O Instituto Neoenergia atua em linha aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das
Nações Unidas (ONU), que fez o chamado para a Década da Ação,
buscando engajar a sociedade no alcance da Agenda 2030. Em cada
projeto desenvolvido, as metas são associadas e fica clara a
importância de manter o protagonismo para o desenvolvimento
sustentável e social do planeta.

PROJETOS
INSTITUTO
NEOENERGIA
1

ERRADICAÇÃO
DA POBREZA

Mobilização de recursos para uso de Leis de
Incentivo Estaduais de Incentivo à Cultura
e Esporte pela Neoenergia e suas distribuidoras,
localizadas nos Estados da BA, RN, e SP.

projetos inscritos no Edital
Transformando Energia
em Cultura (RN).

174
2

Abaixo é possível conferir como cada iniciativa do Instituto reforça
os ODS e como a Neoenergia marca presença nesse cenário de
responsabilidade social e transformação.

FOME ZERO
E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL

70.500

refeições distribuídas

beneficiando

7meses 2.615
durante

13,5 T

1.098

70
50

de capacitação oferecidas a

gestores e colaboradores de
organizações da sociedade civil,
por meio do Impactô.

horas de capacitação
oferecidas para

Caravana Energia Que
Transforma contabilizou

empreendedores sociais
durante o programa DroPS.

149

Foram

Edital Transformando Energia
em Cultura, que apoiou

O Balcão de Ideias
contabilizou

socioculturais potiguares,
por meio da Lei Estadual de Incentivo
à Cultura Câmara Cascudo, voltadas
prioritariamente para crianças e jovens.

horas formativas para
educadores e gestores
educacionais com foco nos
novos desafios da educação.

4.684

15 iniciativas

5

doadas para o Fundo
Transforma Brasil.

EDUCAÇÃO
DE QUALIDADE

1.904 horas
58

cestas básicas

pessoas diretamente
no Natal Solidário.

e beneficiaram

4

12mil

4.400

de alimento

cestas básicas doadas

pessoas no programa
Pessoas e Negócios
Saudáveis.

489
125

pessoas formadas com foco na
ampliação da democratização das
escolas e redes públicas de educação.

85 mulheres

44 mulheres

x2

participantes dos cursos da Caravana
Energia Que Transforma (RN).

R$

participantes do Programa de
Aceleraçãos Social Impactô.

TRABALHO DECENTE E
CRESCIMENTO ECONÔMICO

599.250,00

projetos socioculturais
no edital Transformando
Energia em Cultura.

15

REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES

No Impactô,

16
58

21
&mulheres
44

organizações participaram
da aceleração, que envolveu

negros

gestores e
colaboradores, sendo:

11

12

de economia no consumo
de energia do prédio do
Memorial Câmara Cascudo.

65%

Participação em simpósios
de preservação locais, pelo
projeto Flyways.

Elaboração de quatro mapas de expansão
do coral-sol e articulação do engajamento
da rede sobre a proliferação desta espécie
invasora no Brasil, no projeto Coralizar.

Realização do Desafio de Corais
com universitários a fim de
fomentar a agenda de restauração.

12.000 km

21censos
14 mil aves

35
17

Contribuição científica no estudo de
adaptação de espécies brasileiras aos
efeitos das mudanças climáticas.

VIDA
TERRESTRE

Acompanhamento e engajamento na
preservação de uma área de cerca de

16

Fomento à economia azul
com o projeto Coralizar.

AÇÃO CONTRA A
MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA

Submissão de um artigo científico internacional
“Abundance And Evidence Of Reproduction Of
Wilson’s Plover In Northeastern Brazil” pelos
pesquisadores do projeto Flyways Brasil.

16

participantes dos cursos e três cursos
realizados para gestores socioculturais
do Rio Grande do Norte.

CONSUMO E
PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS

13

e observadas
cerca de:

149

investidos no projeto de Iluminação
Cultural do Memorial Câmara Cascudo (RN).

Aproximação com cinco empresas locais,
nas salinas da Bacia Potiguar, a fim de
criar um relacionamento sobre produção
sustentável no projeto Flyways.

15

Caravana Energia que
Transforma contou com

CIDADES E
COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

R$ 347.527,00

Foram
realizados

Contratação de
empresas
para realizar o projeto de iluminação
do Memorial Câmara Cascudo até
a sua inauguração, gerando trabalho
e renda para 10 profissionais
diretamente envolvidos.

Investidos em

empreendedores locais do
Pessoas e Negócios Saudáveis.

10

5

2,4 Milhões

R$

repassados para

29

professores inscritos
nas capacitações

IGUALDADE
DE GÊNERO

x4

8

participantes
dos cursos.

2

22 limícolas
45 espécies
sendo

contribuindo para preservação de cinco espécies da
Lista Vermelha (lista de espécies ameaçadas), no projeto
Flyways Brasil. Além de preparo para a submissão
da Bacia Potiguar como um sítio de importancia
hemisférica para as espécies de aves limícolas.

PAZ, JUSTIÇA E
INSTITUIÇÕES EFICAZES

organizações da sociedade
civil participantes no
Impactô, envolvendo

iniciativas sociais envolvidas
no DroPS, contribuindo com

58
50

gestores e
colaboradores
nas acelerações.

empreendedores
sociais.

149

Na Caravana Energia
que Transforma foram

representantes de organizações
socioculturais participantes dos cursos.

6

organizações de base
comunitária fortalecidas no
Pessoas e Negócios Saudáveis.

PARCERIAS
E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO

Após o DroPS, as iniciativas
participantes conseguiram
novas parcerias para
ampliar seus impactos

71

Criação de uma rede de parceiros no
projeto Coralizar, conectando cerca de
atores importantes na agenda
de restauração de corais.

31

19
Na ação do Natal Solidário, além
da entrega das cestas básicas,
foi promovida uma parceria com a
Secretaria de Saúde de Rio do Fogo
(RN) para oferecer atendimento
odontológico e orientações com
a médica da região sobre a
importância do uso de máscaras
e higienização correta das mãos
durante a pandemia.

líderes da Neoenergia
participaram como mentores
voluntários no Impactô.

Edital Transformando Energia em
Cultura: Por meio da Lei Estadual de
Incentivo à Cultura Câmara Cascudo,
o Instituto contou com a parceria da
Fundação José Augusto, responsável
pela gestão da Lei vinculada ao
Governo do RN para conseguir
concretizar o edital.

Fonte: Memória de Atividades 2020 | Instituto Neoenergia

Matchfunding envolvendo Instituto
Neoenergia, Neoenergia e seus
colaboradores para potencializar as
doações ao Fundo Transforma Brasil.

9

redes municipais de
educação envolvidas no
projeto Balcão de Ideias.

Iluminação Cultural do Memorial
Câmara Cascudo: participação de
instituições públicas federais, estaduais,
municipais e algumas empresas
privadas para a conclusão do projeto,
totalizando o relacionamento com

13

organizações

