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TÍTULO DO PROJETO PERÍODO DE EXECUÇÃO 

Agenda Ambiental e Práticas Sustentáveis da 

SEDUC/Sede 

2019 á 2021 

 

 

JUSTIFICATIVA  

 

Agenda Ambiental e Práticas Sustentáveis da SEDUC é um projeto que tem como 

princípios a inserção dos critérios ambientais, modificando suas ações tanto no setor 

administrativo quanto na modificação da gestão dos resíduos gerados e utilizados objetivando 

a melhoria na qualidade de vida no ambiente de trabalho, sendo inseridas e praticadas as boas 

práticas sustentáveis na Secretaria.  

As ações necessárias para o alcance da sustentabilidade ambiental devem ser vistas como um 

conjunto único, uma vez que nenhuma ação, de forma isolada, é capaz de propiciar ganhos 

significativos no enfrentamento dos atuais desafios socioambientais, cada vez mais em 

evidência, tanto no cenário nacional como internacional. 

 

Esta agenda se fundamenta nas recomendações da Agenda 21 (capítulo IV), a qual foi 

desenvolvida a partir da Declaração da Conferência do Rio/92 que afirma que “os Estados 

devem reduzir e eliminar padrões insustentáveis de produção e consumo e promover políticas 

demográficas adequadas”, e ainda na Declaração de Johannesburgo que institui a “adoção do 

consumo sustentável como princípio basilar do desenvolvimento sustentável”. 

 

OBJETIVO GERAL  

 Desenvolver e implantar ações para a restauração do uso dos diferentes recursos 

naturais, utilizando-os de forma racional e propiciando melhoria na qualidade de vida na 

Instituição/Sede. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar ambientalmente a instituição em todos os setores e departamentos; 

 Verificar e reduzir o consumo de diferentes recursos (papel, plástico, toner, água e 

energia elétrica) na instituição; 

 Restaurar o uso de recursos naturais na instituição; área verde interna e externa  

 Promover campanhas de sensibilização e prevenção sobre os problemas 

socioambientais na administração pública. 

 

METODOLOGIA (Plano de ação) 
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A implantação do Projeto Agenda Ambiental e Práticas Sustentáveis da SEDUC será 

realizadas a partir de diferentes temas com ações complementares a serem desenvolvidas em 

curto, médio e longo prazo. Estabelecemos o período de três (03) meses para implantação das 

ações de curto prazo, o período de seis (06) meses para as ações de médio prazo e um (01) 

ano para as estruturações das ações de longo prazo. 

Tema 1. Implementação e planejamento 

1.1.Criação e regulamentação da comissão gestora da Agenda Ambiental – Práticas 

Sustentáveis da SEDUC. 

1.2.Diagnóstico ambiental da instituição 

1.3. Diagnóstico participativo e elaboração do plano. 

Tema 2. Uso racional dos recursos e combate ao desperdício – propostas práticas 

comportamentais e socioambientais. 

2.1.Reduzir o consumo e desperdício de papel.:  

Utilização de papel reciclado e/ou não clorado para circulação interna. Na compra de resmas 

de papel haverá solicitação de dois tipos de papel o comum e o reciclado para uso interno da 

instituição. 

Atos instituídos a partir de Portaria. 

2.2.Reduzir o consumo e desperdício de plástico. 

 Estimulação dos funcionários para usarem sua própria caneca, ou utilização de um 

único copo descartável por dia, por pessoa. 

 Deverá haver maior controle na liberação do recurso com o fornecimento de 

quantidade de material de acordo com o número de funcionários no setor. Ex: um 

funcionário utiliza 30 copos descartáveis por mês.  

 Aquisição de copos/canecas individuais, não descartáveis para cada servidor. 

 Todos os materiais plásticos serão separados para coleta seletiva.  

2.4.Reduzir o consumo e desperdício de água. 

 Conscientização nas oficinas/palestras para o não desperdício e o bom uso da água. 

 Verificação dos encanamentos e possíveis vazamentos em pias, privadas, descargas, 

entre outros. 

 Construção de um reservatório para acúmulo de água da chuva, que pode ser usada 

para limpeza, descargas sanitárias e regar as plantas. 

 

2.5.Meta: Reduzir gasto com tonner. 
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 Alterar fonte padrão de documentos para courier new no uso de documentos internos.  

 Reutilização de cartuchos; 

 Parceria com empresas para o descarte dos tonners corretamente.  

2.6. Reduzir gastos com energia elétrica.   

 Desligar luzes e condicionadores de ar quando não houver ninguém no ambiente. 

 Desligar computadores, se estes ficarem inativos por mais de meia hora. Os 

computadores podem ser programados para entrarem em tela de descanso caso o 

computador não seja sendo utilizado; 

 Reorganização dos móveis nos escritórios para melhor aproveitamento da iluminação 

natural e correntes de ar.  

 Conscientização nas oficinas e informes internos. 

2.7. Coleta Seletiva. 

 Implantação de coletores seletivos em cada Departamento e Gerência em parceria com 

a prefeitura e demais empresas para coleta de lixo. Nesta etapa haverá a adequação 

desta reciclagem com o projeto de coleta a ser desenvolvido pela 

CEA/GAEED/DEPPE; 

 Realização de campanhas e sensibilização quanto adotar canecas, uso conscientes da 

energia nas salas, uso dos computadores, uso dos condicionadores de ar e outros tipos 

de eletrônicos.     

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Meta Duração 

Início Término 

Reduzir o consumo e o desperdício de papel 1 Semestre de 2020 Dezembro 2022 

Reduzir o consumo de plástico 1 Semestre de 2020 Dezembro 2022 

Reduzir o consumo e desperdício de água 1 Semestre de 2020 Dezembro 2022 

Reduzir gastos com tonner 1 Semestre de 2020 Dezembro 2022 

Reduzir o consumo de energia elétrica 1 Semestre de 2020 Dezembro 2022 

Reciclagem e coleta seletiva 1 Semestre de 2020 Dezembro 2022 

Promover reflexão sobre os problemas 

socioambientais 

1 Semestre de 2020 Dezembro 2022 

 


