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Fotos: 

Alunos do curso “Monitoramento da qualidade 
de água em rios e reservatórios” durante a 
coleta de amostras de água para análise e 
registro de dados.

Foto da aula presencial do curso ?Elaboração 
de spots de rádio e manuseio de plataforma 
web rádio?. A ação possibilita que os comites 
de bacia tenham autonomia para divulgar suas 
iniciativas nas comunidades em que atuam.

A imagem mostra o Ambiente Virtual de Apren-
dizagem dos cursos. O Projeto utiliza o ambi-
ente Moodle, que oferece, entre outros recur-
sos, campo para disponibilização do material, 
para envio das atividades, chats, fóruns, etc. 
Os alunos podem acessar as a ulas por meio 
de qualquer computador com acesso a inter-
net, no horário que preferir.

A maioria dos cursos são acompanhados por 
tutores. Estes profissionais participam de ca-
pacitação contínua buscando a excelência de 
ensino. São abordados desde temas especí-
ficos, como estratégias de mediação e avalia-
ção, até assuntos que buscam aperfeiçoar a 
relação aluno-tutor e aluno-aluno no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem, como comunicação, 
afetividade, entre outros.

Para formatar os cursos e organizar o 
conteúdo, foram formados grupos téc-
nicos de trabalho compostos por pro-
fissionais da Fundação PTI, Agência 
Nacional de Águas e Itaipu Binacional. 
A maiorias discussões aconteceram 
por meio de videoconferências.



Q1: Título do projeto ambiental participante: Projeto Água: Conhecimento para Gestão

Q2: Categoria de inscrição:

(sem rótulo)

Selecione: Educação Ambiental

Q3: Sobre a organização participante:
Razão social: Fundação Parque Tecnológico Itaipu –

Brasil CNPJ 07.769.688/0001-18
Nome fantasia: Fundação PTI
Setor de atuação: 8599604 - Treinamento em

desenvolvimento profissional e gerencial
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 23/12/2005
Número de colaboradores: 721

Q4: Informações de contato:
Endereço: Av. Tancredo Neves, 6731 | Caixa Postal

2039
Bairro: Itaipu Binacional
Cidade: Foz do Iguaçu
Estado: Paraná
CEP: 85.867-900
Telefone com DDD: (45) 3576-7200

Q5: Informações do responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Vanessa Demarchi Peron
Cargo: Analista de Comunicação
E-mail: vanessa.peron@pti.org.br
Telefone com DDD: (45) 3576-7042

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  quinta-feira, 2 de outubro de 2014 07:31:34quinta-feira, 2 de outubro de 2014 07:31:34
Última modificação:Última modificação:  quinta-feira, 2 de outubro de 2014 07:39:23quinta-feira, 2 de outubro de 2014 07:39:23
Tempo gasto:Tempo gasto:  00:07:4900:07:49
Endereço IP:Endereço IP:  179.106.225.218179.106.225.218

PÁGINA 1: Informações cadastrais:
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Q6: Informações do responsável pelo projeto:
Nome completo: Alexandra da Silva
Cargo: Gestora
E-mail: alexandra@pti.org.br
Telefone com DDD: (45)3576-7025

Q7: AUTORIZO a divulgação de informações
cadastrais no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q8: Data de início do projeto:(ex.: 01/02/2012) 25/08/2011

Q9: O projeto está em andamento? Sim

Q10: Data do término do projeto:(se aplicável, ex.:
01/02/2012)

31/12/2015

Q11: Número de pesssoas que participaram do projeto:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"10.868")
Voluntárias 20
Remuneradas 126

Q12: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto?(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas 7.500

Q13: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

Agência Nacional de Águas, Fundação Parque Tecnológico Itaipu e Itaipu Binacional

Q14: O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

O Projeto “Água: Conhecimento para Gestão” é uma das maiores iniciativas da meta “Desenvolvimento 
Tecnológico, Capacitação, Comunicação e Difusão de Informações em Gestão Integrada de Recursos 
Hídricos”, do Plano Nacional de Recursos Hídricos. A Agência Nacional de Águas (ANA), tem, entre suas 
atribuições, a implementação da política, coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos (SINGREH) e estímulo a capacitação dos recursos humanos para a gestão de recursos hídricos.

