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PQueridos amigos:

Tenho orgulho de apresentar este Relatório de 
atividades de 2020, celebrando nossos 12 anos 
de história. Foram 12 anos em que continuamos 
aprendendo a trabalhar com as comunidades mais 
vulneráveis, mesmo em períodos de maior incerteza, 
como o que acabamos de passar, diante de uma 
pandemia que fez de fundações como a nossa um 
pilar fundamental para o desenvolvimento das áreas 
mais desfavorecidas.  

Perante a situação crítica gerada pela pandemia do 
vírus da COVID-19, uma ameaça sem precedentes 
à saúde e à sociedade, a Fundação Elecnor tem 
vindo a tomar todas as medidas necessárias, 
desde o início dessa crise, para proteger a saúde 
e a segurança de todos os seus voluntários e 
colaboradores na Espanha e em todos os países 
onde opera, garantindo a sustentabilidade de seus 
projetos atuais e promovendo outros novos.

Gostaria de destacar a proatividade e flexibilidade 
do ecossistema da Elecnor. As inúmeras barreiras 
que sofremos, a impossibilidade de viajar e o 
confinamento que enfrentamos não conseguiram 
paralisar a nossa atividade. Sem o empenho 
dos colaboradores do Grupo, não poderíamos 
ter realizado tantas iniciativas, muitas delas 
concretizadas em 2020 e que se encontram 
detalhadas neste relatório.

Na Espanha, em conjunto com a Fundação Infantil 
Ronald McDonald, implementamos um projeto 
inovador de tratamento do ar interno da Casa 
Ronald McDonald de Madri, localizada no Hospital 
Universitário Infantil Niño Jesús. Esse projeto visa 
minimizar a possível exposição das famílias à 
COVID-19 e outros tipos de vírus para proteger a 
saúde das pessoas especialmente vulneráveis que 
vivem nessa casa de acolhimento. 

No México, atuamos no município de La Nopalera 
instalando iluminação pública solar para aumentar 
a segurança noturna e estender o horário útil em 
que os mais de mil habitantes possam compartilhar 
experiências e continuar com seus negócios abertos. 

E na África, criamos vários projetos de geração 
de energia solar para estabilizar as instalações 
elétricas de diversos hospitais em Gana e no 
Senegal, ao mesmo tempo que reduzimos a conta 
de luz. Esses projetos serão executados ao longo de 
2021.

Em 2020, desenvolvemos também inúmeras 
iniciativas de apoio à formação e investigação 
por meio de vários projetos em colaboração com 
instituições de renome. 

Sem dúvida, vale a pena destacar o projeto 
“Crescendo em Prevenção”, realizado com 36 
centros educativos da Comunidade de Madri. O 
objetivo principal é sensibilizar os estudantes e a 
comunidade educacional sobre a importância da 
orientação educacional e da prevenção de riscos 
em todas as áreas e facetas de suas vidas, para 
que possam incorporar esses aprendizados no seu 
dia a dia, dando especial relevância à COVID-19. 
Em 2021, pretendemos dar continuidade à 
implementação desse projeto educacional em outras 
comunidades autônomas.

A continuação de projetos de colaboração com a 
Fundação IE e a Universidade de Deusto também 
tem sido especialmente relevante. Por meio dos 
trabalhos e estudos promovidos pelo IE-Elecnor 
Observatory on Sustainable Compliance Cultures, 
pretendemos contribuir para o mundo empresarial, 
com especial enfoque nas médias empresas, 
ferramentas que melhoram a gestão do compliance 
nas organizações. Esperamos que essa iniciativa 

Mensagem do 
Presidente

contribua, entre outros objetivos, para avançar no 
combate à corrupção nos negócios, na defesa da lei de 
concorrência, dos direitos humanos e trabalhistas e do 
respeito ao meio ambiente.

Em conjunto com a Universidade de Deusto, por 
meio do nosso mecenato com a Cátedra Cities Lab, 
que desenvolve projetos de pesquisa e laboratórios 
urbanos em torno do desenvolvimento urbano, temos 
colaborado com a prefeitura de Alcalá de Guadaíra 
para transformar a cidade a partir de uma estratégia de 
desenvolvimento sustentável. 

Como todos os anos, a Fundação dedica seus esforços 
não só à melhoria de vida das comunidades onde 
atua, mas também a colaborar para o cumprimento dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos 
pelas Nações Unidas, desenvolvendo projetos práticos 
na área de energia, água, educação e saúde, além de 
promover o conhecimento entre toda a sociedade. 

O meu agradecimento a todas as instituições que 
colaboraram conosco, pelo seu esforço, tempo e 
dedicação para conseguirmos, em conjunto, mostrar o 
lado mais humano das empresas de engenharia para 
o benefício de todos. E, claro, gostaria de agradecer 
o envolvimento de todos os funcionários do Grupo que 
colaboraram na concretização desses objetivos. Por fim, 
meus agradecimentos ao Conselho de Administração 
da Elecnor, aos membros do Conselho de Curadores, 
ao Conselho Consultivo, ao Diretor e aos Voluntários 
Corporativos de nossa Fundação.

Convidamos você a se juntar a nós nas páginas a 
seguir para uma descrição abrangente de cada um 
dos projetos que realizamos em 2020, para melhor 
compreender nossos princípios e valores, bem como a 
missão que nos move há 12 anos. 

Atenciosamente,

Fernando Azaola
Presidente de Fundación Elecnor
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Mais necessário do que nunca
As inúmeras barreiras que sofremos, a impossibilidade de viajar e o confinamento 

que enfrentamos não conseguiram paralisar a nossa atividade

Infraestrutura social

SENEGAL

Hospital Saint
Jean de Dieu
Auditoria energética para melhorar o funcionamento dos 
equipamentos hospitalares

GANA

Solar for Health
Implementar novos sistemas
fotovoltaicos para melhorar o atendimento
à saúde em unidades críticas

pessoas beneficiárias

hospitais5
200.000

ESPANHA

Nos preocupamos com o 
ar que você respira
Tratamento do ar na Casa Ronald McDonald 
em Madri para promover a saúde de crianças 
especialmente vulneráveis

famílias 
beneficiárias

300

MÉXICO

Reconstruindo
La Nopalera
Segurança cidadã postes de 

luz solar 
instalados

83 Promovemos o acesso 
abordável, seguro e 

sustentável à energia e 
à água, e impulsionamos 
a gestão de talentos de 
jovens estudantes e de 
iniciativas de pesquisa 
nos campos naturais de 

atividade do 
Grupo Elecnor 

ESPANHA

Liderança Corporativa em 
Empreendedorismo e Inovação

Deusto Business School

INTERNACIONAL

IE - Elecnor Observatory
On Sustainable Compliance Cultures

ESPANHA

Crescendo em 
Prevenção

Programa educacional sobre prevenção de 
riscos e da COVID-19

ESPANHA

Cátedra Cities Lab, 
Universidade 

de Deusto

ESPANHA
Curso de Formação Profissional 

Distribuição Elétrica, 
Telecomunicações e Manutenção

ESPANHA

Bolsas para dissertação de 
mestrado Fundação Elecnor-UPV

Promoção do 
empreendedorismo 

como veículo de 
inovação

Promovendo uma 
cultura de compliance

estudantes participaram 
em 2020

iniciativas apresentadas para 
promover o desenvolvimento 

urbano sustentável em Alcalá de 
Guadaíra  

estudantes
formados

bolsas concedidas a estudantes 
pela excelência de sua 

dissertação de mestrado 
relacionada à engenharia elétrica

Treinamento e pesquisa

135

14

5

7.000
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13 1.000.000

Somos sinônimo de 
mudança e bem-estar: 
levamos água e energia 
a territórios do mundo 
todo para que possam 
desenvolver seu potencial

Projetos em Mais de 

países de beneficiários

Em 2008, no marco do seu 
50º aniversário, a Elecnor decidiu criar 
uma fundação própria para cumprir os 
seus compromissos com o ambiente que a 
rodeia, atendendo às suas necessidades e 
aos desafios do mundo atual. Desde o início 
de suas atividades, a Fundação Elecnor 
gera projetos de alto impacto social, 
transferindo conhecimento e melhorando as 
condições das pessoas.

Quem 
somos

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2014

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2019

Nasce a Fundação Elecnor

Criação da Cátedra Fundação Elecnor-UPM de Energias Renováveis e 
Eficiência Energética

Criação da Cátedra de Sistemas Espaciais com a Universidade Politécnica 
de Madri

A Fundação Elecnor lança o primeiro projeto de infraestrutura social em 
Honduras. O projeto, que incluiu a instalação de 120 sistemas fotovoltaicos, 
forneceu eletricidade a mais de 750 pessoas no município hondurenho de 
Cantarranas

A Fundação Elecnor inicia a sua atividade no continente africano com o 
projeto Solar Back-Up Systems, no Gana

A revista Actualidad Económica reconhece o projeto H2OM   como uma das 
100 Melhores ideias empresariais do ano

A Fundação Elecnor contribui para fazer do Uruguai o primeiro país da 
Ibero-América a ter eletricidade em todas as suas escolas rurais 

I Edição do Curso de Especialista Pós-ciclo em instalações elétricas
de média e baixa tensão com o Colégio Salesianos Deusto 

Início do programa de voluntariado corporativo da Elecnor, canalizado por 
meio da Fundación

Proyecto Emprendiendo y Aprendiendo en Digital, o primeiro fruto do acordo 
entre a Fundação Elecnor e a Plan International

Lançamento do projeto H2OM    Angola: água potável para 
10.000 pessoas

Assinatura do Convênio Marco com a Ayuda en Acción para a promoção de 
projetos de cooperação no âmbito da sustentabilidade

A Fundação Elecnor junta-se como mecenas à Cátedra Deusto 
CITIES LAB da Universidade de Deusto

Convênio de colaboração com a Fundação IE

Inauguração do projeto Énergie Solaire pour l’Education, em Camarões
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A Fundação Elecnor conta com os mais de 18.000 
funcionários do Grupo Elecnor para trazer o maior 
valor agregado aos seus projetos. A experiência e 
profissionalismo do Grupo são fundamentais para a 
Fundação.

Além disso, a Fundação Elecnor desenvolve e 
promove projetos visando alianças com parceiros 
estratégicos com o objetivo de intercambiar boas 
práticas e aplicar as soluções técnicas mais eficientes 
e eficazes às necessidades que surjam nos países 
onde opera.

