
DELIBERAÇÃO CBH RIO DAS VELHAS Nº 09, de abril de 2012

Aprovada pelo Plenário em 18/04/2012

Aprova o plano de ação de educação,

comunicação e mobilização para a

bacia hidrográfica do Rio das Velhas -

2012 - 2013;

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, instituído pelo Decreto

Estadual nº 39.692, de 29 de junho de 1998, no uso de suas atribuições, e;

Considerando a Deliberação Normativa 02/2011 do CBH Rio das Velhas, que

institui em caráter permanente a Câmara Técnica de Educação,

Comunicação e Mobilização - CTECOM do Comitê da Bacia Hidrográfica do

Rio das Velhas;

DELIBERA:

Art. 1º – Fica aprovado o plano de ação de educação, comunicação

e mobilização para a bacia hidrográfica do Rio das Velhas - 2012/2013,

conforme anexo único desta deliberação.

Art.2º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 18 de abril de 2012.

Rogério Sepúlveda
Presidente do CBH Rio das Velhas
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ANEXO ÚNICO - PLANO DE AÇÃO DE EDUCAÇÃO,

COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO PARA A BACIA

HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS - 2012/2013
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OBJETIVOS E AÇÕES 

A CTECOM realizou cinco reuniões em 2011 nas quais se definiu a

macrodiretriz, os objetivos e ações elencando-os em uma escala de

prioridades. Este documento resume os objetivos, ações e respectivas

prioridades definidas nas discussões e encaminhamentos desses encontros.

Todas essas ações devem estar em conformidade com a Deliberação do CBH

Rio das Velhas 08/2012 que aprova os Princípios e Diretrizes de Educação,

Comunicação e Mobilização para a Bacia do Rio das Velhas.

1 - São considerados objetivos prioritários, para curto prazo:

1.1 Fortalecer a marca, a identidade e o papel do CBH Rio das Velhas e

dos Subcomitês.

             

1.1.1 - Ação 

Elaborar o Plano de Comunicação do CBH Rio das Velhas. 

Descrição

O Plano de Comunicação Organizacional estabelecerá a estratégia
de comunicação de forma clara e objetiva, e que, sirvam como
apoio para atingir os objetivos do CBH Rio das Velhas. Para
garantir um resultado eficaz, deve-se fazer um briefing das ações
propostas pelo Comitê e mapear, com maior precisão, os
principais “pontos de contato” e os produtos de comunicação para
com os diferentes públicos. O plano deverá contemplar a
concepção das peças gráficas, material de apoio, papelaria,
logomarca (produtos e aplicação), divulgação, periodicidade,
veículos, mídias.

Público

Equipe CBH Rio das Velhas e Conselheiros da CTECOM

Responsáveis 

Empresa de consultoria especializada.

Periodicidade
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Pontual

Indicadores do Processo

Definição de estratégias e Briefing

Indicadores de Resultados 

Alinhamento estratégico.

Produtos

Plano de Comunicação

1.1.2 - Ação 

Constituir Assessoria de Comunicação do CBH Rio das Velhas

Descrição

Administrar a comunicação entre a instituição e os diversos
públicos, trabalhando de forma integrada com as três áreas da
comunicação: Assessoria de Imprensa, Publicidade e Propaganda
e Relações Públicas. O profissional de Relações Públicas será
responsável pelo relacionamento da instituição, seja de
personalidade privada ou pública para com seus públicos. A
Assessoria de Imprensa trabalhará com informação jornalística,
lidando com jornalistas, preparando press-releases (comunicados
de imprensa) e procurando controlar (aumentar ou restringir) o fluxo
de informação que é veiculado na mídia sobre o assessorado. A
Publicidade e Propaganda terá o enfoque na campanha publicitária
e anúncios das atividades e projetos. A Assessoria de comunicação
do CBH Rio Velhas será responsável por produção de conteúdo,
estabelecer relacionamentos estratégicos com os públicos de
interesse (steakholders), proximidade com os veículos de
comunicação midiática (mídias digitais, impressas, rádio e
televisão), elaborar campanhas publicitárias para fortalecimento da
marca e divulgação das ações desenvolvidas pelo CBH Rio das
Velhas e Subcomitês. Utilizar de mecanismos de comunicação tais
como: site, mailing list, informativo, news letter, convites
eletrônicos, briefing, press releases, press kits, flyer, folders,
banners, eventos e mídias sociais. 

