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CONHEÇA A STATKRAFT

Caro empreendedor, agradecemos o interesse em ser um parceiro da Statkraft em projetos sociais
e/ou ambientais. Somos uma empresa global, operando no mercado de energia, que conta com
cerca de 4.000 colaboradores em 16 países, produzimos energia eólica, hidrelétrica, solar e a gás,
sendo, atualmente, a maior geradora de energia renovável da Europa.
No Brasil, estamos presentes em seis estados, são mais de 200 colaboradores e 18 ativos em
operação, provendo energia pura, com um total de 450 MW de potência instalada, com planos de
triplicar nossa capacidade até 2025.
A Statkraft almeja a construção de um diálogo aberto e contínuo sobre sustentabilidade com as
comunidades onde está inserida e demais públicos de interesse. Dessa forma, estratégias são
traçadas para que isto ocorra em consonância com nossos valores e diretrizes corporativas.
Atuar em parceria é estratégico para nossa empresa, pois acreditamos que a sociedade, incluindo
a iniciativa privada, está, cada vez mais, consciente de seus inúmeros papéis, não somente como
um agente que cuida de seus impactos, mas também com grande potencial de gerar transformações
positivas em vários âmbitos.
Para saber mais sobre nossa companhia, acesse o site https://www.statkraft.com.br/sobre-astatkraft/fatos-sobre-a-statkraft/
Esperamos que este Manual sirva de guia para que possamos estabelecer uma relação de parceria,
com vistas a um mundo mais ético e sustentável. Em caso de dúvidas ou informações não hesite
em nos contactar através do e-mail socioambiental@statkraft.com.
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PARCERIAS EM PROL DA SUSTENTABILIDADE

A Statkraft Brasil é signatária do Pacto Global da ONU - Organização das Nações Unidas desde
setembro de 2020, que é a maior iniciativa de sustentabilidade empresarial do mundo, com enfoque
em direitos humanos, meio ambiente, anticorrupção e ODS - Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável.
A proposta do Pacto Global tem bastante sinergia com nossos objetivos de negócio, que passam
pelos processos éticos, pelo propósito de fornecer energia pura através de fontes renováveis,
garantindo assim, a construção de um mundo com mais respeito e cuidado com as pessoas e o
meio ambiente.
A empresa está em processo de melhoria da eficiência da gestão através da implantação do SGI –
Sistema de Gestão Integrado e realizando o alinhamento com a ISO 26000 – Normas Internacionais
em Responsabilidade Social, que aborda 7 pilares com os seguintes temas: Governança, Direitos
Humanos, Práticas de Trabalho, Meio Ambiente, Práticas Leais de Operação, Consumidores e
Envolvimento com Comunidade.
No intuito de expandir ainda mais a colaboração da Statkraft Brasil em sustentabilidade e
responsabilidade socioambiental, a companhia estabeleceu causas socioambientais com temas
prioritários de interesse, bem como modalidades de investimento e públicos-alvo, ambos disponíveis
na plataforma de inscrição e monitoramento de projetos socioambientais PROSAS, que podem ser
consultados
no
perfil
da
empresa
acessando
o
edital
Sustentabilidade
em
https://prosas.com.br/editais/7772-edital-sustentabilidade-statkraft-brasil.
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OBJETIVOS DO MANUAL

Este Manual define as diretrizes, critérios e responsabilidades de empreendedores/parceiros da
Statkraft em projetos socioambientais. Descreve, de forma transparente, quais ações e documentos
são esperados, no intuito de facilitar a execução das atividades necessárias para a análise,
aprovação, monitoramento e prestação de contas dos projetos e ações socioambientais apoiados
pela Statkraft.
Assim, o presente documento tem por finalidade:
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Alinhar o escopo de projetos socioambientais com os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) da ONU, com as práticas da ISO 26000 e com os princípios da
International Finance Corporation’s Performance Standards on Social and Environmental
Sustainability (IFC);



