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Esta Política apresenta as diretrizes da Companhia do Metropolitano do
Distrito Federal (METRÔ-DF) relacionadas ao desenvolvimento sustentável,
atuando em 3 (três) dimensões: meio-ambiente, economia e sociedade.
Atuar de forma sustentável é interagir de forma harmônica com a
sociedade, impactando-a positivamente e reduzindo ao máximo os
impactos negativos.
Esta Política está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS), que representam uma agenda mundial adotada durante a Cúpula
das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável. Mais
especificamente, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um
apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio
ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam
desfrutar de paz e de prosperidade. Esses são os objetivos para os quais as
Nações Unidas estão contribuindo a fim de que se possa atingir a Agenda
2030 no Brasil. A Agenda 2030 é o plano de ação para as pessoas, o
planeta e a prosperidade, que busca fortalecer a paz universal. O plano
indica 17 Objetivos:
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Introdução

01

O Governo do Distrito Federal

–

GDF tem buscado olhar para os

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como norteadores de

,
2030

suas políticas tendo em vista que Brasília aderiu formalmente à
Agenda

e criou a Comissão Distrital para os Objetivos de

,

,

Desenvolvimento Sustentável a fim de internalizar difundir e dar
transparência ao processo de sua implementação no âmbito do

.

,

Distrito Federal Além disso o Plano Estratégico do GDF foi
construído de forma vinculada aos Objetivos de Desenvolvimento

.

Sustentável e às suas respectivas metas

-

O METRÔ DF é parte ativa nesse processo e direciona seus

:

esforços para impactar diretamente os seguintes objetivos

1

FD-ÔRTEM - edadilibatnetsuS ed êtimoC

ODS Prioritários

ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL

Estimular e implementar formas de geração de energia que reduzam o impacto
ambiental, assim como promover o uso consciente e eficiente da energia.

2

PARCERIAS E MEIOS DE
IMPLANTAÇÃO

Firmar parcerias que busquem o desenvolvimento sustentável.

3

CIDADE DE COMUNIDADES
SUSTENÁVEIS

Tornar o METRÔ-DF uma empresa mais inclusiva, resiliente e sustentável.

02

4

TRABALHO DECENTE E
CRESCIMENTO ECONÔMICO

Buscar o crescimento econômico sustentável levando em consideração os
pilares da sustentabilidade, buscando a construção de uma cultura
organizacional forte e de um clima organizacional favorável.

25

IGUALDADE DE GÊNERO
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ODS Prioritários

Garantir a igualdade de oportunidades entre mulheres e homens.

36

CONSUMO E PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS

Valorizar práticas de sustentabilidade e integrá-las à operacionalização dos
processos empresariais.

37

ÁGUA POTÁVEL E
SANEAMENTO

Buscar meios de se economizar a água e garantir seu uso eficiente.

03

FD-ÔRTEM - edadilibatnetsuS ed êtimoC

DIREÇÃO

,

A direção sustentável além da
consonância com os ODS e as

,

diretrizes governamentais

-

manifesta se formalmente no

,

Plano Estratégico da Companhia

(

)

traduzida na missão razão de ser

.

da empresa

1

MISSÃO

Promover soluções em mobilidade urbana de maneira eficiente buscando
sustentabilidade econômica e socioambiental.

2

VISÃO

Ser referência em mobilidade urbana reconhecida pela qualidade dos serviços
prestados e relacionamento com a sociedade.

3

VALORES

- Responsabilidade Socioambiental
- Excelência Técnico-Operacional
- Transparência.
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EIXOS

EIB
MA -
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DADEI

PRESA
M
E
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-
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O desenvolvimento sustentável será buscado na Companhia
guiando-se por 5 (cinco) diretrizes e 3 (três) eixos.

DIRETRIZES
Minimizar os impactos negativos e
potencializar os impactos positivos
gerados pela implantação e operação
do sistema.
Estabelecer ações que gerem
benefícios à sociedade.
Ter o valor da sustentabilidade como
base para a tomada de decisões
estratégicas.
Ter como prioridade a execução de
projetos sustentáveis.

Conscientizar os usuários sobre a
importância da busca pela
sustentabilidade.
05

Progresso
Para se medir o nível em que se encontra a

- ,

sustentabilidade no METRÔ DF serão utilizados

.

as seguintes métricas de avaliação

EIXO

DIRETRIZ

- Ter o valor da sustentabilidade
como base para a tomada de
decisões estratégicas.

EMPRESA

MÉTRICA DE AVALIAÇÃO

Proporção de mulheres em cargos de
chefia
Sustentabilidade Financeira
Grau de Dependência Financeira
Investimento
Clima Organizacional

- Ter como prioridade a
execução de projetos
sustentáveis.

Sustentabilidade Estratégica

- Estabelecer ações que gerem
benefícios à sociedade.

Nível de segurança
Passageiros transportados
Percentual de Resoluções do sistema
de ouvidoria
Satisfação do Usuário
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Medindo o

SOCIEDADE
- Conscientizar os usuários sobre a
importância da busca pela
sustentabilidade.

AMBIENTE

- Minimizar impactos negativos e
potencializar os impactos positivos
gerados pela implantação e
operação do sistema.

Quantidade de campanhas e parcerias
voltadas à conscientização do usuário
relacionadas à sustentabilidade

Consumo de água
Custo da água
Consumo de Energia
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A política de Sustentabilidade deve
abranger toda a Companhia

FD-ÔRTEM - edadilibatnetsuS ed êtimoC

ABRANGÊNCIA
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Contato
Comitê de Sustentabilidade
(61) 3353-5773
comsusten-mdf@metro.df.gov.br
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