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Cidadania na Região Norte
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Plano de comunicação

� A comunicação no projecto visa chegar a 
dois tipos de destinatários de âmbito 
local : pessoas da comunidade onde o 
Ecoclube actua e de âmbito geral : 
público em geral (regional, nacional).
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1. LOCAL

Objectivo

� envolver nas actividades e dar feedback dos avanços

Meios

� Pela palavra dos jovens dos Ecoclubes
� Através dos jornais e rádios locais
� Afixação em locais chaves de boletim  cartaz trimestral para 

dar feedback das iniciativas, possivelmente A3.
� Envio de emails para a mailing-list de todos os contactos 

recolhidos em todas as acções de sensibilização.
� Possibilidade de envio de sms para convite das pessoas
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2. PÚBLICO EM GERAL (regional, nacional)
Objectivo

� comunicar sobre as actividades do projecto
� envolver todos os parceiros do projecto

Meios
� Blogue do projecto, com notícias introduzidas directamente 

pelas Monitoras e enviadas para a Beta para incluir na página 
dos Ecoclubes. (www.ecoclubes.org)

� Envio de notícias para colocação nos portais dos parceiros 
do projecto (mensalmente).          

� Meios internos da Universidade para divulgação nacional das 
noticias preparadas

� Divulgação das iniciativas nos portais dos parceiros (IPJ, 
AFN, Lipor)

Plano de comunicação  



5

Envolvidos

� Interna: os Ecoclubes, as Monitoras, a Coordenadora e 
parceiros do projecto (seguimento do projecto)

� Externa: jornais locais, regionais e nacionais, parceiros 
da divulgação:
- DREN e DGIDC
- Portal e canais do Instituto Português da Juventude 
(IPJ) http://juventude.gov.pt
- Portal da Autoridade Florestal Nacional (AFN)
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Regras de comunicação interna

Objectivos

� Definir os papéis no seio dos Ecoclubes, “activando” o 
Secretario de Comunicação ou cargo equiparado a 
comunicar de modo continuado com a rede e o exterior;

� Colocar a informação a circular de modo a melhorar a 
articulação de uma agenda comum dos ecoclubes.

Envolvidos

� os Ecoclubes, as Monitoras, a Coordenadora e parceiros 
do projecto (seguimento do projecto)
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Regras de comunicação interna

Papéis

1. Ecoclubes – Monitoras  (mailing-list presidentes e  
facilitadores)

� Proposta de três modelos de comunicação de modo a 
circular mais informação entre os Ecoclubes e entre 
estes e as Monitoras. 

� Três modelos de comunicação
� 1. curtas semanais (quando o facilitador e/ou Ecoclube tem mais que 

2 ou 3 novas a dar sobre actividades ou outras coisas)
� 2. curtas quinzenais (quando o facilitador e/ou Ecoclube tem mais do 

que 2 ou 3 novas a dar da quinzena passada)
� 3. curtas mensais (quando o facilitador e/ou Ecoclube tem mais do 

que 2 ou 3 novas a dar do mês passado).
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Regras de comunicação interna

� As regras de comunicação interna foram definidas de 
acordo com a realidade de cada Ecoclube, elemento da 
rede.

� Assim sendo, após consulta dos presidentes e 
facilitadores, (via mailing lists) foram recolhidas as suas 
opções.

� Dos 9 Ecoclubes envolvidos no projecto, 6 deles 
optaram pelas “curtas mensais”.

� Serão definidos mais adiante os responsáveis e os 
prazos para envio das “curtas”. Deve no seio do 
Ecoclube ser definido o responsável das “curtas”.
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2. Coordenadora do projecto e I+
Pequeno relatório das actividades em curso, necessidades,
esforços junto de patrocinadores

3. Parceiros do projecto reunirão pessoalmente ou de outro
modo não presencial (via skype ou msn), de três em três
meses para acompanhar o desenvolvimento do projecto.

Serão feitos relatórios anuais e um relatório final das campanhas 
efectuadas pelo Monitor de cada Programa. O relatório anual de
execução e o relatório final de execução de 2010 devem conter
um capítulo dedicado à avaliação dos resultados das medidas de
informação e publicidade em termos de visibilidade e notoriedade
dos programas operacionais e do papel desempenhado pela
Comunidade (tal como disposto no n.º 2, alínea e) do artigo 2.º)

Regras de comunicação interna

Plano de comunicação  



10

Quadro síntese da comunicação interna

Plano de comunicação  



11

Regras de comunicação externa

Objectivos

� Envolver escolas (Via informação DREN e sessões nas 
escolas, ecoclubes)

� Envolver voluntários (Via as escolas)
� Envolver os Poderes locais (Câmaras e Juntas)
� Directamente pela informação do projecto e via o contacto 

dos ecoclubes
� Envolver os media (Via convite expresso e contínuo envio de 

notícias dos ecoclubes)
� Envolver as empresas (Via envio de propostas para apoio $$ 

de 25% do custo total do projecto)
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Lista dos medias locais

� Correio de Fafe
� Primeiro de Janeiro, secção Vila do Conde
� Expresso de Felgueiras 
� Semanário de Felgueiras 
� Diário de Aveiro
� Rádio Fundação, Guimarães
� Voz de Gaia 
� Notícias de Guimarães 
� Comércio de Guimarães 
� Rádio Clube de Fafe 
� Rádio Clube de Matosinhos
� Rádio Felgueiras 
� Rádio Marcoense
� (…)
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Lista dos medias regionais/nacionais

� Mailing-list da OPE – mais de 3800 emails
� Portal do Futuro Sustentável e do CRE
� Ambio
� Portal do Ambiente da Maia http://ambiente.maiadigital.pt
� Ordem do Biólogos http://www.ordembiologos.pt
� TT Verde
� Raiz online
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