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MENSAGEM

DIRETORA-PRESIDENTE
Embora estejamos felizes em

é preciso ir além da nossa visão sobre o que

apresentar a primeira Memória

acreditamos ser o caminho para a melhoria de vida

do Instituto Neoenergia
- que representa mais um capítulo

das pessoas, seja na dimensão social, econômica
ou ambiental. E nosso primeiro passo, ao pensar
na criação e gestão de novos editais, ações e projetos,

dessa história -, ela chega num

é estabelecer o diálogo com as organizações sociais,

momento de reconfiguração global.

associações de moradores, lideranças comunitárias
e poder público local, para compreendermos suas

A pandemia da COVID-19 alçou o mundo a uma nova
realidade. As redes de solidariedade, a reflexão sobre
a sustentabilidade e a articulação e fortalecimento
das organizações da sociedade civil para a redução

necessidades e atuarmos de forma eficaz para
a sustentabilidade dessas comunidades.

da desigualdade social, o enfrentamento da extrema

Foi dessa forma que encerramos 2019 com importantes

pobreza e a preservação do meio ambiente nunca

iniciativas, que nos dão muita certeza de que estamos

foram tão necessários quanto agora, para atuarmos

no caminho certo. Quem atua na área social sabe

em prol do futuro das próximas gerações. Que mundo

o quão é gratificante ver projetos que atendem

queremos deixar como legado?

a crianças e adolescentes, com atividades de
inclusão e educação complementar, de arte e cultura

Essa pergunta é um dos motes da gestão do Instituto
Neoenergia desde sua criação no Brasil. Fundado
em 2015 com o nome de Instituto Iberdrola Brasil,
como braço de atuação no país da Fundación Iberdrola
España, o Instituto Neoenergia, como passou a

profissionalização de famílias que vivem da agricultura
de subsistência em regiões rurais do Brasil; que inovam
na iluminação de monumentos de relevância histórica

se chamar desde 2018, vem desenvolvendo, nesses

ao país, tornando-os mais um elemento de valorização

cinco anos, ações e projetos nos pilares de Formação

cultural numa cidade; e que emocionam com a

e Pesquisa, Biodiversidade e Mudanças Climáticas,

devolução de uma tartaruga marinha ao seu habitat

Arte e Cultura, Ação Social e Colaboração

natural, após ser resgatada numa praia com risco de

Institucional, nas regiões onde a Neoenergia está

morte e cuidada por biólogos. Em todas essas ações,

presente no país.

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

E 2019 foi um ano especial na consolidação de nossa
atuação. Fortalecemos nossas parcerias estratégicas
na criação e apoio a ações e projetos de organizações
da sociedade civil (OSCs) e negócios sociais, com
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e socioesportivas; ações que contribuem com a

e as metas da Agenda 2030 estão presentes
no nosso dia-a-dia.

Queremos
conectar pessoas,
fortalecer
as redes da
sociedade civil
e contribuir
para a redução
da desigualdade
social,
apoiando ações
e projetos
para o alcance
das metas
da Agenda 2030.
Esse é o legado
que queremos
deixar no mundo”
Renata Chagas
Diretora-Presidente do
Instituto Neoenergia

Não posso terminar sem agradecer a toda a equipe

um olhar atento às demandas das populações, aos

do Instituto Neoenergia, aos colaboradores das

impactos ambientais nas regiões em que vivem e na

empresas da Neoenergia e das fundações da Iberdrola

melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

na Espanha, Estados Unidos, Reino Unido e México.

Entendemos que para construir novas parcerias

Colocamos energia no que mais importa!
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EM CONEXÃO

COM OS ODS
O Instituto Neoenergia assumiu,
para o ciclo de 2018 a 2022, o desafio
de colaborar com o alcance dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS),
na contribuição à melhoria da qualidade
de vida das pessoas mais vulneráveis,
na seleção, gestão e promoção de
projetos nas regiões onde a Neoenergia
está presente no Brasil.
Entre os 17 ODS, o Instituto segue
o Plano Diretor da Fundación Iberdrola,
com iniciativas em cinco ODS prioritários
em cada pilar de atuação, para
o alcance das metas da Agenda 2030:
Formação e Pesquisa (ODS 4),
Biodiversidade e Mudanças Climáticas
(ODS 15), Arte e Cultura (ODS 11),
Ação Social (ODS 1) e Colaboração
Institucional (ODS 17).
Em 2019, seus 12 projetos e ações,
distribuídos nesses pilares foram
integralmente alinhados aos ODS,
para o alcance das metas da
Agenda 2030, da Organização
das Nações Unidas.

6
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FORMAÇÃO E PESQUISA
NOSSOS PILARES

D E AT UA Ç Ã O

Apoiamos a formação e a pesquisa em geral,
desenvolvendo programas de educação infantil
e capacitação e formação de professores, orientados
a superar as desigualdades e promover oportunidades.

Nossa atuação está fundamentada
em cinco pilares, de acordo com
o Plano Diretor de todas as Fundações
do Grupo Iberdrola no mundo,
para o alcance dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS)
e das metas da Agenda 2030, da ONU.

BIODIVERSIDADE
E MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Apoiamos a proteção do meio ambiente e a melhora
da biodiversidade, para contribuir ativamente na luta
contra as mudanças climáticas. Desenvolvemos projetos
de monitoramento e proteção da fauna terrestre, assim
como projetos de conservação e de uso sustentável
dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos.

ARTE E CULTURA
Reconhecemos a contribuição da arte e da cultura
para o desenvolvimento sustentável. Valorizamos
patrimônios históricos e artísticos pelo Programa
de Iluminação Cultural e apoiamos projetos próprios,
ou por meio de editais regionais, pelo Transformando
Energia em Cultura, para a promoção da rica
diversidade local e brasileira.

AÇÃO SOCIAL
Contribuímos com o desenvolvimento humano, inclusão
e oportunidades para pessoas e grupos vulneráveis,
apoiando também organizações da sociedade civil.

COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL
Colaboramos com entidades sociais e instituições
públicas de interesse institucional para o Instituto
Neoenergia. Desenvolvemos ações próprias que
impulsionem alianças em favor do alcance dos ODS.
8

Tenho o prazer
em apresentar
a primeira Memória
do Instituto
Neoenergia.
Mais um marco
de nossa articulação,
engajamento e diálogo
com a sociedade civil
rumo ao crescimento
sustentável
e ao alcance
da Agenda 2030”
Mario Ruiz-Tagle
Diretor-Presidente da Neoenergia
9

Capacitação
de professores
em São Francico
do Conde/BA.

A valorização do professor é fundamental
para o fortalecimento da educação
no Brasil”

Nathacha
Ferreira
Coordenadora
do CIEDS

Atividade durante o percurso formativo em Francisco Morato/SP.

Balcão de Ideias e Práticas
Educativas
Construção de redes colaborativas
em prol da educação
O professor titular da Universidade de São Paulo e diretor
do Instituto Paulo Freire, Moacir Gadotti, costuma dizer
que “a educação é um lugar onde toda a nossa sociedade
se interroga a respeito dela mesma – ela se debate
e se busca”.

1 FORMAÇÃO E PESQUISA
Embora o Brasil tenha evoluído nos últimos 15 anos
na área educacional, o país ainda apresenta uma
posição baixa no ranking dos principais indicadores
de educação, como o Pisa (Programa Internacional
de Avaliação de Estudantes)1, comparado aos outros
países. Em sua última edição em 2018, o Pisa,
que avalia o desempenho dos alunos de 15 anos
de 79 países nas disciplinas de matemática, ciências
e leitura, a média do país foi de 413 pontos, diante
da máxima de 555, da China, primeira colocada.
Um de nossos pilares de atuação é o de Formação
e Pesquisa. Acreditamos no fomento à educação
como principal ferramenta para a inclusão social
e a redução de desigualdades.
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No final de 2018, iniciamos um mapeamento
de indicadores educacionais nas regiões onde
a Neoenergia está presente no Brasil, como passo
para implementar um projeto dirigido ao
fortalecimento da educação em redes municipais
e públicas de ensino.
No início de 2019, encontramos no Centro Integrado
de Estudos e Programas de Desenvolvimento
Sustentável (CIEDS) o parceiro para a construção
do projeto Balcão de Ideias e Práticas Educativas,
de capacitação de professores e gestores escolares,
para melhorar e fortalecer a formação dos atores
envolvidos, estimulando a criação e sistematização
de práticas educativas alinhadas às dez Competências
Gerais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Durante o primeiro ano do projeto, o Balcão de Ideias
e Práticas Educativas apoiou os planos das redes
municipais de educação de cinco cidades – São Francisco
do Conde (BA), Itapebi (BA), Itaparica (BA), Caieiras (SP)
e Francisco Morato (SP), impactando diretamente 1.181
professores e gestores escolares, totalizando 620 horas
de formação e beneficiando mais de 18 mil alunos
das redes municipais das cidades envolvidas.
Nas 89 oficinas realizadas, cerca de 258 práticas
educativas foram cocriadas e levantadas de forma
colaborativa, a partir da construção conjunta de
conhecimento entre professores e gestores escolares,
incentivando a inovação das estratégias pedagógicas.
O projeto se dividiu em três ciclos: o formativo,
onde os profissionais receberam as capacitações e
desenvolveram atividades para cocriação das práticas;
o de implementação, onde foi criado um espaço para
implementar as práticas cocriadas no ambiente escolar;
e o de disseminação, por meio de seminários entre
as redes e pela plataforma on-line 2 criada pelo projeto,
com o diferencial de disponibilizar as diferentes práticas

educativas criadas por professores para professores,
permitindo sua reaplicação e inspirando o processo
criativo de outras redes no Brasil.
Em 2020, o projeto será ampliado, alcançando
novas redes municipais de educação. O projeto terá
continuidade nas redes da Bahia e São Paulo, com o foco
na assessoria da gestão escolar, criando oportunidades
de reflexão para que toda a escola esteja voltada à
criação de ambientes inovadores de aprendizagem.

1.181
258
18

Professores e
gestores capacitados

Práticas cocriadas

Mil alunos beneficiados

R$
458
mil
Investimento total
(R$ 401 mil em 2019)
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O Brasil tem duas rotas migratórias de aves,
a Atlântica e a Central. O censo é importante
para a preservação dessas espécies”

Projeto CEMAM
Município de
Areia Branca/RN.

Juliana
Almeida
Gerente
de Projetos
SAVE Brasil

Monitoramento de aves migratórias na Bacia Potiguar.

Flyways
De olho nas rotas migratórias das aves

2 BIODIVERSIDADE
E MUDANÇAS CLIMÁTICAS
No pilar Biodiversidade e Mudanças Climáticas,
temos como principal objetivo apoiar projetos que
impulsionem o desenvolvimento sustentável,
com ações de preservação das espécies e minimização
de impactos ambientais, em parceria com organizações
reconhecidas globalmente, como a SAVE Brasil, braço
da BirdLife International, e a WWF-Brasil (World Wide
Fund Nature), além das nacionais, como o Centro
de Estudos e Monitoramento Ambiental (CEMAM),
no Estado do Rio Grande do Norte (RN).
Estas articulações são fundamentais para o Brasil,
que compõe junto a outras 17 nações o grupo de países
que mantém 70% de toda a biodiversidade do mundo,
na busca de soluções conjuntas para conservar os
12

ecossistemas e habitats 3. Seus biomas terrestres:
Mata Atlântica, Amazônia, Cerrado, Caatinga,
Pantanal e Pampa, que abrigam 20% das espécies
do planeta, constituem 20% de toda a flora global,
com mais de 55% de cobertura vegetal nativa
e 15% da água doce do planeta. Com 12 mil milhas
de costa litorânea, a biodiversidade da fauna marinha
do país também é considerada uma das mais ricas
do planeta, com espécies de corais e animais
que são exclusivas da costa brasileira.
O país também é uma importante rota de aves
migratórias da América do Sul, que partem do
Hemisfério Norte ao Sul em seus ciclos de reprodução,
e se alimentam em algumas regiões, como a Bacia
Potiguar, no Nordeste.

