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Na avaliação da Ramboll, o atraso na implementação deste programa 
prejudica a efetividade nas ações de programas de reparação ambiental.

Processo de interface com 
outros programas de reparação/
compensação
Estabelece vínculos das ações de 
educação ambiental com os demais 
programas de reparação, tal como 
as ações que conscientizam os 
produtores rurais sobre a importância 
da recuperação de Áreas de 
Preservação Permanente (APP).
Até o momento a Fundação Renova 
iniciou a implementação apenas 
no programa 27 (Recuperação de 
Nascentes).

Projeto de Formação de Educadores 
Capacitar os educadores para que 
atuem nas comunidades atingidas. 
Foi apresentada pela Fundação 
Renova proposta construída pelas 
Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) e Universidade Federal de 
Ouro Preto (UFOP), que oferece 
quatro níveis de formação e apoio a 
projetos nas escolas dos municípios 
mineiros, aguardando aprovação no 
sistema CIF. Parceria com o mesmo 
propósito está sendo elaborada com

o Instituto Federal do Espírito Santo 
(IFES) para os municípios capixabas. 
Tais capacitações serão iniciadas 
apenas em 2020.
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Projeto de Mobilização de Jovens 
Capacitação de lideranças jovens 
para a apresentação de projetos 
próprios voltados à revitalização de 
sua região, que concorrerão a verbas 
para o custeio dos projetos. Serão 
três ciclos, cada um envolvendo 
1.200 jovens. Foram selecionadas 5 
empresas em outubro de 2019 para 
execução do projeto, previsto para 
ser iniciado em 2020. 

APROVADO PELO CIF (COMITÊ INTERFEDERATIVO):

ORÇAMENTO

Orçamento Total Planejado R$141,5 4 Milhões

R$ 6,2 milhões

4%

OBJETIVO RESUMIDO 
Desenvolver processos educativos para a promoção de uma cultura de 
sustentabilidade para revitalização da Bacia do Rio Doce, envolvendo escolas e 
comunidades.

Projeto de fortalecimento de Redes e 
Políticas Públicas para Revitalização 
Favorecer o planejamento 
participativo e o apoio inicial a 
Projetos Políticos Pedagógicos 
Territoriais (PPPTs) por uma rede 
de atores sociais, como ONGs 
e associações, que promovam 
Educação e Formação Ambiental. 
Início previsto somente para 2021.

SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA
O programa está estruturado nos seguintes processos e projetos: 

Proposta Ufmg/Ufop Para A Formação De Educadores

CRONOGRAMA
A Finalização do Programa está prevista para 2028.
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