A Fundação Elecnor vê a inovação sustentável como 
motor de progresso e garantia do futuro para as 
novas gerações.

O âmbito de atuação da Fundação coincide 
com as zonas geográficas onde a Elecnor está 
presente, dessa forma, a ação social está ligada 
à estratégia da empresa, o que aumenta o seu 
impacto socioeconômico. Concretamente e desde 
sua criação, a Fundação tem estado presente na 
Espanha, Honduras, República Dominicana, Gana, 
Chile, Uruguai, Peru, Angola, Nicarágua, Camarões, 
México, Senegal e República do Congo. 

A Fundação Elecnor desenvolve a sua 
atividade em torno de duas áreas principais:

Infraestrutura 
social

São realizados projetos de construção de 
infraestruturas básicas e de acesso à água 
e energia nos locais mais necessitados. 
São projetos que se destacam pela 
qualidade, inovação e respeito ao meio 
ambiente. 

São promovidos a transferência de 
conhecimento e o fortalecimento das 
relações entre empresas, instituições 
públicas e o setor educacional. 

Treinamento e 
pesquisa

A Fundação quer realizar projetos 
capazes de transformar a vida e o 
desenvolvimento socioeconômico 
dos beneficiários.

Mudança

Sustentabilidade

Inovação

Cooperação

Valores
Tanto a estratégia quanto os valores da Fundação estão vinculados aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável propostos pelas Nações Unidas na Agenda 2030. Valores 
que refletem o compromisso da Fundação com a sociedade e que destacam o lado mais 
humano das empresas de engenharia: 

A Fundação trabalha sempre buscando 
a colaboração de todas as suas partes 
interessadas para multiplicar o impacto 
de suas iniciativas.

Os projetos são planejados 
de forma que se sustentem ao 
longo do tempo.

Os projetos da Fundação se beneficiam 
da ampla capacidade de PD&I da 
Elecnor. 
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A seguir, está detalhada a composição do 
Conselho de Curadores e seu Conselho Consultivo 
em 31 de dezembro de 2020: 

JORGE BALLESTER SURROCA
Diretor

Estrutura de 
governança 

Conselho de 
Curadores

Conselho 
Consultivo

Diretoria

FERNANDO AZAOLA 
ARTECHE
Presidente

CARMEN GONZÁLEZ 
DE AGUILAR 
ALONSO-URQUIJO 
Secretário

ROCÍO CERVERA 
EARLE

JUAN PRADO 
REY-BALTAR

RAFAEL MARTÍN DE 
BUSTAMANTE VEGA

JOSÉ LUIS ESTALLO 
GASTÓN

ÚRSULA ALBIZURI 
DELCLAUX

JESÚS FÉLEZ 
MINDÁN

JUAN MOSCOSO 
DEL PRADO 
HERNÁNDEZ

JAVIER ESQUIVIAS 
VILLALOBOS

Gestão ética e 
responsável

A Fundação Elecnor está integrada ao Sistema de Compliance estabelecido 
para todo o Grupo Elecnor e cumpre os princípios do Código de Ética 
e da Política de Compliance, que determinam que todas as ações sejam 
realizadas com os mais elevados padrões éticos, tanto nas relações com 
todas partes interessadas como no desenvolvimento de projetos.

Além disso, ambos os textos exigem o cumprimento e a defesa dos direitos 
humanos e o respeito aos direitos trabalhistas, além de atuar com diligência, 
profissionalismo, integridade e qualidade, respeitando o meio ambiente 
e sempre aplicando a cultura de prevenção de riscos e responsabilidade 
ocupacional. 

A Fundação Elecnor aplica o princípio de tolerância zero para más práticas de ética e integridade. Tanto 
o Código de Ética como a Política de Compliance estabelecem como máximo o desenvolvimento das 
atividades de acordo com a legislação em vigor nos territórios e países em que opera. 
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A ação da Fundação 
durante a pandemia 
de COVID-19

Durante a crise de saúde provocada 
pela COVID-19, a Fundação Elecnor 
tem tomado todas as medidas 
necessárias para proteger a saúde e a 
segurança de todos os seus voluntários 
e colaboradores na Espanha e em 
todos os países onde opera, garantindo 
a sustentabilidade de seus projetos 
atuais e promovendo outros novos.

É importante destacar a proatividade e 
flexibilidade do ecossistema da Elecnor. 
Sem o empenho dos voluntários 
corporativos do Grupo, a Fundação 
Elecnor não poderia ter completado 
um ano com tantas iniciativas, muitas delas concretizadas em 2020 e que se detalham 
neste Relatório de atividades. 

As numerosas barreiras enfrentadas, a impossibilidade de viajar e o confinamento 
sofrido não conseguiram paralisar as atividades da Fundação Elecnor. Em 2020, foram 
promovidos quatro projetos de infraestrutura social (México, Espanha, Gana e Senegal) 
e seis iniciativas no campo de treinamento e pesquisa. 

Além disso, embora algumas das iniciativas previstas tenham sido canceladas, a força e 
o empenho dos Voluntários Corporativos foram aproveitados para ações derivadas do 
âmbito da saúde, como a realizada no município de Yautepec, no Estado de Morelos, 
no México, onde colaboraram com a equipe da prefeitura para entregar todos os tipos 
de materiais de proteção contra o vírus à população a fim de mitigar os contágios e a 
propagação do vírus.

projetos de 
infraestrutura social: 
México, Espanha, Gana 
e Senegal.

iniciativas no campo 
de treinamento e 
pesquisa. 

4 6
2020

Desde os primeiros passos, em 2008, a Fundação Elecnor aposta no impacto 
social, canalizando a ação social do Grupo. Nosso principal objetivo, tanto 
em Infraestrutura Social quanto em Treinamento e Pesquisa, é promover 
projetos de alto impacto social para o desenvolvimento sustentável. E, além 
disso, com parceiros públicos e privados que agreguem maior valor aos 
projetos.

Esta pandemia nos deixou mais sensíveis quanto à importância do aspecto 
social das empresas. Não há desafio maior do que o que está diante de 
nós. As fundações empresariais estão aqui para ajudar. Não podemos ser 
contemplativos e individualistas, temos que todos colaborar juntos e promover 
alianças (ODS 17).

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e o Plano de Ação 
para a implementação da Agenda 2030 constituem o marco internacional e 
nacional para os próximos anos. Em ambos, destaca-se a oportunidade que as 
fundações empresariais têm de serem agentes de desenvolvimento. Isso implica 
em toda uma mudança nos modelos de negócios e na responsabilidade 
social corporativa para avançar no cumprimento dos 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável.

A chave para alcançar os ODS será a efetivação de uma dinâmica baseada 
no trabalho solidário entre múltiplos atores nacionais e internacionais: Estados, 
setor privado, organizações não governamentais, universidades, bem como 
organismos e agências de cooperação internacional. Assim, poderemos unir 
forças para alcançar impactos sustentáveis ao longo do tempo.

A nossa experiência de 12 anos de atividade nos ensinou que os projetos que 
realizamos com parceiros de confiança, que acrescentam valor aos projetos, 
reforçam a sua sustentabilidade.

Trata-se de entidades participando efetivamente em alianças, contribuindo 
com nossas experiências e capacidades, especialmente aquelas em que 
somos mais fortes ou temos mais conhecimento e experiência. O objetivo é 
que o resultado da soma de esforços comuns seja maior do que os resultados 
individuais sem colaboração.

Aproximar os interesses das fundações empresariais dos ODS e das agendas 
internacionais nos permitirá unir forças e multiplicar os impactos positivos na 
sociedade. Portanto, podemos dizer que 1+1=2 está correto quando nos 
referimos à aritmética, mas se falamos em somar esforços, com certeza, o 
resultado será maior.

Jorge Ballester
Diretor da Fundação Elecnor

1+1 nem sempre é igual a 2“
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Projetos de 
infraestrutura
social

“Compromissos 
cumpridos P

Ao abordar um projeto, a Fundação Elecnor leva 
em consideração se ele é técnica e economicamente 
viável, bem como o impacto que terá na sociedade 
beneficiária. Projetos que atendam às necessidades 
das pessoas aplicando as soluções técnicas mais 
eficientes e eficazes.

Além disso, e não menos importante, uma 
premissa inerente e fundamental aos nossos 
projetos é a durabilidade. Na Fundación Elecnor 
não desenvolvemos iniciativas que não sejam 
sustentáveis ao longo do tempo. Nesse sentido, a 
manutenção que realizamos nos anos seguintes 
à execução dos projetos, juntamente com o 
treinamento e a capacitação dos beneficiários, são 
elementos fundamentais.

A Fundação está empenhada em projetos que 
contribuam para o desenvolvimento sustentável 
das comunidades nas áreas da energia e da água, 
diferenciando-se pela qualidade, inovação e 
respeito ao meio ambiente e pela mão de aliados 
que potenciam os impactos gerados. Da mesma 
forma, os mais de 18.000 funcionários do Grupo 
Elecnor são os que mais agregam valor aos projetos 
desenvolvidos pela Fundação.  

Com as pessoas e o 
meio ambiente, onde 
é mais necessário  
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NImplementação 
de um modelo de 
renovação de ar 
com inteligência 
artificial

300
famílias 
beneficiárias/ano. 
No total, mais de 
1.200 pessoas

Nós nos 
preocupamos 
com o ar que 
você respira
Ambiente limpo e seguro 
para crianças em Madri

Espanha
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Se a pandemia causada pela COVID-19 destacou algo, foi a 
necessidade de manter a qualidade do ar em ambientes internos em 
condições ideais. A primeira linha de defesa do combate aos efeitos 
da poluição do ar e dos vírus pandêmicos é, sem dúvida, a higiene; 
mas, além disso, é necessário incluir outras medidas para garantir 
a qualidade do ar em espaços fechados. Acima de tudo, daqueles 
especialmente sensíveis, como hospitais, lares de idosos, escolas, 
etc.

Agora, mais do que nunca, é necessário considerar a instalação 
de equipamentos de CAI (Calidad Ambiental Interior, Qualidade 
Ambiental Interna) que sejam capazes de eliminar altas 
porcentagens de partículas de até 0,1 micrômetro de tamanho. Com 
isso, a carga viral será reduzida, fator que dificulta muito o contágio 
e o prognóstico das pessoas afetadas.

