ENAP SUSTENTÁVEL – PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016
Ações de Sustentabilidade na Enap, com os
resultados alcançados a partir da implementação das
ações definidas no PLS 2016-2019.

A Escola Nacional de Administração Pública - Enap possui, desde 2012, Plano de
Gestão de Logística Sustentável, que define objetivos e responsabilidades, ações, metas,
prazos de execução e mecanismos de monitoramento e avaliação, que permitem
estabelecer práticas de sustentabilidade e racionalização de gastos e processos, em
constante monitoramento pela Comissão Gestora do Plano de Gestão de Logística
Sustentável (PLS), instituída pela Portaria nº 209 de 13 de julho de 2016.
Cabe destacar que a Enap, comprometida com a agenda socioambiental e com a
gestão transparente, assinou, em 2012, o Termo de Adesão à Agenda Ambiental da
Administração Pública- A3P e, em 2014, adesão ao Projeto Esplanada Sustentável (PES).
Em 2016, a Enap se cadastrou como órgão participante do ResSoa – Sistema de
Monitoramento Socioambiental do Ministério do Meio Ambiente.
Para a gestão ambiental dos resíduos, a Enap possui Acordo de
Cooperação Técnica com a Agencia Nacional de Águas – ANA para realização de coleta
seletiva de materiais recicláveis, de forma a atender ao Decreto n° 5.940, de 25 de
outubro de 2006. Em 2016, foram destinados à Cooperativa Coopernoes - Cooperativa
de Material Reciclado e de Educação Ambiental Nova Esperança, cerca de 300kg por
mês de material reciclável.
Com relação à adequada gestão de resíduos, a Enap vem realizando, há cerca de
2 anos, compostagem por meio do reaproveitamento da borra de café e, dessa forma,
reduzindo em quase 100% de seus gastos com adubo. Além da economia gerada, essa
prática gera benefício ao meio ambiente, pois transforma e reaproveita matéria
orgânica, evitando que este tipo de resíduo seja destinado ao lixão ou aterros sanitários.
Os processos licitatórios realizados pela Enap observam Instrução Normativa
01/2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão – MP, e o Decreto nº 7.746/2012 da Presidência da
República, sendo exigido dos licitantes a apresentação de critérios de sustentabilidade

ambiental em suas propostas, tais como a aplicação das regras de extração ou
fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas.
A Enap tem continuamente reduzido seu consumo de papel. Por meio do Sistema
Eletrônico de Informação – SEI, implantado em 2015, os processos administrativos
passaram a ser autuados e tramitados na forma digital, dispensando-se a utilização de
papéis e outros insumos para sua montagem e gestão. A Enap também adota o sistema
de ilhas de impressão, que proporcionam um maior controle com relação às impressões,
e as impressoras são configuradas no padrão de impressão frente e verso, econômico e
preto e branco. Para minimizar a impressão dos materiais didáticos, a Enap disponibiliza
apostilas em formato eletrônico para os alunos dos cursos presenciais. Quando há
utilização de papel, este é reaproveitado para confecção de blocos de rascunho ou é
destinado para a coleta seletiva.
Para minimizar o consumo de copos plásticos descartáveis pelos servidores da
Enap, foram distribuídas canecas reutilizáveis, bem como foi incentivado seu uso por meio
da Campanha Enap Consumo Consciente, que também tratou de temas como consumo
de energia, água, papel, qualidade de vida no trabalho, entre outros, de forma a
estimular a reflexão sobre a responsabilidade socioambiental e a mudança de atitude
no ambiente de trabalho.
Visando a racionalização dos recursos renováveis e de sustentabilidade
ambiental, várias ações tem sido realizadas na Enap, como a instalação de equipamento
de energia solar para aquecimento das torneiras da pia do restaurante; instalação de
sensores de presença em áreas de fluxo sazonal de pessoas; vistorias periódicas na rede
elétrica e instalações hidráulicas, bem como monitoramento do consumo para
identificar possíveis gastos atípicos; substituição de torneiras tradicionais por torneiras
com temporizadores; substituição de vasos convencionais por vasos com caixa acoplada
nos sanitários; substituição gradual das lâmpadas incandescentes e fluorescentes por
iluminação tipo LED, conforme a necessidade de substituição, com prioridade para as
áreas de maior consumo de energia; entre outras.

