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Apresentação 

No Brasil, segundo as diretrizes estabelecidas pela Política Nacional de 

Saneamento Básico – PNSB, instituída pela Lei Federal 11.445/07 (BRASIL, 2007), o 

saneamento básico é entendido como o conjunto de serviços, infraestruturas e 

instalações operacionais de: 

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e 

instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação 

até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; 

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações 

operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos 

esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio 

ambiente; 

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, 

tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza 

de logradouros e vias públicas; 

d) drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das 

respectivas redes urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações 

operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou 

retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final 

das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas;  

Além de estipular as definições apresentadas, o advento da PNSB foi um 

grande marco para o planejamento do setor, pois foi instituída a obrigatoriedade de 

um Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB, que é um instrumento com 

horizonte de projeto de 20 anos, que deve ser revisado em períodos máximos de 4 

anos, e que tem por objetivo criar estratégias que buscam a universalização do acesso 

aos serviços públicos de saneamento básico, em sua integralidade, para toda a 

população que reside nos municípios, tanto em áreas urbanas como rurais (BRASIL, 

2007). 
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Apesar de existir todo um arcabouço jurídico que fortalece e enfatiza a 

importância do saneamento básico, principalmente quanto à promoção da saúde da 

população, o cenário brasileiro ainda apresenta grandes contrastes. 

Neste sentido, para ilustrar estes contrastes, o Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento – SNIS, divulgou no ano de 2018, que para o ano de 

referência 2016, 98,4% da população urbana que reside na Região Sul do país tem 

acesso à água potável, enquanto que apenas 67,7% da população brasileira que 

reside na Região Norte recebe o mesmo serviço. Quanto ao esgotamento sanitário, o 

cenário é muito mais crítico, pois na Região Sudeste, 83,2% do esgoto produzido nas 

regiões urbanas é coletado, enquanto que somente 13,4% da população urbana que 

reside da Região Norte têm acesso à coleta de esgoto (SNIS, 2018). 

Diante do que foi apresentado, o município de Timbó, no intuito de estabelecer 

ações e iniciativas que promovam a melhoria dos sistemas públicos de saneamento 

básico do município, e que consequentemente possam auxiliar na otimização dos 

índices regionais e nacionais sobre saneamento básico, estabeleceu por meio do 

Edital 01/2018 SAMAE o início do processo de revisão de seu PMSB. 

O PMSB do município de Timbó tem por objetivo definir, de forma participativa, 

um conjunto de metas, objetivos, diretrizes e instrumentos que orientarão o 

planejamento dos serviços públicos de saneamento básico, visando principalmente 

fornecer a universalização do acesso aos serviços de saneamento básico, garantindo 

a sua integralidade, qualidade, e ainda, promovendo controle social e a transparência 

das ações. 
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1 Plano de Mobilização e Comunicação 
Social 

O Plano de Mobilização e Comunicação Social – PMCS a seguir explanado, se 

trata de parte do conteúdo apresentado no Plano Municipal de Saneamento de Timbó. 

Seu objetivo principal, o controle social, é um dos princípios fundamentais da Lei 

Nacional do Saneamento Básico – Lei 11.445/2007. 

Os objetivos do trabalho visam garantir a adequada comunicação das ações de 

elaboração do PMSB do município de Timbó, gerar conteúdo que contemple o acesso 

às suas informações e implementar um canal de interação com os munícipes a fim de 

que participem ativamente no processo. 

O trabalho apresentado foi elaborado pela empresa Life Ambiental Engenharia 

e Consultoria, que foi vencedora do edital de tomada de preços para compras e 

serviços SAMAE n° 01/2018. Nele estão descritas as metodologias aplicadas no 

alcance dos objetivos elencados e o resultado esperado destas ações. 
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2 Objetivos do PMCS 

2.1 Objetivos Gerais 

O PMCS foi elaborado com base nas premissas de encadear conhecimento 

sobre saneamento, gerar integração com a comunidade e garantir que o 

monitoramento contínuo do PMSB do município de Timbó. 

Para tanto, entende-se que a ideia de sustentabilidade em seu sentido mais 

amplo, deverá ser empregue em cada uma das ações deste trabalho. 

