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1. APRESENTAÇÃO
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

apresenta o Manual de Orientação para as Comissões Setoriais do Programa

Ambientação.

Este Manual foi desenvolvido no intuito de fortalecer a atuação dos integrantes

das Comissões Setoriais, destacando seus objetivos, composição e principais

atribuições, bem como as ferramentas de gestão para internalizar o desenvolvimento

do Ambientação nas organizações parceiras.

O sucesso dessa proposta educativa depende fundamentalmente da motivação

e participação das Comissões Setoriais. Recorra ao manual sempre que necessário e

conte com o suporte e parceria da Comissão Gestora Ambientação para superar os

desafios e dificuldades que surgirão pelo caminho.

Ambientação, mais que um programa, uma atitude!

2. INTRODUÇÃO
A busca pelo equilíbrio entre o consumo e a qualidade de vida nos apresenta

situações desafiadoras. Como pensar em sustentabilidade em uma sociedade que nos

estimula diariamente a consumir cada vez mais? O estilo de vida das pessoas tem sido

um fator preocupante no que se refere aos recursos naturais, pois esse modelo de

desenvolvimento pautado na produção exacerbada e no consumo desenfreado induz à

cultura do desperdício e à geração de resíduos em larga escala.

A demanda atual por recursos naturais já é maior do que a capacidade do

planeta em disponibilizá-los de maneira sustentável. No Brasil, a geração de resíduos

aumenta em um ritmo cinco vezes maior do que o crescimento populacional.

As nossas atitudes podem estar proporcionando mudanças irreversíveis ao meio

ambiente. Temas como aquecimento global, emissões de gases de efeito estufa,

aumento do nível dos oceanos, poluição da água, do solo, do ar, queimadas,

desmatamentos e esgotamento dos aterros sanitários são realidades cada vez mais

presentes no nosso dia a dia.



Mas a busca por uma sociedade sustentável é possível. Depende das posturas

individuais e do esforço coletivo em prol do estabelecimento de novos padrões e

hábitos de consumo.

O Programa Ambientação vem ao encontro dessa necessidade crescente de

mudança de comportamento por parte dos cidadãos. A proposta do Programa visa

formar uma rede de multiplicadores de boas práticas socioambientais entre as

organizações parceiras, com o foco em fomentar boas práticas, iniciativas e troca de

experiências nesse âmbito, inserindo a dimensão ambiental no cotidiano dessas

organizações, tornando os processos mais sustentáveis, sem desperdícios e com

melhor utilização dos recursos.

3. CONHECENDO O AMBIENTAÇÃO

O AmbientAÇÃO é um programa de gestão e educação socioambiental, criado

em 2003 pela FEAM, com o objetivo de formar uma cultura organizacional que

incentive o questionamento crítico e emancipador dos servidores públicos de Minas

Gerais no que tange à dimensão ambiental de seus impactos no mundo, bem como

seu potencial de reduzi-los.

O Programa chegou a atingir 94 organizações com o programa implantado em

50 prédios públicos, contemplando aproximadamente 30 mil servidores. As

organizações estão divididas em dois grupos: Organizações do Complexo da Cidade

Administrativa e Organizações Externas  (fora do complexo da Cidade Administrativa).

Conheça um pouco da história do Programa AmbientAÇÃO através do vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=2e_tHWTgO5M&t=2s

3.1. Objetivos do Programa
O Programa Ambientação tem como principais objetivos propor e fomentar no

âmbito das organizações parceiras a inserção de critérios socioambientais nas

atividades administrativas e operacionais, a gestão adequada de recursos e resíduos, o

combate ao desperdício e a formação de uma cultura organizacional que incentive o

questionamento crítico e emancipador dos colaboradores das organizações parceiras,

no que tange à dimensão ambiental de seus impactos no mundo, bem como seu

https://www.youtube.com/watch?v=2e_tHWTgO5M&t=2s


potencial de reduzi-los, promovendo hábitos e atitudes sustentáveis nos colaboradores

e formando uma rede de multiplicadores de boas práticas socioambientais. Essas

ações combatem o desperdício e contribuem para a economicidade na prestação dos

serviços, bem como para a conservação dos recursos naturais.

A vertente social do Programa é expressa na mobilização e doação de materiais

recicláveis para as associações e cooperativas de catadores, contribuindo para o

aumento de renda e resgate da cidadania desses importantes agentes ambientais,

ainda em grande vulnerabilidade social em nosso país.

3.2. Linhas de Ação

O Ambientação incentiva a apropriação do conceito dos 7 R’s - Repensar,

Reintegrar, Responsabilizar-se, Recusar, Reduzir, Reaproveitar e Reciclar - por meio

das linhas de ação “Consumo Consciente” e “Gestão de Resíduos”.

O objetivo da linha “Consumo Consciente” é informar e sensibilizar os

colaboradores para a responsabilidade quanto ao uso adequado dos bens e serviços

da organização, possibilitando a economia de recursos naturais, redução de

desperdícios e o reaproveitamento de materiais; além de incentivar a preferência, no

momento das compras, por produtos diferenciados, seja na sua constituição

(reciclável), seja em seu processo produtivo (menor consumo de recursos naturais e

geração de resíduos).

A linha “Gestão de Resíduos”, possibilita destinar adequadamente os resíduos

das organizações, retornando materiais para a cadeia produtiva, por meio da

reciclagem, aumentando a vida útil dos aterros sanitários e contribuindo para a geração

de trabalho e renda das associações e cooperativas de catadores de materiais

recicláveis, que recebem os resíduos das organizações parceiras por meio de doações.

3.3. Modalidades Temáticas

O Programa Ambientação trabalha principalmente com cinco modalidades

temáticas: Água, Energia, Materiais, Qualidade de Vida e Resíduos.



A modalidade “Água”, representada pela estrela azul, visa promover o uso

consciente e sustentável de água na organização, fomentando ações para diminuir o

consumo desse recurso natural, seja nas atividades ligadas à prestação de serviços

dessas organizações, adaptando estruturas físicas ou processuais, seja incentivando

uma mudança cultural no que tange ao consumo direto e indireto dos colaboradores e

visitantes.

A modalidade “Energia”, representada pela estrela amarela, visa promover um

uso otimizado de energia na organização, fomentando ações para diminuir o consumo

de energia, seja nas atividades ligadas à prestação de serviços dessas organizações,

adaptando estruturas físicas ou processuais, seja incentivando uma mudança cultural

no que tange ao consumo direto e indireto dos colaboradores e visitantes.

A modalidade “Materiais”, representada pela estrela cinza, visa promover um

uso consciente e sustentável de materiais na organização, fomentando ações para

diminuir o consumo de copos descartáveis, papéis e outros materiais de escritório ou

afins utilizados nas atividades cotidianas da organização, seja adaptando estruturas

físicas ou processuais, seja incentivando uma mudança cultural no que tange ao

consumo direto e indireto de colaboradores e visitantes.

A modalidade “Qualidade de Vida”, representada pela estrela verde, visa

promover uma qualidade de vida mais consciente e sustentável para os colaboradores

da organização. Diante de questões globais cada vez mais emergentes, como: a

devastação das florestas nativas, a exaustão dos recursos naturais, o surgimento de

pandemias e o avanço das mudanças climáticas, o Programa traz reflexões acerca de

como escolhas individuais impactam nesse cenário e quais são os ganhos pessoais,

sociais e ambientais envolvidos na escolha de quais alimentos consumir. Esta

modalidade trabalha em diretrizes que promovem a agricultura familiar, a redução do

desperdício de alimentos e o aumento do consumo de alimentos de origem vegetal,

que demandam menos recursos naturais, bem como geram menor impacto

socioambiental em sua produção.

A modalidade “Resíduos”, representada pela estrela marrom, visa promover uma

gestão adequada dos resíduos gerados na organização, considerando os preceitos da

Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010) e tendo em vista diminuir os

impactos socioambientais das atividades ligadas à prestação de serviços dessas

organizações, seja adaptando estruturas físicas ou processuais, seja incentivando uma



mudança cultural no que tange a adequada segregação e destinação de resíduos

gerados por colaboradores e visitantes.

3.4. O Mascote Bileco

O mascote do Programa, denominado Bileco, representa a humanização da

marca e através da identificação com o público, cria um vínculo emocional, traduzindo

os valores e ideais do Programa e permitindo que as informações sejam melhor

absorvidas.

Contudo, em resposta a uma antiga demanda de direcionar a marca para o público

adulto, a equipe responsável pela reformulação da nova identidade visual do Programa

adotou como estratégia de atuação da marca a utilização do mascote,

preferencialmente, para ações direcionadas ao público infantil.

Nesse contexto, o Bileco também ganhou uma repaginada, tendo suas setas coloridas

com cores em tons mais sóbrios, para acompanhar a nova logomarca e a nova

proposta, além de ganhar também um narizinho. Essa repaginada foi assinada pela

talentosa desenhista Silvia Aroeira.

3.5. A Reestruturação

Após mais de 16 anos de experiência, o Programa vem expandindo sua atuação

para atender também órgãos públicos da esfera judiciária e, futuramente, empresas

privadas e escolas. Para isso, o AmbientAÇÃO passou por uma completa

reestruturação, com uma proposta de capacitação digital à distância e certificação de

organizações sustentáveis através de um selo de até 5 estrelas, além de passar a

integrar à estrutura da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável - Semad. Conheça a Resolução Semad nº 3.076, de 28 de maio de 2021,

que institui o Programa na estrutura da Semad.