Orientar instituições empreendedores de projetos e ações socioambientais, para o
atendimento de requisitos de conformidade interna da empresa (Compliance), alinhamento
com suas diretrizes de Sustentabilidade, e o devido cumprimento da legislação brasileira
em relação aos cuidados com as pessoas, meio ambiente, bem como na prestação de
contas dos projetos aprovados;



Promover meios de engajamento apropriado entre as partes interessadas, durante todo o
ciclo de vida do projeto, de forma a contribuir na redução de incertezas e riscos, além da
otimização dos recursos financeiros investidos;



Identificar e avaliar os riscos e impactos socioambientais do projeto, adotando estratégias
para mitigação ou até neutralização junto às partes envolvidas, sejam trabalhadores,
comunidades e meio ambiente.

SIGLAS

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas
ETHOS - Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social é uma Oscip - Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público
IFC: International Finance Corporation’s Performance Standards on Social and Environmental
Sustainability (Corporação Financeira Internacional)
ODS: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ONU: Organização das Nações Unidas
PROSAS: Prosas Tecnologia Social LTDA
SKER: Statkraft Energias Renováveis S/A, suas afiliadas e coligadas
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PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS

Para que as intervenções nas comunidades e/ou meio ambiente sejam satisfatórias para todos os
envolvidos, os projetos precisam ter objetivos bem definidos, estarem em linguagem clara e com
indicadores de resultados específicos, relevantes, mensuráveis e alcançáveis ao longo do tempo a
que se propõem.

Author:
Owner:
Approver:
Published:

Cristiane Silva
Sustainability
Thiago Tomazzoli
08.10.2020

Rev. no.:
Doc. no.:
Doc. id.:
Page:

02
4 of 13

Os projetos precisam estar devidamente registrados na plataforma de acompanhamento online
PROSAS, que tem o objetivo de facilitar o gerenciamento das informações/indicadores, conforme
orientações passadas neste Manual. Esta plataforma é acessada através de link disponível no site
da empresa: https://www.statkraft.com.br/sobre-a-statkraft/responsabilidade-socioambiental/
Os interessados em participar dos nossos editais devem se inscrever gratuitamente no Prosas, por
meio do Perfil de Empreendedor (Anexo I) e registrar o projeto proposto através da inscrição de
propostas no edital da Statkraft (Anexo II). Com a inscrição concluída, os projetos aprovados
passarão para o acompanhamento na etapa de monitoramento (Anexo III).
As modalidades de investimento apoiadas pela Statkraft Brasil, bem como as localidades onde a
empresa prioriza, devem ser previamente consultadas no próprio edital disponível na plataforma
PROSAS ou em nosso site.
A Statkraft tem interesse genuíno em tornar-se parceira em ações socioambientais que estejam
pautadas em um ou mais dos seguintes objetivos: diminuição da desigualdade social, preservação
ambiental, melhoria da qualidade de vida das comunidades de um modo geral, na inserção cultural
e/ou educacional, estimulando assim, o desenvolvimento sustentável nas áreas de influência de
seus negócios.
Os parceiros-alvo são externos à empresa e podem incluir entidades sem fins lucrativos, núcleos de
educação (escolas e universidades), Organizações da Sociedade Civil (ONGs), programas sociais
de apoio às comunidades etc., de modo a promover o bom relacionamento e beneficiar as
comunidades nas áreas de influência da Statkraft.
Critérios Específicos
Os principais critérios utilizados na avaliação de ações e projetos socioambientais serão:












Capacidade de replicabilidade do projeto;
Contribuição para a boa imagem e reputação da Statkraft perante a sociedade;
Contribuição para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS);
Desenvolvimento de tecnologias e inovação que beneficiam as comunidades e/ou meio
ambiente;
Promoção de inclusão social, ações culturais para comunidades em vulnerabilidade social
e/ou isoladas;
Consistência e relevância;
Geração de valor para a comunidade;
Alcance do projeto: potencial número de pessoas diretamente beneficiadas pelo projeto;
Independência de realização e/ou concepção do projeto frente à Statkraft;
Viabilidade de realização;
Idoneidade do solicitante: histórico da entidade solicitante, sua integridade e projetos
realizados.