Público

Toda população da bacia e demais interessados.

Responsáveis 

Assessoria de Comunicação
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Periodicidade

Ação permanente, produção constante de acordo com a demanda. 

Indicadores do Processo

Participação e o envolvimento do público nas ações propostas.

Indicadores de Resultados 

Reconhecimento das ações de comunicação pelo público.

Produtos

Site, Mailling List, informativo, newsletter, convites eletrônicos,
brieffing, press releases, press kit, flyer, folders, banners, eventos e
mídias sociais.

1.1.3 - Ação 

Impressão de material gráfico 

Descrição

Impressão de material gráfico para informação e divulgação do 
CBH Rio da Velhas e  Subcomitês. Jornal, folders, cartilhas, 
banners, além do material gráfico complementar que for 
demandado pelo CBH Rio das Velhas e Subcomitês quando 
julgarem necessário. Os materiais de divulgação do CBH Rio das 
Velhas serão discutidos com os conselheiros da CTECOM. Os 
materiais (folders, cartilhas e afins) dos Subcomitês atenderão as 
demandas dos seus conselheiros. O formato dos materiais será 
padrão, com o intuito de garantir a identidade e o sentido de 
unidade de que os Subcomitês são vinculados ao CBH Rio das 
Velhas. 

Público

CBH Rio das Velhas e Subcomitês, além das pessoas e entidades 
que demandem informações sobre a Bacia. 

Responsáveis 

Empresa especializada em serviços gráficos.

Periodicidade

Ação permanente, produção constante de acordo com a demanda. 

Indicadores do Processo

Aprovação do material. 

Indicadores de Resultados 
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Quantidade e distribuição dos materiais elaborados.

Produtos

Folders, cartilhas, banners e demais materiais a serem 
demandados para divulgação e informação dos Subcomitês e 
Comitê

1.2 Organizar, obter e disponibilizar informações existentes sobre a bacia

do Rio das Velhas, visando subsidiar a implantação e manutenção do

Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos da Bacia.

1.2.1 - Ação 

Sistematizar as informações já existentes no banco de dados do 
CBH Rio das Velhas

Descrição

Organizar e sistematizar as informações presentes no banco de
dados físico e virtual do CBH Rio das Velhas, a fim de facilitar a
localização da informação. Deverão ser organizadas
correspondências, ofícios, listas de contatos, listas de presença,
materiais didáticos e de divulgação já elaborados, relatórios
técnicos, as atividades de pesquisa, projetos, todo acervo físico e
digital do CBH Rio das Velhas.
No caso das informações de domínio público o material deverá ser
sistematizado de modo a permitir publicação posterior no site do
CBH Rio das Velhas para o público que busca tais informações. A
indexação deverá ser utilizada a fim de facilitar a pesquisa e o
acesso ao acervo.
Realizar cadastramento por sub-bacias de entidades e lideranças
que atuam em prol das questões ambientais. Cadastrar novos
contatos e atualizar os contatos que já existem de líderes
comunitários, representantes de ONGs, Usuários de Recursos
Hídricos e representantes de Poder Público. O cadastro deverá
constar: Nome completo e nome/apelido pelo qual a pessoa é
conhecida/prefere ser identificada, números de telefone fixo e
móvel,fax, endereço eletrônico, entidade que representa, formação
técnica. Tais informações serão restritas à equipe interna do CBH
Rio das Velhas, podendo ser consultado mediante autorização.

Público

CBH Rio das Velhas, além das pessoas e entidades que 
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demandem informações sobre a Bacia. 

Responsáveis 

Consultoria especializada para organização das informações e 
implantação do banco de dados, posteriormente um profissional 
para manter as informações atualizadas no site. 

Periodicidade

Organização e sistematização do banco de dados inicialmente, 
uma única vez e posteriormente, atualizações constantes de acordo 
com a demanda.   

