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Tema 1. Material de Consumo
Ação 1. Adquirir café e açúcar orgânicos, produzidos sem fertilizantes químicos industriais e
agrotóxicos.
Não Realizada.
Esta ação foi descontinuada. Apenas o açúcar orgânico foi adquirido por um certo
período. Em 2018 voltamos a adquirir açúcar cristal devido às restrições
orçamentárias. O café orgânico nunca foi adquirido devido ao alto custo.
Sugestão para 2019: Manter ação
Ação 2. Introduzir o Documento de Origem Florestal-DOF, CERFLOR ou FSC para compras de
material de expediente.
Realizada.
em 08/01/2019 foi realizado o pregão eletrônico nº 040/2018, cujo objeto foi a
contratação de empresa especializada para a confecção de produtos gráficos e que
em seu edital, subitem 14.2.2, exigiu a que no momento da assinatura da ata de
registro de preços, o licitante apresente certificado CERFLOR, ou PEFC, ou FSC
(Processo: 48500.005853/2018-61)
Sugestão para 2019: manter a ação.
Ação 3. Adotar a aquisição sustentável de pilhas, baterias e similares.
Realizada.
Em 2018, iniciou-se o processo nº 48500.002052/2018-43 para aquisição de material
de consumo para suprimento do almoxarifado, por meio do Pregão Eletrônico nº
19/2018.
Sugestão para 2019: manter ação
Ação 4. Analisar o consumo de papel nas Unidades Organizacionais da ANEEL.
Realizada.
Ação Realizada parcialmente. Por conta da migração do sistema de almoxarifado,
não foi possível obtenção de relatório detalhado por Superintendência. No entanto,
a comissão informa que o consumo se manteve baixo, em patamares semelhantes
a 2017.
Sugestão para 2019: manter a ação.
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Tema 2. Energia Elétrica
Ação 1. Implementar o projeto de eficiência energética.
Ação Realizada.
Em 2018 entrou em operação a usina fotovoltaica da ANEEL e o eletroposto
(capacidade instalada total de 501 kWp e geração anual estimada em 710 MWh/ano),
no âmbito do projeto piloto de eficiência energética realizado na modalidade de
contrato de desempenho com recursos do PEE CEB-DIS, sendo prevista para 2019
a implementação das demais ações de iluminação, climatização e etiquetagem do
edifício da agência. Destaca-se que cerca de 25% do projeto de eficiência energética
da iluminação foi executado e o contrato de desempenho que será firmado com a
CEB para pagamento dos investimentos realizados está em elaboração.
Sugestão para 2019: descontinuar ação
Tema 3. Água e Esgoto
Ação 1. Elaborar estudo sobre a viabilidade de implantar sistema de reaproveitamento das águas
pluviais
Não Realizada.
Uma vez que a conclusão das instalações da Usina Fotovoltaica da ANEEL só foi
finalizada em outubro, ainda com intervenções de ajuste até o fim do ano, não foi
possível realizar em 2018 novo estudo.
Sugestão para 2019: Manter ação
Tema 4. Coleta Seletiva
Ação 1: Distribuir caixas da coleta seletiva para os servidores, terceirizados e estagiários.
Realizada.
A SAF, com apoio de seus estagiários, fez um trabalho de reaproveitamento de
caixas plásticas para arquivo (que já não possuem utilidade após o fim dos
processos físicos), transformando-as em caixas de coleta de papel branco para
reciclagem. As caixas foram distribuídas para todas as UORGs.
Sugestão para 2019: manter ação
Ação 2: Manter pontos de coleta de bateria e pilha nas dependências da ANEEL.
Realizada
O recolhimento das pilhas e baterias é feito de modo permanente. Entretanto,
atualmente a agência não possui nenhum contrato, ou parceria com alguma
instituição para a destinação final das pilhas e baterias coletadas. Provisoriamente,
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a ANEEL faz o descarte do material coletado no âmbito do contrato 141/2016, que
se presta para a substituição do piso elevado.
Sugestão para 2019: manter ação.
Ação 3: Elaborar Declaração de não exploração da mão-de-obra infantil na Cooperativa.
Não realizada.
Mesmo após diversos contatos, a comissão não obteve sucesso na obtenção dessa
declaração. Cabe ressaltar a dificuldade administrativa da Cooperativa: não
possuem escritório e temos apenas o contato de um celular, que muitas vezes não
está operacional.
Sugestão para 2019: Descontinuar ação
Ação 4: Realizar reuniões semestrais com a equipe da limpeza quanto ao recolhimento do material
reciclável.
Realizada.
