
Projetos Plano de Ações 

Acompanhamento mensal das despesas de energia elétrica e água – Coordenação Nacional;

Continuidade à conscientização dos (as) colaboradores (as) sobre a necessidade de redução do consumo e evitar o desperdício de energia 
elétrica e água nas unidades regionais da CPRM;

Localizar e consertar regularmente vazamentos em tubulações;

Divulgação periódica do resultado parcial da consolidação nacional – Coordenação Nacional;

Educação continuada alertando sobre a importância da participação de todos para a eficiência energética/hídrica;

Trabalho individual com as Unidades Regionais - Coordenação Nacional;

Alimentar mensalmente site MPDG – Projeto Esplanada Sustentável e MMA - RESSOA (Sistema de Monitoramento Socioambiental) – 
Coordenação Nacional;

Aumento dos critérios sustentáveis no âmbito predial.

Implementação/revitalização da Coleta Seletiva Solidária nas Unidades Regionais (kit padrão de lixeiras – Reciclável/Não Reciclável);

Contiunuidade à revitalização da Coleta Seletiva Solidária no Escritório do Rio de Janeiro (kit padrão de lixeiras – Reciclável/Não 
Reciclável);

Formalização da Coleta Seletiva Solidária nas Unidades Regionais - Parceria com a COJUR;

Acompanhamento quantitativo mensal dos materiais não recicláveis – relatório padrão;

Acompanhamento quantitativo mensal dos materiais recicláveis – relatório padrão;

Trabalho individual com as Unidades Regionais - Coordenação Nacional;

Continuidade à capacitação para os (as) colaboradores (as) através de curso interno - Coordenação Nacional de Sustentabilidade e 
Comissões Regionais de Sustentabilidade;

Divulgação periódica da consolidação nacional de resíduos recicláveis recolhidos - Coordenação Nacional.

V Seminário Dia Mundial da Água (22/03) - Tema a definir;

Cine CPRM Sustentável (Abril) – Tema a definir;

VII Semana do Meio Ambiente (05/06) - Tema a definir;

Campanha do Agasalho (Maio/Junho) * ou campanha beneficente de uma forma geral;

Campanha do Livro Infantil (Outubro);

Continuidade às campanhas educativas;

Mensuração do consumo nacional - Coordenação Nacional;

Descarte dos inservíveis de informática - Parceria com as GERINFES/DIPATI; 

Divulgação periódica do resultado parcial da consolidação nacional – Coordenação Nacional;

Otimização do uso de papel/impressoras nas rotinas administrativas.

                                                     Índice de Sustentabilidade 

(i) % de implementação das diretrizes governamentais de sustentabilidade na administração pública federal - Coordenação Nacional;

(ii) % de Alinhamento dos projetos da CPRM com os ODSs (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ONU) - GT ODS;

Cronograma de vídeoconferências com cada Unidade Regional (a partir de março)

Objetivos: Estreitar relações com as UR's – fortalecimento da comunicação interna; consolidação institucional; avaliar situação atual – 
necessidades e dificuldades locais; orientar quanto à padronização de metodologia - projetos; realizar ajustes; educação continuada - feedback 
das ações realizadas; definir próximas diretrizes; divulgação da Sustentabilidade na CPRM e sociedade; trabalhar a resistência quanto à 
mudanças; conscientização dos (as) colaboradores (as); integrar Comissões Regionais de Sustentabilidade/gerências locais/colaboradores (as); 
continuar atendendo à legislação vigente.

Manter a ASSCOM informada antecipadamente dos eventos e ações - Coordenação Nacional;

Campanhas educativas/divulgação (e-mail, vídeos, mídias sociais, intranet, site, proteção de tela) - Coordenação Nacional/GT ODS.
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