Indicador de sustentabilidade:
Percentual de ações de caráter sustentável implementadas: mensurar o percentual de
ações de sustentabilidade implementadas no período, conforme divulgação das ações
em informativo do Enap Sustentável.
Desempenho do Indicador: Dez/2016 - 67,35%

1. PAPEL:
AÇÃO

1

Desenvolvimento de estudo de
viabilidade para oferta de apostilas
eletrônicas aos alunos dos cursos
presenciais oferecidos pela Enap;

2

Continuar e aprimorar a utilização
dos Sistemas eletrônicos SEI e
SigEnap;

Tramitar 100% dos
processos na forma
digital

DGI (CGTI)

3

Utilização de papel reciclado para
impressão de rascunhos, quando
necessária;

60% das impressões de
rascunho realizadas
com papel reciclado

DGI (CGA)

4

Campanhas de conscientização do
uso de papel

META

UNIDADE
ENVOLVIDA

ITEM

---------

100% dos servidores
orientados

DGI (CGTI)
DCP

DCP (CGCE)

REALIZAÇÃO
SIM
(Em 2016, a Enap
disponibilizou
apostilas
eletrônicas)
SIM
(100% dos
processos
tramitados na
forma digital)
NÃO
SIM
(Tema abordado
nas Campanhas
Consumo
Consciente e
Semana do
consumo
consciente)

5

6

Reaproveitamento de papel para
confecção de blocos de rascunho;

Utilização de 80% do
papel reaproveitável

Configuração das impressoras para
padrão de impressão frente e verso,
econômico e preto e branco.

100% das impressoras
configuradas

SIM
(Ação realizada
pela reprografia)

DGI (CGA)

DGI (CGTI)

Ações estipuladas: 6

SIM
(Ação realizada
pela CGTI)

Ações realizadas: 5

2. COPOS DESCARTÁVEIS:
ITEM

AÇÃO

1

Fazer campanhas para orientar os
servidores e os alunos sobre o
impacto ambiental causado pelo
descarte deste tipo de material;

2

3

4

Realizar aquisição de mais canecas
reutilizáveis para distribuição aos
novos servidores do órgão que
ainda não receberam o material,
bem como incentivar seu uso;
Instalar dispenser de copos
descartáveis ao lado dos
bebedouros para os alunos.
Desenvolver estudo de viabilidade
para a instalação de copas
setoriais.
Ações estipuladas: 4

META

UNIDADE
ENVOLVIDA

REALIZADO
SIM
(Tema abordado nas
Campanhas Consumo
Consciente e Semana do
consumo consciente)

Capacitar 100%
dos servidores

DGI
DCP

Fornecer canecas
a 100% dos novos
servidores

DGI (CGA)

SIM
(Licitação finalizada)

Troca de 100%
dos suportes
atuais de copos

DGI (CGA)

NÃO

Estudo realizado

DGI (CGA)

META

UNIDADE
ENVOLVIDA

SIM
(Reforma da Copa dos
servidores)
Ações realizadas: 3

3. ENERGIA ELÉTRICA:
ITEM

AÇÃO

1

Realizar campanhas de
conscientização para o uso
sustentável de energia elétrica;

100% dos
servidores
capacitados

DGI
DCP

2

Desenvolver estudo de viabilidade
para aquisição de equipamentos de
energia solar;

Estudo realizado

DGI (CGA)

3

Acompanhamento e divulgação
mensal dos valores de consumo no
sítio eletrônico da Enap;

100% dos valores
divulgados
mensalmente

DGI (CGA)
DCP

Manter os sistemas de refrigeração
constantemente limpos;