Em 2020, a Fundação Elecnor e a Fundação Infantil Ronald 
McDonald identificaram como necessidade prioritária a realização 
de um projeto de tratamento do ar dentro da Casa Ronald 
McDonald em Madri, melhorando a sua qualidade por meio 
da eliminação de poluentes nocivos para a saúde das pessoas 
especialmente vulneráveis que habitam o edifício. 

O objetivo do projeto foi minimizar ao máximo a possível 
exposição dos usuários da Casa à COVID-19 e aos outros vírus 
com medidas de melhoria e renovação do ar, além de outras 
medidas complementares. Em conjunto com o parceiro tecnológico 
Aire Limpio, a Fundação Elecnor implementou um projeto com 
medidas de tratamento do ar que foram escolhidas pelo CDTI na 
convocatória de “Projetos de P&D e de Investimento para enfrentar 
a emergência sanitária declarada pela doença COVID-19”.

Com a iniciativa, a Fundação implementou um modelo de 
prevenção na Casa para garantir a segurança de todos os 
seus habitantes por meio da inteligência artificial: renovação e 
monitoramento constante do ar e de sua qualidade 
(se contém ou não, e em que volume, elementos prejudiciais à 
saúde), contagem automática de pessoas, controle de temperatura 
dos habitantes e visitantes etc. 

Um projeto inovador que vai beneficiar 300 famílias por ano, 
um total de aproximadamente 1.200 pessoas por ano. • Realizar o 

tratamento 
do ar interior, 
melhorando a 
sua qualidade 
eliminando os 
poluentes nocivos 
para a saúde 
das pessoas 
especialmente 
vulneráveis que 
habitam a Casa.

• Monitorar 
continuamente 
a qualidade 
do ar mediante 
a medição 
de compostos 
orgânicos e 
partículas.

• Realizar o controle 
de temperatura 
e contagem das 
pessoas que 
acessam a Casa 
como medida 
para evitar o 
risco de contágio 
dentro do edifício.

• Manter 
corretamente 
as instalações, 
cumprindo as 
ações legalmente 
estabelecidas e 
aumentadas pelas 
exigências dos 
equipamentos 
instalados.

• Operar as 
instalações 
do edifício 
e monitorar 
continuamente seu 
funcionamento 
para evitar falhas 
que possam 
levar, não só 
ao conforto, 
mas também à 
qualidade do ar 
interno.

Principais objetivos do projeto
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1. Instalação de sistemas de filtragem de ar em 
condicionadores de ar centrais

• Sistemas de polarização ativa SIPAP®. Esses 
sistemas reduzem o consumo de energia dos 
condicionadores de ar devido à baixa queda 
de carga, reduzem as emissões de CO2 e 
têm um custo de manutenção muito menor em 
comparação com os filtros tradicionais.

 
• Sistemas de fotocatálise SFEG®. Esses sistemas 

tratam o fluxo de ar dos condicionadores de 
ar com o objetivo de eliminar microorganismos 
(vírus, bactérias, fungos e leveduras) e reduzir 
o risco de contaminação por compostos 
químicos (NOx, COV, SO2 etc.).

Combinam o espectro germicida da luz 
ultravioleta UVGI e a oxidação por radicais 
hidroxila, e desativam o DNA e o RNA dos 
microrganismos.

Detalhes do projeto

2. Sistemas de purificação em áreas 
comuns

• Sistemas de purificação e filtragem 
de ar SIAV com UVGI. Uma das 
chaves para a boa saúde da Casa 
é a renovação e limpeza do ar das 
diferentes divisões, sendo muito 
importante tratar o ar em zonas com 
maior densidade ocupacional, como as 
salas de atividades e a sala de jantar. 
Os sistemas SIAV melhoram a qualidade 
do ar interno filtrando os poluentes e 
purificando exaustivamente o ar onde 
operam. 

Filtragem SFEG + HEPA
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Objetivo 3.4
Até 2030, reduzir em 
um terço a mortalidade 
prematura por doenças 
não transmissíveis via 
prevenção e tratamento, e 
promover a saúde mental e 
o bem-estar.

Objetivo 3.8 
Atingir a cobertura 
universal de saúde, 
incluindo a proteção do 
risco financeiro, o acesso 
a serviços de saúde 
essenciais de qualidade e 
o acesso a medicamentos 
e vacinas essenciais 
seguros, eficazes, de 
qualidade e a preços 
acessíveis para todos.

Objetivo 3.d 
Reforçar a capacidade 
de todos os países, 
particularmente os países 
em desenvolvimento, para 
o alerta precoce, redução 
de riscos e gerenciamento 
de riscos nacionais e 
globais de saúde.

Objetivo 9.4
Até 2030, modernizar a 
infraestrutura e reabilitar 
as indústrias para torná-
las sustentáveis, com 
eficiência aumentada no 
uso de recursos e maior 
adoção de tecnologias 
e processos industriais 
limpos e ambientalmente 
corretos; com todos os 
países atuando de acordo 
com suas respectivas 
capacidades.

Objetivo 9.5 
Fortalecer a pesquisa 
científica, melhorar as 
capacidades tecnológicas 
de setores industriais 
em todos os países, 
particularmente os países 
em desenvolvimento, 
inclusive, até 2030, 
incentivando a 
inovação e aumentando 
substancialmente o 
número de trabalhadores 
de pesquisa e 
desenvolvimento por 
milhão de pessoas e 
os gastos público e 
privado em pesquisa e 
desenvolvimento.

Objetivo 11.1 
Até 2030, garantir 
o acesso de todos 
à habitação segura, 
adequada e a preço 
acessível, e aos serviços 
básicos e urbanizar as 
favelas.

Objetivo 17.17 
Incentivar e promover 
parcerias públicas, 
público-privadas e com a 
sociedade civil eficazes, a 
partir da experiência das 
estratégias de mobilização 
de recursos dessas 
parcerias.

Fundação Elecnor e Fundação 
Infantil Ronald McDonald
Contribuição para o desenvolvimento sustentável

A colaboração entre a Fundação Elecnor e a 
Fundação Infantil Ronald McDonald data de 
2014, altura em que se iniciou a construção 
pela Elecnor da quarta Casa Ronald 
McDonald, dessa vez localizada em Madri. 
É a maior Casa que a Fundação possui na 
Espanha.

Se sozinha a Fundação Infantil Ronald 
McDonald possui programas promovidos e 
desenvolvidos de forma original e criativa pela 
dimensão e impacto que geram nos grupos 
a que se destinam (famílias com crianças 
doentes que têm que se deslocar para um 
hospital de referência fora do seu local de 
residência habitual), por meio da aliança com 
a Fundação Elecnor foi possível reforçar e 
consolidar esse trabalho a favor de um grupo 
altamente vulnerável: as famílias com crianças 
gravemente doentes. 

Desde o início, um vínculo profundo foi criado 
entre as duas fundações. Uma união que 
está nos ajudando a crescer em alternativas 
ambientais sustentáveis, em projetos de 
eficiência energética e na implementação 
de sistemas que melhorem a qualidade do 
atendimento a essas famílias. Ações que 
também nos levam a reduzir drasticamente as 
chances de contágio pela COVID-19.

Assim, o projeto “Nós nos preocupamos com 
o ar que você respira” tem proporcionado às 
famílias que ficam nessa Casa, aos voluntários, 
fornecedores e membros do staff, uma mais-
valia na segurança contra as possibilidades 
de contágio pela COVID-19. Isso se deve ao 
sistema instalado na Casa, que permite atuar 
sobre variáveis como o controle da temperatura 
das pessoas que moram ou trabalham 

nesse recinto, o controle da capacidade 
nos seus diferentes espaços e, por meio do 
sistema de ar condicionado (com filtragem 
fotocatalítica e equipamento de polarização 
ativa), saber a qualquer momento o volume 
de CO2 e de vários compostos que afetariam 
significativamente o bem-estar de nossas 
famílias, aumentando assim a qualidade do ar 
dentro de nossas instalações o tempo todo.

Na verdade, ter atingido um nível de contágio 
muito baixo tem sido possível graças ao 
envolvimento não só das autoridades de saúde 
e do pessoal da Fundação, mas também de 
parceiros empenhados como a Fundação 
Elecnor, que nos têm permitido continuar a 
nossa atividade nos momentos mais difíceis da 
pandemia.

Para nós, que trabalhamos no terceiro setor, 
essa tem sido uma missão especial, pois 
une famílias – mães, pais e filhos e filhas – 
no momento mais delicado de suas vidas: 
quando têm problemas de saúde. Portanto, 
é difícil manter o equilíbrio entre a atividade 
que realizamos, manter as famílias bem 
cuidadas e evitar que se infectem. Deve-se 
levar em consideração que se encontram em 
um ambiente altamente perigoso: próximo 
a hospitais, em ambientes fechados e com 
grande movimentação de pessoas em seu 
interior. 

Da Fundação Infantil Ronald McDonald 
acreditamos que ações como “Nós nos 
preocupamos com o ar que você respira” nos 
permitem garantir a segurança de nossa equipe 
e dar uma nova abordagem ao cuidado 
e atenção às famílias em momentos tão 
complicados como aqueles em que vivemos.

Inovação para 
a criação de 
ambientes seguros

José Antonio García
Diretor da Fundação Infantil Ronald McDonald

TRIBUNA Fundação Infantil 
Ronald McDonald
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Reconstruindo 
La Nopalera 
Iluminamos suas ruas para 
que o desenvolvimento 
continue

México
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Em La Nopalera, uma pequena cidade do 
Estado de Morelos, México, os habitantes 
ainda enfrentam a árdua tarefa de reconstruir 
o que o terremoto de 19 de setembro de 2017 
lhes tirou: a igreja, a escola e, principalmente, 
as dezenas de casas que colapsaram. Com 
uma população que chega a mil habitantes, 
La Nopalera é uma localidade marginalizada, 
tanto por sua localização geográfica como 
pela falta de serviços públicos básicos.

Com o objetivo de melhorar as suas condições 
socioeconômicas, a Fundação Elecnor lançou 
um projeto de instalação de iluminação 
pública solar fotovoltaica na cidade para 
iluminar toda a localidade com iluminação 
inteligente e energias renováveis. 

