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Salvador, 14 de outubro de 2021.

Referência: 13º Prêmio FIEB Indústria Baiana Sustentável.
Prezados Coordenadores,
A FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DA BAHIA – FIEB, cumprindo o
seu papel de agente indutor de sustentabilidade junto à indústria, estará realizando a 13º.
Edição do Prêmio Indústria Baiana Sustentável, cujo objetivo é socializar práticas de
gestão e tecnologias adotadas pelas empresas baianas, academia e instituições de pesquisa,
em prol do desenvolvimento sustentável do nosso estado. Uma iniciativa do Conselho de
Sustentabilidade da FIEB, presidido pelo Sr. Jorge Cajazeira.
A cerimônia de premiação será (presencial) no dia 18/11/2021, no Auditório da FIEB.
MODALIDADES CONTEMPLADAS NO PRÊMIO:
 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.
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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.
Para maiores informações sobre o Prêmio, segue link do Portal FIEB:
http://www.fieb.org.br/meio_ambiente_responsabilidade_social/Pagina/354/Premio-FIEBIndustria-Baiana-Sustentavel.aspx
Manifestamos protestos de estima e consideração.

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Salvador Ávila Filho
Diretor Geral

Rua Prof. Severo Pessoa, nº 31 – Federação – CEP 40210-700 Salvador/BA
Telefone: (71) 3617-8061/Fax: 3617-8065
e-mail: administrativo@fepba.org.br

