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Ações de apoio à sociedade: 
Cenário COVID-19 

208/10/2020



“Gratidão é a palavra que venho expressar na minha alegria hoje, de nossa 

associação ter sido contemplada com essa doação realizada pela Enel em parceria 

com a LBV. Que o Senhor possa abençoar cada vez mais essas empresas pra 

continuar realizando atitudes como essa. Tenho muito orgulho de fazer parte desse 

grupo Rede de Lideranças.”

Lilia Lima - Lider Comunitária de Pacajús

Doação de cestas básicas e Kits de limpeza
Beneficiando famílias em situação de pobreza

* Comunidades de Fortaleza e Região Metropolitana

Doação de 29,4 toneladas de alimentos 

e 16.800 itens de limpeza

1.680 Famílias 

Beneficiadas*

R$ 106K
investidos



Entrega de máscaras aos idosos assistidos 

pelo Lar Torres de Melo

Doação de máscaras de proteção em tecido

21.000 Máscaras 
Distribuídas

R$ 61K Renda Gerada
para 20 artesãos

Entrega de máscaras no SOPAI

A Enel através das artesãs participantes do Programa 

Enel Compartilha Empreendedorismo produziu 

máscaras de proteção que foram distribuídas em 

instituições de saúde e assistência à pessoas idosas e a 

população de 28 municípios.

Eurilene – Artesã 

beneficiada com a ação

5 Instituições 
Beneficiadas



Apoio a hospitais e serviços de saúde
Beneficiando hospitais de Fortaleza e interior do estado

Manutenção e recuperação de equipamentos

R$ 150K investidos

Doação de equipamentos hospitalares e 

Obras de eficientização energética  

 558 Oxímetros

 130 Cadeiras de Roda

 145 Macas Hospitalares

R$ 450K

Equipamentos:

R$ 1.874K

 Hospital de Messejana

 Hospital Geral de Fortaleza

 11 postos de saúde de 
Maracanaú

Iluminação e

condicionamento



Impactos Socioeconômicos da Pandemia

Ações de apoio à sociedade – Etapa 2

Investimento até DEZEMBRO:  R$ 382.773

Cursos de capacitação Ações de empreendedorismo



Projetos de Sustentabilidade -
adaptados

708/10/2020



Projeto Enel Compartilha Eficiência 
Sorteio de Geladeiras

Características do formato 

 Estrutura presencial

 Aglomeração durante a palestra educativa

 Filas durante o período de cadastro

 Aglomeração nos espaços públicos de 

realização do sorteio

 Filas e espera durante a troca na 

comunidade

Antes...

Cadastro

Sorteio Entrega

Palestra Educativa



Hoje...

 Cadastro individualizado por telefone

 Sorteio e palestra realizados de forma eletrônica através 

de LIVE 

 Entrega agendada (dia, horário e local pré-definidos)

 Troca das geladeiras obedecendo os protocolos de 

segurança do Governo do Estado e Prefeituras

 Eliminação de aglomerações

Características do formato 

Projeto Enel Compartilha Eficiência 
Sorteio de Geladeiras



Local: PACAJUS/CE.

Cadastro: (09 à 14.10.2020) Sexta-feira das 8h até Quarta-feira as 15h30.

Sorteio: (15.10.2020) Quinta-feira (10h).

Entrega: (20.10.2020) Terça-feira (09h às 16h). 50 geladeiras

Local: CONJUNTO SÃO BERNARDO - MESSEJANA

Cadastro: (09 à 14.10.2020) Sexta-feira das 8h até Quarta-feira as 15h30.

Sorteio: (15.10.2020) Quinta-feira (15h).

Entrega: (23.10.2020) Sexta-feira (09h às 16h). 50 geladeiras

Local: SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE

Cadastro: (16 à 21.10.2020) Sexta-feira das 8h até Quarta-feira as 15h30.

Sorteio: (22.10.2020) Quinta-feira (10h).

Entrega: (27.10.2020) Terça-feira (09h às 16h). 50 geladeiras

Local: CONJUNTO SÃO CRISTOVÃO - JANGURUSSU

Cadastro: (16 à 21.10.2020) Sexta-feira das 8h até Quarta-feira as 15h30.

Sorteio: (22.10.2020) Quinta-feira (15h).

Entrega: (28.10.2020) Quarta-feira (09h às 16h). 50 geladeiras

Projeto Enel Compartilha Eficiência 
Sorteio de Geladeiras

Eventos de Outubro



+Serão 12 comunidades 
atendidas até dezembro

Troca de lâmpadas 
Porta a porta



LIVE Consumo Consciente Online

Serão mais 9 eventos até dezembro Dicas de economia com Caçaco e Caboré

Interação com o cliente Chat ao vivo Dicas COVID-19

Sorteio 

1 Celular



Ecoenel

Programa que troca resíduos recicláveis por 

bônus na conta de energia elétrica.

95 Postos de coleta 

2 Caminhões de coleta itinerante

2 são de materiais eletrônicos 

1 de recebimento de pneus

APP Ecoenel



Escolas Criativas

Objetivo: 

Promover uma educação integrada, a 

cidadania e o desenvolvimento a partir dos 

pilares da Cultura, Sustentabilidade e 

Inovação

www.escolascriativas.com

Para quem: Educadora(e)s, prioritariamente, especialmente que estejam 

envolvidos na execução do programa Escolas Criativas no Ceará e no Rio de 

Janeiro 

2º Semestre

 14 LIVEs, cada uma com 2 horas de duração e um 

especialista convidado. 

 Para quem: Educadora(e)s, prioritariamente, 

especialmente que estejam envolvidos na execução do 

programa Escolas Criativas no Ceará e no Rio de 

Janeiro 

 Com quem: educadores e especialistas nas diversas 

áreas correlacionadas a temáticas estruturantes para o 

desenvolvimento da educação do futuro 

De 11 de agosto a 15 de 
outubro



Obrigada!

1508/10/2020


