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Desenvolvimento de Práticas 

Sustentáveis e Certificação Selo 

Verde Ecolmeia – Condomínios 

Residenciais 
 

 

 
 

 

 
OSCIP Ecolmeia 
www.ecolmeia.org.br 

 
 

A OSCIP Ecolmeia, fundada em 2006, é formada por um grupo de profissionais de 

diferentes áreas que agregaram seus conhecimentos e expertises, na dedicação 

voluntária pela valorização humana, solidariedade e proteção ambiental. 

 

Atua com os programas: 

 

Programa ECO Recicla - Iniciativa da OSCIP Ecolmeia em parceria com Cooperativas de 

Reciclagem, seus cooperados, e 1º e 2º Setores da Sociedade. Tem como objetivo gerenciar 

a coleta seletiva e valorizar a atividade do Catador como agente de transformação 

ambiental. 

A proposta é a de dignificar a atividade do Catador de Materiais Recicláveis cooperados, e 

aperfeiçoar a coleta seletiva porta a porta nos municípios, associando a mídia empresarial 

ao comprometimento socioambiental, utilizando como ferramenta o Carrinho Elétrico ECO 

Recicla, que elimina definitivamente a tração humana nesta atividade. 

 

Programa Selo Verde - Compromisso socioambiental, um reconhecimento perante a 

Sociedade. 

Certificado às Organizações que em seu maior potencial, buscam em suas atividades e/ou 

processos produtivos, a valorização humana e sustentabilidade ambiental. 

Atualmente 95 Organizações compõem a Rede de certificadas. 
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Programa 
 

O programa orienta e mostra caminhos para a implantação do conceito de sustentabilidade 

dentro do Condomínio. Inicia-se com a Avaliação, no qual serão levantadas as ações sustentáveis 

que melhor se ajustem ao Condomínio.  

 

Por acreditar que a sustentabilidade é um processo que envolve todos os membros da equipe, 

comunidade e fornecedores, parte-se então do pressuposto que algumas ações são de extrema 

importância para o sucesso da implantação.  

Sendo assim continua-se com a Preparação, a qual consiste na Educação Ambiental e 

envolvimento dos administradores, moradores e funcionários, que é o pilar de nosso trabalho, 

pois lança as bases para entendimento do porquê da sustentabilidade, a participação ativa dos 

colaboradores e a continuidade de forma sustentável de todas as ações implantadas, em 

benefício do Condomínio. 

 

Finalmente, segue-se para a Execução.  

 

1-Avaliar 

2-Preparar 

3-Executar 
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1-Avaliar 

Realização de diagnóstico socioambiental. 

 

2-Preparar 

- Construção da cultura sustentável dentro do Condomínio. 

- Educação Ambiental com workshops para os colaboradores. 

- Orientação no desenvolvimento de Política Sustentável/Ambiental. 

- Desenvolvimento de comunicação ambiental que fortaleça o envolvimento pela preservação do 

Meio Ambiente. 

 

3-Executar 

- Implantação do Gerenciamento de Resíduos Sólidos – Coleta Seletiva (separação e destinação) 

- Estudo para projeto de ações que garantam a reutilização da água. 

- Ações que contemplem espaços com área verde no Condomínio para conforto térmico e 

redução de impermeabilização do solo, bem como para lazer. 

- Ações para promover a participação dos administradores, moradores e funcionários do 

Condomínio. 

- Relatório de Sustentabilidade. 

- Estratégias de marketing para o Selo Verde. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presente proposta viabiliza o atendimento à Lei Federal nª 12.305/2010 
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                       Programa Selo Verde  

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia - Objetivos e compromissos 

 

Avaliar os itens socioambientais da Organização por meio de auditoria, que resulte na certificação 

dos processos internos de acordo com os requisitos e metodologia do Programa Selo Verde. 

 

Sistemática da Programação 

 

 Iniciativa da Organização 

 Preenchimento e envio da Autoavaliação - Cadastro 

 Agendamento de visita de auditoria para avaliação e diagnóstico socioambiental 

 Emissão da Solicitação de Evidências para atendimento da Organização 

 Análise do questionário e evidências – pontuação 

 Resultado da categoria alcançada 

 Elaboração da Proposta de Melhorias com dados do diagnóstico 

 Entrega do Certificado impresso 

 Selo Virtual 

 Divulgação da premiação 

 

 

 

 

 

Identificada a necessidade do comprometimento e responsabilidade 

socioambiental pelas empresas, promover a Educação Ambiental para o 

segundo setor da sociedade. Apresentar a transformação de 

comportamento das empresas como reconhecimento público. 
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Resultados 

 

 Novo olhar - foco ambiental preventivo na busca da preservação ambiental, valorização 

humana formando multiplicadores em todas as direções. 

 Ética e sustentabilidade. 

 Mitigação dos impactos ambientais negativos. 

 Destinação Correta dos Resíduos. 

 Boas práticas socioambientais. 

 Conscientização. 

 Comprometimento Socioambiental. 

 Formação de multiplicadores. 

 Economia de recursos. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O programa Selo Verde é um compromisso socioambiental, um reconhecimento perante a 

sociedade. Certificado às organizações que em seu maior potencial, buscam em suas atividades 

e/ou processos produtivos, a valorização humana e sustentabilidade ambiental. 
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