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RELATÓRIO DE SUSTENTABILDIADE E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - 2020 

 
A Responsabilidade Socioambiental Empresarial (RSAE) é um aspecto transversal à gestão dos 

negócios e dos processos. Acreditamos na viabilidade de conciliar os interesses dos nossos associados com negócios 

social e ambientalmente sustentáveis mediante o estabelecimento de relações éticas e responsáveis com o nosso 

público de interesse. Disseminamos à toda cadeia de valor a importância da incorporação dos princípios da 

sustentabilidade no planejamento e na execução de ações. Com o objetivo de gerar valor para o nosso público de 

relacionamento (associados, colaboradores, conselheiros, prestadores de serviços, comunidade em geral e parceiros) e 

minimizar eventuais impactos negativos, temos uma equipe comprometida com o desafio de conciliar nossa prestação 

de serviços financeiros com a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Nesse contexto, a Política de 

Responsabilidade (PRSA) e nossas diretrizes e políticas normativas internas orienta o comportamento em relação à 

responsabilidade socioambiental, o que resulta na ponderação de variáveis econômicas, sociais e ambientais no 

desenvolvimento dos processos internos e serviços prestados. 

 

Com a forma de concretizar esses resultados, a Cooperativa Educredi desenvolve projetos próprios de 

educação social ambiental e inclusiva, bem como apoia campanhas externas. Nossos colaboradores recebem incentivo 

educacional, por meio de concessão de bolsas de estudos, na área superior, no valor de 50% da mensalidade. E nossa 

remuneração é compatível com o mercado, sem discriminação de etnia e gênero de qualquer espécie. 

 

Desde 2018, a Cooperativa Educredi, investe na capacitação de seus associados, por meio de sorteio 

de distribuição de bolsas de estudo, de valor estipulado pelo Conselho de Administração, e levado a aprovação durante 

sua Assembleia Ordinária, de livre escolha abrangendo nível de ensino fundamental, médio, técnico, superior, pós 

graduação, mestrado e, ou doutorado, através de recursos provindos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e 

Social – FATES, no entanto, em 2020 não foi possível a concessão devido a incerteza ocasionada pela pandemia do 

Covid-19 

 O ano de 2020 foi um ano atípico, o alcance global da pandemia do Covid-19, causou insegurança 

quanto ao acolhimento e o cuidado em saúde no enfrentamento à doença, gerando impactos sociais relevantes. No 

intuito de minimizá-los e dar continuidade aos nossos projetos, assim como a grande maioria das empresas e 

instituições tivemos que nos adaptar à nova realidade que estamos vivenciando, transformando nossas ações em 

atividades online. 

 Em 2020, seguimos com nosso Projeto em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, “Sala Verde – 

Padre Amstad” em parceria com a empresa de consultoria “Apoena Socioambiental”, formada por Daiana 

Schwengber, Bióloga e Mestre em Saúde e Desenvolvimento Humano, Joice Pinheiro, Gestora Ambiental e Mestre 

em Ciências Sociais, Kellen Pasqualeto, Socióloga e Especialista em Gestão Pública, com o objetivo de levar aos 
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associados da Educredi, a importância das questões socioambientais, integrando ao cotidiano das pessoas os 

fundamentos básicos para a vida, contribuindo desta forma com a nossa comunidade local. 

O projeto “Sala Verde – Padre Amstad”, realizou no ano de 2020, as seguintes atividades: 

✓ Formação de 250 professores no Programa Educação para a Sustentabilidade – PESC, oferecido em 

parceria com a Secretária Municipal de Educação de São Leopoldo; 

✓ Formação de 28 professores no Programa Por uma educação Lixo Zero, em parceria com a Apoena 

Socioambiental, com 30 horas/aula; 

 

 

✓ Formação de 132 pessoas no Programa Educação Lixo Zero para Serventes e Cozinheiras, em parceria 

com a Apoena Socioambiental, 2 horas/aula; 
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✓ Formação de 170 pessoas no Programa Webinar: E eu com o lixo? em parceria com a Apoena 

Socioambiental, 1 hora e 30 minutos/aula; 

 

 

 



 EDUCREDI – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Professores Estaduais da Região 

Metropolitana de Porto Alegre 

Fundada em 19 de julho de 2002 – Autorizada pelo Banco Central (D. O. U. de 17 de julho de 2002) – CNPJ 05.419.025/0001-48 

 

 

Av. Getúlio Vargas 283 – Bairro Menino Deus – CEP 90150-001 – Porto Alegre/RS Ouvidoria-08006466140 

 
 

Nos dias 11 e 14 de agosto de 2020, realizamos o II Seminário de Educação Ambiental “Sala Verde – Padre 

Amstad” no canal do Youtube da Apoena Socioambiental, o evento contou com 2.245 participantes e mais de 3.300 

interações, com participantes de 4 países (Brasil, Uruguai, Angola e Portugal), as palestras abordadas seguiram os 

seguintes temas, conforme imagem do folder de divulgação abaixo: 

 

 

Neste mesmo evento efetuou-se o lançamento da segunda cartilha em versão E-book “Educação 

Ambiental: atividades práticas alinhadas aos objetivos do desenvolvimento sustentável, volume 2”, em 

parceria com nossa Instituição, conta com 31 atividades práticas, compostas por atividades destinadas a pensar e 

aplicar dentro da sala de aula os objetivos do desenvolvimento sustentável – ODS. O E-book está disponível para 
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download por meio do link: httsps://livrariacirkula.com.br/educação-ambiental-atividades-praticas-alinhadas-

aos-objetivos-do-desenvolvimento-sustentavel sem custo algum, para que alunos e professores, bem como 

comunidade em geral tenham acesso as informações e aplicabilidades do material. 

Ainda durante o ano, participamos dos seguintes eventos: 
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Por fim, foram desenvolvidos e publicados nas redes sociais da Cooperativa Educredi, por meio do 

Instagram e no Canal do Youtube da Apoena Socioambiental, posts e vídeos didáticos voltados para a Educação 

Ambiental. 

 

Em 2 anos de atividades do Projeto Sala Verde – Padre Amstad, impactos positivamente 3.800 pessoas 

diretamente e 8.500 pessoas indiretamente. 

 

De acordo com nossa Política de Responsabilidade Socioambiental, aprovada pelo Conselho de 

Administração em 14 de maio de 2017, este relatório retrata as atividades durante o ano de 2020, a fim de relatar 

nosso compromisso de Responsabilidade Socioambiental. 

 

 

Porto Alegre, 05 de fevereiro de 2021. 

 

 

Elson Geraldo de Sena Costa 

 Diretor de Gerenciamento do Risco Socioambiental 
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