




ONDE ATUAMOS

Ao longo do ano de 2020, a MILPLAN apoiou 
organizações sociais com atividade ativa dentro de 
comunidades nas seguintes regiões:

MINAS GERAIS
Região Metropolitana de Belo Horizonte
Araxá
Itabirito
Mariana
Ouro Preto
Conceição do Mato Dentro
Santo Antônio do Grama

RIO DE JANEIRO
Itaboraí

PARÁ
Canaã dos Carajás
Marabá
Parauapebas

ALAGOAS
Craíbas
Arapiraca



PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

As estratégias empresariais da MILPLAN estão alinhadas aos Princípios de 
“Responsabilidade Social” e de “Perpetuação Sustentável da Empresa”, buscando equidade 
entre a geração de valor para a própria organização e seus públicos de relacionamento.

É objetivo da MILPLAN contribuir para o desenvolvimento socioeconômico das comunidades 
onde está inserida, seja na Sede ou nas obras, construindo uma relação de respeito, 
harmonia e responsabilidade, zelando pela preservação dos valores e culturas locais. 
Também incentivar os colaboradores a fazer parte do voluntariado de cada ação, como 
estímulo à consciência cidadã.

Inspirada na Agenda 2030 da ONU, dos 17 (dezessete) ODS, a MILPLAN elegeu 
os 4 (quatro) primeiros para priorizar em suas ações sociais. São os seguintes:

1. ERRADICAÇÃO DA POBREZA.
2. FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL.
3. SAÚDE E BEM-ESTAR.
4. EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.

Em 2020 a MILPLAN se tornou parceira do Hub Social, entidade responsável pela 
viabilização de projetos sociais de impacto junto ao nosso Comitê de Responsabilidade 
Social. 



DEZEMBRO
- Capacitação Manicures

- Ação Entre Amigos
- Cestas Natalinas

- Desafio do Empreendedorismo

NOVEMBRO
- McDia FELIZ

- Doação Máscaras 

Descartáveis

SETEMBRO
Construção 

Consultório 

Odontológico

MAIO
Desafio do Bem 

Cesta Básica I

AGOSTO
Desafio do Bem 

Cesta Básica I I

JUNHO
Desafio do Bem 

Campanha do 

Agasalho

AO LONGO DO ANO

Caixa do Bem
Voluntariado 

Empresarial

CALENDÁRIO DE AÇÕES 2020



LEONARDO MENDES
Diretoria Executiva

WILLIAN FURBINO
Superintendência

ROBERTO SANGUINETTE
RH

JULIANA LINHARES
RH

RAFAEL ABREU
SMS

MAÉDER AVANCI 
Financeiro

DANIEL VILAÇA
Orçamentos

COMITÊ DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

A participação no Comitê de Responsabilidade Social da MILPLAN é de caráter voluntário, consultivo e propositivo, 
tendo a missão de avaliar e selecionar as demandas sociais, como também estimular o voluntariado na Sede e nas 
obras.

É responsabilidade do Comitê a elaboração anual do Programa de Responsabilidade Social, com os orçamentos; 
seleção das ações sociais a serem implementadas na Sede e obras; acompanhamento da implementação das ações 
sociais; seleção e denição das doações pontuais e através das leis de incentivo scal; orientação aos colaboradores 
da MILPLAN sobre assuntos relacionados à Responsabilidade Social, voluntariado e consciência cidadã; registro das 
ações sociais; levantamento de dados para elaboração anual do Balanço de Responsabilidade Social, consolidado 
Sede e obras; estabelecer e acompanhar os indicadores e metas do Programa de Responsabilidade Social.



EM TEMPOS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL 

A MILPLAN ESCOLHEU SE CONECTAR

Diante da pandemia e crise do novo Coronavírus, a MILPLAN Engenharia reforçou seu compromisso de investir na sociedade, se conectando 
cada vez mais com as causas e ações de impacto coletivo. 

CUIDANDO DOS COLABORADORES
Com o objetivo de garantir a saúde e integridade física de todas as pessoas envolvidas em nossas atividades frente a pandemia do Coronavírus, 
a MILPLAN tomou várias medidas internas para retardar a transmissão do vírus e garantir a segurança de colaboradores e familiares.

No mês de março, foi estabelecido o Comitê de Integridade Empresarial para acompanhamento diário da situação nos canteiros de obras e na 
Sede. Diariamente o Comitê se reuniu para reavaliação de estratégias, criação e revisão de medidas de segurança. As decisões do Comitê foram 
pautadas nos protocolos do Ministério da Saúde, seguindo orientações especícas às atividades feitas pelo setor de saúde da MILPLAN, bem 
como orientações das seguradoras de saúde contratadas.



7.000 
MÁSCARAS 

DOADAS

CUIDANDO DA SOCIEDADE
Preocupados com a disseminação do novo coronavírus e com 
propósito de ajudar quem mais precisa, a MILPLAN realizou a 
doação de 7.000 máscaras. 