100% dos
sistemas de
refrigeração
limpos
mensalmente

DGI (CGA)

4

REALIZAÇÃO
SIM
(Tema abordado nas
Campanhas Consumo
Consciente e Semana do
consumo consciente)
PARCIAL
(Iniciado com a reforma
do restaurante da Enap)
SIM
(Valores divulgados
durante Campanha da
Semana do consumo
consciente)
SIM
(Periodicidade mensal)

5

6

7

8

9

10

Reduzir o uso do campo de futebol
à noite, minimizando a utilização
de refletores;
Substituição gradual das lâmpadas
incandescentes e fluorescentes por
iluminação tipo LED, conforme a
necessidade de substituição, com
prioridade para as áreas de maior
consumo de energia;
Instituir rotina de monitoramento
para os vigilantes em relação ao
desligamento de luzes de salas e
equipamentos elétricos sem uso,
após as 19h;
Focos de monitoramento: Bloco
Acadêmico, Bloco Administrativo,
Alojamento, Biblioteca e Centro
Desportivo.
Desenvolver estudo de viabilidade
para substituição dos aparelhos de
ar condicionado por aparelhos da
linha verde;
Desenvolvimento de estudo de
viabilidade para instalação de
sensor nos relógios de energia para
mapeamento do consumo e envio
online de relatório diário, como
foco na redução do gasto.
Configuração das impressoras em
modo de economia de energia
elétrica.
Ações estipuladas: 10

Uso do campo de
futebol à noite
minimizado.

DGI (CGA)

SIM

100% das
lâmpadas
trocadas até 2019

DGI (CGA)

SIM

100% dos
sistemas sem uso
desligados após
às 19h

DGI (CGA)

NÃO

DGI (CGA)

PARCIAL
(Estudo iniciado pela
troca de aparelho de ar
condicionado da
biblioteca)

DGI (CGA)

NÃO

Estudo realizado

Estudo realizado

100% das
impressoras
configuradas

DGI (CGTI)

SIM
(Ação realizada pela
CGTI)
Ações realizadas: 6

META

UNIDADE
ENVOLVIDA

4. ÁGUA E ESGOTO:
ITEM

AÇÃO

1

Realizar campanhas de
conscientização do uso racional da
água;

100% dos
servidores
capacitados

2

Monitorar o consumo para
identificar possíveis gastos atípicos
e realizar vistorias periódicas das
instalações hidráulicas;

100% das
instalações
hidráulicas
fiscalizadas
mensalmente

3

4

Substituição gradual dos vasos
convencionais por vasos com caixa
acoplada nos sanitários;
Acompanhar e divulgar valores de
consumo de água no sítio
eletrônico da Enap;

DGI
DCP

DGI (CGA)

REALIZAÇÃO
SIM
(Tema abordado nas
Campanhas Consumo
Consciente e Semana do
consumo consciente)

Sim

100% dos vasos
substituídos

DGI (CGA)

PARCIAL
(Trocas iniciadas)

100% dos valores
divulgados
mensalmente

DGI
(CGA e CGTI)

SIM
(Valores divulgados
durante Campanha da

Semana do consumo
consciente)
5

6

Estudo de viabilidade para
captação e utilização de águas
pluviais para fins não potáveis.
Estabelecimento de rotina na
periodicidade de irrigação de
jardins, estipulando períodos
padronizados para essa atividade
em cada época do ano;
Ações estipuladas: 6

Estudo realizado

DGI (CGA)

NÃO

100% da
Periodicidade
estabelecida

DGI (CGA)

SIM

Ações realizadas: 4

5. GESTÃO DE RESÍDUOS
ITEM

AÇÃO

META

UNIDADE
ENVOLVIDA

1

Fazer campanhas de
conscientização e sensibilização
para o público interno e externo,
por meio de divulgação da Coleta
Seletiva no Órgão;

100% dos
servidores
capacitados

DGI
DCP

2

Realizar a pesagem do material
destinado à reciclagem

Pesagem de 100%
do material
destinado às
cooperativas

DGI (CGA)

3

Desenvolver estudo acerca dos
bens inservíveis à Enap para seu
adequado descarte ou doação à
projetos sociais.

Estudo realizado

Ações estipuladas: 3

REALIZAÇÃO
SIM
(Tema abordado nas
Campanhas Consumo
Consciente e Semana do
consumo consciente.
Foram disponibilizados
containers para
servidores e
funcionários da Enap
trazerem seus lixos
recicláveis de casa
(papel, plástico, pilhas,
baterias e lixo
eletrônico)

Sim
(Relatórios mensais)

PARCIAL
(Estudo em andamento,
para que seja feito o
DGI (CGA)
desfazimento em 2017,
devido a restrições
impostas pela lei
eleitoral)
Ações realizadas: 2

6. COMPRAS E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS
ITEM

AÇÃO

META

UNIDADE
ENVOLVIDA

REALIZAÇÃO

1

Revisão dos contratos continuados
vigentes tendo em vista sua
aderência às normas de
sustentabilidade;

Contratos
revisados

DGI (CGA)

SIM

2

3

4

Identificar, por meio do CATMAT
(Cadastro de materiais do
Comprasnet), itens de materiais
sustentáveis que poderão ser
adquiridos em substituição a itens
similares.
Inserção, nos contratos futuros, de
cláusulas sobre saúde, segurança
no trabalho e critérios de
sustentabilidade, quando for
aplicável;
Fazer, periodicamente, revisão das
rotinas de trabalho das empresas
contratadas para serviço de
terceirização, para otimizar os
serviços realizados e prestar
orientações às equipes quanto ao
uso consciente dos recursos
naturais, como água e energia.

Itens de materiais
identificados

Área
demandante
com revisão
pela CCC

SIM

Cláusulas
inseridas nos
contratos futuros

DGI (CGA)

SIM

100% das rotinas
de trabalho
revisadas

DGI (CGA)

SIM

Ações estipuladas: 4

Ações realizadas: 4

7. GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS
ITEM

AÇÃO

META

1

Estabelecer rotinas de manutenção
preventiva de veículos;

2

Monitoramento e aprimoramento
do uso do sistema de solicitação de
Veículos Frotas, no SIGEnap.

Manutenção
preventiva
realizada em 100%
dos veículos
Sistema implantado
e 100% dos
servidores
capacitados

Ações estipuladas: 2

UNIDADE
ENVOLVIDA
DGI (CGA)

REALIZAÇÃO

DGI (CGTI)

SIM

SIM

Ações realizadas: 2

8. QUALIDADE DE VIDA NO AMBIENTE DE TRABALHO
ITEM

1

2

AÇÃO
Difundir as ações sustentáveis
praticadas, nas atividades de
ambientação de novos servidores e
colaboradores, de modo a
consolidar os novos padrões de
consumo consciente.
Implantação do Programa Pousar
no Caminho, com as seguintes
etapas:
- Projeto IPÊS: para todos os
servidores, em especial os que
estão em vias de aposentadoria;

UNIDADE
ENVOLVIDA

REALIZAÇAO

100% dos novos
servidores e
colaboradores
capacitados

DGI (CGGP)

SIM
(realização da Oficina
de gestão Sustentável
– teoria e prática)

80% dos
servidores ativos
(Projeto IPÊS) e
50% dos
servidores inativos
(Projeto VIVAMA).

DGI (CGGP)

NÃO

META

- Projeto VIVAMA: com foco nos
servidores já aposentados.