A organização não governamental SAVE Brasil integra
a aliança global BirdLife Internacional e é apoiada pelo
Instituto Neoenergia, desde 2018, no projeto Flyways
Brasil - de conservação e mapeamento de aves limícolas
migratórias. Flyways é o termo em inglês usado para
designar as rotas migratórias - são sete no mundo.
A parceria dá sequência à formalizada, em 2015,
com o Instituto Iberdrola Brasil para o mapeamento
e identificação das áreas importantes para espécies
de aves que usam as rotas migratórias do país:
a Atlântica e a Central.
Em 2019, o projeto focou na importância do Nordeste
brasileiro para as aves migratórias que vêm do
Ártico, onde nascem e se reproduzem. Finalizada
a reprodução, essas aves migram e vêm passar,
na América do Sul, o inverno do Hemisfério Norte.
Na Bacia Potiguar, no estado do Rio Grande do Norte,
a SAVE Brasil lidera um grupo de ornitólogos e biólogos
que vão a campo realizar o censo das espécies e fazer
um mapeamento de áreas onde elas são encontradas.
A maior concentração de aves ocorre no período
entre setembro e maio, meses que marcam as épocas
de migração e o período não reprodutivo das espécies.
Além dos trabalhos com as aves, o grupo aproveita as
viagens para estreitar o relacionamento com as pessoas
locais, que residem na rota das aves, e assim informar
e conscientizar a comunidade.
Em 2019, foi possível observar que das 49 espécies
que usam a Bacia Potiguar, 22 são aves limícolas,
sendo 16 migratórias. Cinco espécies de aves limícolas

constam na Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna
Ameaçadas de Extinção. Seis espécies são residentes
- permanecem na área durante todo o ano - como
a Batuíra-bicuda (uma das espécies ameaçadas de
extinção). O projeto trouxe ainda um resultado
de grande relevância e impacto para a conservação
de aves migratórias nas Américas: comprovou que
a Bacia Potiguar é um local de grande importância para
o Maçarico-de-papo-vermelho, também ameaçado de
extinção. É nessa área que mais de 1% de sua população
mundial encontra abrigo e alimento anualmente.
O grande desafio do Flyways, em 2020, será informar
e engajar a comunidade local na conservação das aves
migratórias para que, através do uso sustentável, as
aves e as pessoas possam continuar encontrando nessa
região os recursos necessários a sua sobrevivência.

21
22

Censos de contagem
e identificação de espécies
de aves
Espécies limícolas
impactadas

R$ 1,26 milhão
Investimento total
(R$ 243 mil em 2019)
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Gerar conhecimento sobre os corais nos ajuda
a analisar os efeitos das mudanças climáticas e
suas possíveis soluções”

Vinícius Nora
Analista de
Conservação
Prog. Marinho
WWF-Brasil

Biólogos e oceanógrafos trabalham em
parceria com a comunidade, monitorando e
ajudando as espécies”

Aline Bonfim
Presidente
do CEMAM

Tartaruga sendo tratada em uma das seis bases de resgate e salvamento do CEMAM.

Cetáceos da Costa Branca
Rede de proteção à fauna marinha
Uma das piscinas naturais escolhidas para sediar a pesquisa em Porto de Galinhas/PE.

Coralizar
Corais: fonte de vida dos oceanos
A costa brasileira percorre 463 cidades, em 17 estados,
totalizando 9 mil quilômetros de extensão, 3 mil
formados por recifes de corais. Os corais são a fonte
de vida dos oceanos, responsáveis pela alimentação
de 65% das espécies marinhas, mas, apesar dos recentes
avanços de sua conservação no país, apenas 2% de
toda essa biodiversidade estão protegidos4.
Desde o início de 2019, o Instituto Neoenergia e a World
Wide Fund Nature Brasil (WWF-Brasil) formalizaram
parceria no projeto Coralizar, que estuda esse
ecossistema marinho e os impactos das mudanças
climáticas sobre ele.
Durante o ano, em parcerias formadas entre a WWFBrasil e organizações acadêmicas, foram desenvolvidas
diversas pesquisas sobre temas, como áreas de
resgate e recuperação de corais, de branqueamento
e condições de sobrevivência, além de um estudo
sobre a proliferação do Coral Sol - espécie oriunda
do Oceano Pacífico trazida pelo transporte de
plataformas do segmento de óleo e gás - que,
por sua capacidade dominante, provoca a extinção
dos corais nativos, reduzindo a oferta de alimento
a outras espécies marinhas.
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7
20
3
60

Organizações envolvidas

Pesquisadores

Frentes de pesquisa
de desenvolvimento sustentável
dos mares e oceanos

Mudas de corais
(Mussismilia Harttii ) resgatados
e em processo de restauração

R$
751
mil
Investimento total
(R$ 100 mil em 2019)

