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1. ADITIVO EDITAL PRÊMIO MELHORIA DA ǪUALIDADE DO AR - PMǪA 
 

O presente aditivo tem como objetivo alterar os seguintes itens do Edital do PRÊMIO 
MELHORIA DA QUALIDADE DO AR – PMQA (19ª EDIÇÃO): 
 
4.1.3.1 Plataforma de Submissão de Projetos Socioambientais (PS) 
 

TÓPICOS DESCRIÇÃO LIMITE 

Metodologia 
e Forma de 
Funcionamento 

Descrever as ferramentas e técnicas 
utilizadas no projeto e sua forma de 
funcionamento. 

Onde se ler 
2000 caracteres 
(sem espaço), 
leia-se 6000 
caracteres.  

Resultados Descrever os resultados qualitativos e/ou 
quantitativos alcançados no projeto nas 
esferas da sustentabilidade (Ambiental, 
Social e Econômico). 

Onde se ler 
2000 caracteres 
(sem espaço), 
leia-se 6000 
caracteres. 

Metas para 
próximo ano 

Definir metas para próximas ações em 
sustentabilidade da empresa. 

Onde se ler 
800 caracteres 
(sem espaço), 
leia-se 6000 
caracteres.  

   

 

8. CRONOGRAMA GERAL 
 

ATIVIDADE DATA 

Envio de “Projetos Socioambientais” 
(através Plataforma online) 

Onde se ler Janeiro de 2022, 
passa a se ler: Fevereiro de 2022 

Período de Visitas e Validação dos Projetos 
Socioambientais (Visitas in loco ou termo 
de veracidade) 

Onde se ler Fevereiro de 2022, 
passa a se ler: Março de 2022 

Avaliação “Projetos Socioambientais” 
(comissão externa) 

Onde se ler Março de 2022, passa 
a se ler: Abril de 2022 

  

 
 

 Os itens não aqui citados, não sofreram alterações. 
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CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 
O Prêmio Melhoria da Qualidade do Ar – PMQA da FETRANS é uma das mais 
tradicionais premiações ambientais do setor de transportes com um papel importante 
de estimular as empresas a realizarem ações que minimizem o impacto socioambiental 
na natureza, além do papel e responsabilidade de mostrar para a sociedade a 
relevância que o setor de transportes possui se tratando de sustentabilidade, 
principalmente por contribuirmos para os principais indicadores brasileiros com os ODS 
-  Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.  
 
Diante disto, entendemos que as mudanças aqui configuradas, realizadas de forma 
inédita, são necessárias para que as ações sejam melhor detalhadas e com um maior 
espaço de tempo para as empresas, justificado pelo cenário atual pandêmico em que 
nos encontramos.   
 

 
    Fortaleza, 18 de Janeiro de 2022. 

 

ATENCIOSAMENTE, 

 

 
MÁRIO ALBUQUERQUE  

Diretor do Núcleo Socioambiental da 
FETRANS 
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