Conheça um pouco do novo formato do Programa AmbientAÇÃO através do

vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=d5tcK0UE6e0&t=304s

http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=53862
https://www.youtube.com/watch?v=d5tcK0UE6e0&t=304s


4. METODOLOGIA DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1. Termo de Cooperação Técnica
O primeiro passo para a implantação do programa em uma organização é a

assinatura do Termo de Cooperação Técnica, instrumento legal que formaliza o

processo de adesão ao Programa, estabelecendo a parceria entre a organização

interessada e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável - Semad.

O documento registra as responsabilidades de todos os envolvidos e detalha

todo o processo de implantação e certificação. Portanto, é fundamental que todos os

integrantes da Comissão Setorial conheçam o Termo de Cooperação Técnica assinado

por sua organização.

Conheça o modelo padrão do Termo de Cooperação Técnica e entre em contato

com a Comissão Gestora para formalizar a parceria, através do menu Fale Conosco no

site oficial do Programa!

4.2. Estrutura de Gestão
Para o desenvolvimento das atividades, a estrutura de gestão do Programa, é

composta por uma coordenação geral, denominada Comissão Gestora e por

coordenações em cada organização onde o Programa é desenvolvido, denominadas

Comissões Setoriais.

A Comissão Setorial, representa a organização parceira na cooperação técnica

com o Programa. Essa comissão é formada dentro da organização parceira por

colaboradores desta e é responsável por planejar, executar e documentar todas as

ações socioambientais propostas localmente, bem como produzir e registar os

indicadores de resultados alcançados.

A Comissão Gestora do AmbientAÇÃO representa a Secretaria de Estado de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad na cooperação técnica do

programa com a organização parceira. Essa comissão é responsável pelas decisões

estratégicas gerenciais do AmbientAÇÃO, bem como por prestar consultoria às

Comissões Setoriais na implantação do Programa nas organizações parceiras. Será a

http://ambientacao.meioambiente.mg.gov.br/tct
http://ambientacao.meioambiente.mg.gov.br/2016-07-11-12-06-28


Comissão Gestora a responsável por validar os planos de ação previstos, as ações

realizadas e os indicadores cadastrados pelas comissões setoriais, autorizando a

emissão da certificação anual.

4.3. Atribuições da Comissão Gestora
Conforme Termo de Cooperação Técnica, são atribuições da Comissão Gestora:

● Realizar consultoria, presencial ou a distância, conforme disponibilidade, para a

Organização parceira que cadastrar o Formulário de Caracterização da

Organização (FCO) preenchido no SIGA;

● Enquadrar a Organização parceira, com base na consultoria realizada e no FCO,

de acordo com o seu perfil, considerando as potencialidades de execução de

ações e de produção de indicadores;

● Sugerir a estrutura para o Plano de Ação inicial, observando o enquadramento

da Organização parceira;

● Validar o Plano de Ação assinado e cadastrado na plataforma SIGA pela

Organização parceira;

● Acompanhar o desenvolvimento do Programa AmbientAÇÃO na Organização

parceira, apoiando a Comissão Setorial com informações, metodologias e

práticas ambientalmente sustentáveis;

● Promover o intercâmbio de informações, metodologias e práticas entre as

Organizações parceiras, vislumbrando possíveis parcerias e formas de

cooperação;

● Acompanhar a evolução do lançamento de dados no SIGA pela Organização

parceira e intervir, se necessário, por meio de comunicados, solicitando inserção

ou alteração de dados para resolução de não-conformidades;

● Validar, compilar e analisar os dados registrados no SIGA para emitir relatórios

gerenciais e classificar as organizações conforme índice de desempenho;

● Realizar capacitações eventuais para as comissões setoriais referentes a ações

que tiverem demanda de aprofundamento quanto às orientações de execução;

● Avaliar e autorizar a viabilidade da apresentação do Programa AmbientAÇÃO

em congressos, seminários, concursos e premiações, submetidas pela EPAMIG;



● Realizar eventuais ações de acompanhamento na Organização parceira, com

frequência determinada por planejamento interno e seleção orientada por

demandas específicas direcionadas ou por amostragem aleatória.

4.4. Atribuições da Organização Parceira
Conforme Termo de Cooperação Técnica, são atribuições da Organização Parceira:

● Atuar, em parceria, sempre que possível, no planejamento, na implementação,

na avaliação e no acompanhamento das atividades ‘meio’ e ‘fim’ que forem

necessárias à consecução do Termo de Cooperação Técnica;

● Propor, a qualquer tempo, reformulações e readequações que entenderem

cabíveis, observadas as diretrizes do Programa AmbientAÇÃO, objetivando

adequada interação para o bom desempenho das respectivas atribuições;

● Fornecer, quando solicitado, os documentos e as informações julgadas

pertinentes à execução do Termo de Cooperação Técnica;

● Elaborar, de forma colaborativa, relatório anual das atividades executadas,

analisando e avaliando o conteúdo das informações e dados, quando forem

demandados, de forma isolada ou conjunta, por órgãos ou entidades de controle

externo;

● Atender a demandas eventuais de fornecimento de informações e dados que

extrapolem aos solicitados pelo SIGA, com a finalidade de colaborar para o

aperfeiçoamento dos procedimentos e acompanhamento da execução do

Programa;

● Colaborar para a promoção e fomento de eventos compartilhados, no âmbito de

atuação do Programa AmbientAÇÃO, que visem à mobilização de

colaboradores, à capacitação das Comissões Setoriais e dos colaboradores de

conservação e limpeza;

● Definir e manter a(s) Comissão(ões) Setorial(is) responsável(veis) pela

implementação do Programa AmbientAÇÃO na(s) edificação(ções) da

organização parceira, composta, preferencialmente, em sua maioria, por

colaboradores efetivos e formalizar a indicação pelo SIGA e por ofício à

Comissão Gestora;



● Priorizar que cada Comissão Setorial seja formada por uma equipe

multidisciplinar de, no mínimo, 03 (três) integrantes, com formação e/ou

experiência em áreas relacionadas como: comunicação, educação, compras,

logística e limpeza. Recomenda-se que a Comissão Setorial seja composta por

colaboradores lotados na edificação em que trabalham;

● Designar uma Comissão Setorial, preferencialmente uma para cada edificação

onde a Organização parceira esteja sediada, priorizando a adesão voluntária

dos interessados;

● Garantir à Comissão Setorial disponibilidade de tempo necessário para o

desenvolvimento das ações do Programa, as quais poderão ser computadas no

Plano de Gestão de Desenvolvimento Individual – PGDI, e disponibilidade para

participação em eventuais capacitações promovidas pela Comissão Gestora;

● Prever e prover, quando possível, recursos orçamentários anuais para viabilizar

a execução do Plano de Ação;

● Disponibilizar e manter, em bom estado de uso, infraestrutura física mínima para

o desenvolvimento do Programa AmbientAÇÃO, conforme diretrizes constantes

nos ‘Guias Práticos de Ações’, divulgados no SIGA e de acordo com a adesão

voluntária à certificação;

● Formalizar, observada a legislação aplicável, instrumento jurídico adequado com

as associações e/ou cooperativas de catadores, que deverão ser avaliados,

técnica e juridicamente, para a destinação de materiais recicláveis, no âmbito da

linha de ação ‘gestão de resíduos’;

● Observar as regras previstas no Manual de Identidade Visual do Programa para

o uso da logomarca e mascote do AmbientAÇÃO em peças gráficas ou materiais

audiovisuais produzidos pela Comissão Setorial ou terceiros e reportar-se à

Comissão Gestora em caso de dúvidas;

● Solicitar a avaliação e autorização da Comissão Gestora para a apresentação do

Programa AmbientAÇÃO em congressos, seminários, concursos e premiações,

por ser detentora de acervo de informações e metodologias cabíveis na sua

execução, bem como de logomarca e mascote patenteados no órgão

competente.

4.5. Atribuições das Comissões Setoriais
Conforme Termo de Cooperação Técnica, são atribuições da Comissão Setorial:



● Eleger anualmente um coordenador para gerir a elaboração e execução do

Plano de Ação, atribuir as demandas a cada integrante, bem como acompanhar

os prazos de execução e conferir as informações cadastradas no SIGA;

● Estabelecer rotina de reuniões entre os seus integrantes para planejamento,

execução, avaliação das ações previstas no Plano de Ação e redirecionamentos

de acordo com os resultados apurados pelo monitoramento de indicadores;

● Preencher o Formulário de Caracterização da Organização (FCO), no primeiro

ano de implantação do Programa, e cadastrá-lo no SIGA, respeitando o prazo

exigido, com o objetivo de embasar a consultoria inicial, que visa ao

enquadramento da organização, segundo o seu perfil, considerando as

potencialidades de execução de ações e de produção de indicadores;

● Realizar os ajustes necessários no Plano de Ação gerado na consultoria inicial e

cadastrá-lo assinado no SIGA, dentro do prazo exigido, facultada a consultoria

nos anos posteriores;

● Executar todas as ações, previamente pactuadas no Plano de Ação cadastrado

e registrá-las no SIGA, informando todos os dados solicitados conforme o

modelo de relatório de comprovação de execução de cada atividade;

● Lançar dados dos indicadores no SIGA e monitorá-los mensalmente, ou com a

frequência específica previamente estabelecida no Plano de Ação;

● Criar um fluxo permanente de divulgação das ações realizadas nos veículos de

comunicação da organização parceira;

● Garantir que os dados cadastrados no SIGA sejam fidedignos, que reflitam a

realidade local da edificação, bem como da execução das ações e do

lançamento de indicadores, sob o risco de rescisão do presente Termo de

Cooperação Técnica, em caso de eventual ação de fiscalização que comprove o

lançamento de informações falsas ou inverídicas;

● Proceder à Anotação de Responsabilidade Técnica – ART para atividades,

alterações estruturais, instalação e manutenção de equipamentos,

monitoramento de dados e outras ações que sejam passíveis de anotação e/ou

estejam sujeitos a regras específicas dos conselhos profissionais cabíveis.



