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O ‘EDP Renováveis Rural’ é um programa social que é realizado em
comunidades próximas aos empreendimentos da EDP Renováveis.

Seu objetivo é a geração de trabalho e renda para moradores de
propriedades do entorno das usinas, por meio de capacitações voltadas à
competitividade e sustentabilidade dos empreendimentos rurais no sertão e
do fomento à inovação, ao empreendedorismo e à difusão das tecnologias
sociais - de produção, gestão e boas práticas de convivência com o semiárido.
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Pratica
No Complexo Eólico Baixa do Feijão, no Rio
Grande do Norte, a execução do Programa EDP
Renováveis Rural, foi realizada pelo Sebrae e
acompanhado pela consultoria Pratica.

No dia 23 de maio, uma comissão do BNDES, banco financiador
das atividades sociais no empreendimento, realizou uma visita
às unidades produtoras contempladas pelo Programa realizado
no Complexo Eólico Baixa do Feijão - RN.

O objetivo desta visita periódica do Banco é validar em campo,
as informações reportadas pela EDP Renováveis sobre o
desempenho do Programa Social.

A visita foi acompanhada pela EDP-R e por técnicos do SEBRAE.

Em 2018, a EDP-R iniciou o trabalho de medição dos resultados do
Projeto EDP Renováveis Rural, na usina Baixa do Feijão.

Este trabalho analítico é importante para medirmos a eficiência das
ações sociais. Já concluímos as fases 1 e 2 da análise!



No dia 26 de junho o Programa EDP Renováveis 
Rural foi apresentado aos novos beneficiários 
selecionados nas comunidades Cabeço, Zabelê, 
Tubibas e Serra Verde, todas localizadas nas 
proximidades de JAU e Aventura. 

Próximos passos:

1. Discutir com cada proprietário as ações a 
serem executadas.

2. Implantar as tecnologias e treinar os 
beneficiários.

3. Acompanhar o desempenho dos trabalhos 
por meio de indicadores. 

5 comunidades 55 dias para 
Diagnóstico

2 municípios 
(Jandaíra e Touros)

11 oficinas 15 cisternas

8 meliponários 6 granjas

3 usinas para 
palma

Assessoria 
técnica

Para a identificação dos 
proprietários foi necessário:
• Realizar o diagnóstico de 

potencialidades.
• Levantar as 

vulnerabilidades para o 
desenvolvimento rural. 
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Participam deste Projeto, 8.400 
alunos do ensino fundamental, de 
42 escolas de 9 estados brasileiros. 

A empresa de Consultoria
ADEL será a executora desta
segunda fase do Programa
EDP Renováveis Rural.

http://www.adel.org.br/

