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O METRÔ-DF é uma Empresa Pública de Direito Privado, sob a forma de
sociedade de ações, instituída pelo Artigo 1º da Lei GDF n.º 513, de 28 de julho
de 1993, vinculada à Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade, regida
pela Lei Federal n.º 6.404/1976, e integra a Administração Indireta do Distrito
Federal na forma do Artigo 3º, inciso II e parágrafos, da Lei Federal n.º 4.545,
de 10 de dezembro de 1964, tendo as competências de planejar, projetar,
construir, operar e manter o sistema de transporte público coletivo sobre
trilhos do Distrito Federal, assim como explorar comercialmente marcas,
patentes, tecnologia, aluguéis de imóveis, propaganda e publicidade, serviços
técnicos especializados vinculados ou decorrentes de sua atividade produtiva
e organizar, fiscalizar, administrar e explorar as áreas lindeiras às vias
metroviárias, absorvendo os recursos provenientes de atividades comerciais
e imobiliárias nelas desenvolvidas.

A estrutura organizacional da Companhia do Metropolitano do Distrito
Federal está definida em seu Estatuto Social e o respectivo organograma
pode ser consultado no endereço: 
http://www.metro.df.gov.br/?page_id=33391.

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

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

VALORES
Responsabilidade socioambiental, excelência técnico-operacional e
transparência.

Quem Somos
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O ano de 2021 foi de grandes desafios para o METRÔ-
DF tendo em vista a continuidade da pandemia, com
movimentos semelhantes aos observados em 2020.

 
O fortalecimento da sustentabilidade na empresa

acompanha o movimento mundial de
comprometimento com a política de melhores práticas

"Ambiental, Social e Governança (ASG)" ou, como é
conhecida internacionalmente, ESG (Environmental,

Social and Governance). Esta modelagem é
indispensável principalmente em tempos de crise, em

que sustentar uma operação de qualidade se torna um
desafio. Nesse contexto, o METRÔ-DF obteve sucesso.

Seus indicadores relacionados à qualidade do serviço
prestado alcançaram bons resultados, as ações de
combate ao COVID-19 obtiveram destaque, sendo
inclusive reconhecido pela mídia nesse sentido. Isso

refletiu no aumento do número de usuários
transportados, em 4,93%, em relação a 2020.

 
No aspecto interno, a empresa deu continuidade aos
seus programas relacionados à qualidade de vida do

empregado e, no relacionamento com a sociedade,
também buscou-se manter os programas

anteriormente iniciados, exceto aqueles que se
mostraram inviáveis por questões de saúde pública.

 
Por fim, destaca-se a presença do valor dado

sustentabilidade na missão do METRÔ-DF "promover
soluções em mobilidade urbana de maneira eficiente

buscando a sustentabilidade econômica e
socioambiental".
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"O fortalecimento da
sustentabilidade da empresa

acompanha o movimento mundial
de comprometimento com a

política de melhores práticas ESG
(Environmental, Social and

Governance)"
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POLÍTICA DE
SUSTENTABILIDADE
DO METRÔ-DF E
SEUS EIXOS
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AÇÕES DE COMBATE AO
COVID-19

02.
 
1. Desinfecção/sanitização de todas as dependências,
inclusive trens e viaturas, com uso de produto a base
de quaternário de amônio, mesmo produto utilizado na
China e recomendado pelo Ministério da Saúde; 
 2. Higienização dos pega-mãos dos trens, nas
Estações Central, Terminal Ceilândia e Terminal
Samambaia, de forma ininterrupta nos intervalos entre
viagens, com uso de Desinfetante de Peróxido de
Hidrogênio (recomendação da Secretaria de
Transporte e Mobilidade - SEMOB); 
 3. Disponibilização de Álcool em Gel 70% em todos os
prédios, inclusive nas estações operacionais; 
 4. Fornecimento de máscara de proteção facial para
todos os empregados; 
 5. Afastamento dos empregados do Grupo de Risco; 
 6. Teletrabalho para os empregados da área
administrativa; 
 7. Campanhas Institucionais; 
 8. Reforço da limpeza das superfícies de contato
(bloqueios, maçanetas, guichês) a cada 30 minutos; 
 9. Distribuição de tapetes sanitizantes em todos os
postos de trabalho.