4.6. Composição das Comissões Setoriais
As Comissões Setoriais, incluídas na estrutura gerencial do Programa

Ambientação, constituem um importante elo entre as organizações parceiras e a

Comissão Gestora e sua atuação é estratégica para o desenvolvimento do Programa.

A Comissão Gestora e as Comissões Setoriais constituem a Equipe de Gestão

do AmbientAÇÃO. Por isso, após a assinatura do Termo de Cooperação Técnica,

recomenda-se que a Comissão Setorial da organização seja constituída no prazo

máximo de até 30 dias. A formalização desse ato se dá através de ofício anexado ao

respectivo processo de assinatura do Termo de Cooperação Técnica, no Sistema

Eletrônico de Informações - SEI!

Para auxiliar as organizações parceiras na angariação de voluntários para

constituírem sua Comissão Setorial, o AmbientAÇÃO dispõe de um vídeo de

apresentação do Programa que pode ser divulgado nos meios de comunicação

internos para os colaboradores da organização. Para acessar o vídeo em questão,

acesse: https://www.youtube.com/watch?v=VjUKLBuHzUo. Caso não haja um número

suficiente de voluntários, deverá ser feita a indicação de novos integrantes pelos

dirigentes máximos, de colaboradores que possuam perfil compatível com as

atividades a serem desenvolvidas.

A organização parceira deve constituir uma Comissão Setorial para cada

edificação vinculada, formada, preferencialmente, por colaboradores lotados na própria

edificação em que trabalham. O número ideal de integrantes irá depender do tamanho

da organização, bem como do volume de ações propostas. A princípio, recomenda-se

no mínimo, 03 (três) integrantes, com formação e/ou experiência em áreas

relacionadas como: comunicação, educação, recursos humanos, compras, logística e

limpeza, formando uma equipe multidisciplinar. Posteriormente, a própria comissão

setorial deve indicar as formações/experiências mais pertinentes e o número ideal de

integrantes, que pode ser ampliado à medida que novas ações forem contempladas.

Os integrantes da Comissão Setorial, de acordo com o Termo de Cooperação

Técnica, devem ter disponibilidade de tempo necessário para o desenvolvimento das

ações do Programa, as quais poderão ser computadas no Plano de Gestão de

Desenvolvimento Individual – PGDI, e disponibilidade para participação em eventuais

capacitações promovidas pela Comissão Gestora. Recomenda-se ainda que a

https://www.sei.mg.gov.br/
https://www.sei.mg.gov.br/
https://www.youtube.com/watch?v=VjUKLBuHzUo


Comissão Setorial seja composta, preferencialmente, em sua maioria, por

colaboradores efetivos visando garantir a continuidade do Programa na organização.

As Comissões Setoriais podem, e devem, buscar a colaboração de outros

participantes nas atividades do Ambientação, que poderão atuar como Facilitadores

Voluntários. Os Facilitadores Voluntários interessados poderão vir a ser integrantes da

Comissão Setorial no futuro. Nesse contexto, vale ressaltar que é desejável que seus

integrantes se enquadrem no seguinte perfil: interesse pela atitude e pelo consumo

consciente e gestão de resíduos, facilidade de relacionamento interpessoal, olhar

crítico e criatividade.

Considerando as atribuições previstas para a Comissão Setorial no Termo de

Cooperação Técnica, após sua constituição, a comissão deve eleger anualmente um

coordenador para gerir a elaboração e execução do Plano de Ação, atribuir as

demandas a cada integrante, bem como acompanhar os prazos de execução e conferir

as informações cadastradas no Sistema Integrado de Gestão AmbientAÇÃO - Siga.

Recomenda-se que a eleição deste coordenador seja realizada de forma democrática

através de votação interna entre todos os integrantes e manifestada aceitação do

integrante eleito. Se desejado, a comissão pode optar por rotacionar o papel de

coordenador anualmente entre os integrantes, visando equalizar o volume de

atividades e responsabilidades entre os integrantes.

5. A CERTIFICAÇÃO



O novo formato do Programa AmbientAÇÃO

visa fomentar nas organizações parceiras a

busca contínua por um desenvolvimento

sustentável, de forma que as mesmas se

comprometam anualmente com um Plano de

Ação Socioambiental, que contemple as

ações previstas e os indicadores que irão

quantificar os resultados alcançados, para

serem finalmente reconhecidas com o selo

AmbientAÇÃO do ano vigente.

Vantagens do novo formato do Programa:

● O certificado anual do AmbientAÇÃO fomenta a renovação, valoriza as ações já

executadas, promove a replicação de boas práticas e a busca contínua da

organização por aprimoramento para conseguir alcançar anualmente a

certificação;

● O novo Sistema Integrado de Gestão AmbientAÇÃO passou a gerir todo o

processo de certificação, inclusive o cadastro das ações e não apenas dos

indicadores, como funcionava o antigo sistema. Dessa forma, será possível

realizar análises das ações realizadas com os indicadores lançados, medindo

efetivamente os resultados das intervenções estruturais ou das campanhas

socioambientais, gerando resultados mais tangíveis, passíveis de medição e

diretamente conectados com as  intervenções e ações do programa;

● As organizações são avaliadas com base em seus resultados ao longo do

tempo, que serão comparados com sua própria evolução e com outras

organizações de perfis semelhantes, não mais com resultados específicos de

outras organizações, que podem ter realidades muito diferentes.

● As organizações poderão se comprometer apenas com ações/indicadores

factíveis e compatíveis com a realidade local, assim como o sistema apenas irá

avaliar os resultados da organização com base nas ações e indicadores que a



organização se comprometer no Plano de Ação anualmente. O formato antigo

não permitia que as organizações escolhessem apenas algumas ações para se

comprometer e considerava que a organização aderiu ao Programa como um

todo. Assim, quando uma organização não informava determinados dados, o

sistema comparava resultados que não foram lançados como se fossem

zerados, gerando  resultados que não refletiam a realidade.

5.1. Fluxo do Processo

O processo de certificação do Programa AmbientAÇÃO possui dois fluxos de

atividades. O primeiro representa o primeiro ano de implantação do programa e o

segundo representa os anos seguintes ao ano de implantação.

Primeiro Ano

1. A organização interessada assina o Termo de Cooperação Técnica;

2. A organização parceira forma uma Comissão Setorial para cada edificação

onde o programa for implantado;

3. A Comissão Setorial irá realizar o cadastro da organização no SIGA;

4. No primeiro ano, a Comissão Setorial irá solicitar a Consultoria Individual de



Implantação do Programa, preenchendo o FCO (Formulário de

Caracterização de Organização - formulário prévio que já irá trazer diversas

informações que auxiliarão na elaboração do Plano de Ação);

5. A Comissão Gestora presta a Consultoria Individual de Implantação,

apresentando as ações mais indicadas no Catálogo de Ações e

disponibilizando o modelo padrão do Plano de Ação.

6. A Comissão Setorial realiza ajustes no Plano de Ação e cadastra o

documento no SIGA;

7. A Comissão Gestora aprova o Plano de Ação;

8. A Comissão Setorial cadastra as ações realizadas;

9. A Comissão Setorial lança os indicadores;

10.A Comissão Gestora valida as ações e os indicadores;

11. Se a comissão setorial tiver alcançado os requisitos mínimos para emissão

do certificado, ela conseguirá emiti-lo através do SIGA.

12.A Comissão Gestora e a Comissão Setorial poderão emitir relatórios

analíticos de desempenho;

Anos Seguintes

Nos anos seguintes, o processo é semelhante, a única alteração é que a

Consultoria Individual de Implantação passa a ser opcional. Dessa forma, o

processo já pode iniciar com o cadastro do Plano de Ação pela Comissão

Setorial para ser validado pela Comissão Gestora.



5.2. Formulário de Caracterização da Organização - FCO
O Formulário de Caracterização da Organização - FCO é um documento que visa

apoiar o processo de diagnóstico local, identificando aspectos estruturais da edificação,

bem como aspectos processuais e culturais da organização. Este diagnóstico embasa

a Consultoria Individual de Implantação, onde a Comissão Gestora irá apoiar a

Comissão Setorial na construção do Plano de Ação da organização para o respectivo

ano de certificação.

Para consultar o modelo mais atual do FCO, acesse: o Sistema Integrado de Gestão

AmbientAÇÃO - Siga, realize login como integrante da Comissão Setorial, acesse o

menu “Meus Planos de Ação”, clique no botão “Iniciar Processo de Elaboração do

Plano de Ação” e faça download do arquivo.

5.3. Plano de Ação
O Plano de Ação é o documento que formaliza quais serão as modalidades temáticas

trabalhadas pela Comissão Setorial no ano vigente, incluindo quais ações serão

executadas e quais indicadores serão medidos e lançados para cada modalidade

temática, visando atingir os objetivos estratégicos da organização com o Programa e

alcançar a certificação anual.