O projeto Cetáceos da Costa Branca (PCCB) surgiu
em 1998, na Universidade Estadual do Rio Grande
do Norte, idealizado por alunos e professores que
tinham interesse em trabalhar com o comportamento
da fauna marinha. Seu primeiro projeto foi na Praia
de São Cristóvão, no município de Areia Branca,
com a observação de golfinhos em ambiente natural,
a partir de um ponto fixo de acompanhamento
que subsidiasse novas informações para pesquisas
científicas.
Com atuação em um dos estados com a maior
concentração de comunidades costeiras do Brasil,
o projeto começou a receber demandas da população
sobre o encalhe de outros animais marinhos na
região, como o peixe boi, e passou, em 2009, a realizar
o monitoramento e resgate de espécies encalhadas
nas praias da Bacia Potiguar.
Em setembro de 2019, um grande vazamento de
petróleo cru, que atingiu a costa das regiões Nordeste
e Sudeste do Brasil, levou o Instituto Neoenergia
a formalizar sua parceria com o PCCB, por meio
do CEMAM (Centro de Estudos de Monitoramento
Ambiental). A parceria viabilizou uma operação
intensa, durante 114 dias, com a participação
de 90 profissionais, entre biólogos e oceanógrafos,
no monitoramento de mais 80 praias atingidas
no estado para o resgate e salvamento de animais
oleados. Foram percorridos mais de 64 mil quilômetros
de praias, incluindo também algumas de sua fronteira

com estado do Ceará. Foram resgatadas 14 tartarugas
e uma ave marinha.
O grande ápice do projeto é a devolução dos animais
recuperados e tratados, nas seis bases de tratamento
do projeto no RN, a seu hábitat natural, com a
realização de atividades ambientais que envolvem
a comunidade costeira - que passa a ser uma grande
parceira no atendimento em primeiros socorros aos
animais encalhados, até a equipe do CEMAM chegar
ao local. Dias antes da devolução do animal ao mar,
a equipe realiza atividades educativas com alunos
das escolas públicas e com pescadores, explicando
os casos clínicos e a importância da preservação
daquela espécie. A comunidade participa do momento
da devolução da espécie ao mar, numa celebração
à preservação da biodiversidade da fauna
marinha brasileira.

14
64

Animais resgatados
Mil km de praias
monitoradas no RN

R$
30
mil
Investimento total
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Projeto Conexão
Elefante Cultural/RN.

PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO CULTURAL

A Fortaleza da Barra Grande é a única fortificação espanhola do Brasil - Guarujá/SP.

Iluminação da Fortaleza
da Barra Grande
Energia que ajuda a contar histórias
O Programa de Iluminação Cultural, que integra
nosso pilar de Arte e Cultura, tem como objetivo
principal revitalizar edificações históricas brasileiras,
a partir de um projeto de iluminação ecoeficiente
que ajude a contar à população e aos visitantes sua
representatividade e seus valores artísticos e culturais.

3 ARTE E CULTURA
Para nós, a contribuição à arte e cultura são
fundamentais ao desenvolvimento sustentável.
Além de seu valor simbólico e intangível, o setor
cultural é formado por diversas atividades criativas
e econômicas que fomentam o turismo, possibilitam
o incremento de trabalho e renda e melhoram
a qualidade de vida em benefício da sociedade.
Em 2019, o setor representou 2,64% do PIB brasileiro5.
Nossa atuação no pilar de Arte e Cultura inclui desde
a valorização de patrimônios históricos e artísticos,
com o Programa de Iluminação Cultural, ao apoio
a projetos de fomento e acesso à cultura nos estados
onde a Neoenergia está presente.
Entendemos o pilar como ferramenta importante
à inclusão social e na redução das desigualdades,
num país de riquezas e diversidade cultural tão
amplas como o Brasil. Nossos projetos e parcerias
se baseiam em alcançar as comunidades com ações
16

que também contemplem uma agenda de atividades
culturais, com apresentações e produções educativas
e de entretenimento, que respeitem e deem atenção
às diferenças e singularidades artísticas do país.
Em 2019, nossos projetos foram além do que
imaginávamos. O Edital Transformando Energia
em Cultura, viabilizado junto à Cosern - Companhia
Energética do Rio Grande do Norte -, por meio
da Lei Estadual de Incentivo à Cultura Câmara
Cascudo, beneficiou 18 projetos socioculturais,
com investimento total de mais de R$ 2,4 milhões,
permitindo uma jornada de diferentes ações
em inúmeros municípios do Rio Grande do Norte,
alguns além das fronteiras estaduais.
No estado de São Paulo, o projeto Mentes Brilhantes
potencializou competências socioemocionais,
por meio de aulas de teatro, para alunos da rede
pública de ensino.

Por meio da iniciativa, buscamos aproximar as pessoas
de sua história, valorizando patrimônios do país
e ajudando a despertar um senso de pertencimento
que se traduz no cuidar, além de ampliar o potencial
turístico e de ocupação nas cidades beneficiadas.
Iniciamos o programa em 2015, com a iluminação
da Cruz de Cabrália, na Bahia, monumento que
é um marco da história brasileira.
Em 2018, concluímos a nova iluminação do Forte
das Cinco Pontas, em Recife (PE), monumento
que registra o breve período da ocupação holandesa
no país, no século XVII, e onde funciona o Museu
da Cidade do Recife. O Forte ganhou uma iluminação
que permite a troca de tonalidades de cores de acordo
com datas temáticas do calendário brasileiro,

numa intervenção da luz como coadjuvante em shows
e apresentações públicas.
Em 2019, entregamos a nova iluminação da Fortaleza
da Barra Grande, no Guarujá, em São Paulo - única
fortificação espanhola no Brasil, erguida no ano de
1584 e tombada pelo Instituto de Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (IPHAN), em 1964. O novo projeto
contemplou pontos de iluminação externos e internos
que destacaram as muralhas da fortificação, valorizando,
ainda, o Museu Histórico da Cidade que funciona
na fortaleza.
Durante o ano, demos também início ao projeto de
iluminação cênica para a fachada externa do Memorial
Câmara Cascudo, localizado na Cidade Alta, região
histórica de Natal (RN), com conclusão prevista para
2020. Construído em 1857 para sediar a Tesouraria
da Fazenda Real durante o Império, o prédio tem estilo
neoclássico e, entre 1952 e 1977, sediou a Delegacia
Fiscal e o Quartel General do Exército. Em 1987,
passou a abrigar o Memorial em homenagem a Câmara
Cascudo, o maior folclorista brasileiro nascido na cidade.
Memorial Câmara
Cascudo/RN
(Conclusão em 2020 )

Forte das Cinco
Pontas/PE
Cruz de
Cabrália/BA

Fortaleza da Barra
Grande/SP

Forte das Cinco Pontas em Recife (PE), marco da ocupação holandesa.

