MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
Secretaria-Executiva da CISAP
Elaboração do Planejamento Estratégico da CISAP

RELATÓRIO DA 1ª e 2 ª OFICINAS

Data/Horário: 20 de fevereiro de 2013 de 14h00 às 17h30
27 de fevereiro de 2013 de 14h00 às 17h20.
Local: Escola Nacional de Administração Pública, Térreo, Sala nº 05.
Assunto: 1ª e 2ª Oficinas de elaboração do planejamento estratégico para atuação da
Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública CISAP.
Pautas

 1ª oficina - Apresentar a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na
Administração Pública - CISAP e introduzir os conceitos de Sustentabilidade e
logística, com palestras do Ministério do Meio Ambiente - MMA e da Secretaria
de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão - SLTI/MP, além de explicar a forma de elaboração do
Planejamento Estratégico utilizando o Balanced Scorecard – BSC, coordenado
pelo Departamento de Sistemas de Informação – DSI/SLTI.
 2ª oficina - Trabalhar o conceito de sustentabilidade com inserção do tema no
Plano Plurianual - PPA e definir os pontos fortes e fracos, ameaças e
oportunidades sobre sustentabilidade na Administração Pública Federal.
Relato das oficinas

Primeiro encontro:
A oficina foi iniciada com uma breve explicação pela SLTI sobre as atividades
que seriam desempenhadas neste dia.
Em seguida, houve uma divisão dos participantes em grupos para debate e
preenchimento de questionário sobre sustentabilidade, tendo por objetivo conhecer a
familiaridade dos participantes com o tema.
A SLTI apresentou sucintamente a CISAP, seus fundamentos legais, objetivos e
o papel da Comissão, bem como os resultados das atividades realizadas até esta data.
O MMA, representado pela Sra. Vana Tércia Freitas, da Secretaria de
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Articulação Institucional e Cidadania Ambiental, apresentou o conceito de
sustentabilidade.
Dando continuidade, a SLTI apresentou o conceito de Logística Sustentável,
expondo dados reais sobre o panorama atual na Administração Pública, segundo registro
do Comprasnet.
Posteriormente, a DSI/SLTI apresentou a estrutura da elaboração colaborativa de
planejamento estratégico, com a utilização da metodologia Balanced Scorecard – BSC e
o cronograma de elaboração do Planejamento Estratégico da CISAP.
Segundo encontro:
Foram retomados os grupos da Primeira Oficina, dando início aos trabalhos com
a aplicação do conceito de Logística Sustentável.
A SLTI apresentou análise das documentações de Planejamento do Governo
(PPA, Planejamento do MP e da SLTI), com as expectativas e compromissos
relacionados à sustentabilidade. Dando início aos debates com as experiências dos
órgãos.
Em seguida, foram identificados os pontos fortes e fracos dos ambientes internos
dos órgãos representados, seguido de debate.
Conclui-se esta Oficina com a apresentação de vídeo sobre sustentabilidade e a
identificação das ameaças e oportunidades representadas pelo ambiente externo aos
órgãos, seguido de amplo debate.
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