5.1 Documentação Necessária
Para fins de conformidade (Compliance), em caso de pré-aprovação pela Statkraft, a organização
empreendedora deverá apresentar a seguinte documentação, após solicitação formal da
companhia:
Documentação a ser entregue pelo proponente para Ações Sociais/Eventos/Patrocínios e
Projetos Sociais Não Incentivados:
• Estatuto Social
• Cartão de CNPJ
• Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Certidão Negativa de Débitos (CND) Trabalhista
CND de Tributos Municipais
CND de Tributos Estaduais
Orçamento e demonstrações financeiras/ balanço contábil do último ano (se possível,
auditadas)
Idoneidade dos parceiros do solicitante (quando aplicável): histórico das instituições ligadas
ao solicitante, sua integridade e projetos realizados
Plano de Trabalho do projeto (Anexo VII, VIII e IX) contendo: cronograma, plano de
comunicação, orçamento, metas, indicadores e o quantitativo estimado da equipe, materiais
e equipamentos atrelados a execução das atividades
Documentos dos membros do conselho de diretoria (cópia do RG ou CNH)
Assinatura em Termo de Responsabilidade elaborado pela Statkraft (direitos humanos,
saúde, segurança e meio ambiente)
Para proponentes recorrentes, no caso de qualquer alteração dos membros do conselho de
diretoria a Statkraft deverá ser notificada, sob pena de invalidação do benefício

Documentação a ser entregue pelo empreendedor para Projetos Sociais – Recursos de
Incentivo Fiscal:
•
•
•
•
•
•
•
•

Todos os documentos citados na lista acima
Cópia do Diário Oficial com a publicação de aprovação do projeto no órgão responsável
Comprovante bancário da conta corrente aberta pelo órgão responsável
Última Ata de Eleição dos Representantes Legais
Certificado de Regularidade do FGTS
No caso de qualquer alteração dos membros do conselho de diretoria do proponente a
Statkraft deverá ser notificada, sob pena de invalidação do projeto social.
Plano de Trabalho do projeto (Anexo VII, VIII e IX) contendo: cronograma, plano de
comunicação orçamento, metas, indicadores e o quantitativo estimado da equipe, materiais
e equipamentos atrelados a execução das atividades
Em caso de aprovação final do projeto, será solicitado o envio de recibo antecipado emitido
pelo órgão competente (Conselhos Municipais ou Ministérios equivalentes). O recibo deverá
conter o valor a ser transferido pela Statkraft ao projeto. A efetivação do pagamento só se
dará mediante o recebimento deste recibo.

Todos os empreendedores que obtiverem aprovação de projetos socioambientais com o apoio da
Statkraft, deverão assinar contrato no modelo padrão da empresa, tomando conhecimento de seu
conteúdo e anexos e se comprometendo a cumprir todas as cláusulas pertinentes a parceria.

5.2 Potencial de transformação
O empreendedor de projeto, em conjunto com a área de Sustentabilidade da Statkraft, realizará o
processo de avaliação da capacidade de transformação da proposta apresentada, das condições
de trabalho dos envolvidos, práticas de saúde e segurança, eficiência e gestão sustentável de
recursos necessários, incluindo o levantamento dos impactos socioambientais negativos, a fim de
apresentar medidas mitigadoras para eles. Abaixo, indicações para uma avaliação anterior ao envio
de sua proposta:
i.
ii.
iii.

