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7.2. Programa de Comunicação Social 

7.2.1. Justificativa e Antecedentes 

O Programa de Comunicação Social - PCS visa desenvolver atividades de 

comunicação de forma integrada com as atividades dos outros Programas 

apresentados neste estudo. Este esclarecerá as questões relacionadas à 

execução do empreendimento, aos grupos de interesse afetados direta ou 

indiretamente, buscando desta forma minimizar os impactos ambientais 

negativos, e, ainda maximizar os positivos, mantendo um canal de 

comunicação aberto com as comunidades locais.  

Por meio deste Programa, somado ao fato da já estabelecida presença da 

TRANSPETRO e PETROBRAS na área de influência do empreendimento, e, 

de sua integração com a comunidade por meio de suas Assessorias de 

Comunicação Social, pretende-se introduzir as informações especificas do 

empreendimento utilizando-se os espaços gerados para prestar 

esclarecimentos e informar à comunidade. 

 

7.2.2. Objetivos do Programa 

Objetivo Geral 

O objetivo geral do Programa é a criação de um canal de comunicação entre o 

empreendedor e os grupos de interesse que serão diretamente afetados pelo 

empreendimento, de forma a esclarecer questões sobre o mesmo e de suas 

implicações sociais e ambientais.  

 

Objetivos Específicos 

O programa possui os seguintes objetivos específicos: 

 Divulgar, para os grupos de interesse, informações a respeito das 
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características, impactos ambientais e sociais efetivos e prováveis do 

empreendimento, bem como as medidas de mitigação e controle a 

serem tomadas, a legislação aplicável ao mesmo, e seu significado 

econômico e social, dentro do contexto nacional, regional, e local. 

 Minimizar os riscos de acidente relativos principalmente às atividades no 

ambiente, interagindo com a comunidade local e trabalhadores 

envolvidos nas obras. 

 Esclarecer a continuidade das atividades seguintes à obra de ampliação 

do píer enfatizando as normas de segurança necessárias à proteção da 

comunidade. 

 Trabalhar com a força de trabalho temas referentes à convivência 

comunitária, respeito ambientar e saúde. 

 

7.2.3. Metas 

O programa possui as seguintes metas: 

 Realização de reuniões com todos os grupos de interesse; 

 Distribuição de pelo menos 10.000 informativos impressos na fase de 

construção; 

 Publicar e veicular informações em todos os jornais e rádios da Área de 

Influência do empreendimento; 

 Nenhum acidente com a comunidade durante todas as fases do 

empreendimento; 

 Realizar palestras e treinamento para toda a força de trabalho envolvida 

na construção, e posteriormente nas manutenções, do empreendimento, 

sobre normas de conduta com a comunidade.  

 Abranger a totalidade dos grupos de interesse diretamente atingidos 

pelo empreendimento, por intermédio dos diferentes mecanismos já 
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implementados pelo Setor de Comunicação Social da Empresa. 

 

7.2.4. Indicadores 

Para avaliar as metas pretendidas, foram selecionados os seguintes 

indicadores: 

 Número de reuniões realizadas nos municípios da área de influência, 

com presença dos diversos segmentos da sociedade envolvidos; 

 Número de matérias publicadas, a respeito do empreendimento, 

veiculadas nos principais jornais e rádios da região;  

 Número de informativos impressos distribuídos; 

 Número de acidentes gerados envolvendo os diversos grupos de 

interesse; 

 Número de ligações recebidas pelo canal Telefone Verde, vinculado ao 

TASSE; 

 Número de eventos realizados para públicos interno e externo, como 

participação de atividades promovidas por escolas e realização de 

palestra. 

O quadro abaixo relaciona os objetivos, as metas e os indicadores a serem 

alcançados. 
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Objetivos Específicos Metas Indicadores 

1. Divulgar, para os grupos de 
interesse, informações a respeito 
das características, impactos 
ambientais e sociais efetivos e 
prováveis do empreendimento, bem 
como as medidas de mitigação e 
controle a serem tomadas, a 
legislação aplicável ao mesmo e 
seu significado econômico e social, 
dentro do contexto nacional, 
regional e local; 

1.1. Realização de 
reuniões com todos os 
grupos de interesse; 

 

1.2. Publicar e veicular 
informações em todos os 
jornais e rádios da AI; 

 

1.3. Distribuição de pelo 
menos 10.000 
informativos impressos na 
fase de construção. 

1.1.Número de 
reuniões realizadas 
nos municípios da 
área de influência; 

 

1.2. Número de 
matérias publicadas, 
a respeito do 
empreendimento, 
veiculadas nos 
principais jornais e 
rádios da região; 

 

1.3. Número de 
informativos 
impressos 
distribuídos. 

2. Minimizar os riscos de acidente 
relativos principalmente às 
atividades no ambiente, interagindo 
com a comunidade local e 
trabalhadores envolvidos nas obras. 

