
CONHEÇA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

O Programa de Educação Ambiental é estruturado com foco em duas vertentes: comunidades e trabalhadores. O 

Programa de Educação Ambiental para as comunidades (PEA) tem como objetivo propor medidas mitigadoras e 

projetos que possibilitem à concessionária estreitar as relações com as comunidades lindeiras, de modo a       

proporcionar um ambiente harmonioso onde seja possível um diálogo bilateral, fortalecendo o grau de integração 

com os agentes diretamente impactados pelo empreendimento e implementando soluções coerentes com a     

realidade local. Desta maneira, o PEA configura-se como elemento fundamental no contexto da gestão            

ambiental, tendo em vista que suas ações fomentam a participação e a conscientização social, gerando 

engajamento nas diversas camadas sociais e promovendo o equilíbrio ambiental e o desenvolvimento             

sustentável.   

Os projetos propostos pelo PEA são definidos com o envolvimento direto de lideranças locais. Para tanto, em  

cada um dos 25 municípios interceptados pela rodovia, a ECO 101 realiza o Diagnóstico Rápido Participativo 

(DRP), seguindo uma metodologia pré-estabelecida, que garanta a participação efetiva das comunidades e 

grupos socialmente vulneráveis, por intermédio de suas lideranças e representatividades, na exposição da      

percepção ambiental local e a proposição de medidas de controle e melhoria destas condições. 

O Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores visa a orientação, capacitação e conscientização da 

mão de obra direta e indireta. Entender os trabalhadores como agentes ativos no processo de implantação, 

melhoramento, manutenção e operação do empreendimento é ponto crucial para a proposição de técnicas 

metodológicas eficazes. Para tanto, é necessário utilizar ferramentas que estimulem o engajamento destes  

profissionais, demonstrando sua importância na identificação dos riscos ambientais, bem como a prevenção e 

ações emergenciais.  

As atividades do programa incluem oficinas participativas, treinamentos, exposições dialogadas e reuniões      

estruturadas, de maneira que haja uma participação efetiva destes trabalhadores. São abordados temas como, 

por exemplo: saúde e segurança do trabalho, conduta e relacionamento com as comunidades e usuários, riscos 

ambientais e   medidas de controle no processo produtivo.  
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Ajudando o Brasil a chegar ao futuro. 


