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PLANO DE COMUNICAÇÃO 

Este Plano de Comunicação visa direcionar um conjunto de estratégias 

de comunicação de forma a consolidar relação com os públicos de 

interesse e também pautar ações protagonizadas pelos 

beneficiários nos estados do Pará e Mato Grosso. Ao mesmo tempo, 

outro pilar será fortalecer canais de diálogo com a sociedade sobre os 

temas, os sujeitos e os territórios relacionados ao Projeto.

Apresentamos as ações previstas no ano de 2019. 

Acreditamos que elas se constituem como ponto de 

partida na construção de uma identidade que 

represente os objetivos do ‘Amazônia Agroecológica’.



OBJETIVOS

•   Visibilizar iniciativas agroecológicas à sociedade em geral e aos 

    públicos interno e externo;

•   Favorecer a percepção destes públicos sobre a importância 

    estratégica da segurança alimentar e nutricional, da defesa da 

    Amazônia e seus povos;

•   Fomentar, por meio de distintas plataformas de 

    Comunicação, temáticas específicas, abordadas 

    pelo projeto;



OBJETIVOS

•   Amplificar as vozes dos povos e comunidades tradicionais apoiados, 

    com o registro de ações por eles protagonizadas;

•   Fortalecer narrativas de bem viver com direcionamento de 

    linguagem e identidade visual.



METAS

•   Fortalecimento da identidade institucional;

•   Consolidação do relacionamento com os públicos de interesse;

•   Conquista de novos parceiros e apoiadores para futuros projetos;

•   Fortalecimento da presença institucional na mídia ;

•   Ampliação da divulgação das ações e resultados do 
    projeto; 

•   Planejamento de conteúdos assertivos a diversas 
    ferramentas de comunicação ;

•   Qualificação da equipe de comunicação.



PÚBLICO

•   Público interno: FASE Nacional; unidades Amazônia, Mato Grosso, 

    Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro; Grupo Nacional de 

    Assessoria (GNA); Comitê Gestor do Fundo Dema; Dinamizadores; 

    famílias apoiadas;

•   Apoiadores;

•   Parceiros;

•   Imprensa e formadores de opinião;

•   Sociedade em geral.



QUADRO DE AÇÕES

•   Planejamento semestral considerando: atividade, quantidade, 
    produto, período de realização, responsável, objetivo e público 
    direcionado.



PLANEJAMENTO DE MÍDIA



PLANEJAMENTO DE MÍDIA



PLANEJAMENTO DE MÍDIA



PRODUTOS

•   Elaboração da 

    identidade visual 

    e produção do

    Manual de Marca.



PRODUTOS

•   Folder de 

    apresentação 

    do projeto.

    (Tam. A4, 3 dobras)



PRODUTOS

•   Certificado de 

    participação de 

    oficinas e atividades 

    realizadas pelo projeto.



PRODUTOS

•   Lista de presença.



PRODUTOS

•   Autorização do 

    Uso de Imagem.



PRODUTOS

•   Spot de lançamento 

da Chamada Pública 

Amazônia Agroecológica.

ÎÏ Ð



TRANSPARÊNCIA

•   Banner de divulgação 
    do projeto na home 
    do site  institucional 
    com link para o site 
    do Fundo Amazônia.
    www.fase.org.br
    www.fundodema.org.br



CRONOGRAMA
2019



CRONOGRAMA
2019



CRONOGRAMA
2020

ATIVIDADE
JAN
2020

FEV
2020

MAR
2020

ABR
2020

MAI
2020

JUN
2020

JUL
2020

AGO
2020

SET
2020

OUT
2020

NOV
2020

DEZ
2020

Encontro temá�co de ar�culação 

dos projetos de apicultura, 

meliponicultura e safs

Oficinas de formação Juventude 

e Comunicação

Seminário sobre importância da 

biodiversidade para conservação 

da floresta e SAN

Publicação sobre estudos de 

culturas alimentares relacioandos 

à biodiversidade

Seminário em defesa do rio Paraguai

Bole�m Somos a Floresta

Lançamento da Chamada Pública

Seminário de Agroecologia



Realização

Apoio

EQUIPE DE COMUNICAÇÃO