2. Nenhum acidente com 
a comunidade durante 
todas as fases do 
empreendimento. 

2. Número de 
acidentes gerados 
envolvendo os 
diversos grupos de 
interesse. 

3. Esclarecer a continuidade das 
atividades seguintes à instalação do 
Ampliação do Pier do TASSE 
Submarino do TASSE – dentro da 
Licença de Operação – enfatizando 
as normas de segurança 
necessárias à proteção da 
comunidade. 

3. Abranger a totalidade 
dos grupos de interesse 
diretamente atingidos pelo 
empreendimento, por 
intermédio dos diferentes 
mecanismos já 
implementados pelo Setor 
de Comunicação Social da 
Empresa. 

3. Número de 
ligações recebidas 
pelo canal Telefone 
Verde, vinculado ao 
TASSE. 

4. Trabalhar com a força de trabalha 
temas referentes à convivência 
comunitária, respeito ambientar e 
saúde. 

4. Realizar palestras e 
treinamento para toda a 
força de trabalho 
envolvida na construção, e 
posteriormente nas 
manutenções, sobre 
normas de conduta com a 
comunidade. 

4. Número de 
acidentes gerados 
envolvendo os 
diversos grupos de 
interesse. 
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7.2.5. Público Alvo - Grupos de Interesse 

O público alvo, caracterizado por diversos grupos de interesse da Área de 

Influência do empreendimento, foi constituído como segue: 

Público Interno do Terminal: é constituído pela totalidade de 

trabalhadores do Terminal do TASSE; 

Força de trabalho da Obra: constituído pela totalidade de pessoas que 

estarão trabalhando nas obras de ampliação do TASSE (trabalhadores da 

PETROBRAS, TRANSPETRO e da Contratada, estando também 

contemplados neste grupo todos os trabalhadores das subcontratadas para 

a execução das obras no local e canteiro); 

Instituições Governamentais: neste grupo estão incluídas as principais 

representações públicas que tem relação direta com as obras.  

Organizações da Sociedade Civil: as principais organizações deste grupo 

(ONG’s, associações comerciais, universidades, clubes de serviço,  

sindicatos, entre outros) na AI estão listadas no quadro a seguir: 

Setor Empresarial: representam este grupo as associações que reúnem as 

empresas privadas em São Sebastião. 

 

7.2.6. Metodologia e Descrição 

O PCS deve ser o principal instrumento de divulgação, informação e de 

esclarecimentos a respeito das obras de instalação da Ampliação do Pier do 

TASSE para os grupos de interesse identificados na AI do empreendimento. 

Para isto deverá usar veículos de comunicação apropriados para cada grupo 

de interesse bem como de material gráfico acessível que cumpra sua função 

informativa e esclarecedora.  

As informações devem ser passadas em linguagem clara e simples, para que 

possam ser facilmente compreendidas pelos diferentes grupos de interesse. 
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Devem também, de forma imprescindível, ser verdadeiras e fiéis à realidade do 

empreendimento.  

As ações básicas do PCS para divulgação do empreendimento serão: 

 

Informação de Massa (imprensa local: rádios e jornais) - deverá ser realizada 

entrevista coletiva com as rádios e jornais locais para lançar e esclarecer 

questões sobre a ampliação do Píer do TASSE.  

Informações importantes que tenham como objetivo a divulgação de massa 

poderão ser veiculadas em rádios e jornais locais visando assegurar ampla 

divulgação, como por exemplo, a divulgação de assunto, data, local e hora 

das reuniões abertas à comunidade.   

Deverão ser enviados periodicamente releases a respeito do andamento do 

empreendimento. 

 

Reuniões com os grupos de interesse - Estas deverão ser realizadas para 

promover discussões e esclarecimentos a respeito do empreendimento com 

representantes da comunidade.  As reuniões iniciarão com antecedência de 

30 dias do início das obras de ampliação do Píer do TASSE.   

Em cada atividade a comunicação deverá divulgar de forma ampla e clara 

os objetivos do empreendimento. Todas as reuniões deverão ser definidas 

por meio de um roteiro básico adequado segundo as demandas dos grupos 

de interesse.  

Todas as reuniões deverão ser comprovadas por Listas de presença e 

registro fotográfico.  As reuniões deverão ser acompanhadas por 

profissional de comunicação a ser definido pela TRANSPETRO e 

PETROBRAS. O roteiro básico proposto para as reuniões é apresentado no 

Quadro abaixo. 
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Abertura da reunião. 

