ANEXO ÚNICO
(Portaria da Comissão Executiva-RLS nº 01/2021)

PLANO DE TRABALHO PARA 2022
DA REDE NACIONAL DE SUSTENTABILIDADE NO LEGISLATIVO
NOME DA ATIVIDADE

OBJETIVO

DATA DA
CONCLUSÃO

RESULTADOS ESPERADOS

os

2022

Cooperação, consistência, comunicação para que os
projetos sejam concluídos com eficiência, eficácia e
efetividade.

Reunir no mínimo semestralmente com
todos os partícipes

2022

Cooperação, consistência, comunicação para que os
projetos sejam concluídos com eficiência, eficácia e
efetividade.

Plano de Comunicação – Projeto Piloto Realizar campanha para divulgação da
com adesões iniciais
Rede e incentivar novas adesões.
Promover o engajamento e a capacitação
dos partícipes. Criar calendário comum
de Sustentabilidade para a Rede.

2022

Divulgação da Rede e compartilhamento de boas
práticas e experiências.

Oficinas para formação de gestores no Realizar oficinas sobre gestão sustentável
âmbito do Legislativo
e divulgar ações da Rede às Câmaras
Municipais, Assembleias Legislativas,
TCEs, TCMs e outras entidades ou
órgãos do Legislativo. Preparar nova
versão do Curso de PLS.

2022

Oficinas sobre gestão pública sustentável para
Câmaras Municipais, Assembleias Legislativas, TCEs,
TCMs e outras entidades ou órgãos do Legislativo.

Reuniões periódicas do Comitê (Câmara Reunir,
semanalmente
dos Deputados, Senado Federal, TCU)
representantes da Rede
Reuniões com todos os partícipes

com

Curso de PLS atualizado.

Curso em educação à distância (EAD) de Atualizar, realizar e divulgar curso EAD
Elaboração de PLS
de Elaboração de PLS.

2022

Curso à distância sobre PLS atualizado e disponível na
plataforma.

Curso em educação à distância (EAD) Atualizar, realizar e divulgar curso EAD
sobre Licitações Sustentáveis
- Licitações Sustentáveis

2022

Curso EAD à distância atualizado sobre Licitações
Sustentáveis e disponível na plataforma.

Curso em educação à distância (EAD) Atualizar, realizar e divulgar curso EAD
sobre Sustentabilidade na Administração - Sustentabilidade na Administração
Pública
Pública

2022

Curso EAD à distância atualizado sobre
Sustentabilidade na Administração Pública e
disponível na plataforma.

Evento de adesão à RLS

Avaliar a realização de evento de adesão
à Rede

2022

Aumento das adesões dos TCEs, TCMs, Câmaras
Municipais e Assembleias Legislativas.

Acolhimento à Rede

Realizar plano de acolhimento à Rede
durante o ano

2022

Nova sistemática de adesão à Rede implantada.

2º Seminário Nacional de Sustentabilidade Realizar o 2º Seminário Nacional de
no Legislativo
Sustentabilidade no Legislativo (formato
presencial e/ou Webinário).

2022

Espaço para compartilhamento de metodologias e boas
práticas relacionadas à gestão sustentável no
Legislativo. Articulação da Rede Nacional de
Sustentabilidade no Legislativo.

Eventos do Mês do Meio Ambiente e Promover eventos, para compartilhar
demais eventos de Sustentabilidade (Lives, boas práticas de sustentabilidade da
debates, etc)
Rede.

2022

Evento de boas práticas de sustentabilidade realizado
pela Rede Nacional de Sustentabilidade no Legislativo.

Lançamento de publicação da Rede

Lançar nova publicação da Rede

2022

Publicação de boas práticas de sustentabilidade com a
identidade visual da Rede.

Lançamento de vídeo sobre a Rede

Lançar vídeo sobre a Rede

2022

Vídeo sobre boas práticas de sustentabilidade da Rede.

Banco de Dados da Rede

Iniciar trabalho de implantação de Banco
de Dados da Rede em Apex

2022

Banco de Dados em Apex com parâmetros básicos
implantados.

Interface do Banco de Dados com o Site

Iniciar trabalho de implantação da
interface

2022

Interface do Site com o Banco de Dados implantada.

Atualização do Site da Rede

Implementar melhorias no Site da Rede

2022

Site da Rede atualizado e com novas tecnologias
implementadas.

Selo de Sustentabilidade da Rede

Avaliar a criação do Selo de
Sustentabilidade da Rede e certificação
das instituições

2022

Estudo concluído.