avaliação integrada - identificação dos impactos e riscos socioambientais e oportunidades
adicionais do projeto;
engajamento efetivo da comunidade - divulgação de informações relacionadas ao projeto e
da participação ativa local;
gestão do desempenho socioambiental –ocorrerá durante todo o ciclo de vida do projeto.
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5.3 Comunicação e Engajamento Social
Direcionamento sobre divulgação do projeto em parceria com a Statkraft. Todas as divulgações
devem ser discutidas com a área de Sustentabilidade, que envolverá a área de Comunicação e,
eventualmente, sua assessoria de imprensa:


Apresentar plano de Comunicação do projeto, bem como plano de engajamento de partes
interessadas, definindo estratégia para identificação e fomento de apoio local, regional ou
nacional;



Divulgar, de forma regular e transparente, o andamento das ações do projeto, através de
informativos e registros fotográficos direcionados aos públicos de interesse. O uso de mídias
sociais e formulação de materiais com a logomarca da Statkraft deverão estar condicionados
ao alinhamento e aprovação da área de Comunicação da companhia;

Garantir que todas as imagens divulgadas do projeto apresentem Termo de Uso de Imagem,
assinado por todos os participantes. No caso de menores de 18 anos de idade, deverá ser assinado
pelo responsável.
5.4

Condições de Trabalho e Práticas de Saúde e Segurança

O parceiro deverá apresentar informações documentadas e claras sobre: jornadas de trabalho,
salários, horas extras, indenização, benefícios e quando ocorrerem quaisquer mudanças
significativas relacionadas as condições de trabalho e práticas de saúde e segurança. Tais
informações serão solicitadas periodicamente, conforme acordado com a Statkraft, no ato da
formalização da parceria.
Além das documentações de cada colaborador, o parceiro deve manter atualizada a relação dos
colaboradores envolvidos nas atividades cotidianas e suas devidas funções.
É vedado utilizar de trabalho ilegal e práticas de trabalho análogo ao escravo ou de mão de obra
infantil, salvo este último na condição de aprendiz, observadas as disposições da Consolidação das
Leis do Trabalho, seja direta ou indiretamente, por meio de seus respectivos fornecedores de
produtos e serviços.
Todas as atividades a serem desempenhadas durante a execução do projeto deverão ser
detalhadas e enviadas para avaliação de risco, a ser realizada pela Statkraft. Nesta etapa será
definida a classe de risco da atividade e identificados quais os requisitos mínimos de Saúde e
Segurança que serão exigidos ao parceiro social, caso aplicável.
5.4.1

Acidentes e Incidentes

A Statkraft deve ser imediatamente informada da ocorrência de qualquer acidente ou incidente com
o parceiro ou subcontratada dentro de suas instalações ou fora delas sempre que relacionado a
parceria realizada.
A informação inicial deve conter os seguintes dados:
i.
ii.
iii.
iv.

Onde
Quando
Quem (empresa e função)
O que
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v.
vi.
vii.

6

Lesão
Quem foi comunicado
Ações tomadas

RELATÓRIO DE RESULTADOS

A plataforma online (PROSAS) também é o meio pelo qual os indicadores dos projetos serão
acompanhados. As estratégias e recursos envolvidos durante o desenvolvimento dos projetos
devem ser proporcionais aos seus impactos, riscos e dimensões, e tudo deverá ser comunicado
periodicamente à Statkraft. Informações adicionais da plataforma estão disponibilizadas nos Anexos
deste Manual. O Relatório de Resultados Periódico deverá:






Descrever a(s) atividade (s) do projeto efetuadas no período;
Enfatizar o fortalecimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e
trazer ferramentas para mensuração dos ODS no projeto;
Estabelecer e detalhar o planejamento orçamentário, cronograma de ações e mensuração
dos indicadores das metas do projeto (modelos em anexo a este Manual e na plataforma
PROSAS);
Comunicar qualquer troca de responsabilidade e/ou autoridades legais;
Sempre que possível, inserir fotos das ações desempenhadas durante o período, e link para
vídeos do projeto, caso se aplique.