TELETRABALHO01.
Nos anos de 2020 e 2021, devido à pandemia, o
METRÔ-DF implementou o teletrabalho para os
empregados da área administrativa, exceto
para aqueles cujas atribuições e/ou demais
peculiaridades não conviviam com o regime de
labor remoto. No mês de dezembro de 2021,
houve retorno integral dos empregados. Nesse
período em que parcela dos empregados se
encontraram em teletrabalho, houve
monitoramento do desempenho. A experiência
foi positiva fazendo com que a Companhia
colocasse em seu Plano Estratégico 2021-2025
a realização de estudos para a implementação
do trabalho remoto. 

POLÍTICA DE
SUSTENTABILIDADE
DO METRÔ-DF: EIXOS

Empresa 2021
Breve Relato
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 R$ INVESTIDOS EM
MELHORIA DO
SISTEMA DE
TRANSPORTE:

06.

 R$ 7.885.033,53

 R$ INVESTIDO EM
CAPACITAÇÃO /
QUALIDADE DE VIDA
DOS EMPREGADOS

05.

 R$ 22.964,66

QUANTIDADE DE
EMPREGADOS

03.

 1232

312920
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Empresa 2021
Breve Relato

     MULHERES NO
CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

04.

 

 2

10%
EM POSIÇÕES 
GERENCIAIS 

21%
EM POSIÇÕES
 GERENCIAIS 

AÇÕES SOCIAIS 

 

20

 

MAIS DE 70 MIL 
PESSOAS IMPACTADAS
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A Sustentabilidade Financeira é um indicador estratégico do METRÔ-DF, ela
mede a relação entre a receita gerada e o gasto incorrido para a geração
dessa receita. Metodologicamente, é calculada pelo total das receitas dividido
pelo gasto total subtraindo-se deste o gasto com investimentos. 
Em 2021, obteve-se o índice de 32%. O ideal para que a Companhia não
tivesse prejuízos, conforme o indicador, seria um índice de 100%. A meta para
2021 era de 33%. Assim, ficou-se 1 ponto percentual abaixo da meta. 

EIXO 1: EMPRESA
 Sustentabilidade Financeira  
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 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA:

31/12/2021:
         - Valor Histórico:  R$ 119.708.008,73

31/12/2020:
         - Valor Histórico: R$ 114.081.575,10
 
VARIAÇÃO:
          - Valor Histórico:  R$ 5.626.433,630
       

31/12/2021 31/12/2020

125.000.000 

100.000.000 

75.000.000 

50.000.000 

25.000.000 

0 

8



Esse indicador é calculado pela média percentual total de execução das iniciativas
relacionadas à sustentabilidade no Plano Estratégico. 
A meta para 2021 era de 0,2 e o resultado alcançado foi de 0,15. O resultado abaixo da meta
foi influenciado pelo atraso na “implementação do sistema de segurança nas estações (CFTV)”
e na “elaboração do Plano de Estruturação para estabelecimento de parcerias”. 

As seguintes iniciativas influenciam diretamente o resultado do indicador “Sustentabilidade
Estratégica":  

EIXO 1: EMPRESA
 Sustentabilidade Estratégica  

Implementação de
acessibilidade nas 27
estações atualmente
operantes.
Execução: 15%

01.

Implantação do
Subsistema CFTV -
Estação 106 Sul, 110
Sul e EPQ.
Execução: 14%

02.

Implementação de
tecnologias para
reduzir o consumo de
energia elétrica e
hídrica no METRÔ-DF
com a finalidade de
promover a
sustentabilidade e a
eficiência energética
e hídrica de suas
instalações.
Execução: 6%

03.

 Estabelecimento de
parcerias em
programas sociais e
solidários.
27%

04.

Gerenciamento de
resíduos sólidos.
Execução: 30%

05.
Implantação das
subestações
primárias em 138kV.
Execução: 0%

06.
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EIXO 1: EMPRESA

- O METRÔ-DF e o Banco de Brasília -BRB firmaram parceria
com a finalidade de modernizar a bilhetagem, viabilizando
novas formas de pagamento. Tal parceria possibilitará a
compra de passagens utilizando os mais diversos meios, como
cartão de crédito, aproximação NFC através de cartão digital
e outros.

