WORKSHOP

ABORDAGEM MULTI-FERRAMENTA PARA
MELHORAR O ENGAJAMENTO DOS

STAKEHOLDERS
DATA :

30 DE OUTUBRO

C U S TO D E I N S C R I Ç Ã O

Pr e s e n c i a l : R $ 4 5 0 , 0 0

Navegar pelo tema da avaliação de impacto social e da colaboração entre as partes interessadas pode ser complexo,
desaﬁador e incerto. Às vezes, o engajamento é percebido como um meio de criar conﬂitos e polarizar a comunidade.
Com o engajamento ativo, essas barreiras podem ser reduzidas.
O engajamento ativo, combinado com uma abordagem de múltiplas ferramentas, pode melhorar os resultados do
projeto, reduzir atrasos onerosos, evitar relações públicas ruins e, o mais importante, criar parcerias conﬁáveis entre as
partes interessadas. Projetos aprimorados e simpliﬁcados, resultam em melhores resultados tanto para a comunidade
quanto para os proponentes.
Os participantes aprenderão o estado atual da arte em métodos sociais e o processo para conduzir o envolvimento
ativo e relevante dos stakeholders. Este workshop orientará os participantes por meio de um breve histórico de teoria,
metodologia, ferramentas e estudos de caso. Os participantes também receberão uma atividade prática, incluindo a
introdução de ferramentas e uma charrette de design para um site simulado.
O público potencial inclui proﬁssionais ambientais, reguladores, PRPs, membros da comunidade e outras partes
interessadas (como promotores imobiliários e grupos de interesse sem ﬁns lucrativos).

PALESTRANTES

AGENDA

Reanne Ridsdale
Estudante PhD
Ryerson University

09:00 - 10:00

Dr. Melissa Harclerode
ENV SP
CDM Smith

10:00 - 11:00

Comunicação de risco, percepções de risco e estudos de caso

11:00 - 11:30

Coffee break

11:30 - 12:50

Atividades Práticas com "Site Mock" e "Participant Role Play"

INSCRIÇÕES
http://seminario.ekosbrasil.org

Realização:

Antecedentes do engajamento de partes interessadas,
ferramentas e processos

WORKSHOP

MULTI-TOOL APPROACH
TO IMPROVE STAKEHOLDER

ENGAGEMENT
DAT E :

OCTOBER 30

ENROLLMENT COSTS

Pr e s e n t i a l : R $ 4 5 0 , 0 0

Navigating the world of social impact assessment and stakeholder collaboration can be complex, challenging, and
uncertain. Sometimes, engagement is perceived as a means to create conﬂict and polarize the community. With active
engagement, these barriers can be reduced.
Active engagement, combined with a multi-tool approach can enhance project outcomes, reduce costly delay, avoid
poor public relations, and most importantly, create trusting partnerships among stakeholders. Enhanced and
streamlined projects, result in better outcomes for both the community and the proponents.
Participants will learn the current state of the art in social methods and the process for conducting meaningful active
stakeholder engagement. This workshop will guide the participants through a brief background of theory,
methodology, tools, and case studies. The participants will also be given a hands-on activity including introduction to
tools, and a design charrette to a mock site.
The potential audience includes environmental professionals, regulators, PRPs, community members, and other
stakeholders (such as property developers and non-proﬁt interest groups).

SPEAKERS

SCHEDULE

Reanne Ridsdale
PhD Student
Ryerson University

09:00 - 10:00

Dr. Melissa Harclerode
ENV SP
CDM Smith

10:00 - 11:00

Risk Communication, Risk Perceptions, & Case Studies

11:00 - 11:30

Coffee break

11:30 - 12:50

Hands-on Activities with Mock Site & Participant Role Play

REGISTRATION
http://seminario.ekosbrasil.org

Organization:

Background to Active Stakeholder Engagement, Tools &
Process
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