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Contextualização

https://agencia.baciaspcj.org.br/docs/sustentab-corp/diagnostico-socioambiental-a3p-2019.pdf
https://agencia.baciaspcj.org.br/docs/sustentab-corp/plano-gestao-socioambiental-2019.pdf
https://agencia.baciaspcj.org.br/docs/sustentab-corp/relatorio-monitora-a3p-2019.pdf
https://agencia.baciaspcj.org.br/wp-content/uploads/Relat%C3%B3rio-Monitoramento-A3P-PCJ-2020.pdf
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Impactos da COVID-19

Tendo em vista o cenário de pandemia provocado pela disseminação do

vírus SARS-CoV-2, causador da COVID-19, o ano de 2020 foi marcado por

uma série de desafios. Por outro lado, a experiência permitiu que a

instituição se reinventasse, visando a continuidade das atividades.

Desafios na implantação das atividades A3P PCJ:

1. Adaptar as atividades da A3P ao formato remoto;

2. Manter engajamento dos colaboradores na adoção de práticas de

sustentabilidade e qualidade de vida em casa;

3. Monitorar o impacto das ações realizadas pela A3P.



EIXO 4 – SENSIBILIZAÇÃO E 

CAPACITAÇÃO DOS 

COLABORADORES



Ações previstas no Plano de Gestão 

Socioambiental (PGS)
Ações do Eixo 4 previstas no Plano de Gestão Socioambiental (PGS)

• Ação I: Realizar campanhas para conscientização do uso racional dos recursos naturais e 
assuntos correlatos.

• Ação II: Celebrar datas comemorativas relacionadas à sustentabilidade e qualidade de vida

• Ação III: Sensibilização e implantação do Programa 5S

• Ação IV: Criação do “espaço sustentabilidade” na newsletter

• Ação V: Celebrar datas comemorativas relacionadas à sustentabilidade e qualidade de vida 

• Ação VI: Divulgar cursos de aprimoramento pessoal, profissional e de temática ambiental 

• Ação VII: Realizar capacitação sobre compras públicas e licitações sustentáveis

• Ação VIII: Realizar feira de livros
• Sensibilização sobre a gestão de resíduos



Eixo 4: Sensibilização e capacitação 

dos colaboradores

Ação I: Realizar campanhas mensais para conscientização do uso

racional dos recursos naturais.

Meta - Sensibilizar 100% dos colaboradores, através das campanhas para

conscientização do uso racional dos recursos naturais.

Implantação:

1. Campanha de sensibilização por meio de wallpaper;

Resultados:

100% dos colaboradores da instituição receberam um 

wallpaper mensal para inserção no fundo de tela dos 

computadores



Materiais de sensibilização



Eixo 4: Sensibilização e capacitação 

dos colaboradores

Ação II: Sensibilização sobre a gestão de resíduos

Meta - Sensibilizar 80% dos colaboradores.

Implantação:

1. Sensibilização sobre gestão adequada de resíduos;

Resultados:

▪ Cerca de 81% dos colaboradores participaram da atividade.

100% dos colaboradores afirmaram que sempre ou 

quase sempre separam os materiais recicláveis no 

ambiente de trabalho.



Eixo 4: Sensibilização e capacitação 

dos colaboradores

Ação III: Sensibilização e implantação do Programa 5S

Meta - Implantar o Programa 5S na instituição e sensibilizar 80% dos

colaboradores.

Implantação:

1. Elaboração do Termo de Referência para a contratação de consultoria

que auxiliará na implantação do Programa 5S.

Resultados:

Ainda não é possível quantificar e apresentar resultados 

para esta ação.



Eixo 4: Sensibilização e capacitação 

dos colaboradores

Ação IV: Criação do “espaço sustentabilidade” na newsletter

Meta - Tem-se como meta atingir 100% dos colaboradores.

Implantação:

1. Criação do “espaço sustentabilidade” na newsletter.

Resultados:

Todos os textos previstos no PGS foram elaborados e 

divulgados através do Informativo interno;

100% dos colaboradores recebem mensalmente a newsletter 

da instituição, contendo uma página destinada ao “Espaço 

Sustentabilidade”.



Materiais para sensibilização



Eixo 4: Sensibilização e capacitação 

dos colaboradores

Ação V: Celebrar datas comemorativas relacionadas à sustentabilidade
e qualidade de vida

Meta - Celebrar datas comemorativas e obter a participação de 80% dos
colaboradores.

