
Projetos 2021 

Responsabilidade 
Social



Programas

• Saúde Nota 10

• Portas Abertas

• Afluentes

• CaptaAção

• De Olho no Óleo

• Pioneiros

• Bolsa Pesca

• Prêmio Prolagos de 

Jornalismo Ambiental

• Tarifa Social

• Somos Divas

• Estudo Hidrodinâmico

• Projeto Impulso

• Dia da Gente

• Respeito dá o Tom



Responsabilidade social

Capacitação e conscientização ambiental

Saúde Nota 10

Conscientiza os estudantes sobre os 

benefícios do acesso a água e esgoto 

tratados para saúde e meio ambiente 

através de palestras, concursos de desenho 

e redação, cartilha e espetáculo teatral.

Aborda temas relevantes para a sociedade, 

de modo a estimular o pensamento crítico 

e reflexivo, o senso de responsabilidade, a 

criatividade e a inovação dos estudantes 

da rede pública de ensino.



Responsabilidade social

Portas Abertas

Pioneiros

Aprofunda o conhecimento dos jovens 

sobre o mercado de trabalho e a atuação 

de diferentes profissões.

Programa de visitas guiadas às estações de 

tratamento de água e de esgoto, em que é 

ressaltada a importância do saneamento 

básico e seu impacto sobre a saúde e a 

preservação do meio ambiente.

Com foco em apoiar 

na complementação 

da renda familiar, o 

projeto fomenta a 

representatividade, 

a liberdade e a 

independência das 

mulheres das 

comunidades 

quilombolas.

Somos Divas na Luz do candeeiro



Responsabilidade social

Afluentes

De Olho no Óleo

Conscientizar a população sobre a 

correta coleta do óleo de cozinha 

usado, de modo a evitar os danos 

que esse produto causa quando é 

despejado incorretamente na rede 

de esgoto.

Canal de comunicação com os representantes de 

bairro. Em reuniões e encontros promovidos 

periodicamente, a Prolagos tira dúvidas, recebe 

sugestões e solicitações da comunidade.

Reconhecer a 

importância dos meios 

de comunicação e 

incentivar a realização 

de reportagens sobre a 

relevância do 

saneamento básico 

para a qualidade de 

vida da população.



Bolsa socioambiental

Responsabilidade social

Tarifa Social

Benefício concedido às 

colônias e associações de 

pescadores durante o 

período de defeso da Lagoa 

de Araruama.

É um desconto na conta 

de água que é concedido 

às famílias baixa renda.

Programa de igualdade racial que 

visa promover a equidade nas 

oportunidades de acesso à empresa 

e de crescimento profissional dos 

colaboradores que se autodeclaram 

pretos e pardos.



Dia da Gente

Responsabilidade social

Projeto Impulso

O projeto visa o atendimento às 

comunidades de modo a promover o 

acesso à água aos mais vulneráveis. 

Além dos serviços comerciais, 

levamos à população serviços de 

corte de cabelo, aferição de pressão 

e glicose, atividades de cultura, 

lazer e entretenimento.

Composto por três subprojetos: 

Vida na Lagoa; A natureza da 

Educação para o Mangue e 

Estação Fonte do Saber. com o 

objetivo de promover o 

desenvolvimento de pessoas, 

famílias e comunidades de 

forma sustentável. 

Reprodução digital da laguna e 

simulações de ações como 

dragagem de uma área assoreada 

ou abertura de um novo canal. A 

partir daí é possível verificar se 

as intervenções geram o 

resultado esperado e analisar 

qual delas é mais eficaz para a 

melhoria ambiental da Lagoa de 

Araruama.

Estudo Hidrodinâmico



A concessionária dispõe de diversos canais de comunicação para facilitar o acesso do

usuários aos serviços prestados, bem como, transmitir informações, acompanhar críticas e

sugestões e divulgar campanhas comerciais e de conscientização.

Canais de Comunicação

Lojas de atendimento:

Cabo Frio    Av. Assunção, 01, Centro (em frente à Praça Porto Rocha)

Tamoios      Av. Independência, Lote 16, Quadra 15, Uma Park Shopping, loja 12, bloco 2, Unamar 

Iguaba Grande     Rua Paulino Rodrigues de Souza, 2093, Centro

São Pedro da Aldeia    Av. Nilo Peçanha, 46, Centro  

Armação dos Búzios    Av. José Bento R. Dantas, 5400 – Ljs. 2 e 3, Manguinhos

Arraial do Cabo            Rua Rui Barbosa, 46, Praia dos Anjos

SAC    0800 70 20 195 (Área de concessão)       (22) 2621 5095 (Demais localidades)

WHATSAPP     (22) 99722 8242

Ouvidoria    ouvidoria@prolagos.com.br

SITE    www.prolagos.com.br

@prolagos

@_prolagos

/prolagosascom

@prolagos

ÁGUAS APP

mailto:ouvidoria@prolagos.com.br
http://www.prolagos.com.br/


Rodovia Amaral Peixoto, Km 107, quadra 20 - Lote 9 - Balneário, São Pedro da Aldeia

Prolagos S/A 