Neste sentido, como objetivos gerais para o trabalho são definidas: 

i. A elaboração do planejamento estratégico e do plano de ação de 

comunicação; 

ii. Mapeamento de stakeholders (principais envolvidos no projeto), definição 

de mensagens-chave e de interlocutores de interface e atribuições; 

iii. Proposição de canais e ferramentas de comunicação; 

iv. Elaboração de calendário de oportunidades de relacionamento; 

 
 

2.2 Objetivos Específicos 

Como objetivos específicos busca-se: 

i. Dar visibilidade ao PMSB do município de Timbó, difundindo informações, 

análises e iniciativas produzidas em diferentes meios e canais de 

comunicação;  

ii. Promover a participação cidadã e fomentar a cocriação de conteúdos sobre 

temas prioritários para o município; 

iii. Ampliar o conhecimento interno e o senso de pertencimento dos 

stakeholders do município de Timbó em torno da causa desenvolvimento 

sustentável das cidades; 
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iv. Contribuir para a ampliação do relacionamento do PMSB do município de 

Timbó com instituições; 

v. Ampliar o grau de compreensão e reconhecimento das ações do PMSB do 

município de Timbó junto ao público, parceiros e instituições de 

relacionamento atuais ou potenciais, instituições de influência e formadores 

de opinião; 

vi. Contribuir para a mobilização do município de Timbó, de parceiros e 

instituições para a o efetivo monitoramento das ações planejadas. 
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3 Conceitos e Premissas Adotados 

3.1 Sustentabilidade 

Lançado em 1987, o relatório Nosso Futuro Comum (WCDE, 1987), da 

Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento das Nações Unidas, 

definiu desenvolvimento sustentável como aquele “capaz de permitir a satisfação das 

necessidades da geração presente sem comprometer a satisfação das necessidades 

e a sobrevivência das gerações futuras”.  

Presidida por Gro Brundtland, então primeira-ministra da Noruega, a Comissão 

Brundtland, como ficou conhecida, tinha o objetivo de estudar a relação entre o 

desenvolvimento econômico e a conservação do meio ambiente. O conteúdo do 

Relatório Brundtland foi um marco na discussão sobre desenvolvimento e crescimento 

econômico.  

Os conceitos de ‘sustentabilidade’ e ‘desenvolvimento sustentável’ foram 

definitivamente incorporados, com amplo reflexo na mídia. 

 

3.2 Diálogo e Engajamento 

Conceitualmente, entende-se engajamento como “o processo de buscar os 

pontos de vista das partes interessadas (stakeholders) na construção do 

relacionamento com a organização” (ACCOUNTABILITY, 2008).  

Essa prática tem se tornado cada vez mais relevante devido à complexidade 

da agenda global, que impõe a necessidade de buscar soluções compartilhadas para 

resolver problemas que afetam a todos, como a busca pela superação de problemas 

sociais. 

A abertura do diálogo traz como oportunidades um melhor entendimento dos 

impactos (positivos e negativos) das atividades de uma organização ou setor; permite 
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identificar e reduzir riscos no relacionamento e nas práticas; e contribui para a 

aproximação entre a iniciativa e seus públicos.  

 

3.3 Comunicação 

A concepção de planejamento e gestão da comunicação utiliza-se de conceitos, 

técnicas e metodologias dos vários campos da comunicação em outras áreas como 

marketing, jornalismo institucional, publicidade, propaganda e relações públicas. Sua 

base vem de conceitos de identidade, imagem e posicionamento que consideram os 

stakeholders e os impactos dos projetos nesses públicos, assim como as suas 

expectativas.  

Para elaboração do PMCS adotou-se o conceito de Sustentabilidade como a 

base para o projeto. As ações do PMSB do município de Timbó, e de sua 

comunicação, devem traduzir para a realidade cotidiana o conceito de 

sustentabilidade, muito presente nos discursos, porém pouco percebido no dia a dia 

dos municípios. Além disso, deve transmitir a mensagem de que pequenas ações 

impactam localmente e globalmente, e que dizem respeito às nossas vidas. 