Indicadores do Processo

Levantamento de dados

Indicadores de Resultados 

Avaliação dos usuários do banco de dados

Produtos

Banco de dados organizado e sistematizado

1.2.2 - Ação 

Criar, implantar, manter e atualizar a biblioteca virtual do CBH Rio 
das Velhas 

Descrição

Levantar e sistematizar informações já existentes sobre a Bacia do
Rio das Velhas, mas que ainda não fazem parte do banco de
dados do CBH Rio das Velhas, e disponibilizá-las no site. Deverá
ser realizado um levantamento das informações já existentes sobre
a bacia do Rio das Velhas, como artigos acadêmicos, estudos
técnicos e científicos, fotos, documentários, clipping das principais
mídias, além das produções artísticas e culturais, a fim de que
sejam identificados: características tanto da população quanto dos
municípios da bacia (população, qualidade da água, saneamento
ambiental, mobilidade urbana, geomorfologia, dados geográficos,
rede hidrográfica, áreas de proteção, dados históricos, artísticos e
culturais), referências, ações e projetos que aconteceram ou ainda
acontecem na bacia. Também deverão levantar, sistematizar,
armazenar e disponibilizar dados de estudos já concluídos,
relacionados aos problemas e conflitos existentes no território da
bacia do Rio das Velhas. A fim de conhecer os principais impactos
negativos presentes na bacia do Rio das Velhas, tais como
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lançamento direto de efluentes, assoreamento, entre outros e gerar
um banco de dados com tais informações, com a finalidade de
caracterizar os principais problemas de cada sub bacia do Rio das
Velhas, possibilitando tomadas de decisões adequadas para cada
situação. O material deverá ser disponibilizado no site do CBH Rio
das Velhas de forma clara, interativa e com linguagem acessível
para o público que buscam tais informações. A indexação também
deverá ser utilizada a fim de facilitar a pesquisa e o acesso ao
acervo, que deverá constar de textos, imagens, vídeos, músicas,
filmes, cantigas, poemas e todo tipo de material que faça alusão ao
Rio das Velhas.  

Público

Toda população da bacia e demais interessados.

Responsáveis 

Consultoria especializada para levantamento de informações e 
implantação da biblioteca virtual,  posteriormente um profissional 
permanente para manter as informações atualizadas no site. 

Periodicidade

Trata-se de uma ação permanente, com um trabalho mais intenso 
na montagem do banco e posteriormente, atualizações constantes 
para a sua manutenção.

Indicadores do Processo

Teste de funcionamento do banco de dados, rapidez de acesso, 
identificação e localização de documentos, teste de eficácia da 
indexação, teste acessibilidade à distância, modelo de banco de 
dados utilizado deve ser o modelo de maior utilização do mercado, 
levantamento de dados.

Indicadores de Resultados 

Quantificação e qualificação do conteúdo inserido, da 
acessibilidade 

Produtos

Biblioteca Virtual com acervo diversificado e atualizado disponível 
no site do CBH Rio das Velhas tipificados de acordo com o 
conteúdo, formato e temas.
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1.3 Compreender e sistematizar o entendimento da população sobre a

bacia, referente a aspectos físicos, ambientais e socioculturais

1.3.1 - Ação 

Realizar estudo de percepção socioambiental da bacia  

Descrição

Captar a percepção, a compreensão, as expectativas e os
interesses da população que pertence à bacia em relação ao
espaço em que está inserida. O estudo será realizado no sentido
de sistematizar as demandas de todos os atores envolvidos para
atender a proposta de gestão descentralizada e fundamentar as
estratégias a serem implementadas pelo CBH Rio das Velhas
considerando a divisão em Unidades Territoriais Estratégicas. Esse
estudo deve apresentar dados georreferenciados dos
entrevistados.

Público

Toda população da bacia.

Responsáveis 

Consultoria especializada em Estudo de Percepção Ambiental 

Periodicidade

Eventual, em momentos de diagnóstico e avaliação.

Indicadores do Processo

Amplitude do estudo e abrangência das questões avaliadas

Indicadores de Resultados 

Dados quantitativos e qualitativos analisados, sistematizados, 
consistidos e georreferenciados

Produtos

Relatório com análise e sistematização dos resultados da 
percepção socioambiental da bacia

1.3.2 - Ação 

Construção de estratégias de educação, comunicação e 
mobilização tendo como base as informações do estudo de 
percepção e do Plano Diretor da Bacia do Rio das Velhas 
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Descrição

A partir do estudo de Percepção Ambiental e do Plano Diretor da 
Bacia do Rio das Velhas atualizado, traçar estratégias a serem 
implementadas  pelo CBH Rio das Velhas considerando os 
princípios e diretrizes para Educação, Comunicação e Mobilização 
na bacia do Rio das Velhas.

Público

Toda população da bacia.

Responsáveis 

Conselheiros da CTECOM e Equipe de Mobilização.

