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Voluntários do Bem  Lar de Idosos São Vicente de Paulo 438,00R$                Projeto de Saúde

O projeto proporciona ao colaborador a possibilidade de doar durante o horário 
de trabalho um pouco de tempo e conhecimento às pessoas que necessitam de 
ajuda. Pelo menos uma vez por ano, as concessionárias realizam o Dia do 
Voluntariado com atividades em instituições que cuidam de crianças e/ou 
idosos.
 A empresa incentiva ainda que ações pontuais sejam realizadas, como a 
arrecadação de donativos ou a melhoraria no espaço físico de instituições 
beneficentes da região.

Campanha do Agasalho  Fundos Sociais de Solidariedade  14.134,00R$          Projeto de Saúde

As caixas para arrecadação são distribuídas nas praças de pedágio, nas bases 
operacionais e na sede da empresa, para que os colaboradores e usuários façam 
suas doações de roupas, acessórios e cobertores. As peças arrecadadas são 
entregues às instituições de caridade das cidades lindeiras às rodovias. 

Ações de combate ao Covid-19  Fundos Sociais de Solidariedade 18.000,00R$          Projeto de Saúde
Doação de cestas básicas e máscaras para Fundo Social de Solidariedade e 
usuários da rodovia.

Campanha do Agasalho  Fundos sociais de solidariedade, asilos e casas de 
abrigo 

 R$          12.624,00 Projeto de Saúde
Doação de 100 cobertores, 100 toalhas de banho e 5 vales brinde para equipe 
vencedora da gincana de arrecadação de peças.

Praça da Cidadania  Fundos Sociais de Solidariedade  R$        146.000,00 Projeto de Educação

Desenvolvimento de espaços coletivos ecológicos destinados à população em 
situação de vulnerabilidade social com objetivo de promover convívio, 
capacitação profissional pelas novas escolas do FUSSP e geração de renda por 
meio de um programa de empreendedorismo regional.

Capacitar  Comunidades lindeiras  R$            2.257,75 Projeto de Educação

Criado em 2012, o Capacitar tem o objetivo de treinar, gratuitamente, 
moradores de comunidades do entorno do Sistema Anchieta-Imigrantes para 
desempenhar funções requeridas na Ecovias ou por seus fornecedores e 
prestadores de serviço. Com a capacitação, esses moradores têm maior chance 
nos processos seletivos da concessionária ou de outras empresas.

Campanha Faça Chover Solidariedade  Fundos Sociais de Solidariedade  R$            9.412,27 Projeto de Saúde
Doações de kits de higienie, colchões e produtos de limpeza aos Fundos Sociais 
de Solidariedade da baixada santista para apoio às famílias afetadas por chuvas.

Ações de combate ao Covid-19  Fundos Sociais de Solidariedade  R$          28.600,00 Projeto de Saúde
Doação de cestas básicas ao Fundo Social de Solidariedade dos municípios 
lindeiros e doações de máscaras descartáveis aos usuários.

Apoio a festa de Natal  Unidade Municipal de Ensino  R$            2.103,00 Projeto de Educação
Doação de 100 brinquedos novos para atendimento às crianças da Unidade 
Municipal de Ensino - UME, LUIZ ALCA DE SANT'ANNA.

Capacitar  Firjan/SESI (Rio de Janeiro/RJ)  R$        311.365,86 Projeto de Educação

A concessionária Ecoponte trouxe para o Rio o projeto Capacitar, em parceria 
com o sistema Firjan, que disponibiliza cerca de mil vagas em cursos 
profissionalizantes nos segmentos de construção civil, automotiva, logística e 
metalurgia. Os cursos são ministrados nas unidades de ensino do SENAI no Rio e 
em Niterói. O Capacitar é uma contrapartida da Ecoponte pela construção da 
Alça de Ligação da Ponte com a Linha vermelha e Avenida Portuária.