PÁGINA 2: Informações sobre o projeto ambiental participante*:
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Q15: Descreva o problema ambiental identificado no projeto:(máx. 3.000 caracteres)

Nas últimas décadas foram significativos os avanços na gestão de recursos hídricos no Brasil. O país partiu 
de uma época essencialmente pautada pela supremacia do setor elétrico, um dos grandes usuários dos 
recursos hídricos nas bacias hidrográficas brasileiras, para um cenário caracterizado pela gestão baseada 
nos usos múltiplos, com um modelo sistêmico de governança, de forma descentralizada e participativa. Para 
que isso ocorresse, um novo arcabouço institucional foi construído. Em 1997 foi criada a Política Nacional de 
Recursos Hídricos, cujo principal objetivo é assegurar às atuais e futuras gerações a disponibilidade de água 
em padrões de qualidade e quantidade aos respectivos usos múltiplos. Em 2000 foi criada a Agência Nacional 
de Águas (ANA), entidade federal de implementação da política e de coordenação do Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), que tem a função de estimular a capacitação dos recursos 
humanos para a gestão de recursos hídricos.
Os avanços institucionais também ocorrem nas esferas estaduais e instâncias descentralizadas no âmbito 
das bacias hidrográficas, motivadas por movimentos internacionais comprometidos com a questão ambiental, 
advindos da década de 1970, como também por processo de descentralização e democratização vivido no 
país. Contudo, perduram desafios para uma gestão das águas integrada e participativa, incluindo de forma 
democrática e plena todos os atores que compõem o SINGREH. Superar esses desafios requer que todos os 
envolvidos compreendam, nos diversos fóruns, os temas acerca das decisões que implicam na 
disponibilidade de água hoje e para as futuras gerações. As assimetrias de conhecimento desses atores e da 
sociedade impactam de forma negativa a efetividade da gestão das águas. Nesse sentido, os processos 
educativos devem estar estruturados de modo a contemplar diferentes naturezas e graus de complexidade, 
desde conteúdos técnicos como hidrologia até o desenvolvimento de habilidades para negociações, como 
mediação de conflitos, metodologias de participação social, etc. 
Ciente dessa necessidade, a ANA, desde sua criação, implementa e fomenta atividades de capacitação. Em 
2011 houve um avanço na capacitação promovida pela ANA, uma vez que passou estrategicamente a ser 
norteada por planejamento plurianual; a elaboração de projetos estruturantes; a avaliação, diagnóstico das 
necessidades do SINGREH; e a estruturação da Ead.
Oportuno afirmar que desde a criação da Política Nacional de Recursos Hídricos, em 1997, tem crescido 
significativamente a demanda por capacitação, decorrente, entre outros motivos, pela evolução da criação de 
comitês de bacias hidrográficas que no ano 2000 eram 55 e que hoje são cerca de 200.

3 / 10

22º Prêmio Expressão de Ecologia (2014-2015)



Q16: Qual a solução encontrada?(máx. 3.000 caracteres)

Com o crescimento na demanda por capacitação, a ANA lançou-se em busca de parceria institucional que 
possibilitasse aumentar as oportunidades de formação de pessoas em diferentes temas prioritários para a 
gestão das águas, e permitisse alcançar um público diverso e territorialmente disperso. Assim, a parceria com 
a Fundação Parque Tecnológico Itaipu (FPTI) e a Itaipu Binacional para a criação do Projeto Água: 
Conhecimento para Gestão foi delineada devido a competência das instituições, não apenas na promoção de 
iniciativas para a gestão das águas, como também em processos de educação, mobilização social e 
pesquisas tecnológicas. A Itaipu Binacional é a maior empresa de energia elétrica do país e a maior geradora 
de energia limpa e renovável do planeta. O Parque Tecnológico Itaipu e a respectiva Fundação, mantidos por 
Itaipu, tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento regional, de forma sustentada, por meio de 
iniciativas promotoras do desenvolvimento institucional, científico, tecnológico e inovação; da difusão do 
conhecimento, a capacitação profissional, e a geração de emprego e renda. 
Em agosto de 2011 foi assinado o convênio 001/ANA/2011 que resultou no Projeto que tem como objetivo 
desenvolver ações de comunicação, difusão, mobilização social, capacitação e educação para a gestão de 
recursos hídricos no Brasil e demais países da América Latina. Trata-se de um projeto inédito em termos de 
alcance de público, escala territorial e diversidade temática e de atores sociais envolvidos, atuando na 
comunicação, difusão, mobilização social, capacitação e educação para o aprimoramento da gestão dos 
recursos hídricos no Brasil e demais países da América Latina.
Em cinco anos serão investidos mais de R$ 8 milhões de reais, 89% recursos orçamento ANA, 11% da 
Fundação Parque Tecnológico Itaipu e Itaipu Binacional. Além dos recursos financeiros, as instituições 
envolvidas disponibilizam técnicos, estrutura física e tecnológica, como laboratórios, salas de aula, barcos, 
equipamentos, software, etc.
Alguns cursos são traduzidos para o Espanhol, atingindo o objetivo de capacitar alunos da América Latina e 
promover uma gestão integrada dos recursos hídricos. O meio natural desconhece as fronteiras e divisões 
políticas entre as nações, exemplos são as regiões hidrográfica do Paraná e Amazônia, que unem a América 
Latina em torno de questões cruciais para a manutenção da qualidade de vida do planeta. Nestas regiões a 
água é compartilhada entre nações, portanto, justifica-se a necessidade de se promover o conhecimento 
compartilhado para a boa gestão dos recursos hídricos também entre os países vizinhos. Por isso, 10% das 
vagas são disponibilizadas na língua espanhola para atender aos países da América Latina. Uma parceria 
firmada com o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) permitiu o aumento da 
divulgação para os diversos países do continente americano além da tradução de novos materiais para a 
língua espanhola.