O sistema de iluminação implementado coleta 
a luz solar de forma eficiente durante o dia 
e armazena a energia em um sistema de 
bateria dedicado. Essa bateria é responsável 
à noite por distribuir a energia acumulada e 
oferecer luz por meio de telas de LED de baixo 
consumo em 83 postes de luz distribuídos por 
todo o município. Com a tecnologia LED, é 
possível combinar potência com a capacidade 
de iluminar grandes áreas.

Um sistema de iluminação pública solar é 
uma alternativa melhorada ao sistema de 
iluminação pública convencional devido à 
sua superioridade em eficiência energética, 
operação, manutenção e depreciação 
da luz. Suas principais vantagens são a 
independência da infraestrutura da rede 
elétrica e a eficiência, pois não há troca de 
lâmpadas e quase nenhuma manutenção.

Além disso, o sistema de iluminação solar 
respeita o meio ambiente porque emite zero 
emissões de CO2 durante o funcionamento 
e o sol é a maior fonte de energia limpa e 
inesgotável. 

Com esse projeto, a Fundação Elecnor ajudou 
a mitigar os efeitos da emergência climática 
e a acelerar a mudança para um modelo 
de energia descarbonizada. A energia solar 
permite o desenvolvimento atual sem colocar 
em risco as gerações futuras.

Longa duração
Não consome energia elétrica e, 
quando carregada em baterias, tem 
a capacidade de emitir luz durante 
as horas em que não há sol.

Inesgotável
Os raios solares são emitidos 
diariamente e é um recurso que 
pode ser percebido constantemente, 
funciona mesmo em dias nublados.

Contribui para o desenvolvimento 
sustentável
É capaz de satisfazer certas 
necessidades sem comprometer os 
recursos de que outras gerações 
possam necessitar.

Amiga do meio ambiente
Retarda significativamente a 
probabilidade de um aumento 
na mudança climática ou no 
aquecimento global.

Instalação simples
Não requer fiação ou outros tipos de 
dispositivos para funcionar.

Vida longa
Aproximadamente entre 
20 e 30 anos.

Vantagens da iluminação pública 
solar fotovoltaica

2040
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Objetivo 1.5   
Até 2030, construir a resiliência 
dos pobres e daqueles em situação 
de vulnerabilidade, e reduzir a 
exposição e vulnerabilidade destes a 
eventos extremos relacionados com 
o clima e outros choques e desastres 
econômicos, sociais e ambientais.

Objetivo 3.d 
Reforçar a capacidade de todos os 
países, particularmente os países 
em desenvolvimento, para o alerta 
precoce, redução de riscos e 
gerenciamento de riscos nacionais e 
globais de saúde.

Objetivo 7.1 
Até 2030, assegurar o acesso 
universal, confiável, moderno e 
a preços acessíveis a serviços de 
energia.

Objetivo 7.2
Até 2030, aumentar 
substancialmente a participação 
de energias renováveis na matriz 
energética global.

Objetivo 7.3
Até 2030, dobrar a taxa global de 
melhoria da eficiência energética.

Objetivo 7.b  
Até 2030, expandir a infraestrutura 
e modernizar a tecnologia para 
o fornecimento de serviços de 
energia modernos e sustentáveis 
para todos nos países em 
desenvolvimento, particularmente 
nos países menos desenvolvidos, 
nos pequenos Estados insulares 
em desenvolvimento e nos países 
em desenvolvimento sem litoral, 
de acordo com seus respectivos 
programas de apoio.

Objetivo 11.1 
Até 2030, garantir o acesso de 
todos à habitação segura, adequada 
e a preço acessível, e aos serviços 
básicos e urbanizar as favelas.

Objetivo 17.17 
Incentivar e promover parcerias 
públicas, público-privadas e com 
a sociedade civil eficazes, a partir 
da experiência das estratégias de 
mobilização de recursos dessas 
parcerias.

Reconstruindo La Nopalera
Contribuição para o desenvolvimento sustentável

La Nopalera é uma pequena cidade, 
localizada no município de Yautepec, 
Morelos, no México, que em 2017 sofreu as 
duras consequências de um terremoto. Nele, 
perderam-se 80% das casas, a escola, a igreja, 
a unidade de saúde e a prefeitura.

Em 13 de junho de 2018, a Casa México 
na Espanha, com a intenção de unir forças 
e apoiar a reconstrução de uma das 
comunidades atingidas pelo terremoto, 
incorporou o Grupo Elecnor ao projeto La 
Nopalera.

É assim que surge a colaboração entre 
a Fundação Elecnor e a Fuerza Vecina, 
uma fundação formada por voluntários 
que tem como objetivo contribuir para o 
restabelecimento da cidade, que canaliza a 
ajuda de particulares e outras fundações.

O envolvimento da Fundação Elecnor foi 
fundamental para a recuperação e melhoria 
da qualidade de vida dos residentes. Desde a 
instalação dos 83 postes de luz solar, a vida 
dos moradores, que não tinham iluminação ao 
anoitecer e onde sentiam grande insegurança 

devido aos roubos, melhorou substancialmente. 
O trabalho foi árduo mas, ao mesmo tempo, 
muito gratificante. Hoje os vizinhos caminham 
com confiança pelas ruas e parques, é possível 
ver as crianças brincando nas ruas quando o 
sol se põe e, também, aproveitar a praça, a 
igreja e as festas com segurança.

É importante destacar que a participação da 
Fundação Elecnor, com a liderança da Fuerza 
Vecina, foi motivo de confiança para que outras 
fundações se juntassem a esse grande projeto, 
no qual se uniram para construir a Igreja 
Católica, o templo pentecostal, a pré-escola, 
a escola de Ensino Fundamental, a escola de 
Ensino Médio, a unidade de saúde, um total de 
120 habitações e 20 pequenas empresas.

Além disso, o Governo do Estado de Morelos 
também aderiu ao projeto, que participou 
da construção da rodovia do bairro, da 
rede de água potável, da drenagem e da 
pavimentação de algumas ruas.

Obrigado, Fundação Elecnor.

Iluminando a vida 
em La Nopalera

Concepción Creel de Legorreta 
Fundadora da Fuerza Vecina

Fuerza Vecina

TRIBUNA 
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A Fundação Elecnor, junto com as 
Congregações das Irmãs da Caridade 
de Santa Ana e as Irmãs Hospitaleiras do 
Sagrado Coração de Jesus, implementaram o 
projeto Solar Back-Up Systems em 2013. 

O objetivo dessa iniciativa foi reforçar 
o fornecimento de energia elétrica para 
amenizar o grave problema enfrentado 
por seus hospitais e unidades de saúde 
devido à obsolescência de suas instalações 
elétricas, o que tornava elevado o risco 
de interrupção ou precariedade de 
funcionamento das instalações devido a 
problemas de fornecimento de energia. O 
fornecimento de energia elétrica era instável, 
tanto em termos de continuidade como de 

qualidade, dificultando e encarecendo a 
maioria dos serviços que dela dependiam 
e, principalmente, colocando em risco vidas 
humanas.

A Fundação Elecnor mantém uma relação 
estreita com ambas as Congregações, 
desde então, por meio do voluntariado 
corporativo do Grupo Elecnor. Motivadas 
por esse relacionamento, as duas 
instituições identificaram a necessidade 
de implementação de novos sistemas 
fotovoltaicos para melhorar o atendimento à 
saúde em unidades críticas. Assim, o projeto 
iniciado em 2013 foi ampliado este ano com 
a concepção de cinco novos sistemas solares 
fotovoltaicos em diferentes centros médicos. 

Especificamente, nas seguintes instalações da Congregação das Irmãs Hospitaleiras do 
Sagrado Coração de Jesus: 

• Hospital San Francisco Javier em Assin Fosso (60 kWp).
• Training Center anexado (25 kWp).
• Unidade de Saúde Benito Menni em Dompoase (25 kWp).

E nas correspondentes à Congregação das Irmãs da Caridade de Santa Ana:

• Hospital Nuestra Señora de Gracia em Asikuma (60 kWp).
• Hospital Nuestra Señora del Rocío em Walewale (25 kWp).

Esses centros médicos, que atendem em média 500.000 pacientes e realizam mais de 7.000 
cirurgias por ano, também poderão economizar na conta de luz.

O projeto será executado em 2021.

Objetivo 3.1  
Até 2030, reduzir a taxa de 
mortalidade materna global para 
menos de 70 mortes por 100.000 
nascidos vivos.

Objetivo 3.2 
Até 2030, acabar com as mortes 
evitáveis de recém-nascidos e 
crianças menores de 5 anos, com 
todos os países objetivando reduzir 
a mortalidade neonatal para pelo 
menos 12 por 1.000 nascidos vivos 
e a mortalidade de crianças menores 
de 5 anos para pelo menos 25 por 
1.000 nascidos vivos.

Objetivo 3.4 
Até 2030, reduzir em um terço a 
mortalidade prematura por doenças 
não transmissíveis via prevenção 
e tratamento, e promover a saúde 
mental e o bem-estar.

Objetivo 3.d  
Reforçar a capacidade de todos os 
países, particularmente os países 
em desenvolvimento, para o alerta 
precoce, redução de riscos e 
gerenciamento de riscos nacionais e 
globais de saúde. 

Objetivo 7.1 
Até 2030, assegurar o acesso 
universal, confiável, moderno e 
a preços acessíveis a serviços de 
energia.

Objetivo 7.2
Até 2030, aumentar 
substancialmente a participação 
de energias renováveis na matriz 
energética global.

Objetivo 7.3
Até 2030, dobrar a taxa global de 
melhoria da eficiência energética.

Objetivo 7.b 
Até 2030, expandir a infraestrutura 
e modernizar a tecnologia para o 
fornecimento de serviços de energia 
modernos e sustentáveis para todos 
nos países em desenvolvimento, 
particularmente nos países menos 
desenvolvidos, nos pequenos Estados 
insulares em desenvolvimento e 
nos países em desenvolvimento 
sem litoral, de acordo com seus 
respectivos programas de apoio.

Objetivo 17.17 
Incentivar e promover parcerias 
públicas, público-privadas e com 
a sociedade civil eficazes, a partir 
da experiência das estratégias de 
mobilização de recursos dessas 
parcerias.

Solar for Health
Contribuição para o desenvolvimento sustentável
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Alinhada com o seu compromisso de contribuir para a saúde segura em áreas carentes 
do continente africano, em 2020, a Fundação Elecnor iniciou um projeto de avaliação e 
modernização das instalações elétricas do Hospital Saint Jean de Dieu em Thíes, Senegal, 
em colaboração com a Manos Unidas. Esse hospital é especialmente reconhecido por 
tratar todos os pacientes sem distinção de forma gratuita, evitando qualquer tipo de 
discriminação e promovendo o respeito e a igualdade em todo o país. 