Para consultar o modelo mais atual do Plano de Ação, acesse: o Sistema Integrado de

Gestão AmbientAÇÃO - Siga, realize login como integrante da Comissão Setorial,

acesse o menu “Meus Planos de Ação”, clique no botão “Iniciar Processo de



Elaboração do Plano de Ação”, selecione “sim” na opção “Já possui o plano de ação?”

e faça download do arquivo.

5.4. Catálogo de Ações
O Catálogo de Ações AmbientAÇÃO visa já propor às Comissões Setoriais um

leque de opções de ações implementáveis já estruturadas e dotadas de guias práticos

instrucionais, para aplicação nas organizações parceiras. As ações do catálogo são

categorizadas nas 5 modalidades temáticas trabalhadas pelo Programa: Água,

Energia, Materiais, Qualidade de Vida e Resíduos.

O projeto piloto de certificação conta com, pelo menos, 20 opções de ações para

cada modalidade temática. Porém, isso não impede que a organização opte por criar

suas próprias ações baseadas no contexto local, que serão cadastradas como

“Iniciativa Não Catalogada”. Ao final de cada ciclo de certificação, as iniciativas não

catalogadas que tiverem destaque e potencial de replicação poderão, com o aval da

organização parceira, ser incluídas no Catálogo de Ações dos anos subsequentes para

serem escolhidas por outras outras Comissões Setoriais e replicadas em outras

organizações parceiras.

Para conferir a versão mais atualizada do Catálogo de Ações, acesse o Sistema

Integrado de Gestão AmbientAÇÃO - Siga.



5.5. Classificação das ações

As ações do Catálogo são classificadas em quatro tipos: implantação,

processual, educativa e gerencial.

Classificação Definição
Exemplos Regras de Cadastro Pontuação

Implantação Implantação de
uma alteração na
estrutura da
edificação

ou

Implantação de um
processo
estruturante (que
demanda
continuidade nos
anos seguintes)

Estrutura da Edificação:
implantação de torneiras
com temporizador,
descargas
economizadoras, sensor
de presença, etc.

Processo Estruturante:
substituição de copos
descartáveis, processo
de confecção de blocos,
substituição de
processos físicos por
sistema informatizado
(SEI), coleta seletiva, etc.

Será pontuada desde que
validada e aprovada pela
Comissão Gestora.

Cada ação desse tipo
pode ser cadastrada e
pontuada uma única vez
por organização. Nos
anos seguintes, se torna
ação processual.

Quando a organização já
possui uma ação desse
tipo antes mesmo de
entrar no Programa, ela já
pode solicitar sua
pontuação.

36 pontos
por ação

Processual Processo de
manutenção na
estrutura da
edificação

ou

Processo para
garantir a
continuidade da
ação tipo
implantação

Estrutura da Edificação:
Manutenção Hidráulica
ou elétrica

Processo Estruturante:
manutenção da
substituição de copos, do
processo de confecção
de blocos, do sistema de
processos digitais (SEI),
da coleta seletiva, etc.

Será pontuada desde que
validada e aprovada pela
Comissão Gestora.

Sempre que uma
comissão setorial executar
uma ação do tipo
implantação e registrá-la
no Siga, a continuidade
dessa ação nos anos
seguintes, independente
de haver períodos sem
lançamento, será sempre
registrada como
processual.

20 pontos
por ação



Gerencial Tem como fim
gerar indicadores
de medição para o
SIGA, visando
monitorar o
resultado das
ações diante dos
objetivos
estratégicos da
organização

Lançamento de
indicadores tradicionais,
blitz de monitores, blitz
de lixeiras, diagnóstico
comportamental, etc

Pontuação proporcional
ao número de
lançamentos, onde o total
de lançamentos pactuado
vale 24 pontos

24 pontos
por 100%
dos
lançamentos
pactuados

Educativa Campanha, Evento
ou Ação
Educativa. Essas
ações visam
promover a
mudança de
comportamentos
consolidados

Cine e Debate,
Campanha Visual, Feira
de Trocas, etc

Será pontuada desde que
validada e aprovada pela
Comissão Gestora.

20 pontos
por ação

* Quando uma nova ação entra no Catálogo, ela é classificada e pontuada com base

neste quadro.

5.6. Ações Educativas Comuns a Todas as Modalidades Temáticas

Algumas ações educativas estão disponíveis no Catálogo de todas as

modalidades temáticas e, para serem validadas adequadamente, precisam ser

cadastradas no Sistema Integrado de Gestão AmbientAÇÃO - Siga, em cada

modalidade temática envolvida.

Tipos de Ação Detalhamento



Campanha Visual Planejamento anual de produção e divulgação de peças
gráficas educativas em meio físico e/ou digital, por meio da
adesivação de pontos estratégicos na edificação, de envio de
e-mails marketing e de publicação nas redes sociais da
organização.

O Programa fornece algumas peças gráficas no Acervo de
Comunicação e o Guia Prático de cada modalidade temática
contém orientações técnicas específicas e um modelo de
cronograma.

Cine e Debate Exibição de documentário com debate em sequência.

O Guia Prático de cada modalidade temática possui alguns
títulos de documentários recomendados e as orientações
técnicas sobre como organizar o evento.

5.7. Ações Especiais Comuns a Todas as Modalidades Temáticas

Algumas ações especiais estão disponíveis no Catálogo de todas as

modalidades temáticas e, para serem validadas adequadamente, precisam ser

cadastradas no Sistema Integrado de Gestão AmbientAÇÃO - Siga, em cada

modalidade temática envolvida.

Tipos de Ação Detalhamento



AmbientAÇÃO de
Colaboradores

Apresentação para os colaboradores sobre o que é o
Programa AmbientAÇÃO e o que se espera de cada
colaborador em cada modalidade temática

(O Programa fornece um modelo de apresentação base com
alguns slides a serem personalizados pela comissão setorial
sobre o contexto local)

Única ação que vale para TODAS as modalidades.

Por ser obrigatória a todos os colaboradores, é
classificada como “Implantação” no primeiro ano e
“Processual” nos anos seguintes para garantir a
cobertura de todos os colaboradores.

Iniciativa não
catalogada

Ação que a organização pode criar livremente com base no
contexto local.

Será classificada e pontuada conforme tabela de
classificação das ações.

Se for destaque no ano pode entrar no Catálogo de Ações
para as outras organizações replicarem nos anos seguintes.

Mentoria a outra
organização

Sugerida por uma Comissão Setorial, essa ação visa
reconhecer organizações que prestam apoio a outras na
execução de alguma ação, incentivando a colaboração e
creditando pontos à iniciativa.

Esse tipo de ação será classificada e pontuada conforme
tabela de classificação das ações.

5.8. Indicadores
O AmbientAÇÃO, desde sua criação, desenvolve suas atividades com base em

indicadores e metas, que são os balizadores para o planejamento e desenvolvimento

de cada organização parceira e para o Programa como um todo.

Os indicadores padrões do Programa, apresentados na tabela a seguir, são

divididos por modalidades temáticas e pela viabilidade de medição individual na

edificação da organização parceira. Esses indicadores devem ser monitorados e

lançados pelas Comissões Setoriais, com base no Plano de Ação vigente, e



sistematizados pela Comissão Gestora, que formata os parâmetros a serem medidos

no Sistema Integrado de Gestão AmbientAÇÃO - Siga.

 Medição Individual Medição Conjunta

 Indicador de Recursos Frequência
Mín.

Indicador
Comportamental

Frequência
Mín.

Água Consumo mensal (conta ou
foto do hidrômetro)

Mensal Indicadores de
diagnóstico

 2 x (antes e
depois do
período)

Energia Consumo mensal (conta ou
foto do medidor)

Mensal Blitz de monitores 4 x ao ano

Indicadores de
diagnóstico

2 x (início e fim
do período)

Materiais
 

Consumo de Copo Mensal Indicadores de
diagnóstico

2 x (início e fim
do período)Consumo de Papel Mensal

Resíduos Peso (se tiver balança) Mensal Blitz das lixeiras 4 x ao ano

Volume Mensal Indicadores de
diagnóstico

2 x (início e fim
do período)

Qualidade de
Vida

Número de Pratos
Sustentáveis Servidos
(Prato de Menor Pegada
Ambiental)

Mensal Indicadores de
diagnóstico

2 x (início e fim
do período)

Na modalidade “Água”, organizações que possuem capacidade de medir o

consumo individual na edificação, devem optar pelo lançamento mensal do consumo,

que pode ser realizado através da conta de água ou de uma foto do hidrômetro da

edificação.

Na modalidade “Energia”, organizações que possuem capacidade de medir o

consumo individual na edificação, devem optar pelo lançamento mensal do consumo,

que pode ser realizado através da conta de energia ou de uma foto do medidor da

edificação. Nesta modalidade também é possível trabalhar com indicadores de Blitz de

Monitores, que são obtidos através de inspeção em setores pré-estabelecidos para



identificar o percentual de colaboradores que desliga os monitores em momentos de

pausa do trabalho.

Na modalidade “Materiais”, organizações que não possuem um grande público

flutuante que possa impactar no consumo de papel ou copo descartável per capita,

podem utilizar como indicadores a quantidade mensal de papel e/ou de copo

descartável dos colaboradores da organização.

Na modalidade “Qualidade de Vida”, organizações que possuem restaurante

próprio ou parcerias com restaurantes próximos, e implementaram alguma ação para

incluir pelo menos uma opção de prato sustentável no cardápio, podem optar pelo

lançamento do número de pratos sustentáveis servidos mensalmente.

