
AÇÕES E PROJETOS SOCIAIS
Balanço 2008 - 2016



Uma empresa socialmente responsável
O apoio a ações e projetos de responsabilidade social e o forte envolvimento com a 

comunidade tornaram a ENERCAN uma empresa com atuação bem mais ampla do que 

a operação e manutenção Usina Hidrelétrica Campos Novos. Ao seu currículo deve ser 

acrescentado a expressiva marca de 650 ações e projetos concretizados voluntariamente, 

ou seja, sem qualquer obrigação ou imposição legal. São iniciativas desenvolvidas nas áreas 

social, cultural, ambiental, educacional e de geração de renda que beneficiaram milhares de 

pessoas, a maioria residente nos quatro municípios catarinenses do entorno do empreendimento: 

Abdon Batista, Anita Garibaldi, Campos Novos e Celso Ramos. 

O crescente número de solicitações da comunidade motivou a ENERCAN a profissionalizar a área de 

projetos sociais, alocando colaboradores para atuar na captação, orientação, avaliação e 

acompanhamento de projetos elaborados por instituições sociais. 

A principal estratégia adotada para impulsionar a área de projetos sociais foi aproveitar os benefícios 

proporcionados por leis de incentivos fiscais, como a Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), a Lei de Incentivo ao 

Esporte, o Fundo para Infância e Adolescência, Lei do Idoso e outras. 

Outra opção bem-sucedida foi a busca por parcerias com atores locais e também com instituições de cunho social 

apoiadas pelas empresas acionistas da ENERCAN, como o Instituto Votorantim e a área de projetos sociais da CPFL 

Geração. 

O resultado dessa experiência é a aplicação de um montante superior a R$ 20 milhões, aportados distribuídos em sete linhas de 

atuação – Agregação de renda, Criança e Adolescente, Cultura, Educação, Esporte, Segurança e Meio Ambiente (SSMA) e Terceira 

Idade. Um belo legado deixado pela ENERCAN e a certeza do cumprimento de seu compromisso social com a região em que atua. 
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Números de projetos apoiados por Linha de Atuação

650 projetos apoiados em 7 linhas de atuação

Linha de Atuação

Cultura 

Agregação de renda 

Criança e Adolescente
 

Esporte 

Educação 

Terceira Idade 

Saúde, Segurança e Meio Ambiente 

Total 

Investimento

 R$ 11.544.749,79

R$ 2.761.798,19

R$ 2.496.153,85

R$ 2.323.300,84

R$ 543.433,00

R$ 286.418,00

R$ 174.272,02

 R$ 20.130.125,69

R$ 20.130.125,69 investidos

Recursos investidos por Linha de Atuação

Municípios

Abdon Batista

Anita Garibaldi

Campos Novos 

Celso Ramos

Florianópolis

Total

Número de ações e projetos 

113

129

224

144

40

650

Número de projetos apoiados por Município

Investimentos

9 anos de investimentos em ações e 
projetos voluntários (2008 – 2016)

5 Municípios beneficiados
Abdon Batista, Anita Garibaldi, Campos Novos, 
Celso Ramos e Florianópolis

347

186

2052
8

26
11



Agregação de Renda Criança e Adolescente

Projeto: Produção de morangos

Municípios: Abdon Batista, Anita Garibaldi e Celso Ramos

Executores do projeto: ENERCAN, em parceria com a Epagri e Agrícola Pillatti  

Objetivo: Estimular a produção de morangos em pequenas propriedades rurais, de modo a proporcionar 

condições para que o agricultor desenvolva uma nova atividade econômica, aumentando a renda familiar. 

Fonte de recursos

ENERCAN: R$ 61.272,00

Parceiros: R$ 76.108,20

Total: R$ 137.380,29

Projeto: Fanfarra Municipal de Abdon Batista 

Município: Abdon Batista

Instituição proponente: Prefeitura Municipal de Abdon Batista

Objetivo: Ampliar a possibilidade de crianças e jovens aprenderem música, participando de um projeto 

social em que se destacam atributos como trabalho em grupo, disciplina, civismo, autoestima e confiança, 

e proporcionando oportunidade a crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade.

Fonte de recursos (obtidos mediante o Fundo para Infância e Adolescência)

ENERCAN: R$ 33.000,00

Parceiros: R$ 63.000,00

Total: R$ 96.000,00

8 projetos
R$ 2.761.798,19

186 projetos
R$ 2.496.153,85



Cultura Educação
Projeto: Lapidando Talentos – Orquestra Sanfoclássica de Campos Novos 

Município: Campos Novos

Instituição proponente: Instituto Humaniza 

Objetivo: Promover a musicalização como ferramenta de inclusão social e qualificação cultural para 80 

crianças de escolas públicas de Campos Novos, por meio de aulas de acordeom, violino, percussão e 

canto coral. 

Fonte de recursos (obtidos mediante a Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet)

ENERCAN: R$ 350.000,00

Parceiros: R$ 40.000,00

Total: R$ 390.000,00

Projeto: Parceria Votorantim pela Educação 

Município: Celso Ramos 

Instituição proponente: Instituto Votorantim

Objetivo: O Projeto Parceria Votorantim pela Educação (PVE) é uma iniciativa do Instituto Votorantim e 

das empresas do Grupo que busca contribuir para a melhoria da educação pública nos municípios onde a 

empresa atua, por meio da mobilização social das comunidades e da qualificação das práticas de gestão 

educacional.