Periodicidade

Sempre que houver novo estudo de Percepção Ambiental e 
atualização do Plano Diretor da Bacia.

Indicadores do Processo

Relatórios de Análise e Avaliação 

Indicadores de Resultados 

Efetividade das ações propostas 

Produtos

Planejamento das ações do CBH Rio das Velhas a serem 
implementadas em acordo as informações do Estudo de Percepção 
Ambiental e do Plano Diretor.

1.4 Elaborar documento que contenha os princípios/diretrizes de

contratação, formação e capacitação de equipes de Educação,

Comunicação e Mobilização do CBH Rio das Velhas

1.4.1 - Ação 

Elaborar documento que defina princípios e estratégias de trabalho 
para os profissionais de educação, comunicação e mobilização.

Descrição

Elaboração de um documento norteador que especifique o perfil
necessário para o educador, mobilizador e comunicador trabalhar
no CBH Rio das Velhas e atuar junto aos Subcomitês. Serão
especificados experiência, domínio, conhecimento, escolaridade,
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habilidades e características pessoais. Deverão ter facilidade de
trabalho em equipe, no relacionamento interpessoal, flexibilidade,
postura ética, alinhamento com as crenças e valores do Comitê do
Rio das Velhas, facilidade de expressão oral e escrita, habilidade
no trato com o público, gestão de conflitos e habilidade e
conhecimentos em informática e domínio das redes sociais,
liderança, negociação e pró atividade.

Público

Equipe de Mobilização, Conselheiros do Comitê e Subcomitês.  

Responsáveis 

Conselheiros da CTECOM e Equipe de Mobilização do CBH Rio 
das Velhas

1.5 Apoiar o Comitê e os Subcomitês na Gestão Participativa e

descentralizada na bacia.

1.5.1 - Ação 

Cursos de capacitação para conselheiros e participantes do Comitê 
e dos Subcomitês e Equipe de Mobilização.

Descrição

Curso de capacitação sobre a gestão de Recursos Hídricos, e 
instrumentos de gestão (plano diretor, outorga, enquadramento, 
cobrança, sistema de informação sobre recursos hídricos) e demais 
temas pertinentes. Proposta de módulos bimestrais, durante um 
turno do dia. O curso acontecerá por sub-bacia, nos meses em que 
não houver reunião de Subcomitê, nos locais onde costumam 
acontecer as reuniões. Haverá capacitação da Equipe de 
Mobilização e demais interessados previamente com especialista 
sobre os temas a serem abordados  O conteúdo programático será 
discutido com a CTECOM e será ministrado pela Equipe de 
Mobilização. A metologia e didática do curso deverá seguir os 
preceitos do documento de princípios e diretrizes de educação, 
comunicação e mobilização da bacia hidrográfica do Rio das 
Velhas.

Público

Conselheiros e participantes do Comitê e dos Subcomitês e Equipe 
de Mobilização.  
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Responsáveis 

Conselheiros CTECOM, Equipe de Mobilização e especialistas em 
gestão de recursos hídricos.

Periodicidade

Trata-se de uma ação permanente, módulos bimestrais, durante um 
turno do dia.  

Indicadores do Processo

Quantidade de participantes nos cursos e retorno dos mesmos nos 
módulos posteriores 

Indicadores de Resultados 

Quantidade e qualidade das discussões e encaminhamentos nas 
reuniões dos Subcomitês. 

Produtos

Curso de Capacitação.

1.5.2 - Ação 

Identificar, fortalecer e envolver associações e organizações na 
gestão da bacia.

Descrição

Cadastrar as associações e/ou organizações atuantes, urbanas,
rurais, ribeirinhas, que desenvolvem ações de acordo com as
propostas do CBH Rio das Velhas; apoiar as ações já desenvolvidas
pelas mesmas e envolver diretamente os atores locais, como os
produtores rurais, os agricultores, os artesãos, operários, entre
outros, valorizando e utilizando suas técnicas para a recuperação da
bacia. Integrar as ações identificadas nas localidades que estão em
consonância com os projetos propostos pelos subcomitês. 

Público

Associações de produtores e artesãos, e organizações do terceiro 
setor.

Responsáveis 

Equipe de Mobilização

Periodicidade

Ação permanente, produção constante de acordo com a demanda.  
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Indicadores do Processo

Levantamento de informações, envolvimento de novas entidades 
nos trabalhos do CBH Rio das Velhas e reconhecimento por parte 
da comunidade local.