6.1 Prestação de Contas
Visando a transparência do uso de recursos recebidos pelo parceiro socioambiental, é solicitado o
registro do cronograma de desembolso vinculado à comprovação do cumprimento de metas e do
uso adequado dos recursos, por meio de prestação de contas das etapas definidas no escopo do
projeto, sendo este com periodicidade mensal.
A prestação de contas é um processo que deve começar a partir do momento em que o projeto se
inicia, desde as primeiras despesas, durando todo o período de execução das atividades. Está
disponível, em anexo a este Manual, modelos de arquivos para preenchimento dos dados sobre o
andamento do projeto, que deverão ser anexados aos relatórios de resultado na plataforma
PROSAS.
6.1.1

Vedações

A instituição responsável pela execução do projeto NÃO poderá:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

Realizar quaisquer pagamentos com dinheiro em espécie;
Utilizar o recurso do projeto para pagar taxas bancárias, multas, juros ou correções
monetárias, inclusive pagamento ou recolhimento fora do prazo; taxa de administração ou
similar;
Utilizar os recursos para qualquer outra finalidade, que não esteja definida e aprovada no
Cronograma Financeiro, sem autorização da empresa;
Realizar depósitos ou pagamentos na conta corrente específica sem qualquer relação com
o objeto acordado entre as partes;
Pagar contas pessoais ou da instituição que não estejam vinculadas ao projeto;
Utilizar o recurso do projeto para outros fins e ressarcir posteriormente;
Realizar gastos sem comprovação (Nota fiscal, cupom fiscal ou recibo);
Realizar despesas fora do prazo de vigência da parceria;
Utilizar os bens para fins comerciais, eleitorais e/ou ainda benefício pessoal, devendo ser
necessariamente revertido em benefício da coletividade.
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6.1.2

Estrutura da prestação de contas

O relatório deverá conter:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Extrato bancário da conta corrente específica do projeto, referente ao período ao qual se
referem os comprovantes de despesas;
Cópias dos comprovantes das despesas realizadas [notas fiscais, recibos (se cabível, de
acordo com a legislação tributária) e cópia dos comprovantes de pagamentos
(transferências eletrônicas)];
Em caso de pagamento em cheque, é obrigatório a apresentação da cópia do cheque
juntamente com a nota fiscal ou nota de débito paga com o valor exato* do cheque;
Fotocópias da folha de pagamento e dos recibos de pagamento de salários (quando houver
relação trabalhista);
Serão aceitos como comprovação imagens que demonstrem a realização do objeto da
parceria, especialmente: imagens de produtos adquiridos, folders, imagens de divulgação
em mídias eletrônicas;
Relação de pessoas que prestam o serviço voluntário à entidade com os respectivos termos
de adesão firmados (Lei do Voluntariado Lei n° 9.608/98);
Cronograma de desembolso das despesas;
Apresentação de 3 orçamentos para os itens adquiridos (exceto para projetos aprovados
via Leis de Incentivo Fiscal)

O comprovante da devolução do saldo remanescente da conta bancária específica,
quando houver (aplicável ao fim do projeto – exceto para projetos apoiados via Leis de
Incentivo Fiscal).

ix.

6.1.3

Comprovantes válidos

Na aquisição de materiais de consumo:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Nota Fiscal (modelo 1 e 1-A);
Nota Fiscal Eletrônica – (NF-e);
Nota Fiscal de Venda a Consumidor (modelo 2);
Cupom Fiscal (identificado);  Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica – (NFC-e); ou
Nota Fiscal Avulsa.

Na contratação de serviços:
i.
ii.
iii.
iv.

Nota Fiscal de Serviço;
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica;
Nota Fiscal de Serviço Avulsa; ou
Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica.