-  Contratação de empresa para fornecimento de
equipamentos de venda portátil denominados POS (Point of
Sale), com tecnologia necessária para a emissão e leitura de
QR Code e inserção de créditos nos cartões SBA – Sistema de
Bilhetagem Automática.

- Contratação de empresa para a execução de obras para
saneamento de vícios de acessibilidade para restabelecimento
da disponibilização de banheiros públicos acessíveis a pessoas
com deficiência nas instalações sanitárias das passagens de
pedestres contíguas às estações do metrô (102 Sul, 108 Sul,
112 Sul e 114 Sul). Dispensa de Licitação Nº. 08/2021. 

OUTROS DESTAQUES

METRÔ-DF | RELATÓRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE -2021
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EIXO 1: EMPRESA
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 A pandemia não acabou - uso obrigatório de máscara
 

Lugar de mulher é onde ela quiser - Dia da Mulher
 

Outubro Rosa - prevenção ao câncer de mama
 

Dia do Metroviário 
 

Projeto Guarda-chuva Compartilhado: divulgação de release para a
imprensa e campanha nas rede 

 
 

CAMPANHAS INTERNAS
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ATENDIMENTO ÀS
CONDICIONANTES AMBIENTAIS
Anualmente o METRÔ-DF realiza atividades com o intuito de atender
as condicionantes e exigências expressas na Licença de Operação
SEI-GDF No 8/2018 IBRAM/PRESI/SULAM/GEREC emitida pelo Instituto
do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal –
Brasília Ambiental (IBRAM) para o funcionamento da atividade
metroferroviária de acordo com estudos e condições apresentados
na etapa de licenciamento ambiental.  
Entre as atividades realizadas, estão a medição anual de ruídos e
vibrações, a apresentação dos eventos ocorridos, o monitoramento
da qualidade do efluente das oficinas, a comprovação do
procedimento de estocagem de óleo e lubrificantes, apresentação
das atividades para redução de água e energia e apresentação das
campanhas de educação ambiental realizadas ao longo do ano.  
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EIXO 2: AMBIENTE
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EIXO 2: AMBIENTE

 MEDIÇÃO DE RUÍDOS
A medição de ruídos realizada pelo METRÔ-DF tem como objetivo o
monitoramento do ruído emitido durante a circulação dos trens nos
horários de atendimento à população, tendo, portanto, pontos de medição
distribuídos pelas Regiões Administrativas atendidas pelo Metrô do Distrito
Federal. Pelo fato de a Linha 1 possuir trechos em superfície dentro da
área urbana, tal monitoramento é necessário para avaliar os impactos na
acústica do ambiente urbano, visto que, somado às demais emissões
presentes (tráfego de veículos, pessoas, atividades comerciais, etc.) pode
ocasionar incômodos à população. 
Desse modo, a execução do estudo é justificada não somente pela
necessidade de verificação do cumprimento das leis, regulamentos
ambientais e normativos técnicos, mas também para fins de avaliação e
diagnóstico da real influência do ruído emitido pela operação do metrô na
acústica do ambiente urbano frente às demais fontes sonoras. 
A medição realizada em 2021 concluiu que os níveis de pressão sonora
provenientes das passagens dos trens, ainda que apresentem picos
elevados, não ocorrem em frequência suficiente para ocasionarem
degradação acústica significativa dos ambientes ao redor da Linha 1.  
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 MEDIÇÃO DE VIBRAÇÕES 
A medição de vibrações nas atividades do METRÔ-DF envolve
basicamente o deslocamento dos trens durante os horários de
atendimento à população. Pelo fato de estar inserido em área urbana,
tal monitoramento é necessário para avaliar os impactos da energia
vibratória emitida nas áreas circundantes ao metrô, visto que as
vibrações induzidas têm potencial para causar danos nas estruturas
civis adjacentes à metrovia. 
Através da medição foi possível concluir que os valores de vibração
decorrentes da circulação de trens do METRÔ-DF, nas estruturas
monitoradas em 2021, variou entre 0,11 e 3,28 mm/s. Os resultados
obtidos atendem integralmente ao limite recomendado pela norma
DIN 4150-3 para estruturas comerciais e residenciais. 