Indicadores de Resultados 

Número de projetos e ações integradas.

Produtos

Parcerias firmadas

2 - São considerados objetivos prioritários, para médio e longo prazo:

2.1 Ampliar o conhecimento e fortalecer a noção de pertencimento

à bacia hidrográfica do Rio das Velhas trabalhando o imaginário de

maneira técnico-científica, lúdica, participativa e artística.

2.1.1 - Ação 

Planejamento e realização de eventos do Comitê e dos 
Subcomitês.

Descrição

Realização e apoio a eventos e atividades demandadas pelo
Comitê e os Subcomitês, embasados em uma proposta educativa
que tenha como eixo norteador a Bacia Hidrográfica, envolvendo
a comunicação e mobilização, tratando de questões
socioambientais. Exemplos: eventos de caráter técnico científico
como seminários, workshops, congressos, feiras, oficinas,
palestras, encontros, visitas técnicas; concursos de educação
ambiental; mostra de cinema, curtas e documentários; exposições
itinerantes; expedições e mini expedições; trilhas interpretativas;
intercâmbios entre os subcomitês; rádio poste itinerante;
programas de rádio e rádio novelas; peças de teatro e contação
de histórias; atividades esportivas como torneios, copas e
esportes de natureza; produzir vídeos e documentários; festivais
culturais, gastronômicos entre outros eventos que representam a
história, os costumes, entre outros aspectos que caracterizam a
bacia do Rio das Velhas.
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Público

Subcomitês e Comitê.

Responsáveis 

Equipe de Mobilização do CBH Rio das Velhas

Periodicidade

Ação permanente

Indicadores do Processo

Demandas de atividades e eventos do Comitê e Subcomitês

Indicadores de Resultados 

Número de eventos e atividades apoiadas e realizadas.

Produtos

Atividades e eventos apoiados e realizados.

2.1.2 - Ação 

Equipes multidisciplinares para articulação nas localidades e 
realização de diagnóstico por meio de levantamento de 
informações pela bacia. 

Descrição

Equipe direcionada para apoiar as ações de mobilização do CBH
Rio das Velhas. Irá previamente às regiões em que haverão
algum tipo de ação do Comitê para iniciar articulação de
parcerias, divulgação e mobilização, como nos casos de
audiências públicas que contribuirão para elaboração do Plano
Diretor. Também serão equipes multidisciplinares itinerantes (para
circular pela bacia) identificando instituições e público em
potencial que já tem alguma iniciativa em acordo com as
propostas do CBH Rio das Velhas para desenvolver os trabalhos
de educação, comunicação e mobilização. Além disso, a equipe
irá levantar informações afim de subsidiar a produção de material
informativo, didático/pedagógico e indicar para Equipe de
Mobilização CBH Rio das Velhas, ações que valorizem a história e
as manifestações culturais da bacia do Rio das Velhas, entre
outras atividades de educação, comunicação e mobilização que
se adequem melhor a realidade da população local.

Público

Toda população da bacia.

Rua Marechal Deodoro, nº. 308 – Bairro Floresta –  Belo Horizonte - MG – CEP  30150-110
Telefone Fax: (031) 3222-8350 / 8331

14

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA
DO RIO DAS VELHAS



Responsáveis 

Equipes multidisciplinares

Periodicidade

Ação permanente

Indicadores do Processo

Levantamento e tratamento das informações.

Indicadores de Resultados 

Parcerias estabelecidas e reconhecimento do CBH Rio das 
Velhas.

Produtos

Diagnóstico de iniciativas e subsídios para produção de materiais
e indicações de ações adequadas para o mesmo.

2.1.3 - Ação 

Equipes itinerantes de apoio à Mobilização, Educação e 
Comunicação

Descrição

Equipes itinerantes que irão sensibilizar a população por meio de 
atividades lúdicas com a proposta de dinamizar as questões 
importantes para recuperação da bacia e também apresentar a 
proposta descentralizada e participativa do CBH Rio das Velhas. 
Essa equipe também irá distribuir material Informativo/educativo 
para fortalecer a ação de mobilização.

Público

Toda população da bacia.

Responsáveis 

Equipes itinerantes 

Periodicidade

Permanente

Indicadores do Processo

Número de locais visitados.

Indicadores de Resultados 

Envolvimento das instituições e participantes, clipping.  

