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OBJETIVO 

O Programa de Comunicação Social (PCS) tem por objetivo o 

estabelecimento de canais de comunicação contínuos com a comunidade e 

atores sociais inseridos que vivem na área de influência da unidade portuária, 

proporcionando não somente uma proximidade entre as partes, mas igualmente 

com a intencionalidade de promover maior visibilidade, credibilidade e 

transparência das informações, atividades e programas sob a gestão do porto. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Contribuir para minimizar/mitigar possíveis impactos socioambientais da 

empresa, mantendo canal de diálogo permanente com a comunidade e 

atores envolvidos;  

• Planejar de maneira integrada as ações de comunicação social a serem 

desenvolvidas no âmbito da Licença de Operação do porto, garantindo que 

as informações transmitidas sejam eficientes, precisas e claras; 

• Identificar os atores a serem envolvidos nas campanhas de divulgação e 

democratização da informação, incluindo a população e atividades 

econômicas que poderão ser diretamente ou indiretamente afetadas; 

• Divulgar informações sobre as características e importância do porto, seus 

benefícios (econômicos, socioambientais, mobilidade e outros), abordando 

os impactos positivos, as mitigações dos impactos negativos decorrentes da 

operação portuária e a importância estratégica do porto como instrumento 

potencializador de desenvolvimento local e regional;  

• Esclarecer sobre as atribuições e responsabilidades do empreendedor, suas 

possibilidades e diferença entre o processo de licenciamento e as políticas 

públicas sob responsabilidade de outros atores governamentais; 

• Divulgar permanentemente, de forma clara a públicos diversos na área de 

influência do projeto, informações relativas ao empreendimento como 

alterações no cotidiano da população, alterações nas vias de acesso e de 

circulação existentes nas áreas de influência e demais informações 

pertinentes; 
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• Interagir e apoiar os demais programas ambientais divulgando seus 

resultados; 

• Estabelecer um “Sistema de Recepção de Sugestões, Reclamações e 

Elogios” acessível à população da área de influência e aos trabalhadores; 

• Garantir espaços para a disseminação de peças educomunicativas 

produzidas pela comunidade inserida na área de influência da atividade 

portuária; 

• Garantir o amplo e antecipado acesso às informações sobre o 

empreendimento, impactos socioambientais associados e Programas 

Ambientais; 

• Possibilitar um diagnóstico social participativo, com atualização do 

empreendedor acerca dos impactos do empreendimento, de modo a adequar 

sistematicamente as medidas mitigadoras; e 

• Assegurar o cumprimento das leis que garantem à população em geral o 

acesso e a democratização a informação. 

METAS 

• Produzir/disseminar informações sobre a operação portuária e seus 

impactos, em diferentes formatos (materiais impressos, audiovisuais) com 

vista a alcançar as comunidades inseridas na área de influência do porto 

organizado; 

• Manter a divulgação continuada e permanente das atividades e documentos 

relacionados aos processos de gestão ambiental portuária ligados ao 

empreendimento; 

• Criar e manter em atividade canal de comunicação/ouvidoria, durante a 

operação do empreendimento, garantindo resposta a dúvidas e reclamações 

no menor prazo possível; e 

• Manter a população ciente de eventuais alterações que impactam a relação 

porto-cidade. 
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INDICADORES 

• Número de sugestões, elogios e queixas respondidos em relação ao total 

recebido via canais de comunicação disponibilizados;  

• Tempo de resposta aos demandantes; 

• Número de peças de comunicação produzidas e disseminadas à sociedade 

local e aos usuários sobre o empreendimento e sobre os Programas 

Ambientais; e 

• Número de acessos ao sítio eletrônico disponibilizado. 

PÚBLICO-ALVO 

• Colaboradores diretos; 

• Prestadores de serviços portuários e operadores portuários; 

• Caminhoneiros; 

• Trabalhadores portuários avulsos; 

• Tripulantes dos navios; 

• População localizada na área de influência do porto; 

• Imprensa local; 

• O Poder Público (Prefeituras Municipais e as suas Secretarias etc.);  

• Instituições locais: Escolas, Organizações da sociedade civil representativa, 

dentre as quais ONGs, Sindicatos, Associações de moradores de bairros,  

etc.; e 

• Entre outros. 

METODOLOGIA 

A metodologia de desenvolvimento do PCS deve ser embasada em 

estratégias de ação, táticas de divulgação, táticas de relacionamento e 

monitoramento e avaliação. As táticas de relacionamento integrantes do 

presente PCS podem ser divididas em dois grupos: 

I. Público interno: composto pelos colaboradores diretos, prestadores de 

serviços na área portuária e operadores portuários, caminhoneiros e 

tripulantes de navios;  
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II. Público externo: composto da sociedade circunvizinha da área de influência. 

PRODUÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO 

O Programa de Comunicação Social centralizará a produção e 

disponibilização de materiais informativos/educativos para os vários Programas 

Ambientais a serem executados. 

• As informações a serem contidas nesses materiais serão discutidas com as 

equipes técnicas específicas dos Programas, que já terão avaliado as 

solicitações recebidas pelos canais de comunicação disponibilizados à 

sociedade. Todo o material deverá ser produzido em linguagem acessível e 

adequada aos diferentes públicos, com identidade visual própria, a fim de 

homogeneizar as matérias; 

• Produção e divulgação de peças educomunicativas, em formato de vídeos, 

podcast ou outros suportes, produzidos pelos atores sociais que vivem nas 

comunidades situadas na área de influência da unidade portuária; 

• O conteúdo das mensagens a serem difundidas informará e esclarecerá a 

população sobre a necessidade e objetivos do empreendimento e do 

licenciamento ambiental. Para tanto, utilizará abordagens que resultem em: 

o Nivelamento e coerência das informações dadas entre os públicos 

envolvidos, com a veiculação de informações corretas e claras sobre o 

empreendimento e o recebimento de reclamações e consultas de 

maneira abrangente, com seu atendimento sendo feito com civilidade e 

presteza, contribuindo para o nível de satisfação de usuários e partes 

interessadas; e 

o Seleção de ferramentas informativas de difusão que sejam mais eficazes 

para o objetivo deste Programa e adequadas para os diferentes públicos 

alvo. 

• Deve-se destacar a produção de material específico para os seguintes 

públicos: 
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o Público interno – composto pelos colaboradores diretos, prestadores de 

serviço na área portuária e operadores portuários, caminhoneiros e 

tripulantes de navios;  

o Público externo – composto da sociedade circunvizinha da área de 

influência. 

• Boletins informativos periódicos para a população afetada; 

• O conteúdo de informação a ser repassado na fase de operação do porto, a 

cada segmento do público-alvo deverá considerar, o público alvo, a natureza 

e/ou finalidade da informação e mecanismos de atuação, conforme descrito 

no quadro 1: 

Quadro 1. Conteúdo de informação a ser repassado na fase de operação do porto. 

Módulo de Informação - Fase de Operação do Porto 

Público Envolvido Conteúdo da Informação Mecanismos de atuação 

Comunidade do 

entorno, escolas, 

órgãos públicos e 

público interno. 

Conteúdos e informações educativas sobre 

o empreendimento e questões de interesse 

geral, funcionando como canal de 

informação da população acerca da 

operação portuária, devendo ser afixadas 

em pontos estratégicos: refeitórios e áreas 

de circulação interna; órgãos do poder 

público (escolas, postos de saúde), e locais 

de grande circulação (igrejas, bares, 

restaurantes). 

Folders, banners, 

cartazes, mídias sociais e 

sítios eletrônicos entre 

outros. 

Público interno 

Serão produzidos conteúdos e 

informações gerais sobre o 

empreendimento, e sobre as principais 

questões ambientais como mecanismo de 

intercâmbio e integração das ações e 

projetos em desenvolvimento. 

Boletins e folhetos 

informativos, mídias 

sociais entre outros. 

População em geral 

Produção de programas para inserção na 

programação das rádios para divulgação 

desse Programa e esclarecimento de 

dúvidas. 

Programas de rádio, 

mídias sociais entre 

outros. 

População em geral 

Produção de conteúdo com informações 

gerais sobre o empreendimento, seus 

programas preliminares para inserção em 

jornais de circulação local e regional. 

“Releases” para jornais, 

mídias sociais entre 

outros. 

População em geral 

Produção de audiovisual a partir de 

conteúdos informativos e educativos para 

uso em palestras. 

Vídeos, mídias sociais, 

sítios eletrônicos entre 

outros. 
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Módulo de Informação - Fase de Operação do Porto 

Público Envolvido Conteúdo da Informação Mecanismos de atuação 

População em geral 

Estruturação de palestras com temas 

relevantes, divulgando o empreendimento, 

suas ações em prol da população e no 

desenvolvimento de medidas de redução 

de impactos socioambientais. 

Palestras 

População em geral 

Disponibilizar canal de comunicação para 

atendimento às reclamações, dúvidas e 

denúncias. 