R$ 1,26 milhão
Investido entre os anos de 2015 e 2019
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As atividades de teatro melhoraram muito
o desempenho escolar dos alunos”

Thiago Kling
Coordenador
do Mentes
Brilhantes

Investir em cultura é um compromisso da Cosern
há quase 20 anos, que ganhou ainda mais força
com a parceria do Instituto Neoenergia”

Luiz Antonio
Ciarlini
Diretor Presidente
da Cosern

Apresentação da Camerata Potiguar - Natal/RN.

EDITAL TRANSFORMANDO ENERGIA EM CULTURA

Mais energia à cultura
Alunas da rede municipal participam de atividades em Caieiras/SP.

Um dos editais de cultura mais importantes do Rio

Mentes Brilhantes
Teatro como ferramenta de inclusão
Realizado na área de concessão da Elektro distribuidora da Neoenergia em regiões dos estados
de São Paulo e Mato Grosso do Sul -, o Mentes
Brilhantes propõe potencializar o desenvolvimento
de competências socioemocionais de alunos da rede
pública de ensino com aulas de teatro.
Implementado em 2019, o projeto atendeu a três
municípios paulistas, Andradina, Rio Claro e Caieiras,
beneficiando cerca de 3 mil alunos, a partir de uma
parceria com as secretarias municipais de educação,
que definiram as escolas e regiões prioritárias
para sua realização.
Além da revitalização de 12 salas de aula,
com mobiliário e materiais pedagógicos, o primeiro
passo do Mentes Brilhantes foi a capacitação
dos professores para a integração da nova atividade,
sempre realizada no contraturno escolar. O projeto
apresentou resultados muito significativos.
Nas disciplinas de Linguagem e Matemática,
a média de alunos com nota dez triplicou; e 88% dos
estudantes melhoraram o seu desempenho acadêmico.
18

Grande do Norte (RN), o Transformando Energia

3
3

em Cultura é uma parceria da Cosern - distribuidora

Mil alunos da
rede municipal

da Neoenergia no RN - com o Instituto Neoenergia,
viabilizado pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura
Câmara Cascudo. Em 2019, o edital, que existe há
19 anos, passou a ser gerido pelo Instituto Neoenergia
para ampliar ainda mais o alcance a novos projetos

Vezes mais alunos com
média dez em linguagem
e matemática

socioculturais no estado.
Nesse ano, foram investidos cerca de R$ 2,4 milhões
em 18 projetos selecionados, de 158 iniciativas inscritas
no edital. Seu principal objetivo é apoiar projetos que
promovam a inclusão social, o fomento à geração de

88

%

Dos alunos
com melhorias
socioemocionais
e acadêmicas

R$ 1,1milhão
Investimento total
(Via Lei Federal de Incentivo à Cultura/2017)

trabalho e renda e que valorizem as singularidades

e a diversidade local, contribuindo com os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
O edital é uma iniciativa que consideramos essencial
para dar transparência aos processos de escolha.
Sua seleção é realizada, priorizando critérios técnicos,
por profissionais externos e um comitê, aderentes
à atuação da Cosern e do Instituto. Para a realização
do edital, contamos com a parceria estratégica do
Instituto Ekloos.
Em 2019, os 18 projetos selecionados integram as
áreas de Audiovisual, Dança, Literatura, Música, Teatro,
Artesanato e Multilinguagem, propondo ações de
formação, capacitação, acessibilidade e apresentações
dirigidas a crianças, jovens e adultos.

R$ 2,4milhões
Investimento total

(Entre recursos incentivados pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura Câmara Cascudo
e recursos próprios da Cosern e do Instituto Neoenergia)
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Os saberes dos mestres Griôs são uma
tradição e as futuras gerações são
estimuladas pelo projeto”

EDITAL TRANSFORMANDO ENERGIA EM CULTURA

Apresentação do Conexão Felipe Camarão/RN.

Nosso Som nas Escolas

Conexão Elefante Cultural

Bolsas de erudição

Música nas escolas

Respeitável público

O Camerata Potiguar é um projeto de música erudita
que oferece bolsas de estudo a crianças e adolescentes,
na faixa etária entre quatro e vinte anos, com aulas
de violino, viola, violoncelo, contrabaixo acústico,
musicalização e canto coral. Seu principal objetivo
é alcançar crianças e jovens da rede pública de ensino,
para a iniciação à música erudita, formando
novos concertistas.

O objetivo do projeto é valorizar e difundir o trabalho
dos artistas potiguares para as novas gerações,
despertando o interesse à musicalidade, formando
talentos locais e potencializando novas produções
artísticas nas cidades do Rio Grande do Norte.
Um dos pontos altos do projeto é sua promoção
e articulação entre artistas e instituições de ensino
médio e fundamental, que fortalecem a conexão
da música com a escola, fundamental à construção
de uma sociedade mais diversa.

O formato do estado do Rio Grande do Norte similar
ao de um elefante deu nome ao projeto Elefante
Cultural, que desbrava o interior do RN, levando
encantamento, cultura e sorrisos para as comunidades
locais, com cursos de capacitação a produtores
culturais e apresentações nas cidades. O projeto
já viajou por 44 cidades, num caminhão adaptado,
com o objetivo principal de desenvolver ações na área
das artes cênicas (circo, dança e teatro).