Apresentação breve das atividades da TRANSPETRO em SP, bem como 
quem são as empresas que estão contratadas para executar as obras de 
ampliação do Píer do TASSE 

Apresentação do empreendimento e seus objetivos por meio de palestra. 

Fala do Profissional de Comunicação destacando a importância da 
participação da Comunidade nas questões de segurança no local das 
obras antes, durante e após ampliação do Píer do TASSE. Serão utilizados 
recursos de animação gráfica projetada em tela (ou computador), 
colocados banners (painéis) nos locais das reuniões. 

Intervalo para o café 

Apresentação das práticas e cuidados de Segurança, Meio Ambiente e 
Saúde – SMS da TRANSPETRO que estão sendo adotados pelas 
empreiteiras. 

Divulgação do número do Telefone Verde para eventuais considerações a 
respeito das obras e apresentando – o como canal de comunicação direta 
com as comunidades. 

Espaço para dúvidas, perguntas, sugestões e esclarecimentos. 

Encerramento. 

 

Informativos impressos (panfletos e cartilhas educativas) – estes deverão ser 

confeccionados enfocando a descrição das atividades, os aspectos ambientais 

da área de influência do empreendimento, impactos ambientais efetivos e 

potenciais da atividade, medidas mitigadoras e legislação aplicável ao 

empreendimento, em linguagem que possibilite a compreensão das 

informações pelos segmentos atingidos. Os materiais impressos serão 

distribuídos nas reuniões com os grupos de interesse.  

Para quantificar o número de informativos a serem impressos e distribuídos, 

considerou-se como base de cálculo, o atendimento a 10% da população da 

área de influência. Esse critério foi utilizado levando-se em conta que, uma vez 

distribuídos, esses impressos proporcionam um efeito multiplicador na 

divulgação das atividades do empreendimento. Com base nesse critério, e 

considerando-se que a população da área de influência é de aproximadamente 

100.000 habitantes, obteve-se um subtotal de aproximadamente 10.000 

impressos. 
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Cartazes informativos - serão confeccionados e fixados no local de influência 

das obras, como forma de prevenção a acidentes envolvendo os grupos de 

interesse e os trabalhadores do empreendimento.  Estes cartazes devem 

informar sobre a natureza das obras, sua duração prevista, e sobre a 

necessidade de manter-se afastado por motivos de segurança.  

 

Canal Telefone Verde - trata-se de um telefone 0800, de discagem gratuita de 

número 0800-128121, aberto à comunicação com a sociedade, no intuito de 

receber sugestões e reclamações, não apenas durante o período das obras de 

instalação e operação da ampliação do Píer do TASSE, mas também 

permanentemente no decorrer do período de operação do TASSE. As 

solicitações realizadas pelo canal Telefone Verde serão encaminhadas para a 

Assessoria de Comunicação da TRANSPETRO para que esta os repasse aos 

interessados e respondentes. 

 

7.2.7. Etapas de Execução 

As etapas para execução deste Programa de comunicação envolvem 

inicialmente, antes do início da construção, a divulgação do início das obras por 

meio de releases (notas) enviados para a mídia local, e as reuniões com os 

grupos de interesse, por meio de convites impressos e reforço telefônico.  Após 

o início das obras, as reuniões deverão continuar ocorrendo durante toda a 

fase de instalação.  As reuniões serão realizadas, em local a ser definido, de 

acordo com a disponibilidade e adequação aos grupos de interesse. 

Durante todo o tempo das operações marítimas, na construção, serão 

divulgados avisos para as embarcações sobre a restrição à navegação na área 

das obras, através da rádio marítima, por intermédio da Capitania dos Portos. 

O PCS terá início antes da instalação das obras, e encerramento no final das 
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mesmas.  Entretanto, algumas ações terão continuidade através da Assessoria 

de Comunicação do TASSE.  Estão previstas as seguintes ações de 

continuidade: 

 Atendimento das demandas da comunidade através do telefone verde; 

 Participação nos eventos das entidades e realização de parcerias com 

as ONG’s e associações buscando estreitar relacionamento com os 

grupos de interesse; 

 Apoio a Programas Ambientais, Sociais e educativos de acordo a 

disponibilidade orçamentária da TRANSPETRO. 

 

7.2.8. Acompanhamento e Avaliação 

Para um efetivo acompanhamento, todos os registros referentes às ações 

executadas serão arquivados. Deverão ser realizadas fotos, contabilizados os 

números de convites enviados, o número de atas de reunião assinadas, o 

número de anúncios de rádio vinculados, o número de contatos com os meios 

de comunicação regionais e estaduais e ainda, o número de releases enviados 

pela ASCOM para posterior montagem de relatório.   

Serão realizadas reuniões entre os profissionais responsáveis pela execução 

do PCS a fim de discutir e avaliar o mesmo. Será ainda efetuada avaliação e 

tratamento estatístico dos dados de reclamações e sugestões dos grupos de 

interesse realizadas ao longo da execução do Programa.   