Ouvidoria, canal de 

comunicação, ações de 

educação ambiental, entre 

outros. 

CRIAÇÃO DE CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

Criar canais de comunicação, que são espaços concebidos enquanto 

locais de atendimento à população para informar, divulgar, esclarecer dúvidas e 

receber sugestões, preocupações e queixas. 

FORMAÇÃO DE BANCO DE DADOS 

Constituído por dados relacionados a todo o empreendimento bem como 

dos demais Programas Ambientais a serem executados, que centralizará 

informações importantes, tais como comunidades afetadas, cadastro de 

trabalhadores, órgãos e entidades municipais e estaduais e seus contatos, entre 

outros. 

ARTICULAÇÃO 

• Desenvolver atividades e ações de comunicação com o objetivo de 

estabelecer um relacionamento construtivo com as instituições 

governamentais, em especial com as Prefeituras Municipais, com o público 

interno e com a população local e suas entidades representativas;  

• Contribuir na consolidação da imagem positiva do porto entre a população 

das comunidades em geral; e 

• Acompanhar e avaliar as ações durante a execução do Programa. 

EXECUÇÃO 

Atividades antes do início do PCS: 
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• Desenvolver atividades de elaboração e programação do plano de trabalho; 

• Mobilização da equipe responsável; 

• Vistoria e levantamento de dados; 

• Mapeamento das rádios, sites e jornais locais; 

• Elaboração da lista de partes interessadas; 

• Estruturação de sites, mídias sociais e outras atividades com uso da internet. 

Atividades durante a execução do PCS: 

• Implantação do sistema de Ouvidoria por parte do empreendedor; 

• Elaboração de materiais informativos; 

• Veiculação de anúncio em meios de comunicação, contendo informações 

sobre o porto; 

• Disponibilização de informações no site sobre o empreendimento; 

• Mediar comunicação junto as prefeituras municipais e demais entidades das 

áreas afetadas, definidas a partir do levantamento das partes interessadas. 

As campanhas de campo com função dupla de divulgação e 

esclarecimento serão desenvolvidas contemplando as seguintes ações: 

• Divulgação geral do empreendimento e do processo de licenciamento 

ambiental; 

• Características do porto; 

• Impactos positivos e negativos decorrentes da operação portuária; 

• Programas ambientais; 

• Compromissos de mitigação e compensação ambiental assumidos; 

• Divulgar as demandas dos demais programas ambientais do PBA; 

• Atendimento a consultas ao(s) canal(is) de Ouvidoria, site; 

• Realização de palestras e/ou distribuição de material informativo em 

instâncias da população organizada e, se necessário, autoridades 

municipais; 

• Atualização do “Levantamento de Partes Interessadas”. 
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INTERRELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS 

O Programa de Comunicação Social tem relação com todos os demais 

Programas, mas essa relação é muito mais acentuada com o Programa de 

Educação Ambiental. 

ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS 

• Constituição Federal de 5 de outubro de 1988; 

• Lei nº 12.527/2011 - Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII 

do art. 5º , no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição 

Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 

11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro 

de 1991; e dá outras providências.(Lei de acesso à Informação); 

• Lei nº 10.650 de 16 de abril de 2003 – dispõe sobre o acesso público aos 

dados e informações existentes nos órgãos e entidades integrantes do 

Sisnama; 

• Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981 - dispõe sobre a Política Nacional do 

Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá 

outras providências; e 

• Instrução Normativa n° 2/2012 - Estabelece as bases técnicas para 

programas de educação ambiental apresentados como medidas mitigadoras 

ou compensatórias, em cumprimento às condicionantes das licenças 

ambientais emitidas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

O recurso humano será composto minimamente por coordenador 

responsável técnico habilitado pelo seu órgão de classe, se for o caso. 

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

A administração portuária. 
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RELATÓRIOS 
 

Relatórios Periodicidade Conteúdo Geral Destino 

Relatório Anual Anual Descrição das atividades executadas e 
resultados obtidos durante o ano. 

Órgão 

ambiental 

licenciador 

 

TÓPICOS QUE NÃO DEVERÃO SER ABORDADOS NESTE PROGRAMA        

• Apesar da sinergia destas atividades com outros programas ambientais, as 

atividades de comunicação social devem ser bem caracterizadas e não 

poderão ser contabilizadas em duplicidade; e 

• O uso de materiais e serviços produzidos no âmbito do programa não devem 

ser utilizados para efetuar promoção ou propaganda institucional partidária 

ou eleitoral. 

 