Saberes e fazeres da cultura potiguar
Um bairro de Natal deu origem a um dos projetos
que mais enaltecem as tradições orais do Rio Grande
do Norte: o Conexão Felipe Camarão. Apoiada
pelo Instituto Neonergia em 2019, a iniciativa atende
crianças, adolescentes, jovens e adultos do bairro,
num processo de reconhecimento e difusão da cultura
dos Griôs - mestres de saberes e fazeres da cultura
potiguar - promovendo ações de valorização,
com apresentações, como o Auto do Boi de Reis
e o Teatro dos Bonecos que ultrapassam as fronteiras
geográficas do bairro, com a realização de eventos
multidiversos para o resgate e memória dessas
manifestações tradicionais.
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Ação itinerante realizada pelo Conexão Elefante Cultural/RN.

Camerata Potiguar

Conexão Felipe Camarão

Movimento Sinfônico
Bem-vindos novos solistas
Criado pela Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte
(OSRN), tombada como patrimônio cultural do estado,
o projeto Movimento Sinfônico oferece programas
que promovem o acesso à música erudita e aulas de
música clássica a alunos das escolas da rede pública,
estimulando a formação de novos talentos no país,
com etapas, de seleção, formação e profissionalização
de jovens solistas feitas pelos profissionais da OSRN.

Vera Santana
Coordenadora
Geral do Conexão
Felipe Camarão

Sementes do Meu Seridó
Semeando cultura e conhecimento
Espetáculo teatral sobre conscientização relacionada
às origens das populações viventes do Seridó e da
desertificação da Caatinga -, bioma exclusivamente
do Nordeste brasileiro. O Sementes do Meu Seridó
tem três fases: Formação de professores de escolas
públicas na história do Seridó, circulação do espetáculo
e distribuição de sementes nativas da Região, ao final
de cada apresentação.

Tocando a Vida com
D’Amore - Música e Atitude
Mudanças por meio da música
Desde a escolha do nome, que homenageia o Maestro
Osvaldo D’Amore (in memoriam ), da Orquestra
Sinfônica do RN, o projeto Tocando a Vida com
D’Amore – Música e Atitude tem sua ação educativa
centrada no ensino da prática de música clássica
e na formação de plateias, atuando como elemento
transformador e catalisador de mudanças, tanto
individuais quanto sociais, para crianças e jovens.

Passo Saber de Ponta de Pé
Dança que abre caminhos
Um novo caminho de conhecimentos, possibilidades
e criatividade é o que propõe o projeto Passo Saber
de Ponta de Pé, na comunidade de Passo da Pátria,
em Natal. Por meio de aulas de ballet, 120 crianças
e adolescentes em situação de risco social
e emocional, entre 5 e 16 anos, são estimuladas
pela arte, contribuindo com seu desenvolvimento
e aprendizagem.
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A chegada do caminhão itinerante nas cidades é
muito emocionante. É muito bom levar arte e cultura a
outras regiões do Estado”

EDITAL TRANSFORMANDO ENERGIA EM CULTURA

Apresentação do Som Sem Plugs/RN.

Movimento Cultural
do Porto de AMA
Atividades e oficinas para toda a cidade
Único espaço cultural da cidade de Macau, a 187
quilômetros da capital Natal, o projeto Movimento
Cultural do Porto de AMA realiza diversas atividades
culturais e oficinas de dança, teatro, artes plásticas
e música, para crianças e adolescentes, realizando,
ainda, programações artísticas na cidade.

Oratório Santa Luzia Cultural

Por mais manifestações multiculturais

Novos talentos no audiovisual

Cultura que fomenta a economia

O Sarau Quinta das Artes promove encontros
e diálogos entre professores, estudantes
e a comunidade para que conheçam e compartilhem
as diversas manifestações culturais produzidas
em terras potiguares.

O projeto tem como objetivo a formação técnica
em audiovisual para jovens, por meio da realização
de oficinas sobre sua importância no registro histórico,
além de realizar palestras para o público em geral.
Os curtas produzidos pelo Caravana REC serão
exibidos em um canal no YouTube em 2020.

Um espetáculo teatral que é considerado patrimônio
cultural de Mossoró, o Oratório Santa Luzia Cultural
mescla teatro, música e dança, e é exibido ao ar livre,
no Adro da Catedral de Santa Luzia, em Mossoró,
contando a história da santa. É uma manifestação
que contribui para o desenvolvimento artístico,
cultural e econômico da cidade.

Som Sem Plugs

Inclusão e acessibilidade via o cinema

O Som Sem Plugs se propõe a ser um veículo de
divulgação dos artistas potiguares e da cultura local,
promovendo ações formativas para os públicos
diretamente beneficiados pelo projeto.

Mil vivas à literatura
O Caravana de Escritores Potiguares proporciona
o interesse de crianças e adolescentes pelos livros,
por meio de palestras com escritores do Rio Grande
do Norte, que abordam temas de educação, leitura
e literatura.
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Caravana REC

Urbanocine

Caravana de Escritores
Potiguares

Apresentação do Casa da Palavra/RN.

Sarau Quinta das Artes

Mais palmas aos artistas

Festival de cinema inclusivo e de acessibilidade para
crianças e jovens cegos e não cegos, da rede pública
de ensino no Rio Grande do Norte, o Urbanocine
desenvolve ações formativas gratuitas e exibições
para públicos de todas as idades.

Diana Fontes
Idealizadora
do Conexão
Elefante Cultural

Casa das Palavras
Viagem à leitura e arte
Projeto de estímulo à leitura que instala
minibibliotecas (casinhas artesanais de madeira)
para o compartilhamento de livros nas comunidades,
o Casa das Palavras realiza oficinas de formação
em áreas como contação de histórias, teatro, coral,
escrita literária, mamulengo, xilogravura, artesanato,
fotografia e vídeo, além de promover palestras, recitais
poéticos e espetáculos culturais em espaços públicos.

Transforme-se
Artesanato que inclui e empodera
A iniciativa promove a capacitação profissional
gratuita em artesanato a cerca de cem mulheres,
detentas do Pavilhão Feminino do Complexo Penal
Dr. João Chaves, em Natal.