METRÔ-DF | RELATÓRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE -2021

EIXO 2: AMBIENTE

14



METRÔ-DF | RELATÓRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE -2021

EIXO 2: AMBIENTE
MONITORAMENTO DE
EFLUENTES 
O Distrito Federal, através do Decreto Nº 18.328/1997, estabelece os
limites máximos para lançamento de óleos e graxas na rede de
esgoto, obrigando que os empreendedores que lançam esses tipos de
efluentes na rede de esgoto, adotem medidas mitigadoras de forma
que a quantidade de óleos e graxas atenda a referida norma. 
Para atendimento do Decreto Nº 18.328/1997, o METRÔ-DF implantou
na sua rede de esgoto as caixas de retenção de óleos e graxas,
evitando que os óleos e graxas decorrentes das atividades de
manutenção contaminem a rede coletora de esgotos, e anualmente a
Companhia realiza a análise deste parâmetro para acompanhamento.
Além, disso tais resíduos são coletados periodicamente por empresa
especializada. 

15



PROGRAMA DE OTIMIZAÇÃO DO
USO DA ÁGUA - POUPA-DF

15 torneiras e 18 mictórios foram substituídos, representando 8% e
36% do total, respectivamente. 
Reduziu-se do tempo de irrigação dos jardins durante o período de
seca proporcionando aproximadamente 67% de diminuição do
consumo com irrigação. 

Em 2021, o Programa buscou promover a redução do consumo de água
através de diferentes estratégias, começando pela substituição das
válvulas de torneiras e mictórios por equipamentos economizadores. 

Internamente, para consolidar uma cultura de uso eficiente da água e
fomentar a conservação, foram realizadas campanhas de conscientização
envolvendo atividades rotineiras da Companhia como lavagens de trens, de
pisos e uso de água nas copas. As campanhas foram realizadas em
formato de vídeo e veiculadas através da Intranet. 

METRÔ-DF | RELATÓRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE -2021

EIXO 2: AMBIENTE
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Ainda com este mesmo propósito, foram desenvolvidos estudos a
respeito do padrão de consumo por uso-final de água na Estação
Taguatinga Sul. Os resultados apontaram que apenas 24% da água
consumida na estação possui demanda de água potável. Os outros
76% do consumo poderiam ser abastecidos com água de fontes
alternativas, como água da chuva ou água de reuso. Ainda como
resultado obtido, identificou-se que a maior demanda de água no
local é voltada para limpeza e lavagem da estação. Esse uso
representa 65% de toda água consumida e revelou-se importante
para definição de ações a serem trabalhadas ao longo de 2022. 
O estudo também desenvolveu indicadores de consumo por pessoa e
por área, que poderão ser utilizados para estimativas de consumo
por uso final nas estações com características semelhantes à
Estação Taguatinga Sul. 
Por fim, as ações de manutenção preventiva e corretiva das
instalações hidrossanitária de edificações do METRÔ-DF ocorreram
continuamente durante 2021, conforme normas e procedimentos da
Companhia. Para tanto, o METRÔ-DF mantém contrato vigente com
a empresa de manutenção MPE Engenharia e segue manual
desenvolvido pelo METRÔ-DF com descrição minuciosa dos
procedimentos a serem acionados em caso de inconformidades. 

PROGRAMA DE OTIMIZAÇÃO DO
USO DA ÁGUA - POUPA-DF
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EIXO 2: AMBIENTE

17



Considerando todas as ações que o METRÔ-DF vem adotando ao
longo dos últimos 4 anos para otimização e uso racional do consumo
de água, conseguimos reduzir nosso consumo de água potável em
29,5%  comparado ao consumo em 2017. Ao todo, são 17.743 m3 que
deixaram de ser utilizados em nossas atividades, suficiente para
atender uma comunidade de 405* pessoas durante 1 ano. 

PROGRAMA DE OTIMIZAÇÃO DO
USO DA ÁGUA - POUPA-DF

METRÔ-DF | RELATÓRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE -2021

EIXO 2: AMBIENTE

2017 2018 2019 2020 2021
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50.000 

25.000 
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2017

2021

Hoje, o consumo de água no
METRÔ-DF já é menor do que
o consumo de 2018, quando o
Distrito Federal enfrentou sua
pior crise hídrica, obrigando
 toda população a adotar
medidas restritivas em função
do racionamento de água. 