O projeto tem o objetivo de promover a inclusão social por meio de formação 
profissional de moradores das regiões no entorno da Ponte Rio-Niterói. Os 
bairros que participarão do projeto são Caju, Manguinhos, Maré, Benfica, São 
Cristóvão, Santo Cristo e Gamboa, visando abranger moradores de 
comunidades do entorno das obras da Alça de Ligação da Ponte com a Linha 
Vermelha e Avenida Portuária.

Instituto Espaço Nossos Filhos (IENF)  Instituto Espaço Nossos Filhos - IENF (São Gonçalo/RJ)  R$          20.478,00 Projeto de Educação

A concessionária Ecoponte apoia o Instituto Espaço Nossos Filhos, instituição 
sem fins lucrativos especializada no atendimento a adolescentes e jovens 
portadores de limitações e seus familiares, mantendo-se na luta pela inclusão 
social. O Instituto recebe o apoio em diversas frentes, e uma delas é a doação 
de lonas de publicidade da rodovia para produção de bolsas, pastas, estojos, 
dentre outros produtos, confeccionados e comercializados pelo instituto.

A Ecoponte é responsável também pela montagem da sala de inclusão digital do 
IENF. No local foram instalados cinco computadores adaptados, prontos para 
promover a inclusão dessas pessoas no mundo digital e prepará-las para o 
mercado de trabalho.

O IENF também faz parte do programa “Doe seu troco” que mantém uma caixa 
na cabine de pedágio, onde o usuário pode deixar o troco do pedágio. Todo o 
valor arrecadado é revertido para ajudar na instituição.

Doe o Seu Troco

 Instituto Espaço Nossos Filhos - IENF (São Gonçalo/RJ) 
e
Associação Espinha Bífida e Hidrocefalia do Rio de 
Janeiro - AEBH (São Gonçalo/RJ) 

 R$          11.896,95 Projeto de Educação

Recolhimento de doações provenientes dos usuários da rodovia, que decidem 
por doar o troco relacionado a tarifa de pedágio para apoiar projetos sociais.

Eco 101 Doação Federação de Movimentos Populares de Viana e 
Coordenação Quilombola do ES

9.984,00R$            Projeto de Saúde Doações realizadas à Federação de Movimentos Populares de Viana e 
Coordenação Quilombola do ES.

Ações de combate ao Covid-19  Provopar e Hospital Santo Antônio em Guaraniaçu/PR  R$            7.165,73 Projeto de Saúde
Doação de cobertores e cesta básicas  para famílias assistidas pela Provopar e  
Hospital Santo Antônio em Guaraniaçu/PR.

Ação social do dia das crianças

 CEMEI Nossa Senhora da Aparecida,
Cooperativa de Cataradores de Reciclálveis - 
COOTACAR, Projeto Renascer  e Programa Social da Tv 
Tarobá 

 R$          14.450,77 Projeto de Educação

Ação especial de natal em prol de familias e crianças carentes, com doação de 
cestas básicas e kits de doces.

Doação de 10 cestas básicas e kits de doces para crianças - CEMEI Nossa 
Senhora da Aparecida;
Doação de 70 cestas básicas e kits de doces para crianças - Cooperativa de 
Cataradores de Reciclálveis COOTACAR;
Doação de 120 Cestas básicas para o projeto Renascer em Guarapuava que 
atendem diversas familias em vulnerabilidade social;
Doação voluntária de 10 cestas básicas para o programa social da Tv Tarobá em 
Cascavel, que atende familias em vulnerabilidade. 

Campanha do Agasalho  População carente de Pelotas 2.563,00R$            Projeto de saúde

Ação de cunho estritamente social, busca minimizar os impactos da rigorosa 
estação do inverno no sul do Rio Grande do Sul através da coleta de doações de 
agasalhos junto a comunidade pelotense, e após triagem distinado a população 
carente abrangendo o polo rodoviário Pelotas.

Programa de Voluntariado  Corrente Beija Flor 1.240,54R$            Projeto de saúde

Programa desenvolvido com o objetivo de reafirmar o compromisso da
empresa com os movimentos sociais, contribuir com a melhoria da qualidade
de vida e o desenvolvimento das comunidades no entorno do Polo Rodoviário
de Pelotas. Este ano em função da Pandemia, a ação de voluntariado foi
interna. Realizamos uma campanha de arrecadação de alimentos. Esta
campanha teve total apoio da Direção da empresa, que garantiu a doação da
mesma quantidade de alimentos arrecada pelos colaboradores, somando
aproximadamente meia tonelada de alimentos entregue a comunidade.

Banco de Alimentos de Pelotas  Banco de Alimentos de Pelotas - SESI 20.400,00R$          Projeto de saúde Doação mensal ao banco de alimentos de Pelotas.

Ações de combate ao Covid-19
 FURG, Secretaria Municipal de Saude de Pelotas, 
Cooperativa de Catadores de Turuçu e Corrente Beija 
Flor - COOPETRI 

39.172,25R$          Projeto de saúde

Doação de equipamentos de proteção individual para o Hospital Universitário
da FURG; doação de material hospitalar para a Secretaria Municipal de Saúde
de Pelotas; destinação de alimentos e produtos de higiene a COOPETRI -
Cooperativa de Catadores de Turuçu; doção de alimentos e produtos de higiene
para a Corrente Beija Flor.

Doação de cestas básicas  Municípios de Engenheiro Navarro e Joaquim Felício 10.090,04R$          Projeto de saúde
Doação de 200 cestas básicas para os municípios Engenheiro Navarro e Joaquim 
Felício (100 para cada). O objetivo da ação é a minimização do impacto social da 
Covid-19 na região, beneficiando as famílias mais vulneráveis.
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Campanha de doação de fraldas  Asilo São Vicente de Paulo (Augusto de Lima) e Lar dos 
Idosos Sagrado Coração de Jesus (Cordisburgo) 

1.861,21R$            Projeto de saúde
Campanha nos asilos de Augusto de Lima (Asilo São Vicente de Paulo) e 
Cordisburgo (Lar dos Idosos Sagrado Coração de Jesus) para entrega de 1996 
fraldas doadas pelos colaboradores e ECO135.

Cesta Basica Ecosocial do Bem  Casa da Vó Benedita e Creche da Tia Nice 63.944,30R$          Projeto de Educação

O projeto  Cesta Básica Ecosocial do Bem tem o objetivo de ajudar a 
comunidade em um ano extremamente desafiador que foi 2020, especialmente 
para as famílias de baixa renda. Com o objetivo de minimizar o impacto causado 
pela pandemia Covid-19, o Ecoporto e o Ecopátio em conjunto com a Creche Vó 
Benedita, em Santos, e a ONG Tia Nice no Guarujá, distribuíram centenas de 
cestas básicas para as famílias carentes do entorno dessas ONGs. 
Esse projeto visa atuar sempre que crises especiais afetem a comunidade do 
entorno proporcionando alívio imediato e possibilidade de retomada para a 
população carente.

Container no Bem  Creche da Tia Nice, Arte no Dique, Ilha Diana, Anália 
Franco e Instituto Novos Sonhos 

2.880,00R$            Projeto de Educação

Esse projeto é feito em parceria com os quatro maiores terminais do Porto de 
Santos e visa arrecadar presentes e brinquedos e entregar essas doações para a 
comunidade carente do entorno de Santos e Guarujá proporcionando um Natal 
mais especial para mais de 1.000 crianças da Baixada Santista.

Restaura Ecosocial do Bem  Casa da Vó Benedita 65.268,96R$          

Projeto de 
preservação e/ou 
recuperação de 
ambientes 
degradados

A Casa Vó Benedita estava com uma situação de infraestrutura precária. 
Infiltrações, ambientes insalubres, falta de ar condicionado em lugares 
pequenos, dentre outros problemas. O Ecoporto e Ecopátio reuniram suas 
equipes internas para efetuar um diagnóstico e posteriormente efetuar os 
reparos, instalações e trocas necessárias para melhorar o espaço.

Horta Ecosocial do Bem  Comunidade Vila Noel 2.519,00R$            Projeto de Edução 
Ambiental

Comunidade Vila Noel.

818.849,63R$       TOTAL
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