Oficinas na Ilha
Música para ampliar a perspectiva
Realizar aulas coletivas e expositivas de instrumentos
variados e musicalização é o que propõe o Oficinas
na Ilha. O projeto contribui para o desenvolvimento
de competências socioeducacionais e novas
perspectivas para a vida de crianças e jovens,
em situação de vulnerabilidade social.

158
18

Projetos
inscritos

Projetos
selecionados

R$147mil
Recursos próprios
(Cosern e Instituto Neoenergia)
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Mariane Rodrigues,
de 11 anos, ganhou
uma bolsa no Centro
Olímpico de Treinamento
e Pesquisa.

É preciso organizações da sociedade civil mais
autônomas para atuarem em causas importantes
ao bem-estar da sociedade”

Andréa
Gomides
Presidente
do Instituto
Ekloos

Lançamento do Impactô em Salvador/BA.

Programa de Aceleração
Social Impactô
Fortalecendo a gestão
das organizações sociais
O Instituto Ekloos se tornou um grande parceiro do
Instituto Neoenergia no alcance dos ODS e na redução
das desigualdades. Desde 2007, o Ekloos, fundado
por profissionais oriundos do mercado corporativo
que já atuavam na área de Sustentabilidade, identificou
a necessidade de profissionalização das Organizações
da Sociedade Civil (OSCs) e de negócios sociais,
para ampliar e fortalecer suas causas.

4 AÇÃO SOCIAL
Segundo o relatório do Índice de Desenvolvimento

de pessoas e grupos vulneráveis, a partir de suas

Humano (IDH) divulgado anualmente pelo Programa

demandas e necessidades, porque entendemos que

das Nações Unidas (PNUD), o Brasil, embora tenha

as articulações para soluções sociais são fundamentais

crescido uma posição no ranking, de 2017 a 2018, entre

no alcance de resultados para essas comunidades.

os 189 países, ainda é o país que apresenta indicadores
em saúde, educação e geração de renda bastante

Na construção dessas parcerias, percebemos

distantes das nações de melhor IDH do mundo.

também a importância de fortalecer as organizações

Em 2018, ocupou a 75 posição, sendo o segundo

da sociedade civil, apoiando iniciativas que viabilizem

no mundo em maior concentração de renda6.

mais empoderamento ao terceiro setor, porque

a

acreditamos que o futuro deve ser construído
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Em 2019, nossa atuação no pilar Ação Social

com base em ações de impacto positivo,

foi dirigida a projetos e ações que impulsionassem

potencializando e promovendo mudanças a partir

o desenvolvimento humano e a inclusão social

de uma construção coletiva.

A parceria tem como principal objetivo capacitar
e profissionalizar a gestão das organizações sociais,
para que se empoderem e consigam ampliar sua
atuação em causas importantes ao bem-estar social.
Em agosto de 2019, foi lançada a primeira edição
do Programa de Aceleração Social Impactô,
em parceria com o Instituto Neonergia, para apoiar
a profissionalização, sustentabilidade e inovação
da gestão de organizações da sociedade civil
e negócios sociais, em Salvador (BA).
O Impactô selecionou, através do edital, três
organizações da sociedade civil - Acopamec,
Associação Clara Amizade e Cipó Comunicação
- e duas iniciativas de impacto - Bankman e Punk
Hazard - para participar de capacitações e mentorias
nas áreas de gestão estratégica, negócios e inovação,
por um período de quatro meses.

No total, foram realizadas 147 atividades, envolvendo
57 pessoas e dez voluntários da Coelba - distribuidora
da Neoenergia no estado da Bahia - com 864 horas
de mentoria e impactando diretamente 2.145 crianças,
adolescentes e jovens que são atendidos pelas
instituições aceleradas. Indiretamente, o Impactô
alcançou mais de dez mil beneficiários.
Ao final do programa, as organizações participaram
de uma banca de investimento, na qual concorreram
a um incentivo de até R$ 50 mil, que foi dividido
entre as organizações Clara Amizade e Acopamec.

118
10
3
2

Organizações sociais
e negócios sociais inscritos

Mil pessoas beneficiadas
indiretamente

Organizações sociais aceleradas

Iniciativas de impacto aceleradas

R$ 250 mil
Investimento em 2019
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Todos os projetos começam de ideais e causas.
Contribuímos com organizações periféricas
para ampliar seu alcance”

Fábio Silva
Presidente
do Porto Social

Este ano revelamos um novo talento em basquete,
mas nosso principal objetivo é a prática do
esporte como via de inclusão social”

Thiago Kling
Coordenador
do Educando
pelo Esporte

Os alunos do Educando pelo Esporte participam de aulas de basquete no contraturno escolar, em Caieiras/SP.
Alunos da Creche Escola Maria de Nazaré, iniciativa participante da turma DroPS 2019, em Recife/PE.

DroPS
Ideias que se tornam grandes projetos
Criado em 2016, na cidade do Recife (PE), o Porto Social

Educando pelo Esporte
de uma mãe da periferia da cidade com a alergia de
suas filhas à lactose e o alto custo dos produtos sem
lactose no mercado.