Para mais informações sugerimos consultar o Portal NF-e da Receita Federal, o site da Sefaz
(Secretaria de Estado da Fazenda) de seu Estado ou de Secretaria da Fazenda de sua cidade (no
caso das empresas de serviço).
Veja abaixo alguns exemplos de Comprovantes fiscais válidos, considerando que os comprovantes
devem ser preenchidos completamente, escaneados com boa resolução e, preferencialmente,
contar com carimbo do fornecedor.
Os exemplos abaixo representam, respectivamente, Cupom fiscal, DANFE - Nota fiscal eletrônica e
Recibo.
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6.1.4

Evidências de Atividades do Projeto

A comprovação técnica permite evidenciar que o objeto do projeto foi plenamente executado. O
material de comprovação do cumprimento do objeto vai variar em função dos tipos de projetos:



No caso de anúncio em revista, jornal ou catálogo – cópia de um exemplar de cada;
No caso de anúncio televisivo (VT) – cópia do anúncio em DVD, VCD ou VHS e do mapa de
mídia com a programação prevista e assinada pelas partes;
No caso de anúncio em outdoor, frontlight, luminoso – fotografia com o respectivo endereço de
cada um;
No caso de confecção de material promocional (por exemplo: camisa, boné, caneta, pasta,
convites, adesivos etc.) – um exemplar de cada um deles;
No caso de confecção de banner, faixa, troféu e medalha – fotografia da entrega das
premiações.





6.1.5

Registros e Envio de Materiais

A prestação de contas deverá ser inserida no portal PROSAS, através o edital de inscrição de
projetos da Statkraft Brasil. Os empreendedores com parceria firmada receberão por e-mail
comunicado com link para preenchimento do Relatório de Resultados periodicamente.
Os itens materiais que compõem a comprovação técnica, quando aplicável, deverão ser enviados
para o endereço:
Statkraft Brasil
Rodovia José Carlos Daux – SC 401, nº 5.500
Cond. Square Corporate, sala 325, Torre Jurerê A – 3º andar
Saco Grande, Florianópolis/SC – Brasil. CEP 88032-00
A/C: Sustentabilidade
6.2

Periodicidade

Os parceiros de projetos deverão preencher os formulários de monitoramento na plataforma online,
respeitando a seguinte periodicidade:
Tipo de Projeto
Projetos Socioambientais
Ações Socioambientais

6.3

Duração
≥ 9 meses
< 9 meses
≥ 1 mês
< 1 mês

Prestação de Contas
Mensal

Relatório de Resultados
Trimestral
Mensal
Mensal
Único

Cumprimento das regras

O empreendedor que obtiver aprovação de projeto socioambiental deverá, obrigatoriamente, assinar
contrato no modelo padrão da Statkraft comprometendo-se a cumprir os prazos mencionados na
tabela do item 6.2 para envio de relatório de resultados e prestação de contas, além de seguir
rigorosamente todas as exigências e requisitos necessários dispostos no Código de Conduta e nas
Especificações de Saúde e Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Responsabilidade Social,
(anexos) assumindo o compromisso perante a Statkraft de fielmente cumpri-los em sua
integralidade, sob aplicação de penalidades contratuais e implicações legais.
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6.3.1

