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Contextualização
Diagnóstico e Planos de Gestão Socioambiental

PGS 2ª Edição

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/diagnostico-socioambiental-a3p-2019.pdf
https://agencia.baciaspcj.org.br/docs/sustentab-corp/plano-gestao-socioambiental-2019.pdf
https://agencia.baciaspcj.org.br/wp-content/uploads/Revisao-Plano-de-Gestao-Socioambiental-2a-edicao-2022-1.pdf


Contextualização
Relatórios de Monitoramento

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO 
A3P PCJ - EXERCÍCIO 2019

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO 
A3P PCJ - EXERCÍCIO 2020

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO 
A3P PCJ - EXERCÍCIO 2021

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
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
https://agencia.baciaspcj.org.br/wp-content/uploads/Relatorio-Monitoramento-A3P-PCJ-2021.pdf


EIXOS

TEMÁTICOS

Contextualização

Fonte: A3P - Ministério do Meio Ambiente (2022)



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 2021 foi marcado por uma série
de desafios a todos os colaboradores da Agência das Bacias PCJ. Por outro
lado, a experiência permitiu que a instituição se reinventasse, visando a
continuidade das atividades.

Diante do exposto a proposta é apresentar uma 2ª edição do PGS para que
possamos continuar os com as atividades programadas 1ª Edição, porém,
integrando esse novo normal aos objetivos da A3P incluído o digital e o home
office.

Desafios na implantação das atividades A3P PCJ:

1. Adaptar as atividades da A3P ao formato hibrido (remoto e presencial);

2. Manter engajamento dos colaboradores na adoção de práticas de

sustentabilidade e qualidade de vida não só na empresa como em casa;

3. Monitorar o impacto das ações realizadas pela A3P.



EIXO 5 – COMPRAS PÚBLICAS 

SUSTENTÁVEIS



Ações previstas no Plano de Gestão 

Socioambiental (PGS)

• Ação I: Mapear as opções de capacitação sobre compras públicas e licitações

sustentáveis;

• Ação II: Elaboração de cartilha com orientação para a aquisição de bens e

contratação de serviços utilizando critérios e práticas sustentáveis;

• Ação III: Selecionar produtos prioritários e adquiri-los conforme critérios de

sustentabilidade definidos;

• Ação IV: Iniciar o processo de contratação de serviços com critérios de

sustentabilidade (Projeto Piloto);

• Ação V: Mapear o processo de compra pública sustentável.



Quadro resumo das ações previstas no Plano de 

Gestão Socioambiental (PGS 2ª edição)



Eixo 5: Compras públicas sustentáveis

Ação I: Mapear as opções de capacitação dos colaboradores e 
divulgar eventos sobre compras públicas e licitações sustentáveis;

Meta: Mapear as opções de capacitações e divulgá-las

Não houve cotações de cursos e capacitações sobre

compras públicas sustentáveis devido ao trabalho remoto.



Eixo 5: Compras públicas sustentáveis

Ação II: Elaboração de material consultivo com orientação para

a aquisição de bens e contratação de serviços utilizando critérios

e práticas sustentáveis

Meta: Elaboração de material consultivo em até 12 meses da aprovação da

atualização PGS

Implantação:

1. Estruturação e aplicação de critérios socioambientais.

2. Realização de grupo de estudo, no qual se reuniu em 7 oportunidades e

montou o escopo da cartilha e conteúdo mínimo, porém a ação foi

descontinuada.



Eixo 5: Compras públicas sustentáveis

Ação III: Selecionar produtos prioritários e adquiri-los conforme critérios de

sustentabilidade definidos

Meta: Aplicação imediata da ação conforme a necessidade de aquisição dos produtos.

Na aquisição de bens de consumo, deverão ser utilizados materiais e produtos que

usem critérios de sustentabilidade.

Implantação:

1. Sempre que possível, serão adquiridos bens e materiais de consumo que tenham

selo, rotulagem e/ou certificações socioambientais

2. Todos os setores serão orientados a solicitarem somente a compra de materiais

que realmente serão utilizados no período de 01 (um) ano, evitando, assim,

estoque desnecessário

3. Nos processos licitatórios, serão utilizados nos Termos de Referência (TR)

4. Na construção da sede serão observados critérios de sustentabilidade



Resultados

Comparativo entre a quantidade de processos de compras e os 
processos de compras sustentáveis, nos anos de 2019 a 2021



Resultados

A tabela a seguir apresenta os produtos adquiridos pela Agência das Bacias

PCJ no ano de 2021, além dos critérios socioambientais considerados em

sua aquisição, conforme Ação III: Selecionar produtos prioritários e adquiri-

los conforme critérios de sustentabilidade definidos.