 

3.4 Stakeholders ou Envolvidos 

Stakeholder é qualquer organização ou indivíduo que possa ser afetado pelas 

atividades do projeto e cujas ações possam afetar a capacidade de implantar 

estratégias e alcançar objetivos (ACCOUNTABILITY, 2008).  

Engajar stakeholders significa criar oportunidade de diálogo, entender e 

envolver as preocupações das pessoas envolvidas na tomada de decisão, de um 

governo ou projeto. Assim, o engajamento de stakeholders busca entender as 

expectativas e necessidades da sociedade, contribuindo para uma atuação mais ética 

e responsável.  

Um bom relacionamento entre as organizações, seus projetos e a comunidade 

envolvida na área de influência das atividades tem se tornando fator fundamental para 
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minimizar alguns riscos associados à implementação ou à operação de 

empreendimentos.  

O processo de engajamento da comunidade, bem estruturado e bem 

conduzido, pode produzir benefícios significativos para o município, a região e o 

ambiente. Além disso, um histórico de relações comunitárias harmoniosas pode 

facilitar as interações com o governo local, contribuindo para a obtenção de êxito em 

futuras ações públicas.  

 

3.5 Capacidade de Resposta 

A capacidade de resposta é a forma de como se responde aos stakeholders e 

lhes presta contas. Isso pode incluir:  

 estabelecer políticas, objetivos e metas;  

 processos de gestão; 

 planos de ação; 

 medição e o monitoramento do desempenho.  

Prestar contas ou dar feedback, é a base para manter a continuidade do 

diálogo. As respostas às demandas podem não ir ao encontro dos pontos de vista de 

todas as partes interessadas, mas o feedback deve acontecer. 
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4 Equipe Técnica do PMCS 

A equipe técnica empregue na elaboração e execução do PMCS conta com a 

interação de três áreas de conhecimento conforme o organograma da Figura 1. 

 

Figura 1 – Organograma do PMCS 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Por se tratar de projeto cuja multidisciplinaridade é fator decisivo na obtenção 

de diferentes visões que contribuam para o cumprimento das metas estabelecidas, 

cada área terá as seguintes atribuições: 

 

 Engenharia Sanitária e Ambiental: Gerar informação técnica com base 

na realidade do município;  

 

 Pedagogia: Traduzir de forma didática a informação para o público geral 

no sentido de garantir a correta interpretação das informações técnicas; 

 
 Jornalismo: Criar os meios de disseminar as informações de forma que 

alcancem a maior parcela possível de stakeholders. 

Engenharia Sanitária e 
Ambiental

Pedagogia Jornalismo
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5 Metodologia dos Trabalhos 

5.1 Mobilização Social 

5.1.1 Eventos de engajamento  

Para o engajamento dos stakeholders serão ministrados eventos na forma de 

oficinas. 

O objetivo das oficinas é elencar determinado público para a discussão de 

forma lúdica sobre os temas de saneamento no município e a participação de 

munícipe no sistema de saneamento.  

As oficinas terão duração aproximada de duas horas e serão divididas em dois 

momentos: 

A. Apresentação e exposição sobre o PMSB do município de Timbó e; 

 

B. Aplicação das metodologias de engajamento junto aos participantes.  

 
O conteúdo sobre o PMSB do município de Timbó será compartilhado com o 

público participante através de recursos como apresentação eletrônica e cartilhas, sob 

o enfoque de esclarecer as etapas e os objetivos do plano. 

 

5.1.2 Metodologia de engajamento “Brainstorming Ambiental” 

A metodologia de engajamento “Brainstorming Ambiental” consiste em reunir 

os participantes em um círculo e no centro deste haverá: 

 um desenho no formato de mundo; 

 um desenho no formato do município de Timbó e; 

 um desenho no formato de ponto de interrogação.  

Com a ajuda do mediador da dinâmica, o grupo identificará os problemas 

ambientais da atualidade que serão registrados no papel representante do mundo.  
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Posteriormente, o grupo irá expor as dificuldades do saneamento presentes no 

município de Timbó, que serão registrados no papel com seu formato. E por último, o 

grupo irá expor alternativas para solucionar os problemas e dificuldades apontados, 

que serão registrados no papel em forma de ponto de interrogação.  

A dinâmica do Brainstorm Ambiental tem como objetivo acoplar as ideias e 

fazer com o que público participante consiga compreender o contexto do amplo para 

o específico na solução de problemas.  

Neste sentido, como afirma Lucinda (2010), brainstorming pode ser 

considerado no português como uma “tempestade de ideias”, sendo uma dinâmica 

eficiente para contextualizar as ideias de uma equipe.  

Em concordância com o autor, a proposta deste brainstorming ambiental será 

em coletar dados que proporcionem diferentes ideias ou seja, o público participante 

além de identificar os problemas existentes terá a criticidade e a livre vontade em 

escolher sugestões para solução de problemas.  

Para Lucinda (2010), quanto maior o número de ideias, maior será a qualidade 

do brainstorming, deste modo cabe ao mediador desta dinâmica incentivar o público 

participante a ser criativo e reflexivo no compartilhamento das ideias. 

 
 

5.1.3 Metodologia de engajamento “Teia do Saneamento”  

A metodologia “Teia do Saneamento” consiste na dinâmica de grupo para a 

reflexão sobre o saneamento básico em geral e específico para o município de Timbó 

com o esquema de descoberta de falso e verdadeiro das informações. 

Nela o grupo participante se dispõe em dois círculos, representando cada uma 

das partes componentes do sistema de saneamento.  

Cada integrante de cada círculo terá uma identificação por uma placa que 

representa uma parte dos processos envolvendo as áreas do saneamento.  

Para iniciar, por exemplo, o mediador da dinâmica escolherá a primeira parte 

do sistema de saneamento, posteriormente, o mediador pedirá que este integrante 

jogue o barbante em rolo para a próxima parte que ele acredita que faz parte do 

processo, e assim por diante.   
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A dinâmica procede até que todos os participantes consigam fazer uma ligação 

através do barbante, ou seja, completar a “teia”.  

Após todos estarem em relação, faremos a reflexão da interdependência, ou 

seja, um modo lúdico de compreender o ciclo de saneamento, pelo qual cada etapa 

possui relação e interfere no resultado.  

A dinâmica consiste em fazer com que o público participante reflita e 

compreenda em movimento lúdico as etapas do sistema de saneamento básico, bem 

como a manipulação específica do gerenciamento de resíduos sólidos. 

Esta dinâmica é uma adaptação lúdica e didática envolvendo a temática da teia 

alimentar, conteúdo explorado atualmente na disciplina de ciências em redes 

escolares de Ensino Fundamental. Conforme Cain et. Al (2018) as teias alimentares 

são relações entre as espécies perante a interdependência entre o organismo e o 

alimento.  

Após a primeira dinâmica, os participantes serão divididos em grupos, e cada 

grupo em um pedaço de papel pardo escreverá palavras chaves ou pequenas frases 

que representem “o que é o saneamento básico”? 

Ao terminarem, haverá o compartilhamento das ideias e uma mediação 

reflexiva sobre a temática do saneamento. Em seguida, os participantes serão 

convidados no verso do papel anterior a escrever palavras chaves ou pequenas frases 

que representem “o que é o saneamento básico no município de Timbó”? 

O objetivo desta dinâmica é contrastar as informações do amplo para o 

específico, compreendendo a temática dentro do contexto em que a população do 

município está inserida.  

Para complementar a dinâmica e conhecer um pouco sobre a realidade do 

saneamento básico no município de Timbó, o grupo participante se envolverá em um 

esquema lúdico de descoberta de falso ou verdadeiro sobre informações da temática 

envolvida. 

Os participantes serão divididos em dois grupos, um ficará responsável por 

analisar e escolher as informações que entenderem por verdadeiras, e o outro grupo, 

têm por proposta compartilhar uma informação na tentativa de convencer os demais 

de que sua informação é a verdadeira (mas não necessariamente esta será).  

A cada descoberta falsa ou verdadeira das informações haverá uma 

contextualização reflexiva sobre a temática do saneamento básico. 
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5.2 Comunicação Social 

5.2.1 Participação comunitária e controle social  

A participação comunitária busca estimular os diversos atores sociais 

envolvidos (aqui chamados de stakeholders) para interagir de forma articulada e 

propositiva na formulação de políticas públicas e na construção do PMSB do município 

de Timbó.  

A ideia é que a comunidade seja mais do que a beneficiária passiva dos 

serviços públicos, seja atuante, defensora e propositora dos serviços que deseja em 

sua localidade, por meio de canais de comunicação e de diálogo entre a sociedade 

civil e o poder público.  

Desta forma as ferramentas propostas para a ampla comunicação das ações 

durante e após formulação da revisão do plano estão balizadas pelo uso de redes 

sociais e web site dedicado. 

Será elaborada uma página nas mesmas redes sociais já exploradas pela 

prefeitura e SAMAE e assim conectá-las entre si buscando o maior alcance possível. 

Semanalmente serão emitidas postagens de cunho educativo e informativo sobre o 

processo. 

O web site visa representar a principal fonte de informação de base sobre o 

PMSB do município de Timbó além de permitir o download dos produtos, materiais 

sobre saneamento, realização de consultas pública sobre assuntos de interesse e 

divulgação de datas importantes como audiências e oficinas.  

Para a fase pós elaboração da revisão do PMSB do município de Timbó, o web 

site será usado como a ferramenta de controle social das ações planejadas, 

apresentando periodicamente indicadores e andamento dos projetos. 
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5.2.2 Ênfase na escala da localidade  

A ênfase local compreende a participação comunitária facilitada na escala local, 

onde os laços territoriais, econômicos e culturais fortemente ligados às noções de 

identidade e pertencimento estão presentes e marcantes.  

A proximidade da realidade a qual se quer transformar, assim como dos fatores 

que afetam diretamente a qualidade de vida da comunidade, é um grande estímulo 

para a atuação cidadã.  

O acompanhamento da evolução e os resultados positivos das ações 

deflagradas fortalece a participação popular e tende a estimular a adesão de novas 

pessoas, grupos e instituições no decorrer do processo.  

As informações geradas no formato de posts em redes sociais, serão 

idealizadas de forma a gerar o acompanhamento das ações em cada etapa dos 

trabalhos de revisão do PMSB do município de Timbó. 

 

5.2.3 Orientação pelas dimensões da sustentabilidade  

Propõe que as intervenções em saneamento estejam atentas às suas 

diferentes dimensões, sejam elas de natureza política, econômica, ambiental, ética, 

social, tecnológica ou cultural.  

A continuidade e a permanência das ações são fatores determinantes para a 

sustentabilidade do processo, e devem ser buscadas de forma intencional ainda no 

planejamento das ações propostas.  

 

5.2.4 Educomunicação socioambiental 

A Educomunicação é pensada a partir da percepção do papel formador dos 

conteúdos dos meios de comunicação e propõe uma perspectiva educativa na relação 

com seus públicos e comunicação para a sustentabilidade socioambiental.  

É um campo do conhecimento que está presente em atividades de pesquisa, 

produção do conhecimento e formulação de diretrizes filosóficas de projetos e 
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programas socioambientais. A Educomunicação Socioambiental visa favorecer e 

otimizar a organização da sociedade, formando este aspecto indicador mais seguro 

de continuidade e de sustentabilidade do processo comunicativo.  

Entre as atividades que desenvolve, destacam-se: a implementação de 

programas de "educação para a comunicação", favorecendo ações que permitam que 

grupos de pessoas se relacionem adequadamente com o sistema de meios de 

comunicação; e o assessoramento a educadores no adequado uso dos recursos da 

comunicação, como instrumentos de expressão da cidadania.  

As oficinas ministradas durante o PMSB do município de Timbó buscam direcionar 

suas atividades à educadores e formadores de opinião para que possam se apropriar das 

metodologias e replicar em outros públicos. Trata-se de uma forma eficiente de garantia 

da continuidade do processo de disseminar conhecimento sobre o saneamento, sempre 

buscando o enfoque local. 

 

5.3 Comunicação de Resultados 

O princípio da publicidade orienta que a administração pública seja 

transparente em suas ações com a sociedade. A comunicação responsável pressupõe 

a transparência na prestação de contas: indicadores, metas e métodos confiáveis e 

verdadeiros sobre o desempenho do projeto e suas iniciativas.  

Deve garantir que o que se comunica é realmente relevante e responde aos 

interesses dos seus stakeholders. Pressupõe gerir as expectativas geradas no 

relacionamento com seus diversos interlocutores. 

A responsabilidade é a forma como uma organização demonstra que dá 

resposta às partes interessadas e lhes presta contas. O que pode implicar:  

 definir políticas, objetivos e metas,  

 planos de ação,  

 envolvimento das partes interessadas,  

 medição e monitorização do desempenho. 
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Convém que as informações sejam:  

 completas: abordando todos os aspectos da atuação do projeto;  

 compreensíveis: considerando o conhecimento e nível cultural, social, 

educacional e econômico dos públicos alvo da comunicação e estando 

acessíveis aos envolvidos;  

 equilibradas: não omitindo informações que sejam relevantes para o 

entendimento sobre a atuação do projeto ou das organizações que a 

compõem;  

 atualizadas: sobre o desempenho do projeto, suas atividades e indicadores 

coletados num determinado período de tempo específico.  

As diretrizes se aplicam sob a proposta de um conjunto de estratégias 

apresentadas a seguir. 
 

5.3.1 Definição de Mensagens Chave 

A função das mensagens chave é direcionar a produção do conteúdo das 

ferramentas/canais de comunicação e ser uma síntese daquilo que a organização 

deseja que o público saiba e acredite.  

As mensagens-chave do projeto serão:  

 Transparência; 

 compromisso; 

 mobilização; 

 coletividade; 

 corresponsabilidade; 

 cidadania; 

 colaboração; 

 desenvolvimento sustentável; 

 participação cidadã; 

 conhecimento técnico; 

 qualidade; 
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 engajamento e compartilhamento. 

 

5.3.2 Mapeamento de Stakeholders do PMSB 

O Mapa de Stakeholders ou Relação de Stakeholders de um projeto é a 

identificação dos stakeholders prioritários relacionados a essa atividade ou ação.  

A partir do mapeamento de públicos envolvidos, se estabelecem níveis de 

priorização e ação. Para o mapa de stakeholders do PMSB do município de Timbó 

foram considerados: 

 grupos com responsabilidade formal no projeto (legal, financeira, governança 

e/ou operacional); 

 organizações e pessoas diretamente envolvidas nas ações do projeto 

(secretarias / agentes públicos / comitês); 

 públicos diretamente impactados pelas obras e infraestruturas necessárias 

para a realização do projeto; 

 formadores de opinião: stakeholder que pode trazer um ponto de vista menos 

conhecido, normalmente pelo perfil pessoal, mas também pelo contexto que 

vivencia.  

 

5.4 Priorização de Públicos do PMSB 

A priorização dos públicos para a comunicação levou em conta ainda o objetivo 

geral e os objetivos específicos do planejamento de comunicação, além das dinâmicas 

e características das atividades do projeto.  

Nesse caso os critérios de priorização a serem adotados são apresentados na 

Tabela 1. 
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Tabela 1 – Públicos Prioritários. 

Públicos Prioritários 

PRIORIDADE 1 

Responsáveis pela aprovação do projeto 

Representantes das comunidades / Público geral 

Públicos envolvidos / impactados diretamente pelas atividades 
do projeto / comunidades do entorno das obras 

PRIORIDADE 2 

Formadores de opinião / professores da rede pública 
municipal 

Órgãos públicos do município/ Organizações da Sociedade 
Civil 

Mídia* 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

 

*Mídia: Veículos de comunicação e/ou pessoas que criam conteúdo de teor 

jornalístico e/ou opinativo divulgado por meio de jornal, TV, rádio, blogs etc. Este 

público é caracterizado por ser formador de opinião e geralmente tem grande 

influência na percepção dos outros públicos sobre temas diversos. Abrange veículos 

de comunicação de âmbito local, regional e estadual (jornais impressos, mídias 

sociais, rádios, revistas, sites, televisão, blogs, mídia independente, áreas de 

comunicação de apoiador institucional e associados. Deve ser engajada para ser 

capaz de comunicar de forma eficiente e adequada.  
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5.5 Pano de Engajamento dos Stakeholders 

A Tabela 2 apresenta o plano de engajamento do stakeholders. Nele são 

apresentadas as ações previstas para a garantia da mais ampla participação social. 

 

Tabela 2 – Públicos Prioritários e Ações Previstas. 

Públicos Prioritários Ações Previstas 

Representantes das 
comunidades e público geral 

Criação de uma marca para Identidade Visual do PMSB. 

Comunicação de ações e atividades por meio de 
prestação de contas online e divulgação do andamento 

do projeto.  
Criação de um site e utilização da fan page da Prefeitura 

no Facebook.  

Publicação de posts e uma série de conteúdos sobre os 
grandes marcos do projeto.  

Campanha em mídias sociais para posicionamento e 
divulgação da identidade do PMSB. 

 
Impressão e disponibilização dos produtos do PMSB na 

sede da Prefeitura Municipal e SAMAE 
 

Pesquisa junto ao público prioritário sobre os temas de 
interesse do PMSB. Além de se utilizar da plataforma do 

web site e redes sociais, serão disponibilizados 
formulários em audiências públicas, sede do SAMAE e 

Prefeitura Municipal. A compilação das informações será 
realizada pela equipe da empresa consultora e utilizadas 

no desenvolvimento dos trabalhos com destaque dos 
resultados no web site e redes sociais. A periodicidade de 

realização será quinzenal. 

Públicos envolvidos / 
impactados diretamente pelas 
atividades do projeto / entorno 
das obras 

2 apresentações em audiências públicas 

Grupo de Acompanhamento 
das Ações do PMSB (GAP) 

Realização de reuniões de alinhamento / prestação de 
contas do projeto 
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Continuação da Tabela 2 

Públicos Prioritários Ações Previstas 

Reunião com os conselhos 
municipais 

Realização de reunião com os conselhos municipais do 
município de Timbó para apresentação de resultados e 

discussão dos trabalhos desenvolvidos.  

Mídia Envio de comunicação oficial do projeto e convite para 
aderir à rede online do PMSB do município de Timbó 

Formadores de opinião / 
professores da rede pública 
municipal 

2 oficinas de educomunicação, focando o engajamento 
para a disseminação da informação. 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Durante a execução do PMSB serão realizadas reuniões periódicas com o GAP 

que além de desempenhar o papel de fiscalizador da equipe consultora, terá 

fundamental importância na discussão de temas específicos do PMSB, atuando na 

formação de grupos de trabalho para estas demandas. 

 

 

5.6 Identidade Visual do Projeto  

O posicionamento é a reputação de uma organização – a soma do que a 

constitui (identidade) com a percepção (imagem) que dela têm os diversos públicos.  

Vários fatores, reais ou imaginários, influenciam a formação da imagem de uma 

atividade ou projeto. Esses elementos são dinâmicos e necessitam ser geridos de 

forma estratégica e planejada, pois afetam decisivamente o desenvolvimento de um 

projeto.  

Já a imagem é predominantemente subjetiva e resultado da percepção que 

cada público de relacionamento tem sobre a identidade da atividade.  
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O conceito adotado aborda a inter-relação educação/comunicação e a 

identidade é formada pelo conjunto de elementos que constituem o PMSB do 

município de Timbó: 

 Sistema de Abastecimento de Água,  

 Sistema de Esgotamento Sanitário,  

 Limpeza Urbana, Coleta e Disposição Final de Resíduos e  

 Drenagem Pluvial Urbana.  

A Figura 2 apresenta a logomarca base para a identidade visual aplicada no 

PMSB do município de Timbó. 

 

Figura 2 – Logomarca do PMSB do município de Timbó 

 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018  
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5.7 Planejamento de Canais e Ferramentas de Comunicação 

O planejamento dos canais e ferramentas de comunicação é realizado de 

acordo com a proposta de disponibilizar a todos o acesso a informação. A Tabela 3 

apresenta os canais e ferramentas planejados para o PMSB do município de Timbó. 

 

Tabela 3 – Canais de comunicação. 

Canal/Ferramenta Público a que se 
direciona Descrição 

Identidade Visual Público geral 

Criação da Identidade Visual do projeto, tendo como 
referência conceitos e elementos de sustentabilidade 
e com objetivo de posicionamento do PMSB do 
município de Timbó 

Material base de 
comunicação com os 
elementos da Identidade 
Visual do projeto 

Público geral 

Aplicação da Identidade Visual do projeto, tendo 
como referência conceitos e elementos de 
sustentabilidade e com objetivo de posicionamento do 
PMSB do município de Timbó 

Apresentação 
institucional sobre o 
Projeto 

Público geral 
Apresentação com o posicionamento do PMSB: o que 
é o PMSB, seus objetivos, suas fases de elaboração, 
resultados 

E-mail do projeto para 
contato e feedbacks Público geral Criação de e-mail para receber feedbacks e para 

compartilhamento das principais atividades do PMSB 

Perfil do PMSB do 
município de Timbó nas 
redes sociais 

Público geral Criação de perfil do Projeto no Facebook 

Campanha de 
divulgação do Projeto 
nas redes 

Público geral 
Campanha de lançamento do projeto para dar 
publicidade às ações futuras e divulgar identidade em 
mídias sociais 

Interface online / Web 
site  Público geral 

Espaço dinâmico de acompanhamento de indicadores 
resultantes do PMSB do município de Timbó e o 
principal canal de comunicação entre as diversas 
organizações 

Infográfico do PMSB do 
município de Timbó 

Formadores de 
opinião / professores 

da rede pública 
municipal/ Público 

geral 

Desenho em modelo infografia para materiais de 
educomunicação, com fins didáticos / explicativo 
sobre as etapas do PMSB do município de Timbó. 
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Continuação da Tabela 3 

Canal/Ferramenta Público a que se 
direciona Descrição 

Informativos impressos Público geral 

Encaminhar informativos sobre as atividades do 
PMSB e eventos para informação do público. Estes 
impressos serão encaminhados por meio do SAMAE 
junto às embalagens para recolha de resíduos 
recicláveis, ação já efetuada pela autarquia e com 
ampla abrangência no município. 

Cartazes em locais 
estratégicos Público geral 

Fixação de cartazes em locais como escolas, centros 
comunitários, prefeitura e SAMAE para comunicação 
visual dos eventos do PMSB. 

Participação em 
programas de rádios 
locais 

Público geral 
Participação de programas nas rádios locais com o 
objetivo de difundir informação de qualidade sobre as 
etapas do PMSB e aviso sobre audiências e oficinas. 

Chamadas nas rádios 
locais Público geral Divulgação dos eventos do PMSB em anúncios nas 

rádios locais. 

Recebimento de críticas 
e sugestões Público geral 

Disponibilização de ficha para recebimento de críticas 
e sugestões acerca dos trabalhos do PMSB. As fichas 
serão disponibilizadas na prefeitura municipal e 
SAMAE junto a urna para depósito. 

Publicação de convites 
para audiências em 
jornal 

Público geral 
Publicação das audiências públicas com 
antecedência de 15 dias em jornal de grande 
circulação no município. 

Conteúdo de 
educomunicação sobre 
sustentabilidade e 
saneamento básico 

Formadores de 
opinião / professores 

da rede pública 
municipal e ou 

privada/ Público 
geral 

Preparação de material didático para 2 oficinas com 
professores 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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6 Cronograma de Eventos 

O cronograma de eventos de Mobilização e Comunicação Social é apresentado 

na Tabela 4.  

 

Tabela 4 – Cronograma de eventos. 

Reunião Propósito Periodicidade Local Data 

Oficina 01 

Disseminar as informações 
do PMSB por  meio do 

processo de 
Educomunicação 

Única SAMAE 07/08/2018 

Audiência 01 Discussão e participação 
popular na revisão do PMSB Única 

Câmara de 
Dirigentes 

Lojistas 
16/08/2018 

Reunião com os 
conselhos 
municipais 

Discussão e participação 
dos conselhos municipais no 

processo de revisão do 
PMSB 

Única SAMAE 16/08/2018 

Oficina 02 

Disseminar as informações 
do PMSB por  meio do 

processo de 
Educomunicação 

Única SAMAE 18/10/2018 

Audiência 02 Discussão e participação 
popular na revisão do PMSB Única 

Câmara de 
Dirigentes 

Lojistas 
21/02/2019 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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