Ação realizada parcialmente. Houve apenas reunião entre gestão do contrato e
funcionários da limpeza para alinhar sobre a importância da coleta e destinação dos
resíduos da Agência. A equipe também foi alertada sobre as novas caixas para
coleta de papel branco, que agora são feitas de material reaproveitado (caixas de
arquivo plástico) na cor amarela.
Sugestão para 2019: Manter ação.
Ação 5: Elaborar e implantar plano de divulgação e conscientização dos servidores e terceirizados
quanto à importância da sustentabilidade, por meio da comunicação interna.
Não Realizada.
Não foram realizadas novas campanhas em 2018. Tendo em vista que a dedicação
dos membros da comissão não é exclusiva para o PLS, não houve disponibilidade
para a realização de campanhas sobre esse tema.
Sugestão para 2019: manter a ação e transferi-la para o tema 8, em razão de se tratar
de divulgação e conscientização.
Ação 6: Gerenciar os resíduos sólidos não perigosos e não inertes produzidos na ANEEL.
Realizada.
Em 16 de fevereiro de 2016, o Governo do Distrito Federal disciplinou, por meio da
Lei nº 5.610, o gerenciamento dos resíduos sólidos não perigosos e não inertes
produzidos por grandes geradores, cuja natureza ou composição sejam similares
àquelas dos resíduos domiciliares e cujo volume diário de resíduos sólidos
indiferenciados seja superior a 120 litros por dia.
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Em 2 de janeiro de 2018, a ANEEL assinou o contrato com a empresa Ecopense
Ambiental LTDA – ME, tendo como objeto a prestação de serviços continuados de
coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos orgânicos e
indiferenciados gerados nas dependências da ANEEL. O contrato foi prorrogado
e possui vigência até 01/01/2020.
Sugestão para 2019: manter a ação.
Tema 5. Qualidade de Vida no Trabalho
A Superintendência de Recursos Humanos resolveu alinhar as ações de sua responsabilidade no
Plano de Logística Sustentável com o VIDANEEL, implantado naquela UORG no ano de 2015, e
que tem como foco o Bem Estar Físico, Profissional, Socioambiental, Comunitário, Filosófico,
Espiritual e Ético e Emocional dos servidores. Dessa forma, decidiu por reformular as ações do
PLS, a partir de 2016, a fim de alinha-las à Qualidade de Vida dos servidores.
Ação 1. Promover ações durante as atividades do Mês do Servidor;
Realizada.
Foram realizadas diversas atividades durante o Mês do Servidor pela SRH, com
apoio da ASEA: palestras, doação de potes para a Oficina de Artesanato, Almoço
Musical, 2 sessões de filmes, sessões de massagem terapêutica, Dia das Crianças
e Torneio de videogame.
Sugestão para 2019: Manter a ação
Ação 2. Promover Feiras de Cultura e Arte;
Não realizada.
Sugere-se retirar a ação da responsabilidade da SRH, transferindo para a ASEA, que
tem melhores recursos para implementá-la. Além disso, a ação tem maior
correlação com o objetivo da associação.
Sugestão para 2019: Manter a ação e transferi-la para o Tema 8
Ação 3. Implantar máquinas de bebidas;
Não realizada.
A ação não foi realizada e propõe-se sua retirada do Plano para os próximos
exercícios. A máquina de bebidas foi uma solução encontrada durante o processo
de redução do contrato de copeiragem. Levando-se em consideração que o contrato
foi restabelecido e permanece vigente, não há justificativa para a manutenção, que
tem custo elevado, de máquinas de bebidas na Agência. Além disso, para a
aquisição de bebidas que não são fornecidas pelas Copas da Agência, é possível
utilizar os serviços do Restaurante que presta serviços na ANEEL.
Sugestão para 2019: Descontinuar ação
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Ação 4. Incentivar ações filantrópicas;
Realizada.
A ação trata de incentivar a filantropia, o que é feito a partir do Programa VIDANEEL,
em sua dimensão Bem-Estar Comunitário, Filosófico e Socioambiental. Em 2018, a
ASEA realizou as campanhas de arrecadação de agasalhos e “adote um sorriso”. A
SRH promoveu as campanhas de doação de brinquedos para o Natal dos Correios
e a arrecadação de material escolar, por meio do programa “Plugados em você”,
planejado e implementado pelos estagiários da Agência, com supervisão da SRH.
Os materiais escolares foram doados para a ONG “Nosso Lar” e para a unidade de
acolhimento UNAC III.
Sugestão para 2019: Manter a ação e transferi-la para o Tema 8
Ação 5. Incentivar a aquisição de produtos na Feira de Alimentos Orgânicos;
Realizada.