Rua Marechal Deodoro, nº. 308 – Bairro Floresta –  Belo Horizonte - MG – CEP  30150-110
Telefone Fax: (031) 3222-8350 / 8331
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Produtos

Relatórios de atividades, com depoimentos, registro fotográfico, 
lista de presenças.

2.1.4 - Ação 

Viabilizar unidades móveis de educação, comunicação e 
mobilização. 

Descrição

Estruturar unidades móveis que contenham equipamentos
necessários para realizar ações de sensibilização e educação
ambiental diferenciadas, como exposições, mostras multimídia e
fotográficas, oficinas, intervenções artísticas e demais elementos
interativos capazes de proporcionar a difusão do conhecimento e
o acesso de toda população da bacia à proposta de educação,
comunicação e mobilização do CBH Rio das Velhas.

Público

Toda população da bacia.

Responsáveis 

Consultoria especializada.

Periodicidade

Pontual, atualizações e adaptações de acordo com as demandas

Indicadores do Processo

Proposta didática.

Indicadores de Resultados 

Número de municípios visitados, pessoas envolvidas nas 
atividades.

Produtos

Unidades itinerantes de Educação Ambiental

A seguir, o quadro de planejamento elaborado pela CTECOM que

fundamentou a descrição do plano de ação:

Rua Marechal Deodoro, nº. 308 – Bairro Floresta –  Belo Horizonte - MG – CEP  30150-110
Telefone Fax: (031) 3222-8350 / 8331
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Macrodiretriz Objetivos Ações Realização produto

Etapas e Periodicidade

Consultoria especializada

CTECOM

Educar, mobilizar 
e comunicar em 
prol da saúde 
ambiental da 
bacia do Rio das 
Velhas 

Obter, organizar e 
disponibilizar informações 
existentes sobre a bacia 
em arquivos de órgãos e 
entidades municipais, 
estaduais e federais. 

- Sistematizar as informações existentes 
nos diversos órgãos públicos e 
disponibilizá-las em site de fácil e agradável 
navegação.                                                         
                        - Adaptar relatórios e dados 
para linguagens específicas de cada público 

Equipe de Mobilização CBH Rio das 
Velhas, AGB Peixe Vivo com apoio 
das Câmaras Técnicas do Comitê, 
Parceiros (CONSULTAR PROSAM)

Banco de dados com todas as informações 
georreferenciadas (Definir/Especificar: quais 
dados serão levantados, delimitar linhas de ação 
e informações prioritárias, por exemplo: nº da 
população, qualidade da água, saneamento 
básico, ações existentes, mobilidade urbana, 
morfologia, rede hidrográfica, áreas de 
proteção, quais convênios o município 
possui,dados históricos, artísticos e culturais) 

Etapa 1                                      
                                                  
Periodicidade:                        
Permanente                         
(trabalho mais intenso no 
início e, posteriormente, 
atualizações constantes)  

Subsidiar o Comitê, os 
Subcomitês e outras 
entidades que demandem 
informações sobre a bacia.

Identificar e cadastrar 
atores estratégicos na 
bacia do Rio das Velhas

Obter e organizar contatos e perfil de 
entidades e lideranças estratégicas para 
atuação na bacia do Rio das Velhas

Equipe de Mobilização CBH Rio das 
Velhas, AGB Peixe Vivo e de 
membros da CTECOM e parceiros

Cadastro dos contatos e do perfil de entidades 
socioambientalistas, parceiros, órgãos públicos e 
privados, com informações do tipo: nome, 
apelido, telefone, e-mail, habilidades, formações 
técnicas, experiências, etc.

Etapa 1                                      
                                               
Periodicidade:                           
  Inicialmente pontual, 
posteriormente permanente, 
para atualizações.

Compreender e 
sistematizar o 
entendimento da 
população sobre a bacia, 
referente a aspectos 
físicos, ambientais e 
socioculturais

Realizar estudo de percepção 
socioambiental da bacia                                    
(especificar no termo de referencia a 
metodologia desejada, o grau de 
aprofundamento desejado, etc)

Consultoria especializada                   
                                                                
   (especificar no termo de 
referência alguns pré-requisitos, 
tais como experiência comprovada 
na bacia, metodologia, 
direcionamentos para estudos mais 
detalhados em áreas específicas, 
etc)

Relatório de percepção ambiental da população 
da bacia discriminando atores sociais 
estratégicos                                                                 
                                                                                       
                                                                                       
                                                       

Etapa 1                                      
                                             
Periodicidade: médio e longo 
prazo                            

Analisar e disponibilizar os 
resultados do estudo de 
percepção socioambiental 

Realizar análise e sistematização dos 
resultados obtidos, indicando ações 
estratégicas a serem implementadas.