Q17: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx.
5.000 caracteres)
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O Projeto Água: conhecimento para gestão tem como objetivo desenvolver ações de comunicação, difusão, 
mobilização social, capacitação e educação para a gestão de recursos hídricos no Brasil e demais países da 
América Latina.
No âmbito das capacitações, o Projeto oferece gratuitamente 34 cursos, possibilitando a qualificação de até 
30 mil pessoas até 2015, que compuserem o seguinte público-alvo: profissionais, membros e lideranças que 
atuam em colegiados de decisão participativa em gestão das águas; usuários de recursos hídricos, 
instituições de ensino e futuros profissionais. Algumas ações envolvem a sociedade em geral, com ênfase no 
público jovem, com o intuito de estimular a formação de novas lideranças. 
Com cargas horárias entre 12 e 320 horas, os cursos abordam temas relacionados a seis áreas temáticas: 
Segurança de Barragens; Hidrologia e Hidrometria; Qualidade da água; Planejamento e gestão de recursos 
hídricos; Educação e participação social na gestão de recursos hídricos; Geoprocessamento, sensoriamento 
remoto e gestão territorial. Todos têm um componente de educação à distância (EaD), sendo alguns 
totalmente à distância, outros semipresenciais, e em sua grande maioria, acompanhados por tutores. A 
utilização de EaD tem sido uma importante estratégia para aumentar a capilaridade do Projeto e promover a 
cooperação internacional, suplantar as barreiras geográficas, promover a democratização da educação e, 
ainda, permitir o intercâmbio de experiências com pessoas de diversas regiões. A maior parte dos cursos se 
utiliza desta modalidade de ensino, em que os alunos, com a ajuda de material didático e de um tutor, 
desenvolvem atividades, estudam e interagem por meio de um ambiente virtual de aprendizagem. A educação 
a distância permite o envolvimento de diferentes públicos e comunidades sem nenhum custo, pessoas que 
não teriam oportunidade de participar devido aos custos de locomoção. Sem contar os ganhos ambientais 
que a iniciativa representa pela contribuição na redução da emissão de carbono na atmosfera, por prescindir 
de deslocamentos. O Projeto conta hoje com um grupo de 37 tutores. 
Todos os cursos são gratuitos e acessados no portal: www.aguaegestao.com.br. Esse site, disponível em 
português e em espanhol, contém informações sobre o projeto e os cursos, bem como informações de 
interesse da área de recursos hídricos.
A constante apresentação de demandas por instituições do SINGREH estimulou a promoção de turmas 
específicas, ou seja, formar algumas turmas em grupos determinados. A vantagem dessa estratégia é permitir 
o desenvolvimento de massa crítica em uma instituição ou território. Assim, o Projeto dialoga com as 
demandas recebidas e estimula o desenvolvimento de iniciativas locais complementares.
MOBILIZAÇÃO SOCIAL
Na linha de atuação em “comunicação, difusão e mobilização social”, pretende-se alcançar 750 mil 
interações, por meio de instrumentos como o portal de capacitação, boletins informativos, redes sociais, 
ações de radiodifusão e jogos eletrônicos virtuais. Cabe destaque ao curso de elaboração de spots de rádio, 
voltado para lideranças nos comitês de bacia hidrográficas, em que os participantes aprendem técnicas de 
comunicação para produção de spots de rádio. A proposta é de fortalecer os trabalhos do comitê e a relação 
com as comunidades envolvidas, por meio de ações de comunicação. O Comitê que participa do curso recebe 
um kit completo para a produção dos conteúdos, uma forma de dar sustentabilidade a essa iniciativa nas 
localidades participantes.
REPLICABILIDADE
Os cursos e ações do Projeto foram construídos de modo a estimular a replicabilidade. Os cursos são 
produzidos com um tipo de licença autoral, que permite outras instituições (sobretudo as de ensino), veicular 
o curso sem ônus, aumentando o alcance de possíveis beneficiários.
ORGANIZAÇÃO
Há uma equipe de pessoas contratadas que fica alocada na FPTI, em Foz do Iguaçu (PR). Eles são os 
responsáveis pela coordenação administrativa e pedagógica do projeto, além das ações de comunicação e 
contratações. Na ANA há também uma equipe de coordenação do projeto, que mobiliza os demais técnicos 
para as diferentes atividades previstas; o mesmo acontece em Itaipu.
Esse processo acontece especialmente na formatação dos cursos. Cria-se um grupo técnico envolvendo 
todas instituições, que apoiado por uma equipe pedagógica, define o conteúdo e revisa o material didático, 
produzido por profissionais contratados. 
No primeiro ano do projeto (2011), o trabalho se concentrou em ações de estruturação de equipe, 
metodologias de trabalho, contratações, elaboração dos conteúdos, desenvolvimento de plataforma virtual. 
Em 2012, foi lançado o portal, que recebeu, em menos de duas semanas, mais de mil cadastros, 
demonstrando o imenso interesse da sociedade pelo tema. Hoje já são 34 mil cadastros.
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Q18: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)