*Estimativa considerou um consumo diário de 120 l/pessoa/dia.
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Com base na Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelecida pela
Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010, os resíduos gerados pelas
atividades do METRÔ-DF podem ser classificados como resíduos
comerciais, assemelhados aos resíduos domésticos, resíduos de
serviços de transporte e resíduos da construção civil. Cada um segue
uma gestão própria, com diferentes agentes coordenadores. Em
todos os casos, o METRÔ-DF estuda e analisa formas de
implementação de processos visando à diminuição do consumo de
matérias-primas e a criação, onde é possível, de um sistema de
responsabilidade compartilhada para o destino dos resíduos sólidos.  
Para os resíduos gerados pela atividade de manutenção, a
contratação vigente da empresa prestadora deste serviço já inclui a
necessidade de elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos - PGRS, assim como cláusulas prevendo a abordagem da
política de logística reversa, fazendo com que a contratada
apresente trimestralmente relatório de comprovação da devida
destinação e/ou devolução de embalagens e materiais resultantes da
atividade, sejam eles diagnosticados como resíduos perigosos ou não
perigosos.  

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
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EIXO 2: AMBIENTE
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Em paralelo, o METRÔ-DF mantém uma Comissão Gestora da Coleta
Seletiva Solidária, em atendimento a Lei Distrital nº 4.792/2012 e
Decreto nº 38.246/2017, com o objetivo de planejar, implantar e
monitorar a coleta seletiva solidária no âmbito da Companhia. Dessa
forma, após diagnóstico e levantamento dos cenários de cada
estação, a Comissão elaborou o Plano de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos - PGRS para os resíduos administrativos, o qual pretende
aprovar e implantar ao longo de 2022.  

Por fim, em razão das obras contratadas pela Companhia, são
gerados resíduos da construção civil, os quais seguem diretrizes
elaboradas pelo METRÔ-DF, com base na legislação distrital, e que
são atendidas pelas construtoras contratadas. Assim, nas obras de
reforma elaboradas ao longo de 2021, os resíduos gerados foram
encaminhados para disposição final ambientalmente adequada, com
emissão e comprovação através da Ficha de Controle de Transporte
de Resíduos - CTR, dentro do sistema E-RCC do SLU.  

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
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EIXO 2: AMBIENTE
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Anualmente o METRÔ-DF promove ações de educação ambiental
voltadas tanto para o público interno (empregados do METRÔ-DF e
terceirizadas) quanto para o público externo (usuários). No ano de
2021, o Metrô deu continuidade à campanha sobre energia limpa
iniciada em 2020, onde um vídeo foi exibido nos monitores da TV
Minuto destacando a implantação de sistemas fotovoltaicos de
energia, seus benefícios e vantagens para a descentralização das
fontes de geração de energia. Ademais, a campanha também
abordou a quantidade de energia gerada pelas estações Guariroba e
Samambaia Sul, ambas abastecidas com energia solar, repassando as
informações de forma mais simples e acessível à população através
do número de residências que poderiam ser abastecidas com esta
energia pelo período de um ano. 
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EIXO 2: AMBIENTE

21



EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Em 2021, o METRÔ-DF deu continuidade a iniciativas realizadas em
anos anteriores tendo como foco a redução do uso de copos
plásticos, visando a redução da quantidade de lixo gerada pela
empresa. Foram elaborados materiais relacionados ao tema, sendo
divulgados por meio de cartazes, informativos na intranet e extranet
e no papel de parede dos computadores da empresa.
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EIXO 2: AMBIENTE

Queda de                  no
consumo de copos
desde 2017

38%

22



Geração de energia solar
O METRÔ-DF orgulha-se em ser a pimeira empresa de metrô da
América Latina a investir em geração de energia solar para
diversificação das fontes que alimentam o nosso sistema. Hoje a
Companhia conta com duas unidades de geração de energia solar 
 fotovoltáica, uma na Estação Guariroba e outra na Estação
Samambaia Sul. 
Somandas, as duas possuem uma capacidade instalada de 370.09 kW,
suficiente para atender 100% do consumo das duas estações.
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EIXO 2: AMBIENTE
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Geração de energia solar
Em 2021, foram gerados na estação Guariroba
203,76 MWh de energia e em Samambaia Sul
263,46 MWh, o suficiente para atender a uma
comunidade com                                  durante o ano. 
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EIXO 2: AMBIENTE