Eixo 5: Compras públicas sustentáveis

Ação IV: Iniciar o processo de contratação de serviços com critérios
de sustentabilidade (Projeto Piloto)

Meta: A meta para esta ação é a contratação de serviço que servirá como
projeto piloto, utilizando-se critérios de sustentabilidade.

Implantação:

1. Todas as áreas citadas possuem serviços que poderão ser identificados para
servir como projeto piloto

2. Posteriormente, com a participação da área escolhida, deverá ser elaborado
um Termo de Referência (TR) contendo os critérios de sustentabilidade
específicos

3. Após a elaboração do TR, o mesmo deverá ser validado pela coordenação
responsável e seguir os trâmites segundo o mapeamento de processos da
Agência das Bacias PCJ



Resultados

Não possível a implementação do projeto piloto em virtude da

pandemia pela Covid-19.

Atualmente, somente a aquisição de bens de consumo é realizada

utilizando-se critérios sustentáveis. Desta forma, está previsto um

processo de contratação de serviços utilizando-se de critérios de

sustentabilidade por meio de um projeto piloto a ser definido.



Eixo 5: Compras públicas sustentáveis

Ação V: Mapear o processo de compra pública sustentável

Meta: Adequar ou elaborar procedimento interno contendo todas as etapas do
processo.

Implantação:

1. Será formado um Grupo Técnico Interno para a implementação

2. Verificação sobre qual o processo mapeado é utilizado atualmente e se
envolve os requisitos e o processo para compra sustentável

3. Se não possui tais critérios de sustentabilidade verificar a possiblidade de
inserção para adequação ou até a elaboração de um novo mapeamento de
processo visando atingir a meta proposta

4. Verificar a necessidade de adequações e atualizações segundo as
legislações aplicadas



Resultados

Em 2021, foram realizados contatos e pesquisas com outras

instituições para verificar quais procedimentos e critérios de

sustentabilidade são adotados nos processos de compras públicas

sustentáveis, visando aprimorar e incorporar melhorias internas no

âmbito da Agência das Bacias PCJ (ESALQ e P.M. Rio Claro).



Conclusão

Houve aumento de 4,88% de compras com critérios 

socioambientais em 2021 quando comparado ao ano de 

2020.



EIXO AÇÃO META INDICADOR

FREQUÊNCIA

DE

MONITORAMENTO

STATUS

Compras 
Públicas 

e Sustentáveis

I: Mapear as opções de 

capacitação dos 

colaboradores eventos 

sobre compras públicas e 

licitações sustentáveis

Pesquisar 

instituições que 

ofereçam cursos 

sobre compras / 

licitações 
sustentáveis e 

divulgar

Número de capacitações 
mapeadas Trimestral

Em andamento

II: Elaboração de cartilha 

com orientação para a 

aquisição de bens e 

contratação de serviços 

utilizando critérios e 
práticas sustentáveis

Elaboração de 

cartilha, em até 

seis meses após a 

aprovação do PGS

Construção de material para 
auxiliar as áreas no 

processo de aquisição de 

bens / Número de revisões 

da cartilha após a sua 

aprovação

Ação remodelada,
conforme a 2ª edição 

do PGS
Pendente

III: Selecionar produtos 

prioritários e adquiri-los 

conforme critérios de 

sustentabilidade definidos

Aplicação imediata 

para esta ação

Números de produtos 
adquiridos com critérios de 

sustentabilidade /

Números de produtos 

adquiridos

Anual
Em andamento

IV: Iniciar o processo de 

contratação de serviços 

com critérios de 

sustentabilidade (projeto 

piloto)

Contratação de 

serviço utilizando-

se de critérios de 

sustentabilidade 

por meio de projeto 
piloto

Projeto Piloto Cronograma definido Pendente

V: Mapear o processo de 

compra pública sustentável

Mapeamento do 

processo de 

compra sustentável 

e elaborar um 

roteiro

Elaboração de um 

Procedimento Interno
Anual Pendente

Status das ações





OBRIGADO

Data base março de 2022

SUSTENTABILIDADE CORPORATIVA

https://agencia.baciaspcj.org.br/home/sustentabilidade/

