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Fórum marca início de ações sustentáveis do MCTI
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Mobilizar e conscientizar os servidores sobre a importância de práticas sustentáveis. Esse foi o objetivo do
1º Fórum MCTI Sustentável, realizado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), nesta
quinta-feira (29), em Brasília. O evento marcou o início de uma série de iniciativas que serão consolidadas
com o lançamento, em breve, do programa MCTI Sustentável, conforme anunciou o secretário executivo,
Luiz Antonio Elias.
Na oportunidade, ele destacou a preocupação do ministério em relação à economia verde e à
sustentabilidade, desde as discussões para a elaboração da Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia
(Encti/2012-2015), quando surgiu a ideia de implantar um programa pioneiro, em conjunto com os
servidores do MCTI. O objetivo da iniciativa é reduzir o consumo interno de papel, evitar retrabalhos,
promover a economia de material e poupar energia, entre outras medidas.
Segundo Elias, o ministério pretende investir no desenvolvimento de um sistema integrado – via tecnologia
da informação em nuvem – para eliminação de gastos com impressões e procedimentos correlatos. Ele
também comentou o estudo realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe/MCTI), que
estimou redução recorde de 27% da taxa de desmatamento na Amazônia Legal, no período de agosto de
2011 a julho de 2012. "Estamos empreendendo uma agenda positiva na questão ambiental”, comentou o
secretário ao destacar o esforço governamental de estabelecer um conjunto de metas de mitigação e de
sustentabilidade.
A diretora de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do MCTI e professora do
departamento de Ecologia da Universidade de Brasília (UnB), Mercedes Bustamante, falou
sobre mudanças climáticas; padrões de consumo e ameaças aos ecossistemas brasileiros nos últimos 50
anos, marcados pela intensificação da atividade humana. Ela citou a situação crítica do Cerrado e da
Caatinga, que perderam em torno de 50% de sua cobertura vegetal. “Boa parte da Amazônia está
conservada, mas, em outros biomas, o cenário é preocupante”, alertou. “As próximas gerações vão pagar
pelo que estamos deixando de fazer”, acrescentou.
Na abertura do fórum, o secretário de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social, Eliezer Pacheco, também
chamou a atenção para o aquecimento global e para a necessidade de adoção de medidas que contribuam
para a construção de uma cultura de sustentabilidade. “A sociedade tem que criar outro tipo de modelo e o
MCTI tem responsabilidade fundamental nesse processo”, frisou.
Participaram do evento servidores públicos da pasta e de outros ministérios, além de consultores
especializados, que apresentaram palestras sobre sustentabilidade a respeito dos programas
governamentais, legislações na área de resíduos sólidos, eficiência energética, água e mudanças
climáticas.
Esplanada Sustentável
O Fórum MCTI Sustentável dá início às ações previstas – no âmbito do MCTI – do Projeto Esplanada
Sustentável (PES), iniciativa conjunta dos ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG); Meio
Ambiente (MMA); Minas e Energia (MME) e Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), instituída
pela Portaria Interministerial 244, de 06/06/2012. Sua principal meta é estimular órgãos e instituições da
administração pública federal a adotarem modelos de gestão e organizacional sustentáveis.
A ideia do programa MCTI Sustentável é promover ações que vão além do ambiente de trabalho, mas
partem do princípio de que é necessário garantir uma qualidade de vida sustentável. As primeiras medidas
nesse caminho seriam: a coleta seletiva de lixo, uso de copos não descartáveis e economia de água e de
luz.
Também está prevista a formação de um comitê para acompanhamento e adequação do projeto do MCTI
às regras normativas da instrução do MPOG. A expectativa é de que, em meados do próximo ano, será
possível divulgar os resultados do ranking de desempenho dos ministérios.

Primeiros Resultados
No fórum, foi anunciada a primeira edição do boletim eletrônico “MCTI Sustentável”, informativo digital conforme o conceito da sustentabilidade, pois não é impresso -   já disponível na internet. O boletim – que
traz informações sobre o projeto, ações do ministério e dicas sobre sustentabilidade – será divulgado, a
cada dois meses, via intranet e pelo e-mail do ministério.
Segundo o coordenador de infraestrutura do MCTI, Domingos Carlos Rego, algumas ações de
racionalização de recursos por parte do ministério já exibem resultados positivos. “Somente com energia,
houve uma economia de 15% ao mês nos últimos quatro meses”, informou. Também já foram tomadas
outras medidas, como: combate ao desperdício; desligamento alternado de elevadores e de luminárias;
instalação de sensores em torneiras e de tomadas individuais; controle do uso de materiais de
limpeza; limites de gastos com telefonia fixa e móvel, além de ações educativas.
As medidas em curso e às que serão implementadas pelo ministério estão previstas na Instrução
Normativa n°10 (12.11.12), publicada pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do MPOG,
que “estabelece regras para elaboração dos planos de gestão logística sustentável, de que trata o art.3º do
Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012”.
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