Implantação:

1. Texto para o Informativo interno da Agência das Bacias PCJ.

2. Sensibilização sobre o Dia Mundial da Água;

3. Campanha “Mês da Árvore PCJ”.



Eixo 4: Sensibilização e capacitação 

dos colaboradores

Ação V: Celebrar datas comemorativas relacionadas à sustentabilidade

e qualidade de vida

Resultados:

Sensibilização sobre o Dia Mundial da Água, atingindo 100%

dos colaboradores.

Campanha Mês da Árvore PCJ - 26 colaboradores participaram;

Ao final da campanha, o índice de engajamento no Facebook apresentou

um pico de 584% em relação a média mensal.



Materiais para sensibilização



Eixo 4: Sensibilização e capacitação 

dos colaboradores

Ação VI: Divulgar cursos de aprimoramento pessoal, profissional e de
temática ambiental

Meta - Tem-se como meta motivar 50% dos colaboradores a cursar no
mínimo um curso de aprimoramento pessoal, profissional ou ambiental no
ano.

Implantação:

1. Divulgação de cursos, eventos e palestras;

2. Realização de sensibilizações no âmbito na A3P e de capacitações para
aperfeiçoamento profissional.



Eixo 4: Sensibilização e capacitação 

dos colaboradores

Ação VI: Divulgar cursos de aprimoramento pessoal, profissional e de

temática ambiental

Resultados:

Foram realizadas 142 divulgações, sendo que os colaboradores 

participaram de 188 diferentes capacitações externas, 

contabilizando as divulgações e iniciativas próprias.

Foi proporcionada a média de 84 horas de treinamento 

e educação por colaborador.



Cursos, eventos e palestras divulgados



Eixo 4: Sensibilização e capacitação 

dos colaboradores

Ação VII: Realizar capacitação sobre compras públicas e licitações

Sustentáveis

Meta - Capacitar 80% dos colaboradores, prioritariamente os colaboradores

responsáveis pela elaboração de termos de referência.

Esta ação está atrelada ao Guia de Licitações Sustentáveis, devendo ser

realizada após o lançamento deste.

Resultados:

Ainda não é possível quantificar e apresentar

resultados para esta ação.



Eixo 4: Sensibilização e capacitação 

dos colaboradores

Ação VIII: Realizar Feira de Livros

Implantação:

1. Organização de uma Feira de Livros Online.

Resultado:

Foram registrados 137 uploads de arquivos na Feira de 

Livros Online

Em pesquisa interna, 51% dos colaboradores participantes 

informaram que acessaram a Feira de Livros Online e 

efetuaram o download de algum exemplar



AÇÃO META INDICADOR
FREQUÊNCIA DE
MONITORAMENTO

STATUS

I: Realizar campanhas 

para conscientização 

do uso racional dos 

recursos naturais e 

assuntos correlatos

Sensibilizar 100% dos 

colaboradores

Total colaboradores

Anual
Contínua

Colaboradores 

sensibilizados

TOTAL

II: Sensibilização sobre 

a gestão de resíduos

Sensibilizar 80% dos 

colaboradores

Total colaboradores

Anual Finalizada
Colaboradores 

sensibilizados

TOTAL

III: Sensibilização e 

implantação do 

Programa 5S

Sensibilizar 80% dos 

colaboradores

Total colaboradores

Anual Suspensa
Colaboradores 

sensibilizados

TOTAL

IV: Criação do “espaço 

sustentabilidade” na 

newsletter

Atingir 100% dos 

colaboradores

Total colaboradores

Anual Contínua
Colaboradores 

atingidos

TOTAL

Status das ações



AÇÃO META INDICADOR
FREQUÊNCIA DE
MONITORAMENTO

STATUS

V: Celebrar datas 

comemorativas 

relacionadas à 

sustentabilidade e 

qualidade de vida

Obter 80% da 

participação dos 

colaboradores

Total colaboradores

Anual ContínuaTotal participantes

TOTAL

Atingir 100% dos 

colaboradores

Total colaboradores

Anual Contínua
Colaboradores 

sensibilizados

TOTAL

VI: Divulgar cursos de 

aprimoramento 

pessoal, profissional e 

de temática ambiental

Motivar 50% dos 

colaboradores a cursar 

no mínimo um curso de 

aprimoramento

Total colaboradores

Anual Contínua
Colaboradores que 

cursaram

TOTAL

VII: Realizar 

capacitação sobre 

compras públicas e 

licitações sustentáveis

Capacitar 100% dos 

colaboradores que 

elaboram TR's

Total colaboradores

Anual Suspensa
Colaboradores 

capacitados

TOTAL

Status das ações





OBRIGADO