A precariedade em que vive a população senegalesa tem efeitos prejudiciais significativos 
para a saúde pública e o desenvolvimento social. Além disso, a obsolescência das 
instalações elétricas do hospital acarreta alto risco de interrupção por problemas no 
fornecimento de energia, o que dificulta muito o trabalho dos profissionais do hospital e 
coloca em risco as suas vidas e as dos pacientes, gerando, ao mesmo tempo, altos custos 
de manutenção e reparos. 

A Fundação Elecnor instalou esse ano uma equipe de auditoria energética que recolheu 
dados de consumo de energia no centro para poder desenvolver a melhor estratégia de 
modernização e eficiência energética das instalações.

Em 2021, o projeto terá continuidade com a instalação de novos equipamentos e sistemas 
elétricos mais modernos, eficientes e movidos a energia limpa, e serão incorporados 
ferramentas e hábitos que auxiliem no uso eficiente da energia, o que proporcionará 
economia de custos para o hospital que poderão ser destinados a outros assuntos mais 
relevantes, como a aquisição de maquinários modernizados para detecção e tratamento 
de doenças ou a aquisição de medicamentos e vacinas essenciais para reduzir a 
mortalidade do país. 

Com esse projeto, os 320.000 habitantes da região de Thíes poderão ter acesso a 
um hospital seguro para todos e, assim, melhorar sua qualidade de vida e manter a 
estabilidade social.

Objetivo 3.1  
Até 2030, reduzir a taxa de 
mortalidade materna global para 
menos de 70 mortes por 100.000 
nascidos vivos.

Objetivo 3.2 
Até 2030, acabar com as mortes 
evitáveis de recém-nascidos e 
crianças menores de 5 anos, com 
todos os países objetivando reduzir 
a mortalidade neonatal para pelo 
menos 12 por 1.000 nascidos vivos 
e a mortalidade de crianças menores 
de 5 anos para pelo menos 25 por 
1.000 nascidos vivos.

Objetivo 3.4 
Até 2030, reduzir em um terço a 
mortalidade prematura por doenças 
não transmissíveis via prevenção 
e tratamento, e promover a saúde 
mental e o bem-estar.

Objetivo 3.d  
Reforçar a capacidade de todos os 
países, particularmente os países 
em desenvolvimento, para o alerta 
precoce, redução de riscos e 
gerenciamento de riscos nacionais e 
globais de saúde.

Objetivo 7.1 
Até 2030, assegurar o acesso 
universal, confiável, moderno e 
a preços acessíveis a serviços de 
energia.

Objetivo 7.2
Até 2030, aumentar 
substancialmente a participação 
de energias renováveis na matriz 
energética global.

Objetivo 7.3
Até 2030, dobrar a taxa global de 
melhoria da eficiência energética.

Objetivo 7.b 
Até 2030, expandir a infraestrutura 
e modernizar a tecnologia para o 
fornecimento de serviços de energia 
modernos e sustentáveis para todos 
nos países em desenvolvimento, 
particularmente nos países menos 
desenvolvidos, nos pequenos Estados 
insulares em desenvolvimento e 
nos países em desenvolvimento 
sem litoral, de acordo com seus 
respectivos programas de apoio.

Objetivo 17.17 
Incentivar e promover parcerias 
públicas, público-privadas e com 
a sociedade civil eficazes, a partir 
da experiência das estratégias de 
mobilização de recursos dessas 
parcerias.

Modernização Hospital 
Saint Jean de Dieu
Contribuição para o desenvolvimento sustentável
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Projetos de 
treinamento e 
pesquisa

“Compromissos 
cumpridos P A Fundação Elecnor aposta no treinamento e na 

pesquisa como ferramentas capazes de gerar 
mudanças positivas nas gerações futuras. A era em 
que vivemos, indiscutivelmente, é a da informação e 
do conhecimento. 

O compromisso com o treinamento e o talento é 
o princípio para começar a resolver os desafios 
presentes e futuros, buscando uma transformação 
cultural de toda a sociedade que ajude a continuar 
melhorando o mundo.

Impulsionando 
o potencial de 
inovação
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Educação e 
prevenção, as 
ferramentas 
mais eficazes 
para melhorar 
a qualidade de 
vida das gerações 
futuras

A cultura de prevenção e segurança é um valor essencial 
e uma prioridade estratégica para a Elecnor. Não 
só pelos seus princípios de atuação, que incluem a 
disponibilização de meios materiais que contribuam 
para a saúde e a segurança, o treinamento em técnicas 
de prevenção ou as campanhas de sensibilização, 
mas também pela plena colaboração dos funcionários, 
que são chamados para desenvolver o trabalho 
em conformidade com as normas e procedimentos 
estabelecidos, utilizar os equipamentos e ferramentas 
de proteção adequados, não realizar trabalhos que 
envolvam risco grave iminente e colaborar na melhoria 
contínua com a organização por meio de participação 
ativa. 

Neste ano, especialmente complicado em termos de 
segurança da saúde, a Fundação Elecnor lançou o 
projeto educativo Crescendo em Prevenção, que visa 
difundir e promover essa cultura entre estudantes e 
professores para a sensibilização para a importância da 
prevenção e proteção diante dos perigos existentes. 

Nos momentos mais difíceis da emergência da saúde, a 
Fundação transformou esse projeto em tempo recorde, 
inicialmente destinado à implementação presencial, 
para convertê-lo em uma iniciativa digital e ampliou seu 
conteúdo para centrar-se no que era mais preocupante: 
informação e sensibilização sobre medidas de saúde 
para evitar a propagação da COVID-19.

Para o lançamento do projeto Crescendo em Prevenção, 
o grande apoio e a assessoria que a Fundação Elecnor 
recebeu da Subdireção Geral de Programas de 
Inovação e Treinamento pertencente à Direção Geral 
do Bilinguismo e Qualidade do Ensino do Ministério da 
Educação e Juventude da Comunidade de Madri foram 
muito importantes.

Assim, a Fundação conseguiu colocar ao serviço dos 
centros educativos, das famílias e dos estudantes de 
Madri, uma ferramenta útil e eficaz para prevenir a 
difusão da COVID-19, refletindo o seu compromisso com 
as gerações futuras.

Voltado para estudantes e professores do 4º, 5º e 6º anos do Ensino Fundamental, o Crescendo em Prevenção 
oferece uma unidade didática sobre prevenção de riscos, incluindo a COVID-19, cujos objetivos são:

Objetivos e metodologia do projeto

Além disso, os professores têm acesso a 
unidades didáticas ou pílulas educacionais 
para que possam realizar o treinamento 
presencialmente em sala de aula ou enviá-
los como lição de casa para que possam 
dar continuidade ao treinamento em casa.

Conheça a si mesmo. 
São propostas 15 ações aos 
estudantes, entre as quais devem 
selecionar três em que melhoraram e 
três que ainda precisam melhorar e 
aprender.

Os riscos no nosso dia a dia. 
A partir das informações dos vídeos, 
os estudantes terão que identificar 
diferentes situações e propor 
soluções.

Minha habilidade, minha 
responsabilidade. 
É mostrado um personagem sem 
medidas de proteção e os estudantes 
deverão aplicar a regra dos três Ps 
para tornar a atividade segura. 

1. 2. 3. 

A metodologia do projeto é on-line e pode ser feita de forma independente pelos estudantes, mas 
também pode ser em formato presencial, com tutoria de educadores e professores especializados.

Os estudantes têm a possibilidade de analisar a sua própria aprendizagem e de conhecer e 
reconhecer as Regras de Prevenção (3P): Pare, Pense e Proponha, por meio de situações cotidianas, 
para que eles consigam identificá-las e possam extrapolá-las para a situação atual.

• Compreender o conceito de saúde integral 
e os benefícios de hábitos saudáveis para o 
nosso bem-estar e o da comunidade.

• Refletir sobre os pontos fortes e fracos de 
cada pessoa e a importância da interação e 
do apoio mútuo.

• Valorizar a aprendizagem adquirida e a 
capacidade de resiliência.

• Aprender sobre o que é a COVID-19, seus 
sintomas e medidas de prevenção e proteção 
contra este e outros vírus semelhantes.

• Promover estratégias concretas para agir 
contra os perigos e riscos que enfrentamos.

• Diferenciar o conceito de prevenção e 
proteção.

• Promover a reflexão sobre a saúde individual 
e coletiva.

• Fortalecer os laços com a família, os colegas, 
o centro educativo e a comunidade por meio 
da participação na tomada de decisões.

A sessão tem três blocos temáticos que o aluno deve superar: 
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Aumento da 
participação

 
Implementação em 
mais Comunidades 

Autônomas

Objetivo 3.4  
Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura 
por doenças não transmissíveis via prevenção e 
tratamento, e promover a saúde mental e o bem-estar.

Objetivo 3.d 
Reforçar a capacidade de todos os países, 
particularmente os países em desenvolvimento, para o 
alerta precoce, redução de riscos e gerenciamento de 
riscos nacionais e globais de saúde.

Objetivo 4.4  
Até 2030, aumentar substancialmente o número de 
jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, 
inclusive competências técnicas e profissionais, para 
emprego, trabalho decente e empreendedorismo.

Objetivo 4.7  
Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram 
conhecimentos e habilidades necessárias para promover 
o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por 
meio da educação para o desenvolvimento sustentável 
e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, 
igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz 
e não-violência, cidadania global, e valorização da 
diversidade cultural e da contribuição da cultura para o 
desenvolvimento sustentável.

Objetivos 
2021 

Participação 
em 2020                                                                 

centros educativos da 
Comunidade de Madri 

+7.000
52
estudantes de 

Crescendo em Prevenção
Contribuição para o desenvolvimento sustentável

A iniciativa da Fundação Elecnor foi possível 
graças à estreita colaboração com as equipas 
técnicas do Departamento de Educação e 
Pesquisa da Comunidade de Madri.

A iniciativa é dirigida a estudantes do 3º, 4º 
e 5º anos do Ensino Fundamental, professores 
e familiares com o objetivo de proporcionar 
uma ferramenta de formação em cada um dos 
ambientes (casa, rua e escola). Por meio de um 
aplicativo digital, o Crescendo em Prevenção 
é desenvolvido como uma unidade didática 
de prevenção de riscos que, claro, inclui uma 
seção para a COVID-19.

