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Crise econômica - Aumento do desemprego e falta de
oportunidades aumentam a vulnerabilidade social.
18.5% dos jovens de Niterói, entre 15 a 29 anos , não estudam
nem trabalham (IBGE). Outros, não estudam e trabalham de
forma precarizada. Outros ainda, se esforçam para estar na
escola e não conseguem seu primeiro emprego. Para a grande
maioria, falta a oportunidade.

Áreas de risco social são comumente coincidentes a áreas
protegidas.

Reflorestamento e outros projetos ambientais são geradores de
oportunidade de emprego e renda, além de prevenir
deslizamentos, assoreamento de rios e vias públicas, inundações,
ocupações em áreas de risco e doenças de veiculação hídrica, são
ações de apoio à mitigação de mudanças climáticas, e podem ser
exercidos nas áreas de risco social



Inclusão
Promover a 

inclusão social

Sustentabilidade
Recuperar 

ecossistemas, prevenir 
erosão superficial e 
evitar ocupação de 

áreas de risco

Educação
Reintegrar à 

escola e 
promover 

capacitação 
profissionalizante

Renda
Oferecer 

oportunidades de 
renda para jovens 

em situação de 
vulnerabilidade 

social

OBJETIVOS



PÚBLICO ALVO

Jovens, de 16 a 24 anos, em situação de 
vulnerabilidade social, moradores de onze 
comunidades de Niterói.



VERTENTES

Reflorestamento/
Resíduos

manutenção de áreas 
verdes; produção de 
mudas; orientação 

quanto à disposição 
adequada dos 
resíduos, etc

Águas
redução de perda 
de água potável, 
monitorar rios e 

canais, promover 
recuperação de 
nascentes etc.

Parques
Apoio à 

implantação de 
trilhas e sua 

manutenção; 
informação aos 
visitantes etc. 

Queimadas
Educação e ações 

voltadas para a 
redução do risco 

contra queimadas, 



AÇÕES TRANSVERSAIS

Educação 
Ambiental

ênfase nos temas 
de saneamento, lixo 

e incêndios em 
vegetação  

Empregabilidade
cultura do trabalho, 
informática e cursos 

de  capacitação 
profissionalizante

Empreendedorismo
gestão de pequenos 

negócios

Diálogo com a Cidade
Informação através da 

tecnologia;  
gerenciamento de mídias 

sociais; “storymap”; 
geoinformação



Arranjo institucional

PREFEITURA DE NITERÓI

PACTO NITERÓI CONTRA A 
VIOLÊNCIA

Eixo Prevenção

Niterói Jovem EcoSocial

SEPLAG

Gerência 
EcoSocial

Apoios:
Meio Ambiente
Educação
Saúde
Assistência Social
Neltur
CLIN
SECONSER
Ciência & Tecnologia
Aguas de Niterói

Gestora

Projeto de 
Reflorestamento

EGP/SEPLAG -
Incubadora

Parcerias:
Tecnologia
Empresas amigas
Universidades
Igrejas
Lideranças comunitárias
ONGs

PMN Contratações

Coordenação 
Técnica de Campo

INEA 
Bombeiros



Desafios
• Seleção e recrutamento 

• Gestão dos participantes

– Relacionamento e sociabilidade

– Motivação

– Dificuldades de relacionamento e deficiências de aprendizado

• Relevo, profundidade do solo, logística e manutenção – Reflorestamento; 

• Relações com a comunidade e com a cidade
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Modelo Proposto

COMUNIDADE

En
co

st
a 

–
se

n
ti

d
o

 d
a 

d
re

n
ag

em

Área verde: 
prioridade de manutenção e
recomposição 
da cobertura florestal

CINTURÃO
DE EQUIPAMENTOS 

ECO-SOCIAIS. 
Prioridade para: praças, 

pomares, hortas 
comunitárias, áreas de lazer, 
esportes
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Técnica
Administrativa
Política



Técnica
Serviços ambientais, educação formal, transversal e profissionalizante.

Oportunidade para 400 jovens.
Metas estabelecidas e monitoramento constante.
Informações públicas e georeferenciadas.

Administrativo
Contratação de empresa gestora (Capacitação profissional, 
supervisores locais) e de empresa coordenadora do trabalho de 
campo (capacitação e acompanhamento diário dos grupos)
Reflorestamento com percentual de uso de mão de obra local
Supervisores contratados pela gestora localmente

Político
Compromisso e aceitação do projeto pelas comunidades.
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1. Participação solicitada pela comunidade com assinatura de 
caderno de encargos

2. Supervisão efetuada por morador local, em cada 
comunidade, capacitado e contratado pelo projeto

3. Transparência de dados

4. Programa integrado – participação em todos os eixos durante 
17 meses – possibilidade de apoio via outros programas 
municipais (Bolsa Jovem, Programa de Aceleração, etc.)

5. Fomento à integração dos jovens pela educação e pelo 
trabalho, independente da comunidade de origem



OBRIGADO!

SEPLAG
Prefeitura Municipal de Niterói