Energia Gerada em 2021

263.46
203.76

Guariroba Samambaia Sul

252 residências *

*Dado considerou o consumo médio residencial no Centro Oeste em 2020, 154 KWh/mês, segundo o Anuário Estatístico
de Energia Elétrica 2021, da Empresa de Pesquisa Energética - EPE 
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Geração de energia solar

METRÔ-DF | RELATÓRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE -2021

EIXO 2: AMBIENTE

Desde o início de suas operações, em outubro de 2017,
para a mini-usina de Guariroba e, em dezembro de 2018,
para a mini-usina Samambaia Sul, já foram gerados
898.89 MWh e 849 MWh de energia, respectivamente. 

Energia suficiente
para manter

computadores
ligados durante 1
ano 

13.446

Energia para operar
uma TV por 12.147.865 horas

Energia para atender
100% do consumo da
Estação de Metrô
Guariroba e Samambaia
Sul.
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Tendo em vista o grande fluxo de usuários , o METRÔ-DF se destaca em suas ações
para a população.

EIXO 3: SOCIEDADE
CAMPANHAS EXTERNAS

METRÔ-DF | RELATÓRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE -2021

       - Novembro Azul – Diabetes: campanha para prevenção
de diabetes;

       - Europereadr: cartazes estampam QR Code, que dão
acesso a conteúdo literário que aborda a reflexão de
questões sociais;

       - Obra de Arte: doação da embaixada israelense de
painel em grafite;

       - “Ô Culpa”: exposição fotográfica que enfatiza apelo
global para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente
e o clima e garantir que todas as pessoas do planeta possam
desfrutar de paz e de prosperidade;

        - Despertando a Sociedade para a Saúde do Cérebro:
campanha relacionada à conscientização atinente à saúde
cognitiva;
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EIXO 3: SOCIEDADE

CAMPANHAS EXTERNAS
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       - Campanha Tuberculose: exposição de banners nas
estações relativos ao tema;

       - Campanha Influenza: apoio e divulgação sobre locais
de vacinação referente à Campanha Nacional de
Vacinação;

       - Exposição Cartazes Cine Brasília: exposição de
réplicas de cinquenta cartazes de filmes exibidos no Cine
Brasília;

       - Brasília Photo Show: realização do Festival
Internacional de Fotografia Brasília Photo Show;

       - Campanha Guarda-Chuva Compartilhado:
oferecimento de empréstimo de guarda-chuvas aos
usuários;

       - Campanhas de doação: doação de uniformes e
acessórios descaracterizados, inservíveis ao METRÔ-DF,
para a “Campanha do Agasalho 2021” - reciclagem de
3.304 peças de uniforme.
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EIXO 3: SOCIEDADE

CAMPANHAS EXTERNAS
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Média de 70 mil cidadãos
atingidos por dia
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PARCERIAS E MEIOS DE IMPLANTAÇÃO
 - Em 2021, deu-se andamento à parceria com grupo de escoteiros fornecendo
área para escotismo e privilegiando empregados do METRÔ-DF no que tange a

participação de seus filhos no grupo.
 

- Executou-se também campanha de doação de uniformes e acessórios
descaracterizados, inservíveis ao METRÔ-DF.

 

CIDADE E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
- Programa Jovem Aprendiz: tal programa  estabelece contrato com empresa

para que jovens possam iniciar sua vida profissional aprendendo e desenvolvendo
diversas capacidades que os ajudarão em suas carreiras profissionais.

 
- Campanha “Identidades ao Quadrado”: realização de homenagem a personagens

da região de Ceilândia.
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TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO
ECONÔMICO

- Implementação de Plano de Ação aos resultados à pesquisa de clima
organizacional, visando a melhoria da qualidade de vida dos nossos funcionários.

 
- Elaboração de Pesquisa de Clima e Pesquisa de Cultura Organizacional;

 
- Fortalecimento da área de Governança

 

   2030Indo Além    AGENDA
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ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO
A Companhia implantou o Programa Poupa DF (Programa de Otimização
do Uso Prioritário da Água) e mantém, entre suas ações, campanhas de

conscientização do uso da água nas diferentes atividades realizadas pelo
METRÔ-DF, como limpeza de edificações e conservação dos trens. Além

disso, vem substituindo equipamentos de acionamento manual por
equipamentos economizadores e desenvolvendo projetos para reduzir e

otimizar o consumo de água .