Na modalidade “Resíduos”, organizações que possuem capacidade de pesar ou

realizar estimativa de volume dos resíduos gerados pelo consumo individual da

organização, devem optar pelo lançamento mensal do peso dos resíduos (se tiver

balança) ou da estimativa de volume. Nesta modalidade também é possível trabalhar

com indicadores de Blitz de Lixeiras, que são obtidos através de inspeção em setores

pré-estabelecidos para identificar o percentual de colaboradores que segregam os

resíduos adequadamente.

Organizações que não possuem capacidade de medir o consumo individual da

organização referente aos indicadores supracitados, devem optar pelo lançamento de

indicadores de diagnóstico, que são consolidados através de um questionário

pré-formatado aplicado aos colaboradores da organização no início e no final do ano de

certificação, para identificar padrões e/ou mudanças de comportamento. Para mais

informações sobre indicadores, consulte o Guia Prático de Ações da modalidade

desejada.

Cada organização, com apoio de sua Comissão Setorial, pode identificar e medir

outros indicadores que julgue necessário acompanhar. Nesse caso, é possível analisar

a possibilidade de realizar esse acompanhamento através do Sistema Integrado de

Gestão do AmbientAÇÃO - SIGA, vinculando o Plano de Ação ao monitoramento de

indicadores personalizados. Informações detalhadas sobre os indicadores são

disponibilizadas no SIGA.



6. COMISSÕES SETORIAIS - CAPACITAÇÃO CONTINUADA

Os integrantes das Comissões Setoriais devem participar das capacitações e

consultorias promovidas pela Comissão Gestora, para reforçar os atributos básicos

necessários para o exercício das ações estratégicas do Programa, inclusive para

atualizações com informações sobre os aspectos retrospectivos e prospectivos do

Programa, enfatizando os objetivos e metas em curso, a estrutura gerencial e

programática, e a importância do comprometimento e responsabilidade de todas as

organizações para a formação de uma cultura organizacional consciente de consumo e

gestão de resíduos, visando ao alcance das metas estabelecidas.

O primeiro passo de toda Comissão Setorial que acabou de ser constituída é

realizar a Capacitação Introdutória para Comissões Setoriais, cujo conteúdo está

consolidado neste guia.

Dentro do processo de certificação, estão previstas anualmente: a Consultoria

Individual de Implantação - CII e a Consultoria Coletiva de Implantação - CCI,

realizadas com o objetivo de orientar as Comissões Setoriais para a construção do

Plano de Ação anual, além de esclarecer regras técnicas sobre a certificação, fluxo do

processo, orientações básicas sobre o funcionamento do Sistema Integrado de Gestão

AmbientAÇÃO - SIGA e outras temáticas relevantes e muito demandadas pelas

organizações parceiras.

Além das consultorias e capacitações previstas, podem ocorrer, sob demanda,

Consultorias Coletivas Temáticas e Capacitações, cuja definição é descrita com maior

detalhamento nesta seção. Vale ressaltar que, independentemente das consultorias e

capacitações realizadas, as Comissões Setoriais devem consultar sistematicamente os

materiais disponibilizados no site oficial do Programa e no Sistema Integrado de

Gestão AmbientAÇÃO - SIGA para desenvolverem suas atribuições adequadamente,

bem como para informar aos demais colaboradores da organização sobre o Programa

Ambientação.



6.1. Capacitação Introdutória para Comissões Setoriais
Recomenda-se que o primeiro passo de toda Comissão Setorial que acabou de

ser constituída seja direcionar cada um dos seus integrantes para realizar a

Capacitação Introdutória para Comissões Setoriais.

Essa capacitação, consolidada no presente documento, visa dar uma visão geral

sobre toda a estrutura do Programa AmbientAÇÃO, unificando, em um único material,

todas as informações básicas que um integrante de uma Comissão Setorial deve saber,

como: o que é o Programa AmbientAÇÃO: seus objetivos, suas linhas de ação, suas

modalidades temáticas e sua identidade visual, como funciona a metodologia de

implantação do Programa, quais são as atribuições da Comissão Setorial e da

Comissão Gestora, regras e estrutura geral da certificação, capacitações e orientações

previstas para as Comissões Setoriais, o que é e como funciona o Sistema Integrado

de Gestão AmbientAÇÃO - Siga, além de orientações básicas sobre a estrutura de

comunicação do Programa, incluindo suas redes sociais e como está organizado o

acervo de recursos audiovisuais educativos, peças gráficas e documentos de suporte.

Recomenda-se que todos os integrantes da Comissão Setorial realizem esta

capacitação para um melhor alinhamento e contextualização do grupo. Contudo,

ressalta-se que a realização dessa capacitação é obrigatória apenas para o

coordenador da Comissão Setorial, que deverá apresentar seu certificado de conclusão

de curso para solicitar a Consultoria Individual de Implantação - CII. Recomenda-se

ainda que essa capacitação seja indicada sempre que um novo integrante vier a

compor a Comissão Setorial no futuro, visando contextualizar e introduzir esses novos

integrantes a conceitos e orientações básicas que fazem parte do escopo do Programa.

6.2. Consultoria Individual de Implantação - CII
A Consultoria Individual de Implantação é uma reunião técnica individual com cada

Comissão Setorial, realizada de forma online ou presencial, a depender da

disponibilidade da Comissão Gestora, visando apoiar o processo de construção do

Plano de Ação anual da organização.

Recomenda-se que a Comissão Setorial solicite a Consultoria Individual de

Implantação por e-mail, com antecedência mínima de 15 dias da data desejada,

anexando o Formulário de Caracterização da Organização - FCO preenchido para



assegurar maior assertividade no enquadramento da organização, segundo o seu

perfil, considerando as potencialidades de execução de ações e de produção de

indicadores.

No primeiro ano em que a organização formaliza a parceria, são obrigatórios o

preenchimento do Formulário de Caracterização da Organização - FCO e a realização

da Consultoria Individual de Implantação - CII para registrar o marco inicial da

organização no Programa, possibilitando enquadrar a organização, de acordo com o

seu perfil, considerando as potencialidades de execução de ações e de produção de

indicadores. Além disso, essa etapa permite identificar ações de implantação do

Catálogo que a organização já possui, antes mesmo de entrar no Programa,

possibilitando a requisição de pontuação na qual a organização já tem direito.

Nos anos seguintes, o preenchimento do FCO e a CII se tornam opcionais. Dessa

forma, a Comissão Setorial pode apenas criar o Plano de Ação e submetê-lo para

aprovação da Comissão Gestora, embasando-se na expertise já alcançada nos anos

anteriores e no modelo padrão vigente do Plano de Ação, disponibilizado no Sistema

Integrado de Gestão AmbientAÇÃO - Siga.

6.3. Consultoria Coletiva de Implantação - CCI
A Consultoria Coletiva de Implantação é uma reunião realizada anualmente, de forma

online ou presencial, a depender da disponibilidade da Comissão Gestora, geralmente

nos primeiros meses do ano, com integrantes de todas as Comissões Setoriais para

esclarecer regras técnicas sobre a certificação, fluxo do processo, orientações básicas

sobre o funcionamento do Sistema Integrado de Gestão AmbientAÇÃO - SIGA e outras

temáticas relevantes e muito demandadas pelas organizações parceiras. No primeiro

ano de implantação do Programa, é recomendada a participação de pelo menos um

integrante de cada Comissão Setorial nas Consultorias Coletivas de Implantação.

Essas consultorias são divulgadas por e-mail a todos os integrantes das Comissões

Setoriais com antecedência mínima de quinze dias da data agendada.

6.4. Consultorias Coletivas Temáticas - CCT
As Consultorias Coletivas Temáticas são reuniões realizadas, de forma online ou

presencial, a depender da disponibilidade da Comissão Gestora, para capacitar



integrantes de todas as Comissões Setoriais interessadas em temáticas relevantes e

muito demandadas pelas organizações parceiras.

As Consultorias Coletivas Temáticas não possuem frequência pré-estabelecida e

podem ser realizadas sempre que a Comissão Gestora identificar uma grande

demanda de dúvidas ou necessidade de aprofundamento das Comissões Setoriais por

determinada temática ou ação. Integrantes de algumas Comissões Setoriais podem ser

convidadas para apresentar, nessas consultorias, alguma ação bem-sucedida em sua

respectiva organização. Essas consultorias são divulgadas por e-mail a todos os

integrantes das Comissões Setoriais com antecedência mínima de quinze dias da data

agendada.

6.5. Capacitações
O termo Capacitação, no contexto do Programa AmbientAÇÃO, se refere a um curso

previamente planejado e estruturado para promover maior aprofundamento em

determinada temática ou ação, cuja Consultoria Coletiva Temática não é suficiente para

sanar o nível de aprofundamento necessário. Capacitações geralmente são

acompanhadas de material didático educativo para consulta e podem ser realizadas em

data previamente agendada ou serem disponibilizadas online por tempo indeterminado.

As Capacitações são abertas ao público, divulgadas nas redes sociais do Programa e

por e-mail a todos os integrantes das Comissões Setoriais, com antecedência mínima

de quinze dias da data de realização ou publicação da capacitação.

Considerando o rol de atribuições das Comissões Setoriais, seus coordenadores

podem ser alvo de capacitação para itens específicos de Gestão de Projetos e de

Pessoas. Ressalta-se a importância dessas capacitações para que essas

coordenações estejam capacitadas para liderar processos de gestão de grande

complexidade, com característica fortemente matricial, abrangendo mudanças de

hábitos e atitudes, inclusive em níveis hierárquicos superiores.



