, mais vulneráveis às 
ações humanas e ao aquecimento global.

Por meio do programa Summer Job, em 
parceria com a César School, realizamos o 
Desafio de Corais, no qual universitários 
de vários estados do Brasil foram estimu-
lados a criar soluções inovadoras para a 
agenda de restauração de corais. Como 
resultado, foi elaborado um protocolo de 
abordagem multidisciplinar para criar ca-
minhos de engajamento entre o público 
e o projeto Coralizar, melhorando nosso 
relacionamento e contato com atuais e 
possíveis stakeholders. E já que estamos 
falando de comunicação, em 2021, apri-
moramos nossa divulgação científica, com 
destaque em reportagens nos principais 
veículos do país. Também ganhamos re-
conhecimento de outros núcleos da rede 
WWF em suas mídias sociais, como o 
WWF-UK.

“A gente tem que pensar que, dentre a importância desses 
recifes, tem toda uma cadeia produtiva associada tanto 
ao turismo quanto à pesca. Esses ecossistemas abrigam 
um quarto das espécies marinhas do mundo e tem 
uma importância muito grande para a manutenção do 
equilíbrio nos ecossistemas costeiros.”

Profa. Paula Gomes

GPA/	Departamento	de	Biologia	–	UFRPE

12
DE RESTAURAÇÃO DE CORAIS
INSTALADOS NO MAR
DE PORTO DE GALINHAS

BERÇÁRIOS BERÇÁRIOS2
DE RESTAURAÇÃO 
NA UFRPE

2 ESPÉCIES
DE CORAIS 3 PISCINAS

NATURAIS
MONITORADAS

840
MUDAS DE CORAIS

RESTAURADAS

PESQUISADAS

FUNDO MARINHO
MAPEADO

34 km2

DIAS DE
EXPEDIÇÃO

9

PRINCIPAIS RESULTADOS
(EXPEDIÇÃO)

PRINCIPAIS RESULTADOS
(CORALIZAR)



| 37 || 36 |

Entre os setores econômicos mais afetados pelas 

consequências da pandemia, sem dúvidas, está a 

área da cultura, que ainda se recupera de forma 

lenta dos impactos causados pela crise.  Dos 900 mil 

postos de trabalho do setor fechados em 2020, apenas 

340 mil foram reabertos até o final do primeiro 

semestre de 2021.      

O Instituto Neoenergia acredita que investir no 

fortalecimento	de	atividades	artísticas	e	culturais	é	

fundamental para superar os desafios trazidos pela 

COVID-19,	buscar	o	desenvolvimento	sustentável	

e a construção da cidadania. Por meio da cultura, o 

indivíduo	desenvolve	suas	capacidades	intelectuais,	

críticas,	morais,	forma	sua	identidade	e	aprende	

a	se	expressar.	Mas	além	de	agregar	com	esses	

valores	simbólicos	e	intangíveis,	ela	também	é	um	

importante motor para a economia, ao fomentar o 

turismo e gerar emprego e renda.

ARTE E
CULTURA

PILAR

Batuque das Mulheres,
projeto selecionado no edital Transformando Energia em Cultura 2021.
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Caravana Energia
que transforma
Conhecimento pelo mundo digital para
gestores socioculturais

Em 2021, nossa Caravana de capacitação 
e mentoria para gestores socioculturais, 
em parceria com o Instituto Ekloos, con-
tinuou viajando pelo mundo digital, em sua 
segunda edição. Por meio de cursos e imer-
sões, trabalhamos de forma prática para 

“A participação na imersão/cursos da Caravana Energia que Transforma 
foi importante no sentido de ter me possibilitado novos conhecimentos 
para a elaboração de projetos e que nos rendeu a proposta inovadora 
de oficinas inclusivas e atualizadas como LIBRAS e Novas Tecnologias, 
as novidades do projeto Movimento Cultural (versão 2022) e que 
estão impactando de forma muito positiva, tanto a dinâmica do projeto 
quanto dos alunos integrantes dessas oficinas.”

Francisca Silva de Oliveira Farias

Coordenadora	Administrativa	do	Porto	de	Ama	Centro	de	Cultura,	(Macau,	RN)

“Com os cursos da Caravana Energia que Transforma caminhamos 
cada vez mais em direção ao aperfeiçoamento da gestão da nossa 
empresa, e com isso, consolidamos a formatação de projetos 
culturais com forte impacto social. A cada curso somos acolhidos 
por uma equipe competente de profissionais do Instituto Ekloos, 

abertos à escuta e ao diálogo, é sempre uma imersão em que saímos 
transformados, e entusiasmados para novos projetos criativos.”

Arlindo Bezerra da Silva Júnior

Produtor Cultural, Natal, RN

melhorar a gestão de projetos e das orga-
nizações, a ampliar o olhar para a captação 
de recursos e a importância da comunica-
ção, reunindo centenas de participan-
tes da Bahia, Pernambuco e Rio Grande 
do Norte.