Compliance e Anticorrupção

O empreendedor deverá, obrigatoriamente, atuar seguindo as regras indicadas neste Manual e
demais documentações apresentadas pela Statkraft (antes ou após a celebração da parceria),
agindo sempre em conformidade com todas as leis, regras e regulamentos estaduais, nacionais e
internacionais aplicáveis relacionados a padrões éticos e responsáveis, de comportamento,
incluindo, mas não limitado a aqueles que lidam com direitos humanos, proteção ambiental,
corrupção, fraude, lavagem de dinheiro, regimes de sanções aplicáveis e outros crimes econômicos.
O empreendedor também deve garantir que todos os seus funcionários, representantes e afiliados
cumpram os requisitos acima.
O empreendedor assume compromisso e ciência quanto ao conteúdo das regras internas da
Statkraft, especialmente no que se refere: (i) ao Código de Conduta da Statkraft para Fornecedor e
Colaboradores; (ii) ao Guia Rápido de Ética Empresarial da Statkraft; e, (iii) ao Manual Anticorrupção
da Statkraft Global, bem como afirma ter feito sua leitura atenta e pormenorizada, compreendendo
as regras neles contidas”.
Deverão ser mantidos livros, contas e registros detalhados e atualizados em conformidade com os
padrões contábeis internacionalmente reconhecidos e termos e condições deste Manual, incluindo
também notas e faturas emitidas, atas de reuniões, e-mails, consultas ou correspondências
enviadas em conexão com a parceria firmada, que identifica de forma precisa e justa os pagamentos
efetuados, as transações realizadas, o trabalho realizado, as questões tratadas e tempo e despesas
gastos em conexão com este Manual. O empreendedor deverá manter essa documentação por (2)
anos após o vencimento ou rescisão do contrato entre as partes ora formalizado, ou por um período
maior, de acordo com a lei aplicável em seu local de negócios habitual.
Se o empreendedor tiver conhecimento de uma possível violação dos requisitos desta Cláusula,
deverá
informar
imediatamente
a
Statkraft
por
escrito,
através
do
e-mail
compliancebrasil@statkraft.com.

7

ANEXOS

Recomendamos a leitura de todos os documentos anexos a este Manual para os empreendedores
que desejarem participar do processo de seleção de projetos socioambientais da Statkraft.
7.1

ANEXO I – COMO CRIAR PERFIL DE EMPREENDEDOR NO PROSAS

7.2

ANEXO II - INSCRIÇÃO DE PROPOSTAS NO EDITAL

7.3

ANEXO III - MONITORAMENTO – RELATÓRIO DE RESULTADOS

7.4

ANEXO IV – ESPECIFICAÇÕES SSMA E RESPONSABILIDADE SOCIAL

7.5

ANEXO V - CÓDIGO DE CONDUTA DA STATKRAFT PARA FONECEDORES

7.6

ANEXO VI – GUIA PARA PRODUÇÃO DE IMAGENS

7.7

ANEXO VII – MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

7.8

ANEXO VIII – MODELO DE PLANILHA DE CRONOGRAMA DE AÇÕES

7.9

ANEXO IX – MODELO DE INDICADORES PARA METAS
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REFERÊNCIAS

Este Manual baseia-se em políticas e procedimentos internos da Statkraft, global e locais, bem como
em diretrizes que são referência de mercado, no que diz respeito à conduta ética, sustentabilidade
corporativa, tratamento justo a clientes e parceiros comerciais, entre outros, dispostos em ordem
alfabética a seguir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

9

Código de Conduta da Statkraft para Fornecedor e Colaboradores;
Diretrizes para Investimento em Comunidades - Statkraft Brasil;
ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente;
Guia Rápido de Ética Empresarial da Statkraft;
IFC - International Finance Corporation’s Performance Standards on Social and
Environmental Sustainability;
Manual Anticorrupção da Statkraft Global;
Norma ABNT – Diretrizes sobre Responsabilidade Social – ISO 26000;
ODS: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável;
Política de Compras da Statkraft;
Política de Responsabilidade Corporativa e HSE – Corporativa;
Política de Sustentabilidade da Statkraft – Global;
Princípios do Equador;
Procedimento sobre Relato de Ações Suspeitas – Denúncias;
Requisitos para Aquisições no Brasil – Área de Compras;
Lei Federal nº 9.608/98 (dispõe sobre o serviço voluntário);
Cartilha do Proponente – Lei de Incentivo à Cultura.

CONTROLE DE ALTERAÇÕES
Revisão

Data

Histórico de Alterações

00

26/10/2020

Emissão do documento.

Author:
Owner:
Approver:
Published:

Cristiane Silva
Sustainability
Thiago Tomazzoli
08.10.2020

Rev. no.:
Doc. no.:
Doc. id.:
Page:

02
13 of 13