7. COMISSÕES SETORIAIS - EM AÇÃO

7.1. Cronograma Anual de Atividades

Anualmente, será divulgado, para todas as organizações parceiras, um cronograma

com os prazos previstos para cada fase da certificação, no ano vigente. O processo de

certificação é composto por três fases: planejamento, execução e validação.

Planejamento: Esta fase é formada pelo processo de formalização do Termo de

Cooperação Técnica e pela constituição das Comissões Setoriais no primeiro ano de

implantação do Programa. Esta fase ainda contempla o processo de Capacitação

Introdutória das Comissões Setoriais e as Consultorias Individuais e Coletivas para

elaboração do Plano de Ação. Esta etapa termina com a aprovação do Plano de Ação

pela Comissão Gestora.

Execução: Após a aprovação do respectivo Plano de Ação, a Comissão Setorial pode

iniciar esta fase, que contempla a efetiva execução das ações e a medição dos

indicadores pactuados no Plano de Ação. Anualmente, o Sistema Integrado de Gestão

AmbientAÇÃO - Siga irá abrir, neste período, para as Comissões Setoriais cadastrarem

as ações realizadas e os indicadores medidos. Esta etapa termina quando o prazo de

cadastro encerra no sistema. Dessa forma, é importante que as Comissões Setoriais

criem o plano de ação e executem-o, respeitando os prazos previstos do cronograma

anual de atividades.

Validação: Esta fase contempla o processo de validação, pela Comissão Gestora, de

cada ação e de cada indicador lançado no Sistema Integrado de Gestão Ambientação

– Siga, creditando a pontuação devida a cada organização parceira e possibilitando a

emissão do selo de certificação e dos relatórios analíticos.

Fases Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez



Planejamento

Execução

Validação

* Os prazos poderão variar, a depender das especificidades de cada ano.

7.2. A Cultura de Pertencimento

A implantação do Programa AmbientAÇÃO requer ações prévias de mobilização

social e de capacitação de colaboradores. A primeira propicia engajamento dos

colaboradores, desde as primeiras alterações propostas pelo Programa, e a segunda

garante o sentimento de pertencimento necessário ao envolvimento dos prestadores de

serviços ligados diretamente com essa alterações, como é o caso de artífices de

conservação e manutenção, bombeiros, eletricistas, jardineiros, copeiros, faxineiros,

zeladores, catadores de materiais recicláveis, a própria Comissão Setorial, facilitadores

do Programa etc.

Contudo, antes do processo de implantação está o processo de personalização

do Programa, de contextualização das ações à realidade local, promovendo mais

conexão com o público envolvido.

7.2.1. Personalizando o AmbientAÇÃO

Um renomado autor da área da Educação, José Carlos Libâneo, afirma que

“Educar é muito mais do que a mera transmissão de conhecimentos, mas a

socialização em diferentes espaços, nos mais diversos contextos, considerando-se a

cultura e as especificidades de cada grupo social. Assim, a educação pode ser

entendida como o conjunto de ações, processos, influências, estruturas, que intervêm

no desenvolvimento humano de indivíduos e grupos na sua relação ativa com o meio

natural e social”.

Com base nesse conceito, é possível compreendermos a importância de

contextualizar as temáticas trabalhadas à realidade local, ao cotidiano de cada

colaborador, demonstrando não apenas a problemática em questão, mas como ela



afeta cada indivíduo e, principalmente, o que cada um pode fazer, efetivamente, para

evitar ou mitigar o cenário apresentado. Outro fator importante é que quando lidamos

com pessoas de diferentes perfis, percebemos que a forma de comunicação também

precisa ser diversa para que alcancemos a maior parte dos envolvidos, quiçá o total.

Um exemplo de case de sucesso é o da Companhia

de Saneamento de Minas Gerais - Copasa, que criou

seu próprio mascote para trabalhar as ações do

Programa com seus colaboradores. O Coleco,

inspirado no mascote Bileco do AmbientAÇÃO, utiliza

uniforme, capacete e crachá similares aos utilizados

pelos colaboradores da organização, que tendem a

gerar maior identificação e conexão com o

personagem, porta-voz das ações do Programa.

Quando trabalhamos a problemática contextualizada à

realidade local, levando em consideração os aspectos

sociais e culturais e adaptando a linguagem ao

público envolvido, estamos gerando conexões com as

pessoas, ampliando a possibilidade de engajamento,

mobilização e construção coletiva.

7.2.2. Mobilização Social

Após a contextualização do Programa para a realidade local, é o momento de

realizar o lançamento oficial do AmbientAÇÃO na organização, como forma de

despertar o interesse, envolver as pessoas e promover a informação e a sensibilização

visando gerar mobilização social. Para isso, propomos a realização da ação

“AmbientAÇÃO de Colaboradores”, que trata-se de uma apresentação sobre o que é o

Programa AmbientAÇÃO e o que se espera de cada colaborador, em cada modalidade

temática, dentro da organização. O Programa fornece um modelo de apresentação



base com alguns slides a serem personalizados pela Comissão Setorial sobre o

contexto local.

É importante fazer uma estreia bem significativa do Programa na organização,

para que o dia do lançamento seja considerado um marco, para modificações nas

regras de procedimentos, que requerem mudança de atitudes e hábitos dos

colaboradores em seu cotidiano e para um nova era, onde os indicadores de consumo

e de gestão de resíduos serão medidos e monitorados. Espera-se que, com um

lançamento impactante da chegada do Programa na organização, todas as outras

intervenções necessárias, no decurso de sua operação, sejam mais prontamente

aceitas e apreendidas pelos colaboradores.

Quando tratamos de Educação Ambiental, podemos também afirmar que a

mobilização deve ser um processo contínuo. Assim, para a mobilização, a redundância

das informações em diferentes espaços e tempos deve ser constante para que vá, aos

poucos, ganhando espaço na memória dos colaboradores, gerando um processo de

reflexão. Por isso, a ação “AmbientAÇÃO de Colaboradores” deve ser atualizada e

repetida anualmente para novos colaboradores ou para os que ainda não tiveram

oportunidade de conhecer o Programa.

O envio de e-mails institucionais, a comunicação por redes sociais, as peças

gráficas afixadas em pontos estratégicos e de grande circulação e a afixação de tags

em equipamentos também são algumas das formas de comunicar com os

colaboradores que já tiveram oportunidade de conhecer o AmbientAÇÃO, para que

possam ir se familiarizando com as temáticas trabalhadas, gerando identificação com o

Programa.

7.2.3. Capacitação de Colaboradores

Outro autor da área de Educação Ambiental, Carlos Frederico Loureiro alerta

que ninguém conscientiza ninguém, pois não é possível pensar pelo outro, para o outro

e sem o outro. Por isso, a Educação Ambiental é feita com o outro, que também é

sujeito, nesse processo de questionamento dos comportamentos e da realidade. É

preciso respeitar sua identidade e individualidade. Por isso, quanto mais pessoas



envolvermos no processo de comunicação, mais engajamento poderemos gerar nos

espectadores, a fim de que se identifiquem e se disponham a se juntarem aos demais,

em um processo de construção coletiva.

As ações de capacitação devem ser planejadas previamente e, sempre que

possível, devem anteceder o dia do lançamento, pois, os colaboradores capacitados

podem apoiar as atividades de implantação. Deverão ser tomadas imagens, por meio

de fotografias ou filmagem, que demonstrem, no evento de lançamento, o cuidado que

se teve de treinar esses colaboradores. A equipe de conservação, manutenção e

limpeza é um público chave para o desenvolvimento do Programa, pois possui grande

potencial de contribuição para melhoria dos processos, principalmente da coleta

seletiva de resíduos. Mantê-los envolvidos, informados e motivados é um importante

fator para que o AmbientAÇÃO tenha sucesso.

7.3. Etapas para desenvolver um bom Plano de Ação
A seguir vamos abordar brevemente cada etapa que a Comissão Setorial deve

considerar para desenvolver um bom Plano de Ação para a implantação do Programa

AmbientAÇÃO em sua organização, a saber: Diagnosticar, Planejar, Executar e

Monitorar.

7.3.1. Diagnosticar

Para desenvolver um bom Plano de Ação, a primeira etapa que a Comissão

Setorial deve considerar é a de Diagnóstico. Esta etapa é focada na análise dos

ambientes internos e externos da organização, para possibilitar o uso adequado de

seus bens e insumos, buscando promover economia de recursos naturais, redução de

desperdícios e reaproveitamento de materiais. Além disso, o diagnóstico possibilita

identificar se há alguma ação do Catálogo que a organização já possui implementada,

antes mesmo de entrar no Programa, possibilitando a requisição de pontuação no

processo de certificação. Para apoiar esse processo, a organização pode utilizar o

Formulário de Caracterização da Organização - FCO.



A partir dessa análise, a Comissão Setorial deve verificar a possibilidade de

implementação de procedimentos de compras sustentáveis, que deem prioridade a

produtos mais sustentáveis, seja na sua constituição (reciclável), ou em seu processo

produtivo (menor consumo de água e energia, quantidade de matéria-prima utilizada e

geração de resíduos); além de delinear diretrizes para contratações de serviços que

mantenham também preocupações com os impactos socioambientais decorrentes.

