
1997

1999

1945 Criação da ONU - Organização das
Nações Unidas

1948 Declaração Universal
dos Direitos Humanos

1972
Conferência de Estocolmo reúne chefes
de Estado para discutir a degradação
do meio ambiente

1984Implanta o maior programa
de eletrificação rural do Brasil

1987
Hidrelétrica de Segredo tem o
primeiro relatório de impactos

ambientais do setor elétrico

1992 Conferência ECO 92 no Rio
de Janeiro e criação da Agenda 21

1960Publicação do relatório  
“Copel e o Meio Ambiente”

Protocolo de Kyoto estabelece
metas de redução de emissão de
gases do efeito estufa

Implanta energia solar nas
ilhas do Litoral

Palmas recebe primeira
usina eólica do Sul do Brasil

Lança o programa de
voluntariado Eletricidadania

H   á três décadas, quando 
sustentabilidade era um termo ainda 
novo, a Copel já dava exemplos de 
responsabilidade social e ambiental em 
seus empreendimentos. Ao longo do 
tempo, alguns marcos no caminho da 
sustentabilidade trilhado pela  
Companhia  trouxeram  ainda maior  
maturidade  a  este  trabalho.

       No ano de 2000, a adesão ao Pacto 
Global, iniciativa da ONU voltada a 
mobilizar  empresas  do mundo todo 
para  a  adoção  das  melhores  práticas  
de  sustentabilidade,  foi  um  deles.

  A entrada da Companhia no Índice 
de Sustentabilidade Empresarial (ISE) - 
ferramenta  de  análise  da  performance 
de empresas  com  ações  listadas  na  
Bolsa de Valores de SP - ocorrida cinco 
anos  depois,  outro.

PRINCIPAIS
MARCOS

2000
Adere ao Pacto Global da ONU

Inaugura o Museu Regional do Iguaçu

ONU lança Pacto Global e Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio

2003
Põe em prática Política de

Sustentabilidade e Cidadania
Empresarial

2005Integra o ISE-Bovespa, índice de
sustentabilidade da Bolsa de SP

2006 Institui os programas Florestas Ciliares
e Arborização Urbana

2009 Elabora inventário de gases do efeito
estufa pelo GHG Protocol

2011 Resgate pioneiro de abelhas nativas
na construção da Hidrelétrica Mauá

2013 Adquire/constrói 7 parques eólicos no
Rio Grande do Norte

2015
ONU lança os 17

Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS)

2016 Possibilita a adoção do Nome Social
na empresa

2017
Coordena primeiro centro regional
do Programa Cidades do Pacto Global
no mundo

2018

2019

2020

Instala Eletrovia Copel

Bosque da Copel vira sede do
Hub Local 2030 da ONU

Pontuação máxima no Programa
Destaque em Governança de 
Estatais - B3

Renovação do Compromisso da Copel
com os ODS - Agenda 2030

Publicação da Política de 
Direitos Humanos

O CAMINHO DA
SUSTENTABILIDADE

Como resultado dessa firmeza de 
foco  e  de  propósito, a cultura 
sustentável da Copel hoje se reflete no 
rigor com que a Companhia considera 
seus impactos e na crescente 
transparência  que  imprime  às  suas 
ações  e  à  divulgação  de  seus  
resultados  para  a  sociedade.