CURSOS

8
IMERSÕES

4

PARTICIPANTES
NOS CURSOS

348

INSCRITOS
NAS IMERSÕES

115
PARTICIPANTES
NAS IMERSÕES

27

PRINCIPAIS RESULTADOS
(CARAVANA ENERGIA QUE TRANSFORMA)
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Prêmio Inspirar
Reconhecimento de lideranças femininas da Arte e Cultura

A pandemia afetou a todos, mas em espe-
cial os grupos mais vulneráveis, como as 
mulheres, que perderam mais postos de 
emprego se comparado aos homens . Além 
disso, o setor cultural foi um dos mais im-
pactados pela pandemia. Consciente da 
importância de estimular ações de promo-
ção da igualdade de gênero, a valorização 
do protagonismo feminino e o fortaleci-
mento das mulheres que atuam no setor 
cultural, o Instituto Neoenergia, com a par-
ceria técnica da Baluarte Cultura e em co-
laboração com a Neoenergia e Neoenergia 
Pernambuco, criou o Prêmio Inspirar.

A ideia da premiação é valorizar iniciati-
vas realizadas por lideranças femininas de 
arte e cultura que promovam transforma-
ções sociais e acelerem o progresso rumo 

ao desenvolvimento sustentável. Em sua 
primeira edição, em 2021, foram contem-
pladas ações lideradas por mulheres no 
Estado de Pernambuco e em cidades da 
Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, 
assim como na capital. O Inspirar recebeu 
110 inscrições habilitáveis, de iniciativas 
que beneficiam majoritariamente mulhe-
res, pessoas negras e pessoas em situação 
de pobreza.

Após a análise de um comitê de seleção for-
mado por mulheres de notório saber cultu-
ral, foram selecionadas 26 iniciativas para 
participar de uma votação popular. O resul-
tado dos 16 projetos vencedores foi divul-
gado em uma cerimônia transmitida ao vivo 
no canal da Neoenergia no YouTube.

“Eu quero agradecer e parabenizar o Instituto Neoenergia por 
esse prêmio. Mulheres que fazem a diferença na arte e mulheres 
que inspiram na arte. Você, mulher que pode ser inspiradora, 
vá em frente. Não deixe de fazer o que você acredita, não 
deixe os seus sonhos de lado. Obrigada Instituto Neoenergia! 
Mulheres, avante!”

Dorina Samba

Cantora, intérprete de samba, radialista e vencedora do Prêmio Inspirar 2021

Pâmela Carvalho

Vencedora	do	Prêmio	Inspirar	2021
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“Muitas vezes esquecemos que além de artistas e propagadoras 
de ideias, somos mulheres guerreiras, porém mulheres frágeis. 
O projeto de premiação, me permitiu saber que não estou 
sozinha, que sou vista e acima de tudo, que tudo que eu faço 
e busco perpetuar também dará frutos. Em curtas palavras, o 
prémio me inspirou a continuar e sonhar com novos horizontes.”

Joaneide Alencar
Artesã,	aquarelista,	produtora,	mediadora	cultural	e	vencedora	do	Prêmio	Inspirar	2021

Paula Brandão
Diretora de Criação e Planejamento da Baluarte Cultura

“O Prêmio Inspirar reflete o genuíno interesse do Instituto 
Neoenergia em conhecer mulheres que transformam 
suas realidades e oportunizar que essas iniciativas sejam 
valorizadas e potencializadas. Acreditamos que é nessa rede 
de afetos e conexões que um mundo melhor será construído.”

Oficinas Culturais e
Artísticas (OCA)

Geração de Renda e Emprego para Jovens

Mais de 3,7 milhões de brasileiros estão há 
mais de dois anos sem trabalho, valor equi-
valente a 26% do total de desempregados 
no país. A situação mais delicada é obser-
vada nas classes D e E, grupos que repre-
sentam 81% do total de pessoas sem em-
prego nos últimos 48 meses.  Com o OCA, 
oferecemos oportunidades a jovens de 16 
a 24 anos em situação de vulnerabilidade 
social, por meio de formação gratuita na 
área de economia criativa, apoiando a sua 
inserção no mercado de trabalho.     

Em sua primeira edição (2021), o projeto 
ofereceu matrículas em cursos de: Design 
de Moda, em Campos do Jordão (SP); De-
senho Industrial, em Capão Bonito (SP); 
e Cultura Digital, em Santa Isabel (SP). 
As aulas oferecidas são presenciais, em 
espaços disponibilizados pelas adminis-

trações municipais, e finalmente puderam 
ser iniciadas no último trimestre de 2021, 
com a formação dos alunos prevista para 
o final de 2022.

Com o projeto, buscamos contribuir di-
retamente para o desenvolvimento social 
e cultural dessas localidades, ativando a 
criação de postos de trabalho por meio da 
reciclagem, recolocação e qualificação de 
mão de obra. 

O OCA é um programa guarda-chuva 
realizado em parceria com a Neoenergia 
Elektro e Instituto Neoenergia, por meio 
do Programa de Ação Cultural do Gover-
no do Estado de São Paulo (ProAC) e con-
ta com apoio das Prefeituras de Campos 
do Jordão, Capão Bonito e Santa Isabel, 
além da e parceria da Quest Consult.

“Estou matriculado no curso de design de produto em Capão Bonito. 
Entrei no curso com a intenção de aprender mais sobre tecnologia 
e talvez alguma habilidade que me ajude a conseguir um emprego 
mais para frente. Eu gostei bastante da sala de aula porque tem 
computadores muito bons. Eu gosto bastante do professor, ele 
tira todas as dúvidas. Sem dúvidas estou adorando participar.”

