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Relacionamento com as comunidades
Os investimentos que realizamos em projetos sociais
ampliam os impactos positivos dos nossos negócios na
sociedade e nas comunidades próximas às nossas operações.
Nossa atuação, nesse contexto, parte da convicção de que
precisamos impulsionar o desenvolvimento das regiões em
que estamos presentes para que possamos crescer de forma
sustentável. Em 2019, a partir da estruturação das nossas
Diretrizes de Sustentabilidade, fizemos uma completa
revisão da estratégia para essa atuação por meio da escuta
ativa dos públicos com os quais nos relacionamos – líderes,
colaboradores, clientes e os representantes das comunidades.

A etapa final do processo foi a realização de um
workshop que orientou a construção das novas Diretrizes
de Investimento Social Privado, alinhadas à maneira
como atuávamos, mas mais claras com relação aos
objetivos e princípios norteadores.
Assim, nossos investimentos estão voltados para
atingirmos um propósito – melhorar vidas por meio de
relações sólidas de parcerias para o desenvolvimento
sustentável da AES Tietê e de suas comunidades vizinhas.
Os projetos apoiados devem estar conectados a pelo

menos um dos três pilares que sustentam nossa
estratégia, atendendo seus objetivos.
Em 2019, o total destinado para investimentos
sociais foi de aproximadamente R$ 2,5 milhões,
somando recursos próprios da companhia
e os obtidos por meio de leis de incentivo.
Esse capital se materializa em projetos que
contribuem para transformar as realidades locais
e promover o desenvolvimento sustentável de
forma estruturada.

Propósito
Melhorar vidas por meio de relações sólidas de parcerias para o desenvolvimento sustentável da AES Tietê e de suas comunidades vizinhas

Apoio ao
desenvolvimento local

Educação e
conscientização

Inclusão
produtiva

Temas
transversais

Promoção da cultura
Incentivo ao esporte
Proteção e defesa de direitos

Preservação e proteção
ambiental
Fomento ao protagonismo
juvenil

Inovação
Sustentabilidade
Energia

Objetivo
Contribuir para o
desenvolvimeno do território
por meio da promoção da
cultura, do esporte e dos direitos
em todas as fases da vida

Apoio à facilitação do acesso à água
Qualificação da produção
para subsistência
Fortalecimento do associativismo
e cooperativismo

Objetivo
Contribuir para que as
gerações futuras sejam mais
conscientes e protagonistas
de mudanças de seu entorno

Objetivo
Contribuir para o desenvolvimento
econômico e para a autonomia das
comunidades vizinhas aos nossos ativos

Formas de atuação Escuta ativa | Construção de parcerias | Diversidade
Público Comunidades dos municípios das áreas de influência das usinas e escritórios
Voluntariado
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Geração+
O projeto Geração+ promove o engajamento
de alunos e professores de escolas públicas em
ações de pesquisa e exploração voltadas para
quatro frentes: fauna e flora, resíduos sólidos,
energia elétrica e lazer e segurança. Para cada
tema, os participantes desenvolvem atividades
de investigação que fortalecem habilidades de
leitura, escrita, expressão artística, observação
e senso crítico.
Em 2019, atuamos em 13 escolas dos
municípios de Promissão, Sabino, Brejo Alegre,
Guaimbê, Ubarana, José Bonifácio e Adolfo –
no Estado de São Paulo – com a participação
de 3.126 alunos e 209 professores do ensino
fundamental.

Pulsar
O projeto Pulsar promove formação de jovens entre 14 e 18 anos que
estudam em Escolas Técnicas Estaduais (ETECs) por meio de oficinas que
estimulam a cultura do empreendedorismo e a agregação de conhecimentos
sobre energia. Em 2019 a iniciativa foi implementada no Estado de São Paulo,
nos municípios de Barra Bonita, Ibitinga e Jaú, e no Estado da Bahia, em uma
escola municipal de Igaporã.
Os alunos passam por um processo de capacitação para desenvolver modelos
de negócio impactantes envolvendo fontes de energia limpas e sustentáveis.
Ao final da formação, os alunos participantes apresentam seus projetos em um
Demoday para uma banca julgadora, que elege os três melhores, premiados
com uma visita ao nosso Complexo Solar Guaimbê. No último ano, mais de mil
alunos participaram das ações.
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Impulso empreendedor
O projeto Impulso Empreendedor,
realizado no município de Promissão (SP),
foi desenvolvido em 2018 e 2019 e visou ao
fortalecimento da gestão dos agricultores
familiares, auxiliando os participantes no
planejamento estratégico e desenvolvimento
de planos de negócios, além de acompanhá-los
durante as implementações práticas.
Como resultado do projeto, em 2019, a
Cooperativa Regional dos Produtores do
Noroeste do Estado de São Paulo (COOPREN)
formalizou o primeiro contrato, com a Prefeitura
de Birigui, no valor de R$ 1,3 milhão, para
fornecer 150 toneladas de frutas, grãos e
legumes para merenda escolar.
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Investimentos sociais
Pilar