Fonte de recursos

ENERCAN: R$ 148.271,00

347 projetos
R$ 11.544.749,79

26 projetos
R$ 543.433,00



Esporte
Saúde, Segurança e
Meio Ambiente

Projeto: Escola de Futsal e Voleibol

Município: Anita Garibaldi

Instituição proponente: Clube Esportivo Recreativo Anitense

Objetivo: Oferecer oportunidade para a prática de esportes, no contraturno escolar, a alunos de 7 a 14 

anos das escolas públicas do município, a fim de proporcionar educação integral, inclusão social e 

qualidade na formação escolar. 

Fonte de recursos

ENERCAN: R$ 405.116,58

Projeto: Captação da Água da Chuva

Município: Campos Novos

Instituição proponente: Escola de Educação Básica Cel. Gasparino Zorzi 

Objetivo: Contribuir para a utilização eficiente dos recursos hídricos e conscientizar a população sobre 

a importância da preservação dos recursos naturais.

Fonte de recursos

ENERCAN: R$ 7.000,00

20 projetos
R$ 2.323.300,84

52 projetos
R$ 174.272,02



Terceira Idade Como participar

Projeto: Grupos Interativos

Município: Campos Novos

Instituição proponente: SESC de Lages 

Objetivo: Valorizar a cultura e as experiências de vida, contemplando e trabalhando os diversos tipos de 

memória, favorecendo e ampliando os aspectos sociais e cognitivos inerentes à idade e ao 

envelhecimento, contribuindo assim para a integração entre idosos, crianças, adolescentes e adultos, 

permitindo a coeducação e a relação de troca. 

Fonte de recursos

ENERCAN: R$ 87.200,00

A ENERCAN também poderá apoiar seu projeto. Para cadastrá-lo, siga os 5 

passos abaixo:

1. Identifique se há alguma necessidade ou algo que possa ser feito para 

melhorar sua comunidade. 

2. Planeje o que será desenvolvido, definindo os objetivos do projeto, o público 

a ser beneficiado, as estratégias e os recursos necessários. 

3. Avalie os parceiros que poderão participar, a forma de divulgação e o 

cronograma de atividades. 

4. Preencha o formulário disponível no site da ENERCAN (www.enercan.com.br), 

acessando o tópico "Projetos Sociais".

5. O projeto deverá estar enquadrado em uma das sete linhas de atuação 

(Agregação de Renda, Criança e Adolescente, Cultura, Educação, Esporte, Saúde, 

Segurança e Meio Ambiente (SSMA) e Terceira Idade. 

Para obter informações adicionais, acesse o site da ENERCAN 

(www.enercan.com.br) ou entre em contato pelo telefone (49) 3541-7712.

11 projetos
R$ 286.418,00



Política de Sustentabilidade e 
Investimento Social da ENERCAN

1. Objetivo 

A Política de Sustentabilidade e Investimento Social da ENERCAN tem por objetivo 

estabelecer as diretrizes de sustentabilidade e de apoio a projetos sociais dos 

municípios do entorno da Usina Hidrelétrica Campos Novos, contribuindo com o 

desenvolvimento econômico e social das comunidades, perenidade do negócio e 

desenvolvimento sustentável.

Em conformidade com o atendimento aos requisitos legais e com atuação ética e 

transparente, a Política que segue estabelece compromissos da atuação responsável e 

social da empresa. Além disso, a Política de Sustentabilidade e Investimento Social da 

ENERCAN está em consonância com as diretrizes de sustentabilidade das empresas 

Acionistas. 

2. Diretrizes de Sustentabilidade e Investimento Social da ENERCAN

2.1. Diretrizes de Sustentabilidade da ENERCAN

As decisões e iniciativas relacionadas à sustentabilidade na ENERCAN devem 

considerar:

  Alinhamento com as expectativas dos públicos de interesse.

  Temas relevantes que direcionam a estratégia e a atuação da empresa.

  Mapeamento, avaliação e, sempre que possível, minimização dos riscos e impactos 

relacionados ao valor protegido e/ou gerado para a empresa e públicos de interesse.

  Monitoramento através de indicadores e metas desafiadoras de desempenho. 

 Grandes tendências globais e desafios setoriais que afetem à perenidade dos 

negócios.

2.2. Diretrizes de Investimento Social da ENERCAN

A ENERCAN tem o compromisso e o comprometimento de promover a comunicação 

com os públicos de interesse e de contribuir para o desenvolvimento dos municípios, 

instituições e comunidades do entorno da Usina Hidrelétrica Campos Novos.

A atuação responsável da Empresa esta fundamentada em três eixos básicos: 

  Estabelecimento de diálogo constante com os públicos de interesse. 

  Capacitação para auxiliar as instituições a elaborarem projetos sociais sustentáveis.

  Apoio a implantação de projetos sociais promotores do desenvolvimento local.

São estimulados processos e mecanismos de comunicação com os públicos de 

interesse que fomentem parcerias em prol da elaboração de ações sustentáveis e do 

apoio à viabilização de projetos sociais, prioritariamente através do uso de recursos 

incentivados nas seguintes linhas de atuação:

  Educação.

  Agregação de renda.

  Saúde, Segurança e Meio Ambiente.

  Desenvolvimento de Crianças, Adolescentes e Idosos.

  Incentivo à prática do Esporte.

  Desenvolvimento da Cultura.



Sede Administrativa

Av. Madre Benvenuta, 1.168 – 88035-000

Santa Mônica – Florianópolis/SC

Usina Hidrelétrica Campos Novos

Fazenda do Aranha, s/nº - 89620-000

1º Distrito – Campos Novos/SC

Acionistas:
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