Jhuan Clayton da Silva

Aluno	do	Núcleo	Capão	Bonito

INSCRIÇÕES

122

VENCEDORES

16

INSCRIÇÕES
HABILITADAS

110

21
MUNICÍPIOS  ATENDIDOS PELAS

INICIATIVAS VENCEDORAS

157.255
TOTAL DE VOTOS VÁLIDOS

PRINCIPAIS RESULTADOS
(PRÊMIO INSPIRAR)
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Resgatando
a História

Recuperação do patrimônio histórico
e documental brasileiro

O apoio à arte e cultura brasileira pro-
movido pela Neoenergia, por meio do 
Instituto Neoenergia, foi reconhecido 
pelo Banco Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BNDES), que nos 
convidou para ser um dos parceiros fun-
dadores do Programa Resgatando a His-
tória. Trata-se da maior iniciativa de res-
tauração e revitalização do patrimônio 
material, imaterial e de acervos memo-
riais do país.

As inscrições de projetos aconteceram 
por meio de uma chamada pública na-
cional, via Lei Federal de Incentivo à Cul-
tura. Quatro propostas de instituições 
da Bahia, Pernambuco e Rio Grande do 

Norte foram pré-selecionadas: 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). 

Para o recebimento dos aportes da Neo-
energia e do BNDES, durante os próxi-
mos três anos, os proponentes aguardam 
validação dos projetos por parte da Se-
cretaria Especial de Cultura do Governo 
Federal, mediante emissão do Programa 
Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC) 
e publicação no Diário Oficial da União, 
para início da execução.

“A parceria com o Instituto Neoenergia representa um verdadeiro compromisso 
com a cultura, turismo e educação. Esse é o tipo de engajamento que queremos 
ver no setor corporativo, preocupado com o impacto de suas atividades sobre 
a sociedade e as gerações futuras.  Meus parabéns à Neoenergia por unir seus 
esforços ao BNDES e a outras empresas que querem deixar esse legado na 
história do Brasil.”

Bruno Aranha
Diretor	de	Crédito	Produtivo	e	Socioambiental	do	BNDES

BENEFICIADOS

360
CURSOS

OFERECIDOS

33
MUNICÍPIOS

CONTEMPLADOS

PRINCIPAIS RESULTADOS
(OFICINAS CULTURAIS E ARTÍSTICAS - OCA)

Pâmela Carvalho

Vencedora	do	Prêmio	Inspirar	2021
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Transformando
Energia em Cultura

Apoio a projetos comprometidos com os ODS

O Instituto Neoenergia é responsável por 
um dos editais de incentivo à arte e cul-
tura mais importantes do país, o Trans-
formando Energia em Cultura, realizado 
anualmente em parceria com nossas dis-
tribuidoras. Por meio de programas e leis 
estaduais, apoiamos ações socioculturais 
voltadas para a inclusão social de crianças 
e jovens em situação de vulnerabilidade 

social, assim como a geração de trabalho 
e renda, valorizando sua cultura local, ori-
gem, tradições e influências.

Em 2021, batemos o recorde de inscrições 
com os editais para o Rio Grande do Norte 
e outro para a Bahia, que contemplou 25 
projetos a serem executados e acompa-
nhados ao longo de 2022.

“O Instituto Neoenergia, ao oportunizar os artistas com o edital “Transformando 
Energia em Cultura”, nos provoca a construir positivamente, obras, ações 
significativas (...), resultando numa sociedade mais harmônica. Transformar 
vidas através da Energia, é fortalecer nossa Cultura, nossa história, nossa 
própria constelação.”

“O edital Transformando Energia em Cultura representa o comprometimento 
da Neoenergia com os princípios da ODS ao apoiar projetos educacionais e 
socioculturais como o nosso da Escola de Pedagogia Griô. Além de garantir a 
sustentabilidade de nossa equipe de artistas, educadoras e escritoras em 2022 
no contexto da pós pandemia, o apoio vai impactar mais de 10 mil pessoas 
com produtos culturais de literatura e contação de histórias na Bahia. Serão 
cursos e livros lindos, gratuitos e com acessibilidade que valorizam a identidade e 
ancestralidade das crianças, jovens e educadores de escolas públicas.”

Lilian Pacheco
Projeto	Pedagogia	Griô	(Edital	Bahia)

Diana Fontes
Projeto	Elefante	Cultural	(Edital	Rio	Grande	do	Norte)

PROJETOS INSCRITOS
SENDO 136 DO RN E 347 DA BA

483
PROJETOS SELECIONADOS
SENDO 20 DO RN E 5 DA BA

25

PRINCIPAIS RESULTADOS
(TRANSFORMANDO ENERGIA EM CULTURA)

Conexão Elefante Cultura,

projeto selecionado no edital Transformando Energia em Cultura 2021.
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Programa de
Iluminação Cultural

Valorizando o patrimônio histórico-cultural brasileiro

Desde 2015, trabalhamos com a revitaliza-
ção de edificações históricas do país, a partir 
da criação de uma iluminação inovadora e 
ecoeficiente que valorize a rica diversidade 
cultural do Brasil. Nosso objetivo é resgatar 
a memória local e estimular a apropriação 
do espaço público, impulsionando o desen-
volvimento social e o turismo.