No âmbito do projeto, o esforço da Fundação 
Elecnor para alcançar os menos favorecidos, 
como as escolas de educação especial ou os 
centros educativos mais remotos de Madri, tem 
sido crucial.

Os resultados têm sido ótimos, atingindo 52 
centros educativos, dos quais sete são de 
educação especial, e mais de 7.000 estudantes 
participantes. Apesar de ter que superar os 
problemas adjacentes derivados da crise de 
saúde e das condições climáticas adversas, 
o Crescendo em Prevenção atingiu uma 
infinidade de centros e lares.

Os resultados das avaliações realizadas pelos 
professores, das quais 92% recomendam 
o projeto, são uma prova do grande 
trabalho desenvolvido pela Fundação 
Elecnor. Destacam-se também as conclusões 
e depoimentos dos relatórios que cada 
comunidade vem emitindo, bem como a 
disposição dos órgãos institucionais em 
continuar no próximo ano com novos projetos 
como o “Crescendo em prevenção emocional”.

Mas o projeto não apenas cativou professores 
e instituições como também deixou a nós, 
todos os membros da equipe que o executou, 
orgulhosos e satisfeitos. Estamos muito gratos 
pela oportunidade que nos foi dada de servir 
nesse momento de crise.

Por fim, gostaria de fazer uma menção 
especial aos professores que passaram por 
uma situação difícil em primeira mão e, mesmo 
assim, expressaram seu apreço por essa ação 
educativa. 

Além disso, desejo expressar minha sincera 
gratidão a todos os envolvidos na criação 
dessa iniciativa educativa e por terem contado 
com nossa equipe para realizá-la. 

Cultura de 
prevenção para 
tempos de crise

Jorge Hernández Alonso
Diretor de Treinamento G&G

TRIBUNA 

Crescendo em Prevenção
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Bolsas para dissertação 
de mestrado da UPV
Mais de 30 anos 
reconhecendo 
o talento dos 
estudantes

A natureza da atividade da Elecnor, vinculada desde 
as suas origens às infraestruturas elétricas, está na 
base do seu interesse em promover, por meio da sua 
Fundação, a colaboração Universidade-Empresa 
na área do conhecimento da engenharia elétrica, 
com especial interesse nas energias renováveis e no 
desenvolvimento da eficiência energética.

A colaboração com a Universidade Politécnica de 
Valência, por meio da Escola Superior Técnica de 
Engenheiros Industriais, tem mais de três décadas de 
história, ao longo das quais tem sido reconhecido 
o talento de dezenas de estudantes, tanto com 
bolsas para dissertação de mestrado como com 
projetos de conclusão de curso em planos de estudos 
anteriores. Muitos deles hoje fazem parte do quadro 
de funcionários da Elecnor e ocupam cargos de 
responsabilidade. 

Atualmente, as bolsas são destinadas a estudantes do 
mestrado em engenharia industrial ou do mestrado 
em tecnologia energética para o desenvolvimento 
sustentável, que podem ser acessados por graduados 
em engenharia industrial de todo o mundo. Essas 
bolsas representam o primeiro acesso do estudante à 
empresa e uma oportunidade de inserção no mercado 
de trabalho.

Colaboração UPV técnica e conhecimento

beneficiários que concluíram 
os seguintes projetos no ano 
acadêmico de 2019-2020:

Projeto para o 
desenvolvimento de 
uma rede inteligente 
de iluminação 
LED, sistemas 
de informação 
ao cidadão 
e mobilidade 
sustentável num 
município de 
Castellón para 
mitigar os gases de 
efeito estufa.

Simulação e 
verificação 
experimental de 
depressões de 
tensão usando 
um sistema de 
“Hardware in the 
Loop” e banco de 
testes: detecção e 
comportamento de 
motores e turbinas 
eólicas.

Desenvolvimento de 
equipamentos de 
baixo custo para 
monitoramento e 
detecção de falhas 
em pequenas 
turbinas eólicas.

Sistema de controle 
de iluminação 
mediante 
microcontrolador de 
baixo custo e bus 
DALI.

Estudo da 
capacidade 
dos telhados da 
Universidade 
Politécnica de 
Valência para a 
instalação de usinas 
solares fotovoltaicas.

1. 2. 3. 4. 5. 

5
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Objetivo 4.3  
Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para 
todos os homens e mulheres à educação técnica, 
profissional e superior de qualidade, a preços 
acessíveis, incluindo universidade.

Objetivo 4.4  
Até 2030, aumentar substancialmente o número de 
jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, 
inclusive competências técnicas e profissionais, para 
emprego, trabalho decente e empreendedorismo.

Objetivo 4.7  
Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram 
conhecimentos e habilidades necessárias para 
promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, 
entre outros, por meio da educação para o 
desenvolvimento sustentável e estilos de vida 
sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, 
promoção de uma cultura de paz e não-violência, 
cidadania global, e valorização da diversidade 
cultural e da contribuição da cultura para o 
desenvolvimento sustentável.

Objetivo 17.17 
Incentivar e promover parcerias 
públicas, público-privadas e com 
a sociedade civil eficazes, a partir 
da experiência das estratégias de 
mobilização de recursos dessas 
parcerias.

Bolsas para dissertação de mestrado da UPV
Contribuição para o desenvolvimento sustentável

Apoio ao talento do 
nosso setor

Universidade Politécnica 
de Valência

Há mais de 30 anos, a Elecnor e a sua 
fundação colaboram com a Escola Técnica 
Superior de Engenharia Industrial e com 
o Departamento de Engenharia Elétrica 
da Universidade Politécnica de Valência, 
no Programa “Bolsas para dissertação de 
mestrado”.

O programa destina-se a estudantes do último 
ano dos cursos de mestrado em engenharia 
industrial e em engenharia energética para o 
desenvolvimento sustentável. A cada edição, 
cinco estudantes recebem bolsas de estudo 
para a realização de dissertações de mestrado 
com foco em temas relacionados à engenharia 
elétrica e energética. As bolsas são atribuídas 
através de um concurso em que uma comissão 
formada por membros da Elecnor, da ETSII 
e do DEE avalia os méritos dos candidatos. 
Depois de concluídas, as dissertações são 
avaliadas pela comissão, que atribui o prêmio 
da Fundação Elecnor às melhores.

Essa iniciativa se revelou muito benéfica para 
os estudantes e também para as entidades 
promotoras e colaboradoras.

Permite aos estudantes realizar a sua 
dissertação de mestrado em condições 
estimulantes, desenvolvendo temas de interesse 
da empresa, na sede da empresa ou nos 
laboratórios do DEE, sendo em muitos casos o 
primeiro contato com o mundo do trabalho.

As bolsas Elecnor se revelaram também 
um meio eficaz de manutenção do contato 
universidade-empresa, fomentando a relação 
entre os profissionais de ambas as entidades, 
que se materializa no desenvolvimento de 
dissertações de interesse mútuo elaborados 
com rigor acadêmico e enfoque aplicado. 

Mas talvez o fruto mais valioso dessa iniciativa 
seja o seu contributo para o treinamento de 
profissionais de elevado perfil científico e ao 
mesmo tempo com uma visão prática, valiosos 
não só para a Elecnor e a Universidade, mas 
também para a sociedade em geral.

Martín Riera Guasp
Catedrático da universidade. 
Departamento de Engenharia Elétrica
Universidade Politécnica de Valência

TRIBUNA 
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Programa de Liderança 
Corporativa em 
Empreendedorismo e Inovação
Deusto Business School
Comprometidos com 
o desenvolvimento de 
profissionais

Em todos os mercados onde atua, a inovação faz parte 
do DNA da Elecnor, cujo compromisso com a melhoria 
sustentável da sociedade está articulado através da 
Fundação. 

O empreendedorismo como veículo de inovação é um 
dos paradigmas da nova economia que exige talentos 
e competências específicas. Cada vez mais, programas 
de empreendedorismo corporativo e mecanismos de 
inovação aberta como incubadoras, aceleradoras 
e até plataformas de investimento são comuns em 
grandes empresas ao redor do mundo para garantir a 
sustentabilidade, competitividade e diferenciação de 
seus serviços.

Com o objetivo de formar profissionais capazes de 
liderar esses processos e antecipar tendências que 
possam surgir, em 2020, a Fundação Elecnor celebrou 
um acordo de colaboração com a Deusto Business 
School e o ICADE para o desenvolvimento do Programa 
de Liderança Corporativa em Empreendedorismo e 
Inovação. 

O programa é direcionado a profissionais interessados 
em conhecer de perto as iniciativas empreendedoras 
mais vanguardistas de grandes corporações explicadas 
pelos executivos que as lideraram, bem como trocar 
experiências de gestão com estudantes de outros 
programas. Dessa forma, eles aprenderão habilidades 
para identificar oportunidades, antecipar riscos e criar 
modelos de crescimento dinâmicos a fim de alcançar 
o sucesso em ambientes em constante mudança. Os 
profissionais de que o mundo de hoje necessita, para 
enfrentar, com sucesso, os grandes desafios globais.

inscritos sessões 
previstas

Colaboração técnica e conhecimento 
Deusto e ICADE

O projeto começa no ano letivo de 2020-2021.

17 10
inscritos sessões

previstas
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Objetivo 4.3  
Até 2030, assegurar a igualdade 
de acesso para todos os homens 
e mulheres à educação técnica, 
profissional e superior de qualidade, 
a preços acessíveis, incluindo 
universidade.

Objetivo 4.4  
Até 2030, aumentar 
substancialmente o número de jovens 
e adultos que tenham habilidades 
relevantes, inclusive competências 
técnicas e profissionais, para 
emprego, trabalho decente e 
empreendedorismo.

Objetivo 4.7  
Conhecimentos teóricos e práticos 
necessários para promover o 
desenvolvimento sustentável.

Objetivo 9.2 
Promover a industrialização inclusiva e sustentável e, até 2030, aumentar 
significativamente a participação da indústria no emprego e no produto 
interno bruto, de acordo com as circunstâncias nacionais, e dobrar sua 
participação nos países de menor desenvolvimento relativo.