Durante a etapa de Diagnóstico, a Comissão Setorial identificará os aspectos

ambientais que envolvem a operação do serviço prestado pela organização, para

garantir que o planejamento de ações permita que os impactos ambientais mais

significativos tenham seus efeitos evitados ou mitigados.

Dado o caráter das atividades desenvolvidas na maior parte das organizações

que aderem ao Programa AmbientAÇÃO, os principais aspectos ambientais são os

consumos de água, energia elétrica e material de escritório, a geração de resíduos,

bem como a forma como os colaboradores se alimentam e se deslocam até o trabalho.

7.3.2. Planejar

Com base nos dados do Diagnóstico da situação em que se encontram as

estruturas físicas relacionadas ao abastecimento de água e de energia da edificação, a

etapa a seguir será de Planejamento, quando a Comissão Setorial considerará as

opções de intervenções físicas nas estruturas da edificação, incluindo o levantamento

de custos, do custo-benefício, do ganho ambiental, etc. O levantamento da geração de

resíduos (de forma quantitativa e qualitativa) e das condições de coleta a que a

edificação está submetida no âmbito do planejamento urbano municipal permitirão

definir o formato de coleta, o dimensionamento de coletores, a possibilidade de

implantar a coleta de resíduos especiais e de miudezas etc. A análise dos hábitos

alimentares e dos meios de transportes utilizados pelos colaboradores contribuirá para

o desenho de ações que estimulem a prevenção dos impactos ambientais relacionados

a esses costumes e comportamentos.

Por fim, essa fase também culminará no estabelecimento de ações a serem

desenvolvidas, fazendo-se um balanço entre quais elementos físicos e procedimentais

da organização podem ser adaptados e quais precisam ser criados ou adquiridos por

meio de compra, bem como as possibilidades de investimento para implementar essas



alterações propostas. Nas primeiras fases, a disponibilidade (ou ausência) de recursos

financeiros, bem como a disponibilidade de tempo e de recursos humanos qualificados

permitirá (ou não) a proposição de inovações tecnológicas ou procedimentais, que

podem contribuir para o alcance dos objetivos das duas linhas de ação do Programa:

“Consumo Consciente” e “Gestão de Resíduos”.

Nessa etapa é importante que a Comissão Setorial elabore, dentro do Plano de

Ação, um cronograma de execução que contemple a hierarquização das ações,

estabeleça quais terão prioridades de desenvolvimento, quais ações possuem

dependência ou relação com outras ações, delimitando o que poderá ser implementado

com mais urgência e o que será implementado com mais flexibilidade, ora pela

disponibilidade de recursos humanos e financeiros, ora pelos objetivos estratégicos da

organização.

Cabe ressaltar ainda que, durante a fase de Planejamento, a Comissão Setorial

deve levar em consideração, além da disponibilidade de recursos financeiros, para

investir em aquisições e adequações, a disponibilidade de tempo necessário para

elaborar procedimentos operacionais padrão, a realização de simulações das notas e

dos pesos destacados para as ações possíveis, visando preparar a organização para

processo de certificação por estrelas. Apenas a organização, por meio de sua

Comissão Setorial e de seus dirigentes, poderá fazer um adequado balanço entre todos

os critérios que definem as decisões de priorização de ações, para a implantação do

Programa AmbientAÇÃO.

7.3.3. Executar

Após a conferência das alternativas disponíveis, a construção e a aprovação do

Plano de Ação, elaborado com base no diagnóstico realizado, inicia a fase de

Execução, momento de colocar as decisões tomadas na etapa de Planejamento em

prática. É inviável planejar a implantação do Programa sem ter realizado levantamentos

anteriores sobre as estruturas físicas disponíveis, sobre os recursos humanos e sobre

os procedimentos gerenciais que vêm delineando o consumo de materiais, a geração

de resíduos, a análise comportamental dos colaboradores, necessários para a

prestação de serviços da organização.



A etapa de Execução deve também ser precedida de etapas relacionadas aos

procedimentos de elaboração/confecção de material promocional e/ou de divulgação. É

preciso lembrar que a implantação do Programa por vezes demanda alterações e

adequações nas estruturas e espaços das edificações e, portanto, deve ser realizada

gradualmente e de forma integrada com o amplo sistema de comunicação para

informar aos colaboradores e ao público frequentador das instalações sobre as ações

realizadas.

Também nessa fase deve-se observar o perfil e aptidão dos integrantes da

Comissão Setorial, para estabelecer a divisão das tarefas necessárias à implantação

do Programa. Dessa forma, mesmo que haja alguma variação em relação ao

tema/atividade que coube a cada um, nas fases de Diagnóstico e de Planejamento, há

que se considerar que, na Execução, serão outras ações relacionadas às partes

estrutural, operacional, de comunicação, de mobilização e de capacitação, necessárias

à colocação do Programa em operação. É muito importante a atuação efetiva de todos

os integrantes da Comissão Setorial, desempenhando as tarefas diretamente, ou

delegando a terceiros, sejam eles facilitadores ou contratados para desempenho de

determinado serviço.

7.3.4. Monitorar

Esta etapa demonstra que um dos maiores diferenciais do AmbientAÇÃO, em

relação a outros programas de gestão e educação socioambiental, é priorizar o

monitoramento de indicadores, verificando os parâmetros de consumo de cada

modalidade temática em organizações que têm o Programa implantado.

Por que é importante fazer o monitoramento de indicadores no âmbito de um

programa de gestão e educação socioambiental? Porque apenas se tem um retrato da

efetividade de um projeto ou programa realizando a verificação de seus indicadores.

Os indicadores utilizados pelo Programa AmbientAÇÃO servem para

demonstrar, em alguma medida, os objetivos atingidos pela gestão e pela educação

socioambiental praticadas pelo Programa. Assim, a Comissão Setorial deverá instituir

procedimentos para medir os indicadores, com frequência pactuada no Plano de Ação.

Para isso, deverá elaborar procedimentos operacionais padrão (POPs) e dividir a tarefa



entre os integrantes da Comissão Setorial, facilitadores e colaboradores da

conservação e limpeza.

Orientações específicas sobre a medição e o lançamento de cada indicador

estão disponíveis nos Guias Práticos de cada modalidade temática do Programa, onde

também há direcionamentos sobre como inserir este acompanhamento no Sistema

Integrado de Gestão AmbientAÇÃO - Siga.

7.4. Fundamentos Científicos e Teóricos de Ações
Antes de escolher quais ações irão compor o Plano de Ação da organização,

recomenda-se que a Comissão Setorial realize um aprofundamento da importância de

cada modalidade temática trabalhada pelo Programa: água, energia, materiais,

resíduos e qualidade de vida. Esse conhecimento dará subsídio à Comissão Setorial

para definir quais modalidades temáticas e quais ações devem ser priorizadas, por

gerarem maiores impactos socioambientais e/ou por terem maior alinhamento com os

objetivos estratégicos de cada organização.

A Série “Fundamentos Científicos e Teóricos de Ações”, composta de 5

guias temáticos, pode auxiliar nesse processo de aprofundamento sobre a relevância e

sobre o impacto socioambiental de cada modalidade temática. Além disso, essa série

visa fundamentar tecnicamente as ações propostas no catálogo, demonstrando de

forma explícita as interfaces científicas ou teóricas que justificam as ações sugeridas.

Os materiais que compõem a série ainda estão sendo produzidos e serão

disponibilizados, oportunamente, no site oficial do Programa AmbientAÇÃO.

7.5. Guias Práticos de Ações
Definido o plano de ação, é hora da Comissão Setorial colocar a mão na massa

para realizar as ações pactuadas. A Série “Guias Práticos de Ações” do Programa

AmbientAÇÃO visa orientar as Comissões Setoriais sobre como executar cada uma

das ações sugeridas no catálogo, que foram previamente estruturadas e consolidadas

em um guia prático instrucional. Esses materiais foram organizados com o intuito de

dar diretrizes principais para cada um dos temas trabalhados pelo Programa: água,

energia, materiais, resíduos e qualidade de vida, que compõem as regras de pontuação



adotadas, servindo como modelo básico para ações passíveis de compor notas no

sistema de certificação do AmbientAÇÃO.

Cada ação do catálogo possui um guia prático instrucional dentro da respectiva

Série de Guias Práticos da temática abordada. O objetivo é apresentar, de forma

condensada e operacional, o passo a passo para a Comissão Setorial implementar

cada ação na sua respectiva organização, indicando medidas que podem ser adotadas

no cotidiano para transformar fisicamente, gerencialmente ou culturalmente o espaço

de atuação das organizações parceiras, de modo que possam servir de vitrine para

inspirar e materializar comportamentos sustentáveis que contribuam para a formação

de colaboradores detentores da desejada e necessária consciência ecológica,

sobretudo, demonstrando-se in loco, que ações sustentáveis têm grande potencial de

gerar indicadores ambientais favoráveis.

Para acessar o guia prático da ação desejada, acesse o Sistema Integrado de

Gestão AmbientAÇÃO - Siga, clique na seção "Catálogo de Ações”, escolha a ação

desejada e clique no link correspondente.

7.6. Relatórios Comprovantes de Execução
Após realizar cada uma das ações previstas no Plano de Ação, a Comissão

Setorial deve ainda elaborar o Relatório Comprovante de Execução da Ação,

descrevendo os detalhes de execução, anexando imagens e evidências, conforme

orientado no modelo de comprovante da respectiva ação. Para acessar o modelo de

relatório comprovante da ação desejada, acesse o Sistema Integrado de Gestão

AmbientAÇÃO - Siga, clique na seção "Catálogo de Ações”, escolha a ação desejada e

clique no link correspondente.