As máscaras foram distribuídas para instituições de atendimento a 
pessoas de vulnerabilidade social localizadas nas cidades de Belo 
Horizonte, Contagem, Ibirité e região do Vale do Jequitinhonha.

INICIATIVAS BENEFICIADAS
Instituto Herdar
@institutoherdar

Instituto Gil Nogueira 
@institutogilnogueira

Fortini 
@fortinisocial

AKA - Associação dos K-iauzeiros Ausentes 
@akabhocial 

Itaka
@itakabh

UMCA
@associacaoumca

Lacre do Bem
@lacredobem

Lar Teresa de Jesus 
@institutogilnogueira

Escola Nave
@escolanave

Amor Que Serve
@ongamorqueserve

Ajudôu
@associacao.ajudou

A Casa do Caminho
@acasadocaminhoibirite

Shekinah
@shekinahassociacao

Citadelle
@institutocitadelle



VOLUNTARIADO EMPRESARIAL

O voluntariado empresarial visa conectar e envolver colaboradores de empresas com organizações 
sociais. O objetivo é capacitar essas organizações sociais através das habilidades e talentos dos 
colaboradores.

O programa conecta os colaboradores da MILPLAN a iniciativas sociais, criando uma rede de apoio onde 
são compartilhados conhecimentos e habilidades prossionais. Os colaboradores voluntários, dividem 
seus conhecimentos técnicos com diversos projetos apoiados pelo Hub Social.

Em 2020 o Hub Social treinou 55 colaboradores no programa, 12 colaboradores se inscreveram como 
voluntários e auxiliaram diversas iniciativas de impacto social. 

12
COLABORADORES 

VOLUNTÁRIOS

55
COLABORADORES 

TREINADOS



A MILPLAN em parceria com o Hub Social, lançou em 2020 o Desao do 
Bem. O programa é organizado em etapas de arrecadações voluntárias 
e estimula os colaboradores a alcançarem metas de doações.   

A primeira etapa do desao teve o objetivo de arrecadar cestas básicas 
para instituições sociais e comunidades carentes afetadas diretamente 
pelo desemprego causado pela pandemia do Coronavírus. A cada cesta 
básica doada pelo colaborador, a MILPLAN doou em dobro, totalizando 
2.970 unidades. 

Com a chegada do inverno, um novo desao, os colaboradores da Sede 
e obras, arrecadaram 250 cobertores que foram doados à população 
carente, abrigos e asilos nas cidades de Belo Horizonte (MG), Itabirito 
(MG) e Itaboraí (RJ).

DESAFIO DO BEM

2.970

CESTAS BÁSICAS DOADAS AO 

LONGO DA PANDEMIA

39 TONELADAS

DE ALIMENTOS DOADOS

250

COBERTORES DOADOS



CAIXA DO BEM

Ao longo do ano de 2020, os colaboradores da Sede da MILPLAN 
arrecadaram e depositaram na Caixa do Bem: roupas, calçados, 
brinquedos, eletroeletrônicos, móveis, agasalhos e cobertores. 

Ao todo foram cinco caixas cheias de doações repassadas a projetos 
sociais localizados em Belo Horizonte e Contagem.

INICIATIVAS BENEFICIADAS

Associação Shekinah 
@shekinahassociacao 

Associação Ser Parte 
@programaserparte 

AKA - Associação dos K-iauzeiros Ausentes 
@akabhocial 

5 CAIXAS DO BEM 

CHEIAS EM UM ANO

+600 ITENS 

DOADOS



CUIDANDO DA SAÚDE DE QUEM MAIS PRECISA

A MILPLAN construiu em parceria com a Vale e empresas da região de Parauapebas (PA), um consultório 
odontológico para atendimento à comunidade.

O projeto foi entregue a comunidade no mês de setembro, na inauguração foi realizada uma solenidade que contou 
com a participação de representantes das empresas envolvidas e de membros da prefeitura de Parauapebas.

O consultório está localizado na Unidade Básica de Saúde Maria da Cruz e atende moradores da comunidade APA 
do Igarapé Gelado e regiões adjacentes. Em média 145 atendimentos odontológicos estão sendo realizados por 
mês, beneciando aproximadamente 400 pessoas em toda a região.

Investimos R$81.000 na construção do consultório e na compra de equipamentos odontológicos. 

400 
PESSOAS 

BENEFICIADAS

145
ATENDIMENTOS 

AO MÊS

R$81.000 
INVESTIDOS



McDia FELIZ

O McDia Feliz é uma iniciativa do Sistema McDonald’s para mobilizar a sociedade em torno 
de causas sociais. Neste ano, o McDia Feliz aconteceu no dia 21 de novembro, a campanha 
beneciou 68 projetos de 59 instituições que atuam com oncologia pediátrica no país.

Pensando em multiplicar a solidariedade, a MILPLAN realizou internamente a arrecadação 
de ticktes no valor de um combo de Big Mac. Ao nal da campanha foram arrecadados 
R$10.863,00 referentes a 639 tickets. Os tickets arrecadados foram doados a instituições de 
apoio a crianças e adolescentes em tratamento oncológico e situação de vulnerabilidade 
social. 