Inicialmente, nossas ações focaram em ci-
dades do litoral brasileiro, onde foram re-
vitalizadas quatro  construções: Cruz de 
Cabrália, onde foi realizada a primeira mis-
sa no país, em 1500, em Santa Cruz de Ca-
brália (BA); Forte das Cinco Pontas, cons-
truído pelos holandeses em 1630 e que 
hoje abriga o Museu da Cidade do Recife 
(PE); Fortaleza da Barra Grande, erguida 
em 1584 durante a unificação das coroas 
portuguesas e espanholas e atualmente 
sede do Museu Histórico de Fortaleza de 
Santo Amaro da Barra Grande, no Guarujá 
(SP); Memorial Câmara Cascudo, constru-
ído em 1857 para receber a Tesouraria da 
Fazenda Real do Império, em Natal (RN).

Em 2021, nosso programa entrou em uma 
nova fase. O olhar agora é dirigido para a 
revitalização de monumentos históricos de 
cidades do interior do Brasil, iniciando pelo 
Theatro Cinema Guarany, um dos mais be-
los cartões portais do sertão de Pernambu-
co, localizado no município de Triunfo. 

Ainda em processo de desenvolvimento, 
o projeto atua com trabalhos de pesquisa, 
memória e articulação com entes públicos 
e privados, e uma nova frente voltada para 
atividades de educação patrimonial com as 
escolas da cidade. Já são 15 professores 
fazendo parte da iniciativa.

O projeto luminotécnico do Theatro Ci-
nema Guarany está em fase inicial e já foi 
aprovado pela Fundação do Patrimônio 
Histórico e Artístico de Pernambuco (FUN-
DARPE). Sua inauguração está prevista 
para 2022, quando realizaremos um evento 
reunindo a comunidade e artistas locais.

“Ser um dos parceiros das iniciativas de Arte e Cultura do Instituto Neoenergia 
tem sido uma experiência altamente recompensadora. Como profissional, 
tenho tido a oportunidade de trabalhar em projetos de Iluminação Cultural, 
sempre bem estruturados e coordenados pela equipe do INEO, composta 
por colaboradores altamente qualificados e comprometidos. Como cidadão, 
tenho testemunhado a efetiva importância destas ações para a vida das 
pessoas residentes nos territórios onde atuamos. Ser parceiro de iniciativas 
desta natureza transformam nosso trabalho em propósito de vida.”

Zeca Barros
Gestor	Executivo	da	Brasilis	Produções	Culturais

Rampa
Natal no circuito cultural do Nordeste

A iniciativa pretende implantar um equi-
pamento cultural no Complexo Cultural 
da Rampa, em Natal (RN), com um espaço 
para exposições de grande porte para inte-
grar o Patrimônio Cultural do Rio Grande 
do Norte. No local, operava uma antiga es-
tação de passageiros e transporte de cor-
respondências, utilizada como base para 
receber hidroaviões. Durante a Segunda 

Guerra Mundial teve um papel estratégico, 
sendo a primeira base a operar missões na 
América do Sul. 

No momento, o projeto está em sua pri-
meira fase, executando os recursos cap-
tados através da Lei Câmara Cascudo. A 
previsão é lançar o Complexo Cultural da 
Rampa em 2022.4

ORGANIZAÇÕES
CONTRATADAS PARA

A REVITALIZAÇÃO

14
ESCOLAS

BENEFICIADAS

15
PROFESSORES
ENVOLVIDOS

PRINCIPAIS RESULTADOS
(PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO CULTURAL)
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Em	2018,	o	Brasil	voltou	a	figurar	no	mapa	da	

fome	da	ONU,	quadro	que	se	agravou	ao	longo	da	

pandemia	e	colocou	cerca	de	metade	do	país,	116,8	

milhões de pessoas, em situação de insegurança 

alimentar. Essa triste realidade, ao lado da piora 

significativa	de	índices	de	educação	e	saúde,	

impactados	pela	pandemia	de	COVID-19,	mostra	que	

a sociedade brasileira ainda precisa avançar muito 

para superar o problema da desigualdade social. 

AÇÃO
SOCIAL

PILAR

Rozenaide Ribeiro, 

Beneficiada	do	programa	SER
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Programa de Aceleração 
Social Impactô

Impactô Especial COVID-19

Impactô Mulheres

Investimento para reduzir o impacto da pandemia

Desde 2019, o Programa de Aceleração Social Impactô impulsiona  
o desenvolvimento de Organizações da Sociedade Civil e Negócios 
Sociais. Realizado anualmente em parceria com o Instituto Ekloos, 
a iniciativa seleciona organizações para participar de mentorias e 

formações nas áreas de gestão estratégica, negócios 
e inovação, pelo período de cinco meses.