Após produzido o relatório, este deve ser anexado junto ao cadastro da ação no

Sistema Integrado de Gestão AmbientAÇÃO - Siga. Assim, esse relatório servirá de

base para a Comissão Gestora validar as ações realizadas pela Comissão Setorial,

aprovando as ações que cumprirem os requisitos mínimos de execução e creditando

pontuação para a certificação da respectiva organização.



Na Série “Guias Práticos de Ações”, para cada ação do Catálogo, há um Guia Prático e

um modelo de Relatório Comprovante de Execução.

8. SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO AMBIENTAÇÃO - SIGA

Os dados coletados pelas organizações são registrados no Sistema

Integrado de Gestão Ambientação - Siga, ferramenta desenvolvida com o objetivo

de gerir todo o processo da certificação, permitindo o acompanhamento do

desempenho das organizações participantes e gerar relatórios dos resultados. Para

mensurar a efetividade da educação ambiental como instrumento de gestão, o

SIGA também foi reestruturado em uma plataforma que vai permitir cadastramento

do plano de ação anual, as ações executadas, os dados de monitoramento dos

indicadores, bem como emitirá automaticamente a certificação e o ranking das

organizações com base em seu desempenho nas diferentes modalidades temáticas

e outros tipos de agrupamento.

O SIGA constitui uma das mais importantes ferramentas do Programa. É



recomendado que um ou dois integrantes das Comissões Setoriais fiquem

responsáveis por acessar e manter atualizados os dados no SIGA. Contudo, todos

os integrantes das Comissões Setoriais deverão ser treinados para conhecer o

SIGA em extensão suficiente para que, além de alimentar o sistema e emitir

relatórios gerenciais, possam avaliar suas fragilidades e oportunidades. Os

integrantes deverão também estar capacitados para orientar outros colaboradores

que necessitem utilizar o SIGA.

Para conhecer mais sobre o sistema, consulte o Manual do Usuário - Sistema

Integrado de Gestão AmbientAÇÃO (Siga), disponibilizado no site oficial do Programa.

9. COMUNICAÇÃO

A comunicação do Programa Ambientação procura traçar propostas de ações

para ser um modelo de orientação para as Comissões Setoriais, de forma que essa

ferramenta seja entendida não apenas como um instrumento de divulgação, assessoria

de imprensa ou publicidade e propaganda, mas uma ferramenta estratégica capaz de

gerar participação, comprometimento e melhores resultados.

Por isso, o processo de comunicação é tão importante quanto o educativo, pois o

grande desafio, que é informar, sensibilizar, motivar e envolver os colaboradores nessa

perspectiva de mudanças comportamentais e culturais na organização requer

planejamento e persistência. Logo, o objetivo da comunicação do Ambientação é

estabelecer um relacionamento contínuo e de mão dupla com cada organização

parceira, constituindo-se como fator-chave para o cumprimento da missão do

Programa.

A seguir, você conhecerá os principais veículos de comunicação utilizados pelo

Programa e como a Comissão Setorial deverá proceder para criar seus comunicados e

interagir com as diferentes ferramentas.

9.1. Acervo de Comunicação



O Acervo de Comunicação do Ambientação deverá ser alvo de conhecimento

dos integrantes das Comissões Setoriais para subsidiar seus planejamentos e

atividades de mobilização, sensibilização e motivação, com foco na formação de uma

cultura organizacional que promova os objetivos do Programa. Este acervo

disponibiliza gratuitamente peças gráficas para uso das Comissões Setoriais e pode

ser encontrado no site oficial do Programa, no menu: “Biblioteca” > “Peças Gráficas”,

onde também está publicado o “Manual de Identidade Visual”, que dá as diretrizes

básicas de utilização da marca do AmbientAÇÃO para a confecção de novas peças

gráficas.

A Comissão Gestora também presta apoio na disponibilização desse acervo e

nos esclarecimentos necessários à sua utilização. Novas demandas de peças gráficas

e materiais educativos do Programa também podem ser solicitadas à Comissão

Gestora, que ficará responsável por analisar a solicitação, considerando a

capacidade/disponibilidade de produção e o potencial de atendimento do material a

diversos públicos. Se aprovado, o material será confeccionado e disponibilizado no

acervo a todas as Comissões Setoriais no site oficial do Programa.

9.2. Notícias AmbientAÇÃO

O “Notícias AmbientAÇÃO” é o boletim do Programa, cujo objetivo é informar a

todos os colaboradores da organização as ações que vêm sendo realizadas ou até

mesmo veicular dicas e curiosidades que possam ajudar a melhorar os indicadores que

precisam ser trabalhados. Esse veículo poderá ser publicado com frequência quinzenal

ou mensal, a depender da estratégia e objetivos da Comissão Setorial. Sugere-se que

ele seja, preferencialmente, enviado e divulgado apenas por e-mail, com o fim de

poupar papéis e impressões. Contudo, organizações com cultura bem estabelecida de

quadros de aviso e jornal mural, podem optar por afixar o boletim nessas estruturas.

Cada organização pode produzir o seu informativo e encaminhá-lo à Comissão Gestora

a fim de ser veiculado também nas redes de comunicação do Programa para que todas

as Comissões possam conhecer os trabalhos realizados nas diferentes organizações.



Algumas dicas importantes: imprimi-lo em modo rascunho e em papel para reutilizar.

Evitar fundos chapados e coloridos quando impresso. Usar fotos e depoimentos dos

colaboradores valoriza a ação das pessoas.

Recomenda-se que os responsáveis pela produção deste boletim façam a leitura do

Manual de Identidade Visual do Programa Ambientação.

9.3. Site Oficial

No site oficial do Programa são compiladas todas as informações básicas sobre

o AmbientAÇÃO, como: história, premiações, campanhas, principais vídeos e jogos,

contatos dos integrantes da equipe, além da seção exclusiva biblioteca, que engloba

todas as publicações já realizadas e o acervo de materiais e peças gráficas

desenvolvidos para suporte ao trabalho das Comissões Setoriais.

Endereço: www.ambientacao.mg.gov.br

http://www.ambientacao.mg.gov.br


9.4. Facebook
O Facebook é uma ferramenta dinâmica de interação, gerenciada pela

Comissão Gestora, onde são veiculadas dicas, curiosidades, cursos e eventos na área

ambiental. Além disso, é possível acompanhar as ações do Programa por meio dos

álbuns publicados constantemente. As Comissões têm a opção de utilizar as peças

divulgadas e replicar na organização.

Endereço: www.facebook.com/programaambientacao

http://www.facebook.com/programaambientacao


9.5. Instagram
Outra rede social utilizada pelo Programa é o Instagram. Por meio dessa

ferramenta midiática são veiculados os conteúdos publicados no Facebook, além das

ações e campanhas desenvolvidas pelo Ambientação.

Endereço: www.instagram.com/programaambientacao

9.6. Youtube

http://www.instagram.com/programaambientacao


No Youtube são publicados vídeos de sensibilização, matérias jornalísticas e

vídeos de ações realizadas pelo Programa. Por meio dessa ferramenta, o usuário pode

avaliar, compartilhar e deixar comentários sobre os vídeos postados.

Endereço: www.youtube.com/redeambientacao

10. RESPONDENDO A NOVOS DESAFIOS
Para cada ano as Comissões Setoriais deverão desenvolver um Plano de Ação

com previsão de ações que correspondam ao alcance de novos desafios alinhados

com as orientações da Comissão Gestora Ambientação.

Como primeiro tema de desafio, estamos lançando o Projeto Piloto de

Certificação AmbientAÇÃO, cujo objetivo é proporcionar às comissões setoriais a

oportunidade de experienciar a nova proposta do Programa, utilizando o SIGA, os

materiais técnicos produzidos e o suporte à distância durante um ano, com a

possibilidade de já obter a certificação. Em contrapartida, os dados cadastrados pelas

comissões setoriais irão compor uma série histórica que servirá para ajustarmos

indicadores e índices, numa segunda etapa de aperfeiçoamento do Programa. Ao final

http://www.youtube.com/redeambientacao


do primeiro ano de implantação, receberemos o feedback sobre toda essa proposta

para que possamos construir, de forma coletiva, o Programa AmbientAÇÃO que

acreditamos, com cada vez mais potencial, sinergia, inovação e engajamento.

11. LEITURAS RECOMENDADAS

● Manual de Identidade Visual do Programa Ambientação

● Termo de Cooperação Técnica

● Manual do Usuário - Sistema Integrado de Gestão AmbientAÇÃO (Siga)

● Cartilha Programa Ambientação – Conceitos e Procedimentos

● Cartilha Programa Ambientação nas Unidades de Conservação

● Livro Comemorativo dos 10 anos do Programa Ambientação

● Relatório Visão Retrospectiva e Prospectiva do Ambientação

12. CONTATOS
Comissão Gestora AmbientAÇÃO
Dayse Vilas Boas (dayse.vilasboas@meioambiente.mg.gov.br)

Marcella Oliveira Gouveia Zanforlin (marcella.gouveia@meioambiente.mg.gov.br)

Endereço:
Rodovia Papa João Paulo II, 4.143, Prédio Minas, 2º andar – Bairro Serra Verde

Belo Horizonte/MG CEP: 31.630-900

Horário de Funcionamento:
Segunda-feira à sexta-feira, das 08:00 às 17:00

E-mail: ambientacao@meioambiente.mg.gov.br