3

4

5

6

Continuidade das ações da
Dimensão Saúde do Programa
Qualidade de Vida no Trabalho –
PQVT, tais como:
- Realização do Exame Periódico de
Saúde;
- Promoção da campanha de
vacinação;
- Promoção de ações sobre
prevenção em saúde;
- Promoção da Semana de
Qualidade de Vida,
Dentre outras.
Realizar e implementar o
Mapeamento de Competências com
foco na Capacitação e
Desenvolvimento.
Implantar o Projeto de controle de
Tabagismo na Enap,
implementando o processo de
reciclagem de bitucas de cigarro
para confecção de papel artesanal
e/ou produção de adubos, na
perspectiva da responsabilidade
social, campanhas de controle de
tabagismo, alcoolismo e demais
dependências químicas, entre
outros.
Melhoria nos para-ciclos
(bicicletários), vestiário e outras
instalações para uso do público
ciclista.

50% das ações
propostas
implementadas.

DGI (CGGP)

NÃO

100% da ação
implementada no
período
2016 – 2019.

DGI (CGGP)

NÃO

100% das ações
implementadas no
período
2016 – 2019.

DGI (CGGP)

PARCIAL
(Contratação em
andamento)

50% das
instalações
melhoradas no
período 2016 –
2019.

DGI (CGA)

NÃO

Ações estipuladas: 6

Ações realizadas: 1

9. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ITE
M
1

2

3

AÇÃO
Instalar fonte Eco Sans em todos os
computadores da Enap, de forma a reduzir uso de
tôner das impressoras.
Configurar todas as impressoras da Enap para
impressão em modo econômico, como padrão, a
cada login do usuário, de forma a reduzir uso de
tôner das impressoras.
Configurar todas as impressoras da Enap para
impressão em frente e verso, como padrão, a
cada login do usuário, objetivando reduzir uso de
papel A4.

INDICADOR

RESPON
SÁVEL

REALIZAÇÃO

100% dos computadores

DGI
(CGTI)

NÃO

100% dos computadores

DGI
(CGTI)

SIM

100% dos computadores

DGI
(CGTI)

SIM

4
5

6

7

8

Disponibilizar dados de impressões para o usuário
e chefias, objetivando reduzir uso de papel A4.
Viabilizar acesso remoto aos serviços de TI da
rede de computadores da Enap, objetivando
reduzir uso de papel A4.
Criar campanha de divulgação interna do plano de
uso sustentável de recursos de TI, de forma a criar
uma cultura de sustentabilidade junto aos
usuários internos e externos da Enap.
Etapas:
- Intranet;
- Tela inicial dos computadores (.pps);
- E-mails;
- Gerar gráficos com números da economia
gerada;
- Estimular o uso do modo hibernação nos
computadores;
- Estimular o hábito de desligar computadores ao
fim do dia.
Configurar os computadores dos usuários internos
da rede Enap para o modo econômico de energia,
objetivando a redução do consumo de energia
elétrica.
Etapas:
- Desligar monitor após 15 minutos de
inatividade;
- Modo "dormir" na CPU, após 30 minutos de
inatividade;
- Hibernar após 2h30minde inatividade;
- Casos específicos serão analisados pela diretoria
demandante e ajustados pela DGI.
Estabelecer o fator sustentabilidade como
critério para as aquisições de bens de TI e, sempre
que possível, exigir certificações como a Eletronic
Product Environmental
Assestement Tool (EPEAT), selo Procel,
Diretiva RoHS (Restriction of Hazardous
Substances Directive), certificação Energy Star ou
equivalente de instituição credenciada pelo
Inmetro, de forma a reduzir consumo de energia
elétrica e uso de substâncias tóxicas em
equipamentos de TI
Ações estipuladas: 8

Relatórios mensais

DGI
(CGTI)

NÃO

Configuração realizada

DGI
(CGTI)

SIM

Campanha criada e
difundida

DGI
(CGTI)

SIM

Configuração realizada

DGI
(CGTI)

SIM

Critérios estabelecidos

DGI
(CGTI)

SIM

TOTAL DE AÇÕES ESTIPULADAS: 49
TOTAL DE AÇÕES REALIZADAS EM 2016: 33

Ações realizadas: 6

