
Programa de
Responsabilidade 
Socioambiental

Conheça o Programa de Responsabilidade 
Socioambiental da Ceran e saiba como 
ajudar sua comunidade



2

Você já deve ter ouvido falar da Ceran. Também já deve ter ouvido falar que é uma empresa que opera 
as Usinas Hidrelétricas Castro Alves, Monte Claro e 14 de Julho. E que essas usinas geram energia para 
o desenvolvimento do Brasil.

O que talvez você ainda não saiba é que a  Ceran faz bem mais do que isso. Além de gerar energia, a 
empresa desenvolve e apoia projetos sociais, envolvendo as áreas de meio ambiente, esporte, cultura, 
educação e saúde. São projetos que auxiliam o desenvolvimento das comunidades dos municípios 
da região de abrangência das três Usinas e que fazem parte do Programa de Responsabilidade 
Socioambiental (PRS).

Gostaríamos de convidá-lo a fazer parte do nosso PRS. Sua participação é muito importante. Precisa-
mos de seu envolvimento e engajamento para identificação e implantação de projetos sociais que pos-
sam melhorar a comunidade onde você mora.

Nas próximas páginas, você conhecerá os principais procedimentos que são adotados para a 
identificação, análise, seleção e implantação de projetos sociais.
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O que é um projeto social?
 
É “um empreendimento planejado, que consiste num conjunto de atividades 
interrelacionadas e coordenadas para alcançar objetivos específicos dentro dos limites 
de um orçamento e de um período de tempo dados”.
(ONU – Organização das Nações Unidas)

O que é objetivo?

Um objetivo pode ser definido como um propósito ou alvo que se pretende atingir. Tudo 
aquilo que se deseja alcançar através de uma ação clara e explícita. O Objetivo Geral tem 
o caráter de ser o foco central, motivador de todos os demais objetivos e ações a serem 
planejadas para formar o projeto.
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O Programa de Responsabilidade Socioambiental é uma iniciativa criada pela Ceran, com a 
função de apoiar projetos que auxiliem na melhoria da qualidade de vida e na promoção do 
desenvolvimento das instituições e comunidades dos municípios da área de abrangência 
das Usinas Hidrelétricas Castro Alves, Monte Claro e 14 de Julho.

Para que serve o PRS?
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Como funciona esse Programa? 

O Programa de Responsabilidade Socioambiental possui normas e diretrizes para analisar projetos. Devem ser 
elaborados por instituições e se enquadrarem em uma das seis linhas de atuação do programa: 

• Saúde: projetos que se enquadram nos Programas administrados pelo Ministério da Saúde, a saber:

 Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica – PRONON: apoio a projetos que prestam serviços 
médico-assistenciais voltados à atenção e cuidado da pessoa com câncer. 

 Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência – PRONAS: apoio a 
projetos que incluam prestação de serviços médico-assistenciais e de apoio à saúde da pessoa com deficiência.

• Educação/Crianças e Jovens (FIA): projetos aprovados pelo CMDCA e que sejam educativos, proporcionem 
modo de vida saudável, afastando crianças e adolescentes de situações de risco, profissionalização de jovens, 
permitam a inclusão social, capacitação de recursos humanos da rede de direitos, entre outros.

• Terceira Idade/Lei do Idoso: apoio a projetos aprovados pelo Conselho do Idoso, com o objetivo de assegurar 
direitos sociais e criar condições para promover autonomia dos idosos e participação efetiva na sociedade,          
priorizando saúde física e mental, agregando conhecimento e que sejam atrativos para pessoas da terceira idade. 

• Cultura (Lei Rouanet): projetos aprovados pelo Ministério da Cultura - Art. 18 (100% isenção fiscal), que 
promovam a democratização da cultura com métodos didáticos, valorizem a cultura local/regional e ofereçam 
participação gratuita para as comunidades.

• Esporte (Lei incentivo ao Esporte): projetos aprovados pelo Ministério do Esporte que atendam grupos de 
pessoas, e não atletas individuais, utilizem o esporte como meio saudável de vida, contribuam para prevenção de 
situações de riscos e sejam educativos, realizados no contraturno escolar e gratuitos para os participantes. 
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Como faço para 
elaborar um projeto?

O primeiro passo é identificar alguma necessidade ou algo que possa ser feito para melhorar a
realidade de uma comunidade. Em seguida é preciso planejar o que será desenvolvido, 
definindo o público a ser beneficiado, os objetivos do projeto, as estratégias e os recursos 
necessários. Convém ainda pensar nos parceiros que poderão participar, a forma de divulgação 
e o cronograma das atividades.