A Feira de Alimentos Orgânicos é uma ação do Programa VIDANEEL, inscrita na
dimensão de Bem-Estar Comunitário, Filosófico e Socioambiental. Para incentivar
a aquisição dos produtos, a SCR tem divulgado periodicamente no Compartilhando
a realização da Feira e, sempre que necessário, a SRH repassa informações de
interesse geral.
Sugestão para 2019: manter ação
Tema 6. Compras e Contratações
Ação 1. Adotar critérios de sustentabilidade e ergonomia para aquisição de mobiliário
Realizada.
A adoção de critérios de sustentabilidade e ergonomia na aquisição de mobiliário
concretizou-se por meio da realização do pregão eletrônico nº 21/2018 (processo:
48500.002841/2018-84), cujo objeto era a aquisição de estações de trabalho. Na
especificação técnica do objeto, no termo de referência, foi exigido que as estações
contivessem formato ergonômico, de acordo com a Norma Regulamentadora nº 17
do Ministério do Trabalho e Emprego, que trata de questões de ergonomia no
ambiente de trabalho.
Sugestão para 2019: manter ação
Ação 2. Introduzir critérios de sustentabilidade socioambiental nos contratos de obras e serviços
de engenharia
Não Realizada.
Estava previsto o pregão eletrônico n. 018/2018, que visava à contratação de
empresa especializada para elaboração de estudos e projetos de arquitetura e
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engenharia para construção de edifício anexo à sede da ANEEL. Porém, na 40ª
Reunião Ordinária da Diretoria, decidiu-se por sobrestar a contratação.
Sugestão para 2019: descontinuar ação
Ação 3. Adotar medidas de segurança química em licitações.
Realizada.
A ação relativa à introdução de Documento de Origem Florestal nas compras de
material de expediente foi materializada por meio do Pregão Eletrônico n. 040/2018,
com realização em 08/01/2019.
Sugestão para 2019: manter ação
Tema 7. Deslocamento de pessoal
Ação 1. Incentivar meios de transporte com foco na redução de gastos e emissões de substâncias
poluentes
Não Realizada.
Não foram realizadas novas campanhas em 2018. As campanhas realizadas
anteriormente não obtiveram êxito; tendo em vista esse histórico, a comissão está
reavaliando essa ação de modo a estimular o uso de carona entre os servidores, por
meio do aplicativo “waze carpool”.
Sugestão para 2019: Manter ação.
Ação 2. Realizar nova campanha de adesão e promoção da Carona Solidária.
Não Realizada.
Não foram realizadas novas campanhas em 2018. As campanhas realizadas
anteriormente não obtiveram êxito; tendo em vista esse histórico, a comissão está
reavaliando essa ação de modo a estimular o uso de carona entre os servidores,
por meio do aplicativo “waze carpool”.
Sugestão para 2019: Manter ação.
Tema 8 - Conscientização sobre Sustentabilidade;
Ação 1. Elaborar e divulgar campanha a respeito do Consumo consciente de energia elétrica.
Realizada.
Divulgações no “Compartilhando”:
15/01/18 – Tarifa Branca: uma nova opção para os consumidores
08/02/18 – Em breve, um ambiente agradável e renovado em toda a ANEEL
09/02/18 – Mais luz, mais economia, maior eficiência
15/03/18 – Pré-lançamento do aplicativo ANEEL Consumidor
26/03/18 – Você já testou o aplicativo ANEEL Consumidor?
07/06/18 – Tudo pronto para a inauguração da Usina Fotovoltaica da ANEEL
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27/06/18 – Cerimônia de Inauguração da usina Fotovoltaica
25/07/18 – Correio Braziliense destaca usina voltaica da Agência
01/10/18 – Iluminação eficiente do prédio da ANEEL
06/12/2018 – Novo vídeo sobre o app ANEEL consumidor
Sugestão para 2019: manter ação
Ação 2. Elaborar e divulgar campanha acerca de uso racional, reciclagem e reutilização de
materiais descartáveis.
Não Realizada
Tendo em vista as reformas na sede, a Comissão julgou prudente aguardar a
reorganização interna para substituição de peças relacionadas.
Sugestão para 2019: manter ação.
Ação 3. Elaborar e divulgar campanha acerca do consumo consciente da água.
Não Realizada.
Tendo em vista as reformas na sede, a Comissão julgou prudente aguardar a
reorganização interna para substituição de peças relacionadas.
Sugestão para 2019: manter ação
Ação 4. Divulgar, por meio de ações específicas, ações do PLS relacionadas a datas
comemorativas.
Realizada.
Foram consideradas datas comemorativas formais e outros eventos
relevantes na concepção das pelas relacionadas ao consumo consciente de
energia.
Sugestão para 2019: manter a ação