Objetivo 9.4
Até 2030, modernizar a infraestrutura e reabilitar as indústrias para torná-las 
sustentáveis, com eficiência aumentada no uso de recursos e maior adoção 
de tecnologias e processos industriais limpos e ambientalmente corretos; com 
todos os países atuando de acordo com suas respectivas capacidades.

Objetivo 9.5 
Fortalecer a pesquisa científica, melhorar as capacidades tecnológicas 
de setores industriais em todos os países, particularmente os países em 
desenvolvimento, inclusive, até 2030, incentivando a inovação e aumentando 
substancialmente o número de trabalhadores de pesquisa e desenvolvimento 
por milhão de pessoas e os gastos público e privado em pesquisa e 
desenvolvimento.

Objetivo 9.b 
Apoiar o desenvolvimento tecnológico, a pesquisa e a inovação nacionais 
nos países em desenvolvimento.

Objetivo 17.17 
Incentivar e promover parcerias 
públicas, público-privadas e com 
a sociedade civil eficazes, a partir 
da experiência das estratégias de 
mobilização de recursos dessas 
parcerias.

Programa de Liderança Corporativa 
em Empreendedorismo e Inovação
Deusto Business School
Contribuição para o desenvolvimento sustentável

Para explicar a relevância desse projeto, 
gostaria de começar aprofundando o termo 
ecossistema, cunhado em 1930 pelo botânico 
inglês Roy Clapham. Um ecossistema é um 
sistema de organismos vivos interdependentes 
que compartilham o mesmo habitat. A grande 
contribuição do conceito para a biologia reside 
na inter-relação dos organismos que vivem no 
sistema; se um elo dessa corrente for quebrado, 
é muito difícil recuperar o equilíbrio e isso 
afetará seriamente sua sustentabilidade. 

A literatura econômica incorporou esse 
conceito para explicar as características 
dos territórios mais dinâmicos. De forma que 
países com ecossistemas empreendedores 
possam graduar continuamente novas 
empresas com capacidade de crescer e criar 
empregos, inovando em bens, serviços e 
modelos de negócios. E fazem isso porque 
governos, instituições de conhecimento e 
grandes empresas orquestram suas ações para 
conseguir mais atividade empreendedora no 
país.

Em setembro de 2020, a Fundação Elecnor 
e a escola de negócios da Universidade 
de Deusto uniram forças para apoiar o 
empreendedorismo com essa filosofia de 
ecossistema. Executivos de grandes empresas, 

empresários e cargos eleitos dos três níveis de 
administração se uniram graças à universidade 
com um objetivo comum: melhorar a 
capacidade inovadora de nosso país. 

Ministrado na sede da Deusto Business 
School em Madri, o Programa de Liderança 
Corporativa em Empreendedorismo (PLCE) 
formou esse ano executivos de grandes 
empresas graças ao empenho da Fundação 
Elecnor. O objetivo do programa é promover 
o conhecimento da atividade empreendedora 
e assim impulsionar a inovação nas suas 
empresas por meio do intraempreendedorismo. 
Mas o dinamismo empresarial pouco 
adianta se não for acompanhado de um 
enquadramento que o favoreça, é por isso que 
Deusto promove o encontro entre o público e o 
privado. 

Os participantes do PLCE para a obtenção 
do título devem apresentar um projeto em 
colaboração com gestores públicos porque, 
como nas cadeias da natureza, só alienando 
diferentes interesses conseguiremos chegar 
a um país onde seja mais fácil criar uma 
empresa, escalá-la e, assim, criar emprego, 
riqueza e bem-estar.

Iñaki Ortega 
Doutor em economia e Diretor da Deusto 
Business School de Madri

TRIBUNA 

Ecossistemas público-
privados para inovar

Deusto Business School
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Curso Especialista de 
Instalações Elétricas de Média 
e Baixa Tensão 
Colegio Salesianos Deusto
Transmitimos conhecimento 
e promovemos a 
empregabilidade

Um dos pilares estratégicos da Fundação Elecnor é a formação 
profissional vinculada aos diversos ramos e disciplinas do setor 
elétrico. Nesse âmbito, em 2020, realizou-se a oitava edição do 
Curso de Especialista em Instalações Elétricas de Média e Baixa 
Tensão, um curso pioneiro no campo da FP pela sua abordagem 
em relação ao mundo do trabalho.

Essa iniciativa evidencia o carácter colaborativo da Fundação, 
que uniu esforços com o Colégio Salesianos Deusto de Bilbao 
para oferecer o curso, proporcionando a concepção do 
programa de treinamento e o financiamento da adequação das 
instalações da escola, bem como os equipamentos necessários 
para realizá-la.

Em 2020, o curso, do qual participaram 14 estudantes, atualizou 
o seu conteúdo, ampliando e adaptando-o às necessidades da 
Elecnor de forma a preparar melhor os futuros profissionais para 
a empresa. 

Atualização de conteúdo para 
aproximar os jovens ao mundo do 
trabalho

Colaboração com o Colégio 
Salesianos Deusto

estudantes 
formados

estudantes 
contratados

141
11

Objetivo 4.3  
Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos 
os homens e mulheres à educação técnica, profissional 
e superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo 
universidade.

Objetivo 4.4  
Até 2030, aumentar substancialmente o número de 
jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, 
inclusive competências técnicas e profissionais, para 
emprego, trabalho decente e empreendedorismo.

Objetivo 4.7  
Conhecimentos teóricos e práticos necessários para 
promover o desenvolvimento sustentável.

Objetivo 17.17 
Incentivar e promover parcerias 
públicas, público-privadas e com 
a sociedade civil eficazes, a partir 
da experiência das estratégias de 
mobilização de recursos dessas 
parcerias.

Contribuição para o desenvolvimento sustentável
Colegio Salesianos Deusto
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Cátedra Cities Lab
Universidade de Deusto
Promovemos smart cities para aumentar a 
qualidade de vida dos cidadãos

A Fundação Elecnor aposta no uso das tecnologias 
de informação e comunicação para trazer soluções e 
serviços que promovam a inovação e alcancem cidades 
mais eficientes e sustentáveis. Seu objetivo é aumentar a 
qualidade de vida dos cidadãos e, por sua vez, tornar os 
recursos disponíveis mais eficientes.

A Fundação Elecnor materializa o seu compromisso com 
a promoção de smart cities por meio da Cátedra Cities 
Lab da Universidade de Deusto.

A principal iniciativa realizada em 2020 foi em conjunto 
com a prefeitura de Alcalá de Guadaíra, no seu 
ambicioso processo de transformação da cidade, no 
âmbito da sua Estratégia de Desenvolvimento Urbano 
Integrado e Sustentável “Alcalá de Guadaíra 2020”. 
O plano contemplava cinco linhas de ação em torno 
da cidade acessível e inteligente; cidade amigável; 
sustentável; eficiência energética e reabilitação; 
patrimônio natural, histórico e cultural; e uma cidade 
social, inclusiva e solidária.

No âmbito desse compromisso estratégico, a prefeitura, 
com o patrocínio da Fundação Elecnor e a direção 
acadêmica da Cátedra Cities Lab da Universidade 
de Deusto, desenvolveu o Lab 360°, um laboratório 
experimental de inovação aberta transformadora. 
O objetivo é implementar uma visão abrangente da 
cidade e uma governança transversal que aborde o 
desenvolvimento ambiental, econômico, social e cultural, 
simultânea e intersetorialmente, que envolva instituições 
públicas, empresas, tecido associativo e cidadãos em 
cada um dos desafios colocados. Tudo isso, colocando 
a inovação tecnológica a serviço do desenvolvimento 
urbano sustentável.

participantes de todo o mundo

laboratórios urbanos 
de inovação 
transformadora 
desenvolvidos 

+50.000

77
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Objetivo 11.2
Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas 
de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis 
e a preço acessível para todos, melhorando a 
segurança rodoviária por meio da expansão dos 
transportes públicos, com especial atenção para 
as necessidades das pessoas em situação de 
vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com 
deficiência e idosos.

Objetivo 11.4
Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar 
o patrimônio cultural e natural do mundo.

Objetivo 11.7
Até 2030, proporcionar o acesso universal a 
espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e 
verdes, em particular para as mulheres e crianças, 
pessoas idosas e pessoas com deficiência.

Objetivo 11.b 
Até 2020, aumentar substancialmente o número 
de cidades e assentamentos humanos adotando e 
implementando políticas e planos integrados para 
a inclusão, a eficiência dos recursos, mitigação e 
adaptação à mudança do clima, a resiliência a 
desastres; e desenvolver e implementar, de acordo 
com o Marco de Sendai para a Redução do 
Risco de Desastres 2015-2030, o gerenciamento 
holístico do risco de desastres em todos os níveis.

Objetivo 17.17 
Incentivar e promover parcerias 
públicas, público-privadas e 
com a sociedade civil eficazes, 
a partir da experiência das 
estratégias de mobilização de 
recursos dessas parcerias.

Cátedra Cities Lab
Contribuição para o 
desenvolvimento sustentável

No dia 11 de abril de 2018, iniciou-se um 
caminho de cumplicidade entre a Fundação 
Elecnor e a Cátedra Deusto Cities Lab da 
Universidade de Deusto.

Há três anos, graças ao generoso patrocínio 
da Fundação, a Cátedra vem construindo uma 
proposta de ecossistema urbano de inovação 
transformadora, inteligente, sustentável e sábia 
(Smart Green Wise City).

Um modelo de cidade (Cidade 360º) que, 
baseado em tecnologias de byte, neurônio, 
átomo e gene, nos aproxima do desejável 
desenvolvimento ambiental, econômico, social 
e cultural sustentável, contemplado na Agenda 
2030 e nos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, mediante uma governação 
sábia, capaz de gerar cumplicidade entre 
instituições, empresas e entidades sociais, com 
a participação e envolvimento dos cidadãos.

Nesses anos, a Fundação permitiu-nos 
aprofundar os perfis da cidade necessária: um 
uso adequado dos recursos disponíveis (solo, 
água, ar e energia); transporte e mobilidade 
não poluentes; projeto colaborativo de espaços 
urbanos de qualidade; aproveitamento da 
conectividade com sabedoria; promoção 
de novas economias de proximidade e 
atratividade; geração de empregos dignos com 
valor agregado; redução das desigualdades 
e aumento da coesão social; promoção de 
valores democráticos, diálogo intercultural e 
eliminação de xenofobias.

