Treinamento aos Gestores
Capacitação para a coleta de dados
Projeto
Esplanada
Sustentável Local: Auditório Térreo do Bloco K
da Esplanada dos Ministérios

09/abr a 13/abr
1. Apresentação
O Projeto Esplanada Sustentável (PES) tem por objetivo incentivar órgãos e instituições públicas
federais a adotarem modelo de gestão organizacional e de processos estruturado na
implementação de ações voltadas ao uso racional de recursos naturais, promovendo a
sustentabilidade ambiental e socioeconômica na Administração Pública Federal.
O PES consiste na ação conjunta e coordenada entre os Ministérios do Planejamento, Orçamento
e Gestão (MP); do Meio Ambiente (MMA); do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS); e
de Minas e Energia (MME), por meio de iniciativas do Programa de Eficiência do Gasto (PEG); da
Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P); da Coleta Seletiva Solidária; e do Programa
Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel), mais especificamente o Subprograma
Eficiência Energética em Prédios Públicos (Procel EPP), iniciativas pertencentes respectivamente
a cada um dos Ministérios citados.
De forma a consolidar o Projeto Esplanada Sustentável, adotou-se como estratégia implantar um
escopo mais reduzido nessa primeira etapa, tanto no que se refere aos locais quanto às despesas
a serem trabalhadas. Assim, o foco inicial do PES será a Administração Direta, cujos prédios se
localizem na Esplanada dos Ministérios. Inicialmente, serão trabalhadas apenas algumas despesas
tipicamente administrativas, que são aquelas de custeio dos órgãos públicos, quais sejam: energia
elétrica, água e esgoto, vigilância, limpeza e conservação, papel, copos descartáveis e telefonia
móvel e fixa.
2. Objetivos do Treinamento
•
•
•

Divulgar as estratégias do PES aos Líderes do Projeto dos Ministérios aderentes;
Apresentar o SisPEG (sistema de suporte do PES); e
Capacitar os gestores dos Ministérios aderentes ao módulo “Coleta de Dados” do SisPEG.

3. Público Alvo
•
•

Líderes do Projeto indicados por cada Ministério; e
Gestores dos contratos das seguintes despesas: energia elétrica, água e esgoto, vigilância,
limpeza e conservação, papel, copos descartáveis e telefonia móvel e fixa.

Observação: Será detalhado, no item 6, o público alvo para cada dia do evento.

4. Data e Local
Data: 9 a 13 de abril de 2012.
Local: Auditório Térreo do Bloco K da Esplanada dos Ministérios.
5. Programação do Treinamento

Horário

09/abr

10/abr

Manhã
(09:00 – 12:00)

-

Energia Elétrica

Tarde
(14:00 – 18:00)

Geral

11/abr
-

1) Telefonia;
Energia Elétrica 2) Limpeza; e
3) Vigilância

12/abr
-

13/abr
1) Água e Esgoto; e
2) Papel e Copos Descartáveis

-

Coleta Seletiva

6. Conteúdo do Treinamento
6.1. GERAL (09/abr - Tarde)
Objetivos Específicos:
• Divulgar e equalizar as estratégias do PES; e
• Apresentar o SisPEG;
Público Alvo:
• Líderes do Projeto indicados por cada Ministério; e
• Gestores dos contratos das seguintes despesas: energia elétrica, água e esgoto, vigilância,
limpeza e conservação, papel, copos descartáveis e telefonia móvel e fixa.
6.2. Energia Elétrica (10/abr – Manhã e Tarde)
Objetivos Específicos:
• Esclarecer os campos contidos na fatura de energia elétrica;
• Capacitar o gestor de energia elétrica no módulo “Coleta de Dados” do SisPEG; e
• Apresentar possíveis ações de eficiência energética a serem coordenadas pelo MME;
Público Alvo:
• Líderes do Projeto indicados por cada Ministério; e
• Gestores do contrato de energia elétrica em cada Ministério.
Observação: Solicitamos que os gestores de contrato levem pelo menos uma fatura de energia
elétrica.

6.3. Telefonia, Limpeza e Vigilância (11/abr – Tarde)
Objetivos Específicos:
• Capacitar os gestores de Telefonia, Limpeza e Vigilância no módulo “Coleta de Dados” do
SisPEG.

Público Alvo:
• Líderes do Projeto indicados por cada Ministério; e
• Gestores dos contratos de Telefonia, Limpeza e Vigilância em cada Ministério.
Observação: Solicitamos que os respectivos gestores de contrato levem pelo menos uma fatura
para cada tipo de contrato de telefonia e os contratos de vigilância e limpeza.
6.4. Água e Esgoto, Papel, Copos Descartáveis e Coleta Seletiva Solidária (13/abr – Manhã e
Tarde)
Objetivos Específicos:
• Capacitar o gestor de água e esgoto no módulo “Coleta de Dados” do SisPEG;
• Apresentar as informações a serem coletadas sobre papel e copos descartáveis; e
• Apresentar informações sobre a coleta seletiva solidária.
Público Alvo:
• Líderes do Projeto indicados por cada Ministério; e
• Gestores dos contratos de água e esgoto, papel e copos descartáveis (material de
expediente), comissão da A3P (se houver no Ministério) e comissão da Coleta Seletiva (se
houver no Ministério).
Observação: Solicitamos que os gestores de contrato de água levem pelo menos uma fatura
dessa despesa.