O Projeto nasceu para com a meta de oferecer 10 mil vagas até 2014. Porém, nos dois primeiros anos de 
atuação, foram mais de 17 mil inscritos para as 4 mil vagas ofertadas. Nesse cenário de grande interesse, 
não restou outra alternativa, senão ampliar o Projeto. Em agosto de 2013, as três instituições envolvidas 
resolveram dobrar o valor investido de R$ 4 milhões para R$ 8 milhões, triplicando o número de vagas e 
ampliando a oferta de cursos, com a prorrogação das atividades até 2015. 
Os objetivos do Projeto têm sido alcançados com êxito. Nesse período de três anos de existência, foram 
capacitadas mais de 7,5 mil pessoas, dentre brasileiros de todas as unidades da Federação e estrangeiros de 
todos os países da América Latina.
As ações do Projeto são analisadas por meio de avaliações de reação aplicadas aos participantes após a 
realização de cada curso, gerando informações para o aprimoramento das iniciativas. A compilação desses 
resultados indicou um elevado nível de satisfação dos participantes.
O Projeto tem contribuído para a formação de pessoas mais qualificadas para a promoção da gestão das 
águas, buscando diminuir as assimetrias de conhecimentos entre os tomadores de decisão e a sociedade, 
além de contribuir com a formação de novas lideranças e incentivar as instituições a promoverem práticas 
participativas de comunicação, sensibilização e educação. O aumento da compreensão da sociedade a 
respeito da gestão participativa e descentralizada das águas no Brasil e qualificação dos atores que 
participam da gestão e formulação de políticas públicas de recursos hídricos.
O sucesso do Projeto se mensura ainda pela alta procura pelos cursos: turmas que oferecem 30 vagas 
chegam a registrar mais de 800 inscrições - concorrência que passa de 25 candidatos por vaga.
PÚBLICO JOVEM
Além de oferecer cursos a técnicos e profissionais que já atuam na gestão de recursos hídricos, outra meta 
do Projeto é despertar o interesse de jovens sobre o tema, já que estes serão os futuros gestores e 
profissionais da área.
Para isso, em 2013 foi lançada uma capacitação chamada “Água em curso”, cujo objetivo é fazer com que 
jovens de 12 a 18 anos possam compreender a importância da água no cotidiano e assim adotar atitudes e 
estimular os familiares a ter maior envolvimento com o uso e conservação das águas. O Curso é ofertado na 
modalidade EaD autoinstrucional (sem tutor) e tem carga horária de 12 horas.
Em 2014 foi lançado o jogo eletrônico educativo “Água em jogo”. O game tem duração de 30 minutos, tempo 
no qual são representados quatro anos fictícios. A bacia é formada por diversos cenários, como áreas 
industriais, rurais, de moradia, lazer, entre outros. Cada região tem necessidades distintas relacionadas a 
água e cabe ao jogador, que assume papel de gestor da água, decidir como elas serão utilizadas. O desafio é 
manter os níveis de qualidade e quantidade de água para atender as atuais necessidades e as futuras 
gerações.
As duas atividades são gratuitas. Para acessar, basta ter um computador com acesso a internet. Ambas foram 
desenvolvidos com linguagem e recursos para que os professores possam utilizá-lo como ferramenta de 
aprendizagem em sala de aula. 

APRENDIZADOS
A parceria estabelecida entre as instituições envolvidas é uma das grandes lições aprendidas, nenhuma das 
instituições sozinhas conseguiria desenvolver um projeto de tamanha envergadura. Trabalhar em parceria 
requer disposição para o diálogo e aprendizagem coletiva.
Outro aprendizado é que apesar dos esforços em oferecer uma oferta significativa de capacitação, essa 
iniciativa não atende toda a demanda do País. A demanda dos atores diretamente envolvidos na gestão das 
águas e das comunidades afetadas será sempre crescente, pois os processos educativos precisam ser 
continuados, dialogando com os desafios contemporâneos. Assim, fazem-se necessários o fomento e a 
construção de novas parcerias para a continuidade e promoção de novos programas.
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Q19: Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto:(Essa questão exige ao menos
um resultado quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25
crianças atendidas pelo programa ambiental; 150 animais beneficiados)
Resultado 1 Mais de 7.500 pessoas capacitadas
Resultado 2 13.073 vagas ofertadas
Resultado 3 50.685 alunos inscritos
Resultado 4 Alunos de todos os 26 estados brasileiros e

Distrito Federal
Resultado 5 Alunos de todos os 21 países da América

Latina, além de profissionais da Europa e
África e Estados Unidos.

Resultado 6 244 turmas concluídas
Resultado 7 24 cursos em atuação e outros 10 em

desenvolvimento
Resultado 8 Índice de evasão de 16%, considerado

baixo para a modalidade

Q20: AUTORIZO a disponibilização de download
gratuito do arquivo digital do projeto inscrito
através do site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

PÁGINA 3: Apresentação da organização participante:
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Q21: Faça um breve histórico da organização participante e suas principais práticas de gestão
ambiental adotadas:(máx. 4.000 caracteres)

Vencer os próprios limites foi o que motivou a Itaipu Binacional – maior geradora de energia limpa e 
sustentável do planeta – a criar o Parque Tecnológico Itaipu (PTI). Em 2003, a hidrelétrica ampliou a sua 
missão, assumindo também o compromisso de impulsionar o desenvolvimento econômico, turístico e 
tecnológico da região. O PTI foi criado para promover o desenvolvimento territorial sustentável por meio da 
educação, ciência, tecnologia, inovação, cultura e empreendedorismo. 
Com uma área de 116 hectares, o PTI está localizado em Foz do Iguaçu – PR, fronteira com a Argentina e 
Paraguai. Está instalado nos antigos alojamentos dos operários que construíram a usina, espaço que estava 
sem uso desde 1982, quando acabaram as obras. Essa estratégia teve como fundamento o reaproveitamento 
desses alojamentos, transformando as ruínas em um próspero empreendimento gerador de ciência, educação 
e tecnologia, que atende às demandas locais e regionais, em sintonia com o cenário nacional e latino-
americano. A estrutura em forma de blocos foi mantida e foram realizadas apenas reformas, preservando boa 
parte das características originais dos alojamentos. Além disso, os materiais que ainda possuem alguma 
serventia sempre são reaproveitados, em prol da sustentabilidade. 
Sua infraestrutura conta com 7 espaços de eventos, 49 salas de aula, divididas entre três instituições (Unila, 
Unioeste e UAB); 50 laboratórios de ensino, pesquisa e salas de vídeo; biblioteca; Polo Astronômico, entre 
outros. 
O Parque é administrado pela Fundação Parque Tecnológico Itaipu – Brasil, organização civil sem fins 
lucrativos, de direito privado, criada pela Itaipu em 2005. O modelo de gestão adotado pela Fundação valoriza 
a cooperação entre os diversos atores do Parque. Toda a sua estrutura funcional e operacional trabalha em 
prol dos programas e projetos desenvolvidos no PTI. A Fundação realiza ações a partir de cinco frentes: 
Educação, Ciência, Tecnologia & Inovação, Empreendedorismo, Desenvolvimento Territorial e Turismo. 
O Projeto “Água: Conhecimento para Gestão” faz parte da frente “Educação”. Nessa área, o objetivo do PTI é 
contribuir para a melhoria da educação em todos níveis, criando oportunidades de formação, capacitação e 
aprimoramento para crianças, jovens e, inclusive, profissionais que já estão no mercado de trabalho.
A maioria dos projetos consistem na pesquisa e busca por inovações que sejam alternativas economicamente 
viáveis e ambientalmente corretas, em prol do desenvolvimento sustentável. Citamos abaixo alguns deles:

- Projeto Hidrogênio: O hidrogênio pode ser utilizado em células combustível e produzir energia elétrica.
- Absorção e Desenvolvimento de Tecnologia de Baterias Avançadas de Sódio: A bateria (conhecida como 
bateria de sal), tem como foco aplicações veiculares.
- Avaliação da durabilidade, da captura de CO² e da sustentabilidade de concretos aplicados em barragens.
- Centro Internacional de Hidroinformática: Desenvolvimento de metodologias de gestão territorial, 
modelagens e intercâmbio de informações e conteúdos.
- Centro Internacional de Energias Renováveis – Biogás: Fonte de informações e referencial de dados 
técnico-científicos sobre a cadeia de suprimentos do biogás.
- Agricultura de Baixo Carbono: Tecnologias para produção e uso de biogás e fertilizantes a partir do 
tratamento de dejetos animais. 
- Plataforma Itaipu de Energias Renováveis: Demonstra a viabilidade técnica, econômica e ambiental do uso 
de fontes renováveis de energia.
- Observatório de Energias Renováveis para a América Latina e o Caribe. 
- Grupo Cataratas de Eficiência Energética: Trabalha o conceito de “tecnologia verde”, por meio da pesquisa 
e desenvolvimento de tecnologias para projetos elétricos e mecânicos.
- Projeto AeroDesign - Desenvolve aeromodelos, levando em consideração os conceitos de sustentabilidade, 
simplicidade, eficiência e eficácia.
Mais informações sobre a Fundação e seus projetos podem ser encontrados no site pti.org.br.

8 / 10

22º Prêmio Expressão de Ecologia (2014-2015)



Q22: Quais foram os principais beneficiários das
ações ambientais de sua organização?

Comunidades vizinhas, Comunidades distantes,

Organizações governamentais,

Organizações não governamentais,

Organizações comunitárias,

Entidades educacionais

Q23: Sua organização divulgou, seja em meio
impresso ou internet, suas ações ambientais em
relatórios ou balanços?

Divulgou em 2011, Divulgou em 2012,

Divulgou em 2013

Q24: Em relação à questão anterior, no caso de a divulgação ter sido feita via internet, favor colar
o(s) link(s) de acesso:
Link 1: http://www.pti.org.br/sites/default/files/relato

rio_resultados_2013.pdf
Link 2: http://www.pti.org.br/sites/default/files/relato

rio_resultados_pt.pdf
Link 3: http://www.pti.org.br/sites/default/files/relato

irio_baixa_2.pdf

Q25: Possui profissional(is) encarregado(s) de
segurança, saúde e meio ambiente?

Sim

Q26: Possui procedimentos para redução,
reutilização e reciclagem de materiais?

Sim

Q27: Possui um plano de redução das emissões de
carbono?

Sim

Q28: Por quais normas a organização é certificada? Nenhuma certificação

Q29: Faturamento (R$) anual em 2013:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q30: Investimento (R$) em ações ambientais em
2013:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q31: Investimento (R$) total com o projeto inscrito
no 22º Prêmio Expressão de Ecologia:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

8.388.394,88

PÁGINA 4: Perspectiva financeira:
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