A presença da Fundação, na companhia 
de outros oito patrocinadores, instituições 

públicas e privadas, permitiu-nos desenvolver 
77 laboratórios de inovação transformadora 
urbana, nos quais participaram mais de 
50.000 pessoas de todo o mundo. Temos 
acompanhado instituições, empresas e 
entidades sociais nos processos de tomada de 
decisão em muitos dos desafios anteriormente 
delineados.

Além disso, conseguimos produzir mais 
de 50 excelentes publicações científicas, 
uma dezena de teses de doutorado, 100 
relatórios e resumos executivos. Já envolvemos 
mais de cinco mil pessoas nos processos 
de treinamento, capacitação, informação, 
transparência, comunicação, escuta, 
deliberação, corresponsabilidade, cocriação, 
concepção e implementação de iniciativas 
transformadoras.

A COVID-19, a pandemia que conseguiu 
paralisar nosso mundo, está dando lugar ao 
impulso do processo progressivo de vacinação, 
após meses de mortes, doença, desolação, 
crise e incertezas. Mas a pandemia não fez 
desaparecer os problemas que já assolam 
o nosso planeta: as mudanças climáticas, a 
transição demográfica desequilibrada, as 
desigualdades, as xenofobias etc. Junto das 
medidas ambientais, econômicas e sociais a 
serem adotadas pelas várias administrações, 
será necessário um determinado compromisso 
com os valores, a criatividade, a inovação 
e a transformação. Esses valores que nos 
tornam melhores pessoas e, portanto, melhores 
comunidades, instituições, empresas, entidades 
sociais e cidades.

Cidades sustentáveis

Roberto San Salvador del Valle
Diretor da Cátedra Cities Lab 
Universidade de Deusto

Deusto Cities Lab

TRIBUNA 
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IE-Elecnor Observatory on 
Sustainable Compliance Cultures

Divulgamos 
a cultura de 
compliance que 
caracteriza a 
Elecnor

A Fundação Elecnor assume e promove integralmente 
todos os princípios e valores da Elecnor, cujos maiores 
expoentes são o seu Código de Ética e a Política de 
Compliance. Disso deriva o compromisso com a melhoria 
contínua da Fundação, o que implica difundir a cultura 
do compliance regulatório no tecido empresarial, 
especialmente nas PMEs, na medida em que constitui um 
elemento gerador de confiança e potencializador da 
competitividade, além de constituir referências sólidas 
para a tomada de decisão.

Com a convicção de que o combate à corrupção deve 
fazer parte do compromisso ético de qualquer empresa, 
a Fundação Elecnor assinou, no final de 2019, um 
convênio com a Fundação IE, tendo a empresa Eversheds 
Sutherland como colaboradora, para a criação do 
IE-Elecnor Observatory on Sustainable Compliance 
Cultures. 

O Observatório parte da necessidade de compreender 
em profundidade a realidade dos desafios que as 

pequenas e médias empresas enfrentam em termos de 
compliance, estudar as soluções possíveis e divulgar 
o conhecimento gerado. Trata-se de promover o 
desenvolvimento e a utilização de mecanismos de 
controle para identificar e prevenir a materialização 
de riscos de não conformidade ou má conduta nas 
organizações.

Considerando a elevada proporção de pequenas e 
médias empresas no tecido empresarial, o avanço no 
compliance nesse segmento implica progressos no 
combate à corrupção empresarial; defesa do direito 
à concorrência, direitos humanos e trabalhistas; e com 
respeito ao meio ambiente. Além disso, coloca essas 
empresas nas melhores condições para optar por 
projetos promovidos por empresas líderes e cada vez 
mais exigentes nesse âmbito. Para as grandes empresas, 
isso contribui para gerar uma base de fornecedores 
totalmente confiável.

O Observatório tem um Comitê de Direção e uma equipe 
de pesquisa composta por professores da IE. A sua 
investigação dirige-se a todo o panorama empresarial 
espanhol, especialmente ao segmento das pequenas 
e médias empresas. Além disso, em 2020, quatro 
executivos da Elecnor participaram da organização das 
iniciativas.

O primeiro ano da iniciativa coincidiu com a grave crise 
de saúde da COVID-19. No entanto, com o esforço 
de todos os participantes, foi possível realizar reuniões 
on-line e abordar o desenvolvimento e divulgação de 
um primeiro estudo sobre o estado da arte da cultura 
de compliance em médias empresas com abordagem 
comparada. O trabalho, cuja apresentação está 

prevista para 2021, inclui indicadores relacionados com 
a situação na Espanha, uma análise de soluções de 
sucesso em outros países e uma avaliação qualitativa de 
barreiras, desafios e aplicação de soluções.

O Observatório foi apresentado oficialmente no dia 
16 de dezembro de 2020 com um evento on-line que, 
sob o título “Compliance em tempos de incerteza: como 
promover uma cultura de compliance em pequenas e 
médias empresas?”, reuniu especialistas e profissionais 
que discutiram os desafios específicos que as pequenas e 
médias empresas enfrentam na promoção de uma cultura 
de compliance, juntamente com diferentes caminhos 
estratégicos para implementá-la.

FACILITAR A COMPREENSÃO

e uma estrutura comum para o 
compliance ao abordar iniciativas 

e projetos colaborativos entre 
empresas, especialmente em cadeias 

de valor altamente integradas.

Objetivos do Observatório

CAPTURAR E DESENVOLVER 
CONHECIMENTOS

que nos permitam compreender os 
desafios enfrentados por empresas 
de médio porte na implementação 

de uma cultura de “Sustainable 
Compliance”.

DIFUNDIR O CONHECIMENTO 

gerado para impulsionar o 
desenvolvimento do compliance 

no mundo dos negócios além das 
grandes corporações, multinacionais 
e empresas pioneiras com um foco 

especial em 
médias empresas.

FACILITAR A IMPLEMENTAÇÃO DE 
UMA CULTURA 

de “Sustainable Compliance” em 
empresas de médio porte e aquelas 

com maior limitação de recursos.
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Em 2021, o Comitê de Direção 
e a Equipe de Pesquisa da IE 
têm previsto várias iniciativas no 
âmbito da pesquisa, comunicação e 
treinamento que, devido às restrições 
da COVID, não puderam ser 
realizadas em 2020.

Objetivo 16.3
Promover o Estado de Direito, em nível nacional e 
internacional, e garantir a igualdade de acesso à justiça, 
para todos.

Objetivo 16.5 
Reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em 
todas as suas formas.

Objetivo 16.6 
Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e 
transparentes em todos os níveis.

Objetivo 17.16 
Reforçar a parceria global para o desenvolvimento 
sustentável complementada por parcerias multissetorias, 
que mobilizem e compartilhem conhecimento, 
experiência, tecnologia e recursos financeiros para 
apoiar a realização dos objetivos do desenvolvimento 
sustentável em todos os países, particularmente nos 
países em desenvolvimento.

Objetivo 17.17 
Incentivar e promover parcerias públicas, público-
privadas e com a sociedade civil eficazes, a partir da 
experiência das estratégias de mobilização de recursos 
dessas parcerias.

IE-Elecnor
Contribuição para o desenvolvimento sustentável

Na Fundação IE, trabalhamos para 
ter um impacto positivo na sociedade, 
participando em iniciativas que visam a 
melhoria da qualidade da educação e o 
desenvolvimento de talentos, bem como a 
pesquisa e a divulgação do estado da arte do 
conhecimento.

Agradecemos a oportunidade que a Fundação 
Elecnor nos deu em 2019 quando propôs 
que uníssemos forças para criar o IE-Elecnor 
Observatory on Sustainable Compliance 
Cultures, com o apoio técnico da Eversheds 
Sutherland. Esse Observatório foi criado com 
o objetivo de se tornar um ponto de encontro 
acadêmico e empresarial para a geração e 
disseminação de conhecimento nessa esfera, 
para a promoção da cultura de Compliance e 
sustentabilidade nas empresas.

Colocar o conhecimento a serviço da 
sociedade é um pilar fundamental da nossa 

missão. Assim, os centros e projetos apoiados 
pela Fundação IE abrem novas perspectivas 
de pesquisa nos temas mais atuais e de maior 
impacto.  Por isso, é com grande entusiasmo 
que temos a oportunidade, graças a esse 
Observatório, de contribuir para a promoção 
de práticas e valores de compliance, ética e 
sustentabilidade no meio empresarial. Estes são 
valores e práticas com os quais a IE University e 
sua Fundação estão firmemente comprometidas 
e que respondem a uma preocupação 
crescente no mundo empresarial atual.

Estamos convencidos de que o trabalho de 
pesquisa e geração de conhecimento do 
Observatório, aproveitando as sinergias entre 
a excelência acadêmica do corpo docente da 
IE University e a abordagem prática e o âmbito 
da Elecnor e da sua Fundação, pode fazer a 
diferença e ter um impacto real e positivo na 
rede empresarial.

Promoção das práticas e 
valores de compliance, ética 
e sustentabilidade

Gonzalo Garland Hilbck
Vice-presidente executivo da 
Fundação IE

TRIBUNA 

IE-Elecnor Observatory on 
Sustainable Compliance Cultures
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A Fundação Elecnor incentiva o compromisso social 
dos funcionários da Elecnor por meio do voluntariado 
corporativo, que tem como objetivo a dedicação do seu 
tempo, competências e experiência. 

Em 2020, frente à grave situação provocada pela crise 
de saúde da COVID-19, os voluntários da Fundação 
Elecnor forneceram à cidade de La Nopalera kits de 
proteção contra o coronavírus a todos os seus cidadãos 
para, dessa forma, reduzir o risco de contágio e ajudar 
a prevenir e combater a propagação do vírus, mitigando 
assim os duros efeitos da pandemia. 

O voluntariado representa sempre o espírito solidário, 
altruísta e trabalhador de pessoas que se unem para 
melhorar a qualidade de vida de quem mais precisa. É a 
imagem do espírito de cidadania responsável. 
Por isso, a Fundação Elecnor promove o seu programa 
de voluntariado, convidando profissionais da Elecnor 
a participarem nos seus projetos, com o objetivo de 
dar visibilidade ao lado mais humano das empresas de 
engenharia. 

Agradecemos a todos pelo seu trabalho e apoio 
incondicional. 

Ajudando na proteção 
contra o coronavírus 

Voluntariado 
corporativo

México
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 www.fundacionelecnor.com

https://fundacionelecnor.com/br/index.aspx
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