


PRÊMIO FIEB INDÚSTRIA BAIANA SUSTENTÁVEL EDIÇÃO 2021

• Data do evento: 18/11/2021 - Presencial - Auditório /Sala Redir FIEB

• As inscrições: Realizadas no Portal Assessoria FIEB Online/Banco de Práticas Sustentáveis
(inscritos contam com a assessoria da FIEB, por meio da Gerência de Meio Ambiente e
Responsabilidade Social, para adequação do Projeto, conforme os pilares da sustentabilidade:
social, econômico e ambiental). Período de Inscrição: 09.08.21 a 15.09.2021

• Modalidade 1: Micro e pequenas empresas. Cada empresa poderá participar com apenas 01 case.

• Modalidades 2, 3: cada empresa poderá participar, com no máximo, 03 cases/modalidade.

• Modalidade 4: Cada estudante/instituição de pesquisa em parceria com empresas, poderá
participar com até 03 cases.
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 MODALIDADE 1: MICRO/PEQUENAS - Ex.: Práticas de gestão e tecnologias; ações educacionais e de doações que beneficiem a sociedade.

 MODALIDADE 2: PRÁTICAS DE GESTÃO SUSTENTÁVEL - Ex.: educação ambiental, inserção social e geração de emprego/renda, valorização de
patrimônio histórico e cultural, atuação empresarial frente a pandemia; desenvolvimento da cadeia de valor, certificações e pactos, gestão de
risco na indústria.

 MODALIDADE 3: TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS que promovam melhoria de desempenho do produto/processo com foco nos principais
aspectos sociais, ambientais e econômicos das atividades produtivas.

• ENERGIA, ÁGUA E EFLUENTES LÍQUIDOS - Tecnologias que visam aumentar a eficiência do uso da energia, água (reuso e reciclagem); melhorar
a qualidade da água e dos efluentes por meio da redução de poluentes na fonte geradora.

• RESÍDUOS SÓLIDOS - Tecnologias que contribuam para minimizar a geração de resíduos e proporcionar a adequada coleta, armazenamento,
tratamento, transporte e destinação final; práticas de reciclagem/reuso.

• EMISSÕES E ADEQUAÇÕES ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS-Tecnologias com foco na melhoria da qualidade do ar, por meio da redução de
emissões e uso de alternativas de energias renováveis.

 MODALIDADE 4: TRABALHOS DA ACADEMIA (PÓS GRADUAÇÃO) E DE CENTROS DE PESQUISAS APLICADAS COM FOCO EM INOVAÇÕES
TECNOLÓGICAS SUSTENTÁVEIS NA INDÚSTRIA que promovam melhoria de desempenho do produto/processo com foco nos principais
aspectos ambientais das atividades produtivas e/ou que contribuam para uma mudança positiva da realidade social das comunidades situadas
na área de influência de indústrias.
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PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: Previstos dois
participantes por projeto inscrito.

PATROCÍNIO
Cota única no valor mínimo de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) – pequenas empresas, R$
10.000,00 (dez mil reais) - grandes empresas

18/11/2021, 13h30. No Auditório da FIEB Período de Inscrição: 09.08.21 a 
15.09.2021 

Para inscrever-se, acesse o Assessoria FIEB Online: http://sis.fieb.org.br/FIEB/ASSESSORIAFIEB
clicar em Responsabilidade Social/Banco de Práticas Sustentáveis da Indústria Baiana, opção 

“Serviço”, e registre o(s) nome(s) da(s) prática(s) que comporão o processo.

http://sis.fieb.org.br/FIEB/ASSESSORIAFIEB
http://sis.fieb.org.br/FIEB/ASSESSORIAFIEB


ARLINDA DIAS COELHO NEGREIROS

GERENTE DE MEIO AMBIENTE E RESPONSABILIDADE SOCIAL

Contatos: Arlinda@fieb.org.br

Tel : 3879-1716/98890-8314 

marciafm@fieb.org.br
Tel : 3343-1419
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