
Programa de Comunicação e Participação Social  

 
O Programa de Comunicação e Participação Social prevê estabelecer uma interface entre a população 
e o empreendimento, com o objetivo de manter todos informados sobre a ampliação e operação da 
usina e suas possíveis interferências. A comunicação deve contribuir para a inserção regional da usina, 
que contribui com o desenvolvimento socioambiental da região como um todo, principalmente com 
os municípios de influência direta.  

As ações propostas no Programa de Comunicação e Participação Social visam promover o diálogo e o 
relacionamento com o público alvo e têm como objetivos: 

 Garantir um processo de participação dos trabalhadores e da comunidade em todas as fases 
do empreendimento: ampliação e operação; 

 Manter os trabalhadores da usina informados acerca da sua ampliação e operação, 
estabelecendo um diálogo permanente a fim de administrar os conflitos, articular soluções e 
minimizar os possíveis transtornos acarretados aos colaboradores; 

 Manter a comunidade regional informada acerca da ampliação e operação da usina, 
estabelecendo um diálogo permanente a fim de administrar os conflitos, articular soluções e 
minimizar os possíveis transtornos acarretados às pessoas; 

 Preparar a população para o convívio seguro com as possíveis alterações ambientais e sociais 
causadas pela ampliação do empreendimento; 

 Criar mecanismos que possam promover uma comunicação democrática e participativa entre 
os diversos públicos envolvidos na usina; 

 Assegurar que a comunidade envolvida tenha referências suficientes sobre o 
empreendimento; 

 Apoiar os demais programas e projetos ambientais do PBA, subsidiando o planejamento e a 
execução das diversas ações que apresentem interfaces com as atividades de comunicação 
social; 

 Divulgar os cuidados ambientais que estão previstos com a ampliação da usina através dos 
programas ambientais que constituem a Gestão Ambiental do empreendimento; 

 Contribuir para minimizar os possíveis impactos socioambientais inerentes ao projeto, 
mantendo aberto um canal de diálogo permanente com a população diretamente afetada; 

 Aperfeiçoar os benefícios proporcionados pelo empreendimento, principalmente os 
relacionados à geração de emprego e outras oportunidades na região. 

 
 
 
 