A respeito do atendimento aos objetivos e metas também será elaborado 

relatório compilando todas as informações e evidências que comprovem o 

efetivo atendimento aos mesmos, para posterior envio ao CETESB.  Todas 

estas ações serão executadas no intuito de aprimorar as ações de 

comunicação social executadas pela TRANSPETRO e PETROBRAS. 
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7.2.9. Inter-relação com Outros Programas e Programas 

O PCS está relacionado com todos os Programas, já que o objetivo do mesmo 

é a criação de um canal de comunicação entre o empreendedor e os grupos de 

interesse identificados, de forma a esclarecer questões sobre o 

empreendimento e de suas implicações sociais e ambientais. Sendo assim, os 

grupos de interesse deverão ser informados a respeito de todos os Programas 

que fazem parte deste RAP, em especial às ações que serão adotadas a 

respeito dos cuidados ambientais necessários para a execução do 

empreendimento em questão. 

 

7.2.10. Atendimento a Requisitos Legais e Outros Requisitos 

Este PCS está em conformidade com a legislação ambiental vigente e aplicável 

e, em especial à: 

Lei Federal n° 6.938/81 - Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e da outras 

providencias. 

Lei Federal n° 7.347/98 - Disciplina a Ação Civil Pública de 

Responsabilidade Por Danos Causados ao Meio Ambiente, ao Consumidor, 

a Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico e 

Paisagístico (Vetado) e dá outras Providências. 

Lei Federal n° 9.795/99 - Dispõe sobre a Política Nacional de Educação 

Ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras 

providências. 

Lei Federal n° 9.966/00 - Dispõe sobre a prevenção, o controle e a 

fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras 

substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional e dá 

outras providências. 

Lei Federal n° 9.605/98 - Dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
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derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 

providências (Lei de Crimes Ambientais). 

Resolução nº 357/05 do CONAMA, revoga a Resolução nº 020/86 - 

Estabelece a classificação das águas doces, salobras e salinas, definindo 

ainda limites de contaminantes para os corpos d’água e os limites para 

lançamento de efluentes. 

 

7.2.11. Recursos Necessários 

O PCS envolverá um profissional contratado pela Engenharia da PETROBRAS 

sob supervisão da ASCOM da TRANSPETRO, o qual estará em contato 

permanente com os grupos de interesse e com a força de trabalho.  A 

profissional de comunicação da TRANSPETRO e sua equipe, juntamente com 

a profissional de Comunicação da Engenharia da PETROBRAS ficarão 

responsáveis pela criação dos materiais impressos bem como pela sua 

adequação de linguagem, a fim de que seja acessível a todos os grupos de 

interesse bem como pela divulgação das informações e distribuição dos 

materiais informativos. O principal apoio para o pessoal da comunicação social 

será fornecido pelos diversos setores da TRANSPETRO e PETROBRAS, que 

disponibilizarão as informações técnicas. Com relação aos recursos financeiros 

necessários para implementação do PCS, esses estão orçados no Setor de 

Comunicação Social da TRANSPETRO. 

 

7.2.12. Cronograma Físico 

O presente Programa se estenderá até o final da construção do Píer do TASSE 

Para a fase de operação serão definidas ações no âmbito da obtenção da LP. 

A realização das ações deste Programa deve seguir conforme apresentado no 

quadro a seguir. 
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Ações do PCS 
Antes do Início da 

Construção 
Fase de Construção 

Fase de 
Operação 

Dias em relação ao início 
da construção 

-60 -30 -20 -15 +30 +60 +90 +100 ∞ 

Detalhamento das ações e 
cronograma de execução 

X         

Divulgação na imprensa  X X X X X X X  

Afixação dos banners e 
placas de sinalização 

 X X X      

Reuniões com os grupos 
de interesse e distribuição 
dos materiais gráficos 
(boletins, panfletos e 
cartazes)  

 X X X X X X X  

Elaboração do relatório do 
período de instalação 

      X X  

Ações de Continuidade 
desenvolvidas pela 
Assessoria de 
Comunicação da 
TRANSPETRO 

        X 

 

7.2.13. Responsabilidade Institucional pela Implementação do 

Programa 

A implantação do Programa estará sob a responsabilidade da TRANSPETRO 

através da ASCOM (Assessoria de Comunicação) da empresa, juntamente 

com a Comunicação da ENGENHARIA da PETROBRAS. 

 

7.2.14. Responsáveis Técnicos 

Os responsáveis técnicos por este Programa são: 

-Assessora de Comunicação Social da TRANSPETRO. 

-Assessora de Comunicação da Engenharia da PETROBRAS  