(PS) é um centro de soluções para o impacto social,

A cada edição, o DroPS atualiza o mapeamento

que investe na construção de uma rede do bem entre

de todas as causas, propondo uma metodologia

o primeiro, segundo e terceiro setores, para que

de trabalho modulada em quatro eixos: análise do

mudanças reais aconteçam. Inicialmente, possuía

ecossistema, relacionamento, gestão e comunicação.

a trilha educacional “INC” - metodologia pioneira

O projeto contempla, ainda, a participação de mentores,

de incubação do Porto Social - e seu surgimento

de diversas áreas de especialidades, que ajudam as

se confunde com o próprio nascimento do PS.

organizações a se aperfeiçoarem, tornando-as aptas

Seu principal objetivo era qualificar projetos sociais,

a 2ingressar na trilha educacional de incubação.

a partir de uma incubadora desenvolvida em parceria
com a Prefeitura do Recife, que os ajudasse
na profissionalização, com apoio educacional,
jurídico e de comunicação.
Em 2019, uma parceria com o Instituto Neoenergia
viabilizou a criação do DroPS, uma trilha educacional
para a pré-incubação de empreendedores sociais que
possuem ideias e projetos de impacto social em
estágio inicial. O projeto objetivava contribuir para
que as iniciativas pudessem se profissionalizar e buscar
inserção no mercado do empreendedorismo social
do Recife.
Das 50 iniciativas participantes do DroPS nesse ano,
oito avançaram, em 2020, para o INC. Entre elas, causas,
como a Tudo Sem Leite, que nasceu da preocupação
26

50
96

Iniciativas beneficiadas
na trilha educacional
pré-incubação

Horas de atividades

R$
150
mil
Investimento em 2019

O projeto foi realizado em parceria com a Associação
Educacional Esportiva e Cultural (ASSEDEC), e apoio
da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de
Educação de Caieiras.

Esporte como meio de inclusão
O Educando pelo Esporte, desenvolvido por meio
da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, é um projeto
que atua na inclusão de alunos da rede pública de
ensino de Caieiras (SP), área de concessão da Elektro,
distribuidora da Neoenergia, oferecendo atividades
de basquete no contraturno escolar. Em seu primeiro
ano de execução, beneficiou mais de 300 jovens,
entre 6 e 14 anos, contribuindo na revelação
de futuros talentos na modalidade.

300
1

Crianças e jovens
beneficiados

Aluna direcionada ao Centro
Olímpico de Treinamento e Pesquisa

Seu objetivo é promover a transformação social com
atividades que melhorem a assiduidade e a frequência
escolar, garantam a segurança alimentar dos alunos,
além de aprimorarem seu desempenho escolar.

R$
279mil
Investimento total
(Via Lei Federal de Incentivo ao Esporte/2017)

Natal Solidário
Anualmente, a Neoenergia realiza doações de cestas básicas
em comunidades próximas aos parques eólicos, nos estados da Paraíba
e do Rio Grande do Norte. 2019 foi o primeiro ano em que o Instituto
Neoenergia conduziu o projeto. No total, foram doadas 964 cestas
básicas para as comunidades dos municípios de São José do Sabugi,
Santa Luzia e Junco do Seridó (PB) e 79 cestas básicas e 156 caixas
de bombons para as famílias e crianças do Assentamento Zumbi,
em Rio do Fogo (RN). Cerca de 1.043 famílias foram beneficiadas.

As cestas natalinas entregues foram
de grande importância para nós.”
Ronaldo Vicente de Santana, uma das lideranças
comunitárias do Assentamento Zumbi, em Rio do Fogo (RN).
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Encontro da RIS Interior Paulista,
rede temática do GIFE,
Campinas/SP.

Rio Grande
do Norte
Paraíba
Pernambuco

P R I N C I PA I S

NÚMEROS

Bahia

São Paulo

5

Atuação em
estados

R$ 4,9 milhões

7

5 COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL
No pilar de Colaboração Institucional, buscamos
mapear e identificar organizações que atuem
em consonância com nossos propósitos e valores,
para construir redes de impacto que contribuam
à implementação da Agenda 2030.
Fazemos parte do Grupo de Institutos, Fundações
e Empresas (GIFE), associação de investidores sociais
do Brasil. O GIFE tem por objetivo a promoção
do investimento social privado (ISP), por meio
da qualificação técnica, da atuação em rede,
do fortalecimento político institucional e do
apoio à atuação estratégica das organizações,
que realizam o ISP de forma voluntária e sistemática
dirigida ao interesse público, contribuindo para
o desenvolvimento sustentável.
28

Investimento social em 2019

O GIFE promove ambientes de articulação
para diálogo e ação conjunta em diversos níveis
e presta apoio e suporte no acompanhamento
e mobilização de redes, fomentando debates
de assuntos estratégicos, conexões possíveis
e integração com organizações parceiras.
A organização cria oportunidades de ampliação

16 mil beneficiários estimados

e fortalecimento, estimulando a autonomia,
a diversidade e a inovação. Dentro do GIFE,
atuamos também na RIS Interior Paulista, formada
por organizações sociais de investimento social
privado (ISP) e localizadas no interior do
estado de São Paulo, a fim de contribuir para
o desenvolvimento, fortalecimento e atualização

12

Projetos sociais
de impacto

dos profissionais que atuam no campo do ISP.
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REFERÊNCIAS
Resultado do PISA 2018 (Programme for
International Student Assessment - OCDE - (PISA):
https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa-2018results.htm/

1

Plataforma on-line CIEDS: www.cieds.org.br/
balcaodeideias/

2

Atlas Mundial (Megadiversidade): https://www.
worldatlas.com/articles/ecologically-megadiversecountries-of-the-world.html

3

Impacts of Ocean Acidification on Coral Reefs
and Other Marine Calcifiers: A Guide for Future
Research; Instituto Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade: http://www.radionz.co.nz/
international/pacific-news/294630/global-need-formore-marine-protected-areas - www.icmbio.gov.br

4

Análise da Situação e Avaliação do Programa de
Empreendedorismo Social e Criativo Financiado
pelo Newton Fund e British Council: https://www.
britishcouncil.org.br/sites/default/files/brasil_
economia_criativa_online2.pdf/

5

Índice de Desenvolvimento Humano (PNUD):
http://hdr.undp.org/en/2019-report/download

6

O investimento social do Instituto Neoenergia
para realização das iniciativas é composto de
recursos próprios, incentivados e outros recursos
sob a gestão do Instituto. Este total considera
o investimento nos programas e projetos
contabilizados em 2019.
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