Investimento no protagonismo feminino nas organizações

A segunda edição do Impactô, concluí-
da no início de 2021, teve como objeti-
vo impulsionar ONGs e negócios sociais 
que trabalharam para reduzir o impacto 
da pandemia em suas comunidades. Com 
mais de 400 inscrições recebidas, 16 or-
ganizações foram selecionadas e cada 
uma delas recebeu um incentivo de R$ 
20.000 no início do processo de acele-

Na sua terceira edição, iniciada em 2021, o 
projeto deu visibilidade ao protagonismo 
feminino nas instituições. Foram escolhi-
das dez organizações lideradas, fundadas 
ou cofundadas por mulheres para integrar 

ração, como uma ajuda emergencial aos 
seus projetos. Além de realizar 1.904 ho-
ras de mentorias, as organizações apre-
sentaram suas iniciativas a uma banca de 
avaliadores que deliberou sobre a aloca-
ção de R$90 mil adicionais e distribuiu os 
recursos entre oito delas com base nas 
propostas apresentadas.

o programa, com objetivo de empoderar e 
ampliar sua atuação em causas relevantes 
ao bem-estar social. As organizações de-
veriam atuar para diminuir a desigualdade 
social no interior do Paraná, Piauí, Bahia 

Fundação Ruralista, 

participantes do Impactô Mulheres
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e Minas Gerais, em regiões próximas aos 
empreendimentos de renováveis da Neo-
energia, por meio de ações em educação, 
cultura, meio ambiente, energias renová-
veis, desenvolvimento territorial ou tec-
nologia. O projeto também contou com a 
participação de oito líderes da Neoenergia, 
que atuaram voluntariamente como men-
tores das participantes.

Em meio a um cenário de diminuição dos 
cargos de liderança ocupados por mu-

lheres no país, atividades com o viés de 
gênero são de grande importância. Atual-
mente, segundo dados do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e      Estatística (IBGE), 
as mulheres são líderes em apenas 37,4% 
das empresas, número menor do que os 
39,1% registrados na pesquisa anterior. 
O Instituto Neoenergia e seus parceiros 
estão cientes da necessidade de reverter 
essa realidade e mantêm o compromisso 
de promover a equidade de gênero.

“Estou acompanhando o programa como mentora das organizações 
desde o seu início e, atualmente, estamos na 3ª edição, cujo foco 
é apoiar lideranças femininas atuantes no interior de diversos 
estados brasileiros. Para mim é um imenso orgulho conhecer 
de perto o trabalho de mulheres tão potentes e poder ajudá-
las no desenvolvimento de seus projetos, contribuindo para a 
transformação dos seus territórios e a melhoria da qualidade de 
vida de pessoas vulneráveis em várias regiões do país.”

Mariana Santos

Coordenadora de Iniciativas de Impacto do Instituto Ekloos

“Fazer parte do programa foi para mim uma grande oportunidade 
para fortalecer nossa associação, foi através das nossas reuniões 

remotas com mentores especialistas que ajudaram a pensar 
em soluções para o nosso problema, daí conseguimos então 
desenvolver o nosso projeto desenvolvimento sustentável por 
meio da caprino-ovinocultura e agricultura familiar voltado para 

uma comunidade de 56 famílias com 102 moradores distribuídos 
entre 8 pequenos sítios rurais na comunidade que dependem da 

suas propriedades para garantir o sustento de suas famílias.”

Maria Neuza

Presidente	da	Associação	de	Produtores	Rurais	de	Lagoa	Comprida/BA

ORGANIZAÇÕES DA
SOCIEDADE CIVIL

IMPACTADAS

10
PARTICIPANTES

NAS MENTORIAS

30

MULHERES PARTICIPANTES
NAS MENTORIAS

90%

PRINCIPAIS RESULTADOS
(PROGRAMA DE ACELERAÇÃO SOCIAL IMPACTÔ)
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PLIS - Programa de Líderes
de Impacto Social

Desenvolvendo lideranças sociais

Iniciamos nosso terceiro ano de parce-
ria com o Porto Social criando uma tri-
lha de formação voltada aos líderes de 
iniciativas sociais e pessoas com perfil 
de liderança que se empenham em ini-
ciativas em prol da sociedade. O PLIS - 
Programa de Líderes de Impacto Social 
- trabalha para aprimorar as habilidades 
destes atores em gestão, vendas, comu-
nicação, educação financeira, liderança 
e empreendedorismo social.

Em 2021, selecionamos 35 líderes da 
região metropolitana de Recife (PE), 
sendo 60% mulheres, e oferecemos 
uma trilha online de capacitação duran-

te três meses, composta por aulas ao 
vivo e gravadas, além de lives e mento-
rias coletivas, contabilizando quase 100 
horas de atividades.

Toda a dinâmica do PLIS foi pensada 
para apoiar os participantes no enfren-
tamento dos desafios do empreende-
dorismo social, a nível prático e mental. 
O Instituto Neoenergia acredita que a 
capacitação de lideranças comprometi-
das com os interesses sociais é um mo-
vimento importante para estabelecer 
transformações positivas na sociedade.