Relatório de análise e sistematização dos 
resultados da percepção socioambiental da 
bacia, indicando ações estratégicas a serem 
implementadas. 

Etapa 1                                      
                                             
Periodicidade: medio e longo 
prazo                          

Realizar diagnóstico dos 
problemas existentes no 
território da bacia

Fazer levantamento, sistematização, 
armazenamento e disponibilização dos 
dados e dos estudos já concluídos ou em 
andamento, relacionados aos problemas 
existentes no território da bacia.  

Consultoria especializada com 
participação da AGB Peixe Vivo, 
Câmaras Técnicas do CBH Rio das 
Velhas, subcomitês 

Relatório com sistematização dos dados e dos 
estudos já concluídos ou em andamento, 
relacionados aos problemas existentes no 
território da bacia, indicando ações estratégicas 
a serem implementadas. Os produtos gerados 
devem ser organizados e produzidos em 
formato digital compativel com os sistemas de 
armazenamento adotados pelo Comitê e pela 
Agência

Etapa 1                                      
                                                   
Periodicidade:                           
 Inicialmente pontual, 
posteriormente permanente, 
para atualizações.

Planejar ações no âmbito 
da CTECOM, com foco nos 
problemas diagnosticados 

Definir ações prioritárias de Educação, 
Comunicação e Mobilização, tendo como 
foco os problemas diagnosticados. 

Documento de Planejamento de Educação, 
Mobilização e Comunicação 

Etapa 2                                      
                                                  
Periodicidade:                      
Inicialmente pontual, 
posteriormente permanente, 
para atualizações.
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Empresa especializada Equipe capacitada

Produção de exposições itinerantes

Trilhas interpretativas

Intercâmbio entre os subcomitês 

Produzir rádio poste itinerante Rádio poste itinerante

Produzir totens interativos Totens interativos

Produção e exibição de filmes e documentários.

Definir  
princípios/diretrizes de 
formação e capacitação de 
equipes de trabalho 
interno do CBH Rio das 
Velhas 

Elaborar documento que contenha os 
princípios de capacitação para o perfil do 
educador, comunicador e mobilizador 
desejado para compor a equipe interna do 
CBH-Rio das Velhas

Conselheiros da CTECOM e 
especialista

Documento com os princípios/diretrizes para 
formação e capacitação  

Etapa 1                                      
                                            
Periodicidade: Pontual

Capacitar os mobilizadores, educadores e 
comunicadores da equipe interna do CBH 
Rio das Velhas

Etapa 2                                      
                                                  
Periodicidade: Conforme 
demanda

Ampliar o conhecimento e 
fortalecer a noção de 
pertencimento à bacia 
hidrográfica do Rio das 
Velhas do público 
beneficiado da bacia do Rio 
das Velhas trabalhando o 
imaginário e utilizando 
metodologias 
participativas, artisticas e 
lúdicas 

Viabilizar unidades móveis de educação, 
comunicação e mobilização

Consultoria/ Entidades / Pessoas 
Especializadas

Unidades móveis de educação, comunicação e 
mobilização: barco escola, laboratório móvel, 
cinema móvel, outros.

Etapa 2                                      
                                                  
Periodicidade: 

Planejar, realizar a “Semana da Bacia do 
Rio das Velhas”

Diversas ações, atividades e eventos 
concentradas na semana de “aniversário do 
Comitê”.

Planejar, realizar e apoiar exposições 
itinerantes

Planejar, realizar e apoiar expedições e 
mini expedições de educação, comunicação 
e mobilização

Realização de expedições e mini expedições de 
educação, comunicação e mobilização

Planejar, realizar e apoiar trilhas 
interpretativas

Planejar, realizar e apoiar intercâmbios 
entre os subcomitês 

Produzir programas de rádio, rádio 
novelas, peças de teatro, contação de 
histórias

Produção de programas de rádio, rádio novelas, 
peças de teatro, contação de histórias

Divulgação cartográfica. Divulgação da 
história , arte e cultura 

Divulgação cartográfica. Divulgação da história , 
arte e cultura 

Planejar, realizar ou apoiar atividades 
esportivas, torneios, copas e campeonatos 
que contemplem  esportes de natureza, 
futebol, etc..

