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1.  Programa de comunicação social 

 

 

A comunicação social compreende o desenvolvimento de ações de esclarecimento das 

populações diretamente afetadas, residentes ou não na área diretamente afetada, população 

dos municípios afetados e da bacia, através da informação sintética das principais 

características do empreendimento, de suas etapas e cronograma básico, dos impactos a 

serem causados pela implantação e operação do empreendimento, e das medidas a serem 

implementadas para mitigar ou compensar estes impactos. 

 

 

A. Abrangência 

 

Este programa tem como público alvo o conjunto da população da ADA e municípios 

atingidos, bem como os habitantes da região situada ao longo dos possíveis traçados das 

linhas de transmissão. 

 

 

B. Objetivos e Justificativa 

 

O acesso às informações sobre o empreendimento é direito da população da ADA, e é 

necessário para o andamento adequado do projeto manter esta população informada acerca 

das ações envolvidas na implantação do empreendimento, de seus reais impactos e das ações 

a serem tomadas pelo empreendedor e pelos órgãos públicos em geral. Estas providências 

objetivam evitar a apreensão generalizada por parte das pessoas residentes na área, que tem 

origem no desconhecimento das ações relacionadas ao empreendimento e de seu 

desdobramento ao longo do tempo, bem como suas expectativas. 

 

Um programa de esclarecimento se justifica em função potencialização a eficiência nos 

programas ambientais, através do envolvimento da população local em sua implementação, 

já que algumas ações interferirão no comportamento da população em relação ao uso do 

ambiente. 

 

Os objetivos são: 

 

 Evitar especulação e boatos, especialmente sobre eventuais e supostos prejuízos aos 

proprietários das áreas afetadas; 

 Evitar especulação imobiliária, informando a respeito dos procedimentos para avaliação 

e indenização das terras afetadas; 

 Evitar expectativas de crescimento econômico discordantes com o porte da obra , 

capacidade de geração e desconhecimento do funcionamento do sistema energético; 

 Evitar expectativas no mercado de trabalho, dimensionando corretamente as 

oportunidades geradas; 

 Evitar expectativa de incrementos irreais na arrecadação pública e no decorrente 

fortalecimento da gestão política; 
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C. Estratégia geral 

 

Apresentar o projeto e esclarecer a população acerca dos programas ambientais e as fases da 

obra em curso à entidades representativas da população e a população afetada, através de 

reuniões expositivas e informativos, previamente programadas e convites (com datas e local) 

a serem fixados em locais públicos e divulgados em rádios de audiência local e regional.  

 

A informação da comunidade implica na co-participação e na conscientização tanto dos 

impactos positivos e negativos, quanto da necessidade de maior conservação ambiental da 

bacia (AI). Assim, ações e empreendimentos futuros, de qualquer natureza, deverão 

considerar holisticamente o uso do ambiente e dos recursos naturais. Incluem-se todas as 

atividades, com potencial poluidor difuso e pontual, que possam ser afetadas ou possam 

afetar o empreendimento. 

 

 

D. Ações 

 

 Execução de reunião técnica pública, em consonância com a Resolução CONAMA n.º 

279/2001, incluindo palestra explanativa das fases do empreendimento, impactos, 

medidas e programas; 

 Elaboração e veiculação de materiais de divulgação das etapas do empreendimento, na 

forma de textos para comunicados em rádios e informativos a serem fixados em locais 

públicos (prefeituras municipais, instituições bancárias, clubes de serviço e 

estabelecimentos agropecuários). 

 

 

E. Cronograma  

 

A realização das atividades compreende: 

 Reunião técnica: imediantamente após a emissão da licença de instalação, a ser 

determinada pelo IAP; 

 Comunicados técnicos em rádio e informativos a serem fixados em locais públicos: 

durante os dois primeiros meses a partir da emissão da licença de instalação e dois meses 

que precedem o início da fase operação. 

 

 

F. Entidades intervenientes 

 

Este programa é de responsabilidade do empreendedor, que deverá contar com assessoria 

para as questões apontadas, para estabelecer as atividades necessárias e estratégicas técnicas 

a adotar, em consonância aos procedimentos apontados pelo IAP. A promoção da reunião 

técnica informativa é promovida pelo IAP, com apoio e expensas do empreendedor. 