Com as respostas para essas perguntas, fica mais fácil de preencher o formulário que está 
disponível no site da Ceran. Lá também você encontrará o arquivo “Roteiro para Elaboração de 
Projetos”, que ajudará no preenchimento do formulário.

Como sugestão, converse com seus amigos, reúna-se com sua comunidade. É possível que 
existam boas ideias e bons projetos que possam ser apoiados pelo PRS.
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Como faço para cadastrar um projeto? 

Depois de elaborar o projeto, você deve acessar o site da Ceran (www.Ceran.com.br) e 
preencher o formulário disponível. 

No site da Ceran esse formulário está disponível no tópico “Projetos Sociais” e no 
subtópico “Cadastre seu projeto”. 

E lembre-se: preencher corretamente esse formulário é uma das etapas do processo de 
elaboração e cadastramento de projetos. 

Dica: no formulário a ser preenchido há botões de ajuda que explicam como cada 
item deve ser descrito.

Escreva e salve o seu projeto no formato Word antes de cadastrar no SGP. Assim 
você evita a perda de informações e aproveita o modelo para enviar a outros 
parceiros potenciais.
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Todos os projetos são aprovados? 

Não, para ser aprovado, o  projeto precisa cumprir alguns requisitos.
1. Estar devidamente cadastrado no site da Ceran. 
2. Conter todas as informações solicitadas pelo formulário disponível no site da Ceran. 
3. Enquadrar-se em uma das seis linhas de atuação do Programa de Responsabilidade 
Socioambiental. 
4. Ser aprovado após análise da comissão avaliadora.

Há projetos que não se enquadram no PRS? 

Sim, há alguns projetos que não se enquadram. Confira:
•  Campanhas para eleger pessoas a cargo público ou para causas pessoais.
•  Projetos em que os serviços prestados sejam limitados a membros de um grupo 
específico ou que tenham práticas religiosas, políticas ou discriminatórias.
•  Projetos que não preveem parcerias e/ou contrapartidas. 
•  Projetos apresentados por instituições sem idoneidade comprovada ou instituições já 
apoiadas, mas cujo projeto não atingiu os objetivos ou não fez a correta prestação de 
contas. 
•  Projetos apresentados por instituições que não estejam diretamente relacionadas ao 
público alvo (região de abrangência das Usinas).
•  Projetos cuja manutenção e/ou sustentabilidade não esteja garantida.
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Quem pode apresentar 
projetos? 

Somente Pessoas Jurídicas 
devidamente cadastradas.

Você pode identificar os projetos nas comunidades de várias formas:
·  Visitando instituições.
·  Envolvendo-se em atividades sociais que são desenvolvidas por uma instituição.
·  Conversando com seus amigos e vizinhos.
·  Participando de atividades sociais que são desenvolvidas pela Ceran.
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Quando os projetos precisam ser cadastrados?
Eles podem ser cadastrados a qualquer momento. 

Quando os projetos são avaliados?
A avaliação é feita duas vezes por ano, ao final de cada semestre.

O que a instituição precisa fazer após aprovar um projeto? 
Ela assinará um Termo de Patrocínio que estabelece as regras jurídicas a que deverá 
obedecer. Em seguida serão repassados os valores definidos no Termo de Patrocínio para 
implantação do projeto. Por fim, deverá prestar contas de todas as atividades que realizar. 
O prazo máximo para prestação de contas é de até 1 ano após o repasse dos recursos. 

Como a instituição presta conta das atividades desenvolvidas pelo projeto? 
Com a apresentação de documentos, como nota fiscal, declarações, atestados, fotografias, 
descrição de indicadores sociais (pessoas beneficiadas, empregos gerados, renda 
agregada etc.) Essa comprovação deve ser feita através do preenchimento de relatório 
no Sistema de Gestão de Projetos Sociais. 

Dica: a prestação de contas é fundamental para garantir transparência a todo o 
processo. Por isso, priorize essa etapa.
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Como você viu, sua instituição também pode participar do PRS e concretizar projetos 
importantes. Por isso, se você tem um boa ideia, elabore e cadastre seu projeto. A Ceran 
poderá ajudar sua ideia a tornar-se realidade. E você poderá ajudar muito sua comunidade. 
Participe!