AULAS
REALIZADAS

25

ENCONTROS
EM LIVES

6
HORAS TOTAIS

EM LIVES

9

SESSÕES
DE MENTORIAS

26

HORAS TOTAIS  DE
CAPACITAÇÃO/MENTORIAS

95
HORAS TOTAIS 
EM MENTORIAS

52

PESSOAS IMPACTADAS
 INDIRETAMENTE

13.150

LÍDERES
CAPACITADOS

35
LÍDERES MULHERES

CAPACITADAS

60%

PRINCIPAIS RESULTADOS
(PLIS - PROGRAMA DE LÍDERES DE IMPACTO SOCIAL)
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Programa SER
Tecnologias sociais que geram impacto

De acordo com o Atlas Brasil, Rio Gran-
de do Norte e Paraíba estão entre as uni-
dades federativas com os piores IDHM 
do país, ocupando a 16ª e a 23ª posição, 
respectivamente . Com o Programa SER, 
idealizado pela Neoenergia, em parceria 
com o Instituto Neoenergia e a Agência 
de Desenvolvimento Econômico Local 
(ADEL), e desenvolvido via subcrédito so-
cial do BNDES, estamos presentes nesses 
estados, em 14 comunidades  próximas 
aos parques eólicos e linhas de trans-
missão da companhia. São elas: Cruz da 
Menina, em Dona Inês (PB); Serra do Ta-
lhado, Saco dos Goitis, Umbuzeiro Doce, 
Latadinha, Redinha de Cima e Redinha 
de Baixo, em Santa Luzia (PB) e São José 
do Sabugi (PB); Jatuarana, Paraíso, Bom 
Jardim, Massangana, Baixa Verde, Canta 
Galo e Santa Rita, em Bodó (RN) e Lagoa 
Nova (RN). 

Podemos dividir as ações do programa 
em três áreas: ampliação da saúde por 
meio da Segurança Hídrica; Educação 
para o Desenvolvimento e Trabalho e Ge-

ração de Renda – todos pilares do Índice 
de Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDHM). Através delas, buscamos trans-
formar a realidade local impulsionando 
tecnologias sociais, iniciativas de baixo 
custo, sustentáveis e que levam em con-
sideração os saberes daqueles afetados 
diretamente pelos problemas em ques-
tão. Promover o acesso à água e ao sa-
neamento básico, fomentar a educação e 
incentivar o empreendedorismo nas co-
munidades são grandes objetivos do SER.

Em 2021, concentramos nossos esforços 
na implementação de fogões eco eficien-
tes, revitalização de estruturas de acesso 
à água – poços profundos, cata-ventos 
comunitários e cisternas – e envolvemos 
os moradores em inúmeras oficinas sobre 
associativismo, cooperação, segurança 
hídrica, educação financeira e gestão de 
negócios rurais. Essas atividades conti-
nuarão sendo desenvolvidas ao longo do 
próximo ano.

Visita ao quilombo Cruz da Menina/PB
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“Tivemos a conclusão do processo de revitalização do poço 
artesiano aqui na comunidade, uma parte que estava 
danificada. Agora está funcionando a parte da adutora, a caixa 
está recebendo a água normalmente, catavento girando, tudo 
certinho. A gente só agradece por estar chegando mais essa 

ação na comunidade. E graças a Deus, a essas ações, a gente 
conseguiu revitalizar esse poço e está jorrando água.”

Bianca Cristina
Líder	da	Comunidade	Quilombola	Cruz	da	Menina/Dona		(PB)

“A nossa comunidade está sendo beneficiada com a construção da 
sede da associação, um espaço de multiuso. Essa sede tão sonhada e 
desejada por todos nós da comunidade e que vem beneficiar não só 
como espaço para reuniões, conversas, debates, mas também como 
espaço para ser utilizado para que o médico possa vir e atender a 
nossa comunidade. Ou seja, um espaço de múltiplas funções. Isso nos 
alegra, por ter esse sonho se concretizando agora.”

Bruna Araújo
Líder	de	Sacos	dos	Goitis/São	José	do	Sabugi		(PB)

“Aqui, em Jatuarana, tivemos a reforma da associação da nossa comunidade 
e a construção de uma cisterna que servirá para nós e nossos filhos. 
Nós também temos um grupo de mulheres que foi fortalecido depois 
que a Adel e a Neoenergia entraram com o Programa SER, onde 
estamos aprendendo a fazer nossos quintais produtivos. Com 
toda a aprendizagem, já fiz a minha própria horta”.

Lindalicy Rodrigues
Moradora	do	assentamento	Jatuarana,	em	Bodó	(RN).

COMUNIDADES
APOIADAS

14

BENEFICIADOS
DIRETAMENTE

3.525

AGRICULTORES
FAMILIARES

ASSESSORADOS

339

PRINCIPAIS RESULTADOS
(PROGRAMA SER)
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Pessoas e Negócios
Saudáveis

Combate à fome com geração de renda

De 2018 a 2020, o número de brasilei-
ros passando fome aumentou de cerca 
de 10 milhões para mais de 19 milhões . 
O cenário alarmante, deteriorado direta-
mente pelos impactos da pandemia, cha-
ma a atenção para a necessidade de de-
senvolver ações urgentes para combater 
a insegurança alimentar. Desde 2020, o 
Instituto Neoenergia, ao lado do CIEDS, 
trabalha com o projeto Pessoas e Negó-
cios Saudáveis, que tem como objetivo 
oferecer alimentação diária a cidadãos 
em alta vulnerabilidade social, fortalecer 
a atuação de lideranças comunitárias e 

gerar renda para micro e pequenos em-
preendedores destas comunidades.

