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PLANO DE AÇÃO 
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL (PRSA) 

 

Diretrizes externas e 
institucionais 

Ações Responsabilidade 
Faixa de 
Tempo 

Resolução/BACEN nº 4.327, de 25 
de abril de 2014. 

Designar o Diretor de Crédito Imobiliário como o responsável 
pelo cumprimento da PRSA e do presente Plano de Ação. 

Diretoria Colegiada 
Concluído em 

2015 Publicar a PRSA e o Plano de Ação na página eletrônica da 
POUPEX na Internet. 

SECEX 

Organizar e manter a documentação relativa à PRSA à 
disposição do Banco Central do Brasil. 

COGEO e CORCI Ação contínua 

Apreciar as respectivas políticas e normativos, assegurando a 
adequação ao conceito de responsabilidade socioambiental, 
quando couber. 

Todas as Diretorias 
e UTA 

Até o prazo de 
revisão de cada 

política 

Considerar a questão da 
responsabilidade socioambiental nos 
processos de planejamento e de 
gestão. 

Considerar os aspectos de responsabilidade socioambiental nos 
estudos e nas propostas de revisão dos planejamentos 
estratégico, tático, operacional e orçamentário para 2017. 

Todas as UTA 
Concluído em 

2017 

Incorporar considerações relativas ao conceito de 
responsabilidade socioambiental na avaliação dos 
planejamentos em todos os níveis e no processo decisório. 

Diretoria Colegiada Ação contínua 

Disseminar a cultura da 
responsabilidade socioambiental na 
Instituição. 

Incentivar a adoção de novas posturas, comportamentos e 
ações que ampliem o bem-estar social e a qualidade ambiental, 
além daqueles já praticados pela Instituição. 

Diretoria Colegiada Ação contínua 

Elaborar normativo regulando a PRSA em que constem as 
iniciativas sociais e ambientais a serem adotadas. 

COGEO, sob a 
supervisão do 

DICIM 

Concluído em 
2016 

Divulgar as ações implementadas relativas à PRSA. SECEX Ação contínua 

Ponderar o risco socioambiental 
como um componente das diversas 
modalidades de risco a que está 
exposta a POUPEX. 

Inserir a responsabilidade socioambiental nas ações relativas ao 
gerenciamento de riscos. 

CORCI 
Concluído no  

1º Trimestre de 
2018 

 
SECEX: Secretaria Executiva - COGEO: Consultoria de Gestão Organizacional - CORCI: Coordenadoria de Riscos e Controles Internos 
UTA: Unidade(s) Técnico-Administrativa(s) - DICIM: Diretor de Crédito Imobiliário          