Projeto

Área de influência

Educação e

Projeto Pulsar

Barra Bonita, Ibitinga e Jaú

Conscientização

Oficinas de capacitação e outras atividades

(SP) e Igaporã (BA)

Beneficiários

Recursos investidos*

Origem dos recursos

129 estudantes

R$ 207.408,00

Recursos próprios

R$ 369.330,00

Recursos próprios

R$ 110.761,15

Recursos próprios

com foco no fortalecimento da cultura
empreendedora de impacto social e
energia em escolas técnicas do interior de
São Paulo, em parceria com Impact Hub e
Centro Paula Souza.
Geração+

Adolfo, Brejo Alegre,

3.126 estudantes e

Mobilização de estudantes e professores

Guaimbê, José Bonifácio,

209 professores

de escolas públicas para a criação de uma

Promissão, Sabino e

rede orientada pelos valores e ideais da

Ubarana (SP)

sustentabilidade, abordando os seguintes
temas: gestão de resíduos, fauna e flora,
lazer e segurança e energia elétrica.
Inclusão Produtiva

Apicultura Sustentável

Itatinga (SP)

Fortalecimento da gestão das
Associação dos Apicultores do
Polo Cuesta, para que ampliem a
comercialização dos seus produtos e
utilizem as áreas da Mata Atlântica e
Cerrado restauradas pela AES Tietê.
*Os projetos investidos por meio das leis de incentivos fiscais receberam aportes em dezembro de 2019 para serem
realizados em 2020. Os demais projetos foram realizados no mesmo ano dos investimentos (2019).
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Origem dos recursos
Recursos incentivados

Apoio ao

Conselhos Municipais dos

Barra Bonita, Boraceia,

Desenvolvimento

Direitos da Criança e do Adolescente

Buritama, Lins, Mococa,

–FUMCAD (Fundo

Local

Apoio a projetos sociais inscritos, de acordo com

Ouroeste e Promissão (SP)

Municipal dos Direitos

as prioridades e normas estabelecidas

da Criança e do

pelo Conselho.

Adolescente)

Conselhos Municipais do Idoso

Buritama, Mococa e

Apoio a projetos sociais inscritos,

Promissão (SP)

106 atendidos

R$ 380.000,00

Recursos Incentivados
– FMI (Fundo Municipal
do Idoso)

de acordo com as prioridades e normas
estabelecidas pelo Conselho.
R$ 300.000,00

Recursos incentivados –

Cine na Praça

Caetité, Guanambi,

Cerca de 3.500

Exibição de filmes ao ar livre em praças públicas e

Igaporã e Pindaí (BA)

pessoas por

Lei Federal de Incentivo

município

à Cultura

realização de oficinas de revitalização das praças
com envolvimento de jovens e crianças.

R$ 200.000,00

Recursos incentivados –

Cantos de Leitura

Dois municípios

Cerca de 500

Implantação de um espaço, com pequena reforma

a serem definidos

pessoas por

Lei Federal de Incentivo

município

à Cultura

e adaptações, para oferecer 1.200 livros, material
técnico sobre reciclagem, sustentabilidade e meio
ambiente para a comunidade escolar.

R$ 200.000,00

Recursos incentivados –

Leitura no Campo

Dois municípios

Cerca de 500

Implantação de um espaço, com pequena reforma

a serem definidos

pessoas por

Lei Federal de Incentivo

município

à Cultura

e adaptações, para oferecer 1.200 livros, material
técnico sobre reciclagem, sustentabilidade e meio
ambiente para a comunidade escolar rural.
Formação de Professores da Rede Pública

Caetité, Guanambi,

Formação em gestão do esporte educacional para

Igaporã e Pindaí (BA)

educadores e gestores públicos com o objetivo de
promover os princípios de inclusão, diversidade,
construção coletiva, educação integral e
autonomia em suas comunidades.
*Os projetos investidos por meio das leis de incentivos fiscais receberam aportes em dezembro de 2019 para serem
realizados em 2020. Os demais projetos foram realizados no mesmo ano dos investimentos (2019).
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80 educadores

R$ 330.000,00

Recursos Incentivados –
Lei Federal do Esporte