Em 2021, mobilizamos onze empreende-
dores e cinco organizações sociais de base 
comunitária nas cidades de São Gonçalo 
(RJ), Franco da Rocha (SP), Francisco Mo-
rato (SP), Salvador (BA) e Natal (RN), que 
nos auxiliaram no combate à fome com 
a distribuição de milhares de refeições à 
população de rua, idosos e pessoas sem 
renda das comunidades locais.

“Aprendi muito a conhecer melhor meu negócio, a estabelecer regras no 
negócio, cuidar melhor da parte financeira e ir em busca de mais 
conhecimento, usando todos os ensinamentos das mentorias que 
nos foram dadas. Meu agradecimento por participar das mentorias. 
Obrigado por trazerem uma luz no fim do túnel em minha vida!”

Maria de Deus Mendes da Silva
Núcleo	de	Franco	da	Rocha	(SP)

“Nesse último mês de execução, o que mais escutamos dos beneficiários são os 
inúmeros agradecimentos por esses três meses de certeza de alimentação na 
mesa, apesar de saberem que estamos chegando ao fim de uma ação social que 
deu super certo.”

Vanessa Rocha  
Organização	Clara	Amizade	de	Salvador
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Territórios Saudáveis
Fortalecimento de organizações de base comunitária

Quem melhor para conhecer os proble-
mas e demandas de uma região do que os 
próprios moradores? As organizações de 
base comunitária têm alto pertencimento 
local e possuem um olhar de diagnóstico 
para entender como as desigualdades 
sociais e as violações de direitos afetam 
suas comunidades.

Para potencializar e dar continuidade às 
ações iniciadas no Pessoas e Negócios 
Saudáveis de 2020, em meio à pandemia, 
ampliamos nossa parceria com o CIEDS 
e envolvemos quatro instituições partici-

pantes do projeto em uma nova iniciativa 
em 2021: Territórios Saudáveis. Presen-
tes nas cidades do      Rio de Janeiro (RJ), 
Caieiras (SP), Francisco Morato (SP) e 
Franco da Rocha (SP), essas organizações 
receberam suporte financeiro e de gestão 
para seguir oferecendo respostas emer-
genciais às questões locais.

Destacam-se entre as atividades desen-
volvidas pelo projeto: diagnósticos e ma-
peamento de competências, mentorias; 
encontros online de formação, integração 
e partilha e elaboração de plano de ação. 

“Foi através de vocês que enxergamos como possibilidade para 
nossa Organização atuar com a formação de artistas locais 
numa perspectiva de geração de renda. O que fazíamos era 
natural para nós, mas passamos a ver com outros olhos”.

Roger
Coordenação	da	Associação	Conpoema	(Francisco	Morato,	SP)

“O projeto possibilitou o conhecimento e o reconhecimento sob uma visão 
menos embaçada da realidade em que se encontram centenas de famílias em 
situação de extrema miserabilidade socioeconômica.”

Maurício 
Equipe	da	Creche	Comunitária	do	Salgueiro

REFEIÇÕES
DISTRIBUÍDAS

33.620
EMPREENDEDORES

MOBILIZADOS

11

MULHERES
EMPREENDEDORAS

MOBILIZADAS

90%
(83,03% NEGROS OU PARDOS)

PESSOAS BENEFICIADAS

1.317

BENEFICIÁRIOS
DESEMPREGADOS

67,2%

PRINCIPAIS RESULTADOS
(PESSOAS E NEGÓCIOS SAUDÁVEIS)
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São João e
Boas Energias

Solidariedade com os trabalhadores das festas de São João

Pelo segundo ano consecutivo, as tradi-
cionais celebrações de São João foram 
canceladas em todo o país devido à pan-
demia. Para apoiar as pessoas impactadas 
financeiramente pela ausência de uma das 
maiores festividades do Brasil, o Institu-
to Neoenergia integrou a campanha São 
João e Boas Energias, lançada em 2021 
pela Neoenergia em parceria com o Trans-
forma Brasil. Para termos a dimensão das 
perdas, apenas nas cidades de Caruaru 
(PE) e Campina Grande (PB), considera-
das as sedes das duas maiores festas de 

São João, os eventos movimentam cerca 
de R$ 400 milhões por ano. Juntos, mobi-
lizamos a entrega de 10 mil cestas básicas 
a instituições sociais que apoiam famílias 
impactadas pelo cancelamento dessas co-
memorações, em São Paulo, Distrito Fe-
deral, Bahia, Rio Grande do Norte e Per-
nambuco. Não teve arraiá, mas não faltou 
solidariedade e empenho para oferecer 
melhores condições de vida à população 
afetada pela não realização dos festejos.