Agenda 2030Indo Além
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ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL
- Foi realizada a seleção de empresa especializada em serviços de

conservação de energia (ESCO) para representar o METRÔ-DF em
Chamada Pública de Projetos da Neoenergia a fim de se conseguir

recursos para financiar projetos de eficiência energética.
 

BOA SAÚDE E BEM-ESTAR
- O METRÔ-DF possui programa de prevenção e gerenciamento de transtornos
por álcool e/ou outras drogas (PROGRAMA DESPERTAR). Iniciou-se em 2019 e é

direcionado a todos os empregados da empresa. O programa é dividido nos
seguintes eixos: "prevenção", em que se realiza campanhas, aplicação de testes,

palestras, rodas de conversa e capacitação dos gestores; e eixo
"gerenciamento", nele realiza-se avaliação, acolhimento e gerenciamento de

casos (nesse eixo é realizado o mapeamento da rede de apoio, de fatores de
risco e proteção e indicação de opção de tratamento).

 
-VACINAÇÃO e CAMPANHA H1N1: realização de campanha de conscientização

relacionada ao vírus influenza (para empregados e usuários) e vacinação
gratuita dos empregados da Companhia (700 empregados vacinados).

- APOIO PSICOSSOCIAL: propicia espaço para acolhimento e orientação a fim
de promover o bem-estar e a saúde mental. Esse acompanhamento psicossocial

caracteriza-se por ser uma intervenção breve, pontual e de caráter
temporário. 

 

IGUALDADE DE GÊNERO
- A atuação da Comissão de Ética tornou-se mais intensiva, elaborando

treinamento sobre ética a todos os empregados, assim como divulgando
seus canais de denúncia por meios diversos. Uma Comissão de Ética

atuante ajuda a garantir equidade e a busca pela justiça nos seus mais
diversos níveis.

 

Indo Além
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   2030   AGENDA
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PRÊMIO

O METRÔ-DF foi premiado, pela
Controladoria-Geral do DF (CGDF) por ter

alcançado 100% no Índice de
Transparência Ativa (ITA) em 2021

RECONHECIMENTOS
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ATUAÇÃO NA PANDEMIA

O METRÔ-DF recebeu troféu e certificado
pela participação no Grupo de Trabalho

Extraordinário Coronavírus da ANPTrilhos. A
entidade reconheceu o empenho, a

importante troca de informações e o
reforço na aliança do setor

metroferroviário, essenciais para a
atuação institucional e governamental

juntos às autoridades durante os 20 meses
de pandemia.
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O METRÔ-DF recebeu pela quarta vez o
Selo Social, certificação concedida a

órgãos públicos, privados e organizações
da sociedade civil, que geram impactos

positivos para a comunidade. 
Para o ciclo de 2021, o METRÔ-DF

inscreveu projetos desenvolvidos pela
área psicossocial, como o Programa

Despertar, de prevenção e
gerenciamento de transtornos por uso de

álcool e drogas ilícitas e o projeto
Intervenções Psicossociais para Lidar com

Crises, idealizado para combater o
estresse na pandemia.

SELO SOCIAL
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INICIATIVAS PARA 2022 METAS PARA 2022DETALHAMENTO

Ampliação da Linha
1 do Metrô - DF

Expansão Linha 1 - Trecho
Samambaia, contemplada no

PAC Mobilidade Grandes
Cidades do Governo Federal,

junto ao Ministério do
Desenvolvimento Regional

Licitar, contratar e
iniciar obra

Licitar, contratar
e iniciar/finalizar
obra

Elaboração de
projeto
complementar

Implementação de
acessibilidade nas 27
estações atualmente

operantes

Modernização da
Sinalização e

Controle (CCO)

Contratação de empresa
para execução de obras de
acessibilidade para pessoas

com deficiência.

Melhoria no sistema de
sinalização e controle.
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Licitar, contratar
e iniciar.