+600
TICKETS 

DOADOS

+R$10.000
ARRECADADOS



DESAFIO DO EMPREENDEDORISMO 

Ao longo do ano de 2020, o Hub Social, capacitou diversos gestores de organizações sociais 
responsáveis por projetos e iniciativas de impacto social a desenvolverem e organizarem suas propostas 
com base nos princípios do empreendedorismo. 

Ao nal dessa capacitação, as iniciativas participaram do Desao de Empreendedorismo. O desao 
visa fomentar o Empreendedorismo Social no terceiro setor, desaando as iniciativas sociais apoiadas 
pelo Hub a criarem produtos e serviços (ou melhorarem produtos e serviços já existentes) que 
contribuam com a sustentabilidade nanceira da organização, e que gere impacto social. 

No mês de dezembro, a MILPLAN participou da banca examinadora do Desao do Empreendedorismo 
e elegeu oito ideias vencedoras. Destinamos R$50.000,00  que foram distribuídos entre as iniciativas 
ganhadoras. 

8
INICIATIVAS 

BENEFICIADAS

R$50 MIL 
DESTINADOS



As iniciativas ganhadoras do Desao do Empreendedorismo desenvolvem 
atividades de impacto social em comunidades nos seguintes municípios:

BELO HORIZONTE
Ong Amor Que Serve
Instituto Herdar
Itaka Escolápios
INAPER

CONTAGEM
Fortini Investimento Social

PIUMHI
Projeto Reconstruindo Vidas

SANTA LUZIA
Instituto Esperança

SERRO
Instituto Citadelle



INCLUSÃO, EMPREENDEDORISMO E GERAÇÃO DE RENDA

Pensando na inclusão das mulheres do município de Parauapebas (PA) no mercado de trabalho, a MILPLAN 
em parceria com a Vale, realizou um Curso Prossionalizante de Manicure e Design de Sobrancelhas.

O curso foi realizado na Sede da Associação Vila Paulo Fonteles e ministrado pelo Instituto Embeleze. Durante 
o curso, dez mulheres participaram da capacitação, onde foram apresentadas técnicas, práticas e também os 
fundamentos do empreendedorismo. 

Todas as participantes receberem um kit de material didático, certicação prossional e  material completo 
para início dos atendimentos.

10
NOVAS 

EMPREENDEDORAS



396kg

DE ALIMENTOS DOADOS

AÇÃO ENTRE AMIGOS NATAL 2020

A obra M.416, localizada no município de Itaboraí (RJ), realizou a ação entre amigos, edição 
de natal. Os colaboradores arrecadaram alimentos, roupas, brinquedos e uma quantia em 
dinheiro destinado ao Lar Semente Amor de Maria (Lasam). A instituição abriga quinze 
pessoas com deciências físicas e mentais no distrito de Sambaetiba.

Foram arrecadados 396kg de alimentos e R$1.350, foram destinados a compra de kits 
de higiene, cuidados pessoais e brinquedos. 

Além dos materiais e valores arrecadados, os colaboradores da MILPLAN se reuniram em 
um mutirão voluntário para realização da reforma do telhado, forro e parte elétrica da 
instituição.

R$1.350
DESTINADOS



CESTAS NATALINAS

No mês de dezembro a MILPLAN selecionou algumas instituições de 
apoio a pessoas carentes para doação de cestas natalinas.

INICIATIVAS BENEFICIADAS
Amor que serve
@ongamorqueserve

Escola Nave 
@escolanave 

AKA - Associação dos K-iauzeiros Ausentes 
@akabhocial 

Fortini 
@fortinisocial

Fundação João Lima
@fundacaojoaolima1

Instituto Esperança
@esperancainstituto

Instituto Gil Nogueira 
@institutogilnogueira

Itaka
@itakabh

Talher Solidário
@talhersolidario

Tecendo a vida
@projeto_tecendo_a_vida

1.285

CESTAS NATALINAS DOADAS

16 TONELADAS

DE ALIMENTOS DOADOS



BALANÇO RESPONSABILIDADE SOCIAL 2020 

+22.000
VIDAS 

IMPACTADAS

12 
AÇÕES  E 

PROJETOS 

REALIZADOS

13
COMUNIDADES 

BENEFICIADAS



EM 2021, SEGUIMOS JUNTOS 

NA CONSTRUÇÃO DE UM 

MUNDO MELHOR .   

O ano de 2020 foi desaador para todos nós, aprendemos a nos 
adaptar a mudanças repentinas, reinventamos rotinas e entendemos 
que o bem mais precioso que nós temos são as pessoas. 

Mais uma vez entendemos e rearmamos nosso compromisso com os 
colaboradores e comunidades onde estamos inseridos, construindo 
sempre uma relação de respeito e conança.



E N G E N H A R I A