Realização de atividades esportivas, torneios e 
campeonatos que contemplem, prioritariamente, 
esportes de natureza e copa de futebol.

Produzir e realizar exibição de filmes e 
documentários.

Promover ou apoiar festivais culturais, 
gastronômicos que valorizem os produtos 
oriundos da bacia do Rio das Velhas

Promoção e apoio a festivais culturais e 
gastronômicos 

Promover e apoiar concursos educativos: 
fotos, projetos,  pesquisas acadêmicas 
sobre a bacia que já foram realizadas, etc. 

Promoção de concursos educativos: fotos, 
projetos,  pesquisas acadêmicas sobre a bacia 
que já foram realizadas, etc. 
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Intercâmbio entre os subcomitês 

documentários e vídeos

Divulgação da história , arte e cultura 

Divulgação cartográfica. 

Assessoria de imprensa do CBH-Rio das Velhas 1

2

1

1

1

Equipe de Mobilização  do CBH Rio das Velhas 

Conselheiros e participantes capacitados

Ampliação de parcerias envolvidas 

Consultoria especializada 2,3

Ampliar o conhecimento  
fortalecendo a noção de 
pertencimento à bacia 
hidrográfica do Rio das 
Velhas trabalhando o 
imaginário (maneira 
técnico-científica) 

Planejar, realizar e apoiar seminários, 
workshops, oficinas, palestras, visitas 
técnicas, dias de campo

Consultoria / entidades / pessoas 
especializadas

seminários, workshops, oficinas, palestras, 
visitas técnicas, dias de campo

Etapa 2                                      
                                                  
Periodicidade: 

Planejar, realizar e apoiar intercâmbios 
entre os subcomitês 

Produzir folders, cartazes, jornal de 
ônibus, "back bus" com mapa, totens 
interativos (plano de mídia)

Folders, cartazes, jornal de ônibus, "back bus" 
com mapa, Totens interativos - plano de mídia

Elaborar e produzir placas informativas em 
estradas com dizeres do tipo “Você entrou 
na Bacia... “

Identificação por placas em estradas (vc entrou 
na bacia...)

Produzir e realizar exibição de 
documentários e videos

Planejar, realizar ou apoiar ações de 
divulgação da história, arte e cultura 

Produzir materiais com 
abordagem/divulgação  cartográfica. 

Fortalecer a marca, a 
identidade e o papel do 
CBH Rio das Velhas e dos 
Subcomitês 

Constituir assessoria de imprensa do CBH-
Rio das Velhas

Consultoria / entidades / pessoas 
especializadas

Identificar e fortalecer lideranças 
(articulação e multiplicação)

Fortalecimento e identificação de novas 
lideranças (articulação e multiplicação)

Divulgar o papel do CBH Rio das Velhas, 
suas ações e dos Subcomitês utilizando 
mídias virtuais

Mídias virtuais de divulgação do papel do CBH Rio 
das Velhas, suas ações e dos Subcomitês.

Divulgar o papel do CBH Velhas, suas ações 
e dos Subcomitês utilizando briefing, 
releases

Briefing e releases de divulgação do papel do 
CBH Rio das Velhas, suas ações e dos 
Subcomitês.

Divulgar o papel do CBH Rio das Velhas, 
suas ações e dos Subcomitês utilizando 
carro de som e outdoors

Carros de som e outdoors de divulgação do 
papel do CBH Rio das Velhas, suas ações e dos 
Subcomitês.

Apoiar o Comitê e os 
Subcomites na Gestão 
Participativa e 
descentralizada na bacia

Capacitar Conselheiros participantes do 
Comitê e dos Subcomitês. (curso sobre 
outorga, elaboração de projetos, editais, 
captação de recursos, etc) Etapas: 2,3                  

Periodicidade:                      
Fomentar a participação de 
associações,organizações . (Ampliar 
parcerias)

Valorização de 
conhecimentos 
tradicionais, da cultura 
popular da população da 
bacia e de sua história 

Realizar levantamento historico cultural, 
projetos de patrimônio, apoiar e realizar 
eventos que valorizem a diversidade 
cultural da bacia

História oral e memória, documentários, eventos 
culturais