Implantação do
Subsistema CFTV -

Estação 106 Sul, 110
Sul e EPQ

Implantação do sistema de
segurança

Próximos
Passos
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INICIATIVAS PARA 2022 METAS PARA 2022DETALHAMENTO

Modernização e
atualização do parque

tecnológico de
Bilhetagem

Modernizar equipamentos e
sistemas de bilhetagem, para

garantir a segurança da
arrecadação tarifária, integração

total com os outros modais e
migração para o Bilhete Único,

além da implantação do Qr Code,
expansão de postos de vendas e

utilização de novos métodos e
plataformas de comercialização.

Migração e integração total do
METRÔ-DF ao Sistema de Bilhetagem
Automático do GDF.
Implantação da venda de bilhete com
QR Code (SBA) em todas estações
operacionais, em substituição ao
cartão unitário (SBE).
Aquisição de 43 novos bloqueios
aumentando a capacidade das linhas
de bloqueios das estações
operacionais.
Implantação da possibilidade de
pagamento de viagens por meio de
tecnologia EMV (pagamento por
cartão de crédito com débito direto
no bloqueio).
Implantação de módulo nos Pontos de
Vendas, possibilitando a
compra/carregamento de bilhetes
(SBA) por cartão de crédito.

Executar e finalizar
a obra

Contratar e iniciar

Construção de
estacionamento na

Estação Estrada
Parque

Modernização do
sistema de energia

Construção de estacionamento no
lote da estação Estrada Parque,

do lado sul (Águas Claras) e
urbanização geral do lote visando
atender as previsões legais para

atendimento prioritário às
pessoas com deficiência física,
idosos, gestantes e lactantes

acompanhadas de crianças de
colo, assim como promover a

acessibilidade.

Modernização da Linha 1 do
METRÔ-DF, contemplada no PAC
Mobilidade Grandes Cidades do

Governo Federal, junto ao
Ministério do Desenvolvimento

Regional.
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Próximos
Passos
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INICIATIVAS PARA 2022 METAS PARA 2022DETALHAMENTO

Implementação de
Plano de Demissão
Voluntária - PDV

O Plano de Demissão
Voluntária proporcionará o

desligamento dos
empregados que desejem

aderir ao mesmo desde que
se encaixem nas regras do
Plano. Essa previsão atende

ao disposto no processo
00097-00002094/2020-91
e exigências do Decreto nº

40.333/2020

Implementar o PDV

Licitar, contratar
e iniciar/finalizar

Licitar, contratar
e iniciar/finalizar
obra

Aquisição e
Instalação de
Suporte para

Bicicletas

Reforma de
Bilheterias

Paraciclos metálicos a serem
instalados nas Estações da

Linha 1 do METRÔ-DF.

Reforma das bilheterias das
estações da Linha 1 do

METRÔ-DF
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Próximos
Passos
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A nova forma de lidar com a sustentabilidade na empresa foi
um desafio posto aos membros do Comitê no mês de Agosto
de 2021. A aprendizagem e organização foram o foco no ano

de 2021, essa estratégia foi adotada  para que os próximos
anos sejam de adequações e realizações.

 

Aprendizado
A nova forma de  lidar com a sustentabilidade levou a intercâmbios com

outras empresas e a busca por conhecimento de melhores práticas.

C
on

cl
us

ão

Organização
Foi necessário organizar o trabalho já existente e adequar as novas

diretrizes, inclusive com a criação da POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE.
 

METRÔ-DF | RELATÓRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE -2021

36



https://metro.df.gov.br/?page_id=41764

comsusten-mdf@metro.df.gov.br

CHEFE DE GOVERNANÇA E CONTROLE INTERNO: 

ROBERTA ALVES CASTRO

COMITÊ DE SUSTENTABILIDADE DO METRÔ-DF:

 VITOR CASSAB DANNA - PRESIDENTE
 SLANY DE MORAIS CASTRO - MEMBRO
 TIAGO CARDOSO DE OLIVEIRA - MEMBRO

Contato

Comitê de
Sustentabilidade

(61) 2141-5773

O Comitê de Sustentabilidade
agradece o apoio do Conselho de
Administração e dos Diretores da
Companhia por proporcionarem meios
para que cada vez mais seja viável
alcançar os mais altos padrões das
melhores práticas de gestão.
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