HORAS DE PROCESSO
FORMATIVO

42
LIDERANÇAS

SOCIAIS
ENVOLVIDAS

8
PLANOS DE

AÇÃO ELABORADOS

4

VALOR DOADO
PARA AS ORGANIZAÇÕES

R$ 60.000,00

CESTAS BÁSICAS
DOADAS

10.000
TONELADAS QUANTIDADE

DE ALIMENTOS

130

PRINCIPAIS RESULTADOS
(TERRITÓRIOS SAUDÁVEIS)

PRINCIPAIS RESULTADOS
(SÃO JOÃO E BOAS ENERGIAS)
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Todos os anos, a Neoenergia Renováveis re-
aliza uma celebração de Natal, com entrega 
de cestas básicas em comunidades próximas 
aos parques eólicos da companhia. Desde 
2019, o Instituto Neoenergia conduz o 
projeto, que em 2021 percorreu 1.000 

Natal Solidário

quilômetros e distribuiu, ao longo de  três 
dias, toneladas de donativos para mora-
dores de Santa Luzia (PB), São José do 
Sabugi (PB) e Rio do Fogo (RN). 

O Instituto Neoenergia compõe o Gru-
po de Institutos, Fundações e Empresas 
(GIFE), associação de investidores sociais 
do Brasil que oferece um ambiente de diá-
logo e colaboração entre as organizações. 
Trata-se de uma plataforma com o obje-
tivo de promover o investimento social 
privado (ISP) de forma voluntária e sis-
temática, através de qualificação técnica, 
atuação em rede, fortalecimento político 
institucional e apoio à atuação estratégi-
ca das organizações. São criadas oportu-

Colaboração Institucional

nidades de ampliação e fortalecimento 
dos projetos das organizações, a partir 
do estímulo à autonomia, diversidade e 
inovação. Nesse contexto, o espaço de ar-
ticulação para debates sobre assuntos es-
tratégicos oferecido pelo GIFE é de suma 
importância, pois permite ações conjuntas 
em diversos níveis, além de apoio e supor-
te para as mobilizações em redes.

COMUNIDADES
IMPACTADAS

COLABORADORES
ENVOLVIDOS

25 12

FAMILIAS
BENEFICIADAS

1.072
TONELADAS

ALIMENTOS DOADOS

17

PRINCIPAIS RESULTADOS
(NATAL SOLIDÁRIO)
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O INSTITUTO NEOENERGIA EM NÚMEROS

2021 2020 2019

TOTAL INVEST. EM PROJETOS (R$ MIL) 9129 9487 4577

TOTAL INVEST. COM GASTOS EM GESTÃO (R$ MIL) 9666 9976 4758

Formação e Pesquisa 914 794 401

Recursos próprios 914 794 401

Biodiversidade e Mudanças Climáticas 606 653 344

Recursos próprios 606 653 344

Arte e Cultura 4116 4403 3340

Recursos próprios 507 196 203

ISS Rio 31 - -

Faz-Cultura BA* 850 - -

ProaAc (SP) - 781 770

Câmara Cascudo (RN) 2729 3426 2367

Ação Social 3473 3618 471

Recursos próprios 1752 2622 454

Lei Paulista de Incentivo ao Esporte (SP) - 515 -

Subcrédito social - BNDES 1721 481 17

Colaboração Institucional 20 19 21

Recursos próprios 20 19 21

Gastos de gestão 537 489 181

Recursos próprios 537 489 181

*gerenciada pela INEO - em 2019, a Neoenergia desenvolveu iniciativas via Faz-Cultura, mas que não foram coordenadas pelo 
Instituto Neonergia

19 iniciativas desenvolvidas

Mais de 67 toneladas de alimentos 
distribuídos, impactando quase 

5 mil famílias

900 inscrições em editais, 
sendo 711 habilitadas

Atuação em 189 municípios 
 de 10 estados + DF

22.589 beneficiados 
diretamente

86.994 beneficiados 
indiretamente

989 mulheres 
beneficiadas diretamente
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CONCLUSÃO

Mais de R$ 9 milhões investidos em projetos distribuídos nos nossos pilares. 22 mil pes-
soas impactadas diretamente e 87 mil indiretamente. Quase 190 territórios alcançados 
por meio de 19 iniciativas desenvolvidas. Esses são apenas alguns dos resultados alcan-
çados ao longo de 2021, um ano ainda difícil para o país e o mundo, mas definitivamente 
um ano que representou a consolidação do Instituto Neoenergia dentro do que a organi-
zação se propõe a realizar como sua missão.

Seguimos ampliando territórios e públicos a serem alcançados, nos colocamos mais em 
evidência como forma de contribuir para a formação de redes, retomamos ações que 
haviam sido suspensas, focamos ainda mais em crianças, jovens e mulheres como forma 
de levar mais desenvolvimento para as comunidades onde trabalhamos e aproveitamos 
todas as oportunidades que a tecnologia nos proporcionou.

Isso não significa que os desafios foram todos superados ou que os objetivos foram con-
quistados. Queremos nos aproximar ainda mais da sociedade, seja levando informações 
científicas com linguagem acessível, promovendo a educação ambiental que necessita-
mos, seja trazendo as organizações não-governamentais para cada vez mais perto nos 
ajudando a construir e implementar iniciativas coerentes e relevantes para os territó-
rios, seja aumentando a nossa presença junto aos demais institutos e fundações empre-
sariais e na contribuição para a melhoria da qualidade de vida de pessoas e comunidades 
para amplificar a nossa voz e, consequentemente, nossa capacidade de colaborar com 
políticas públicas e práticas corporativas relacionadas ao desenvolvimento sustentável.

2022, portanto, já chega nos instigando a ir além, e o trabalho já começou!
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