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PLANO DE COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

INTRODUÇÃO: 
 

O presente Plano de Comunicação e Mobilização Social é um instrumento de 

trabalho que objetiva o assessoramento nos campos da comunicação e da mobilização 

social das ações do CBH Piancó‐Piranhas‐Açu. Nele estão contidas ações e estratégias 

de trabalho que servirão de base para dar maior visibilidade aos projetos e atividades 

do referido Comitê, além de promover o necessário incentivo à participação dos seus 

membros em todas as suas atividades. 

O conteúdo do presente plano contempla o universo de trabalho do CBH Piancó‐

Piranhas‐Açu no que se refere à comunicação de suas atividades e projetos e ao 

processo de mobilização dos seus membros e da sociedade em geral em torno dos 

objetivos do comitê. 

As ações do Plano de Comunicação e Mobilização Social estão orientadas 

planejadas de forma integrada e processual, devendo abranger o maior número possível 

do conjunto de instrumentos de comunicação e mídias sociais e processos de 

mobilização social de pessoas e instituições. 

O desenvolvimento das ações aqui previstas será de responsabilidade direta de 

uma equipe técnica descrita no presente documento, contratada para esse fim, com 

anuência do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Piancó‐Piranhas‐Açu e sob a orientação 

da equipe técnica do Centro de Apoio. 

 
 
OBJETIVOS: 
 

O objetivo do Plano de Comunicação e Mobilização Social do CBH Piancó‐ 

Piranhas‐Açu é dar visibilidade às ações desenvolvidas pelo Comitê, planejando, 

coordenando e divulgando notícias de interesse, e demais assuntos relacionados às 

atividades do mesmo. 

Além disso, atuar como instrumento norteador para as ações de comunicação e 

mobilização social, desenvolvidas no âmbito do CBH Piancó‐Piranhas‐Açu, auxiliando a 

Diretoria Colegiada e os demais membros do Comitê na busca da eficácia da 

comunicação e da mobilização social. 
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AÇÕES DO PLANO DE COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL 
 

O Termo de Colaboração 001/ANA/2020 traz no seu Plano de Trabalho uma série 

de orientações para que as ações do Plano de Comunicação e Mobilização sejam 

executadas de forma mais clara e objetiva. Na Meta 3 do plano está disposto o seguinte 

objetivo: Implementar Ações de Comunicação e Mobilização Social. É nela que está 

estabelecida as seguintes ações/atividades: 

 
 Ações Administrativas 

 
 Apresentar anualmente à ANA o comparativo entre as atividades previstas no 

Plano de Comunicação e as atividades realizadas, com percentual de 

implementação; 

 Apresentar à ANA relatório de atualizações do sítio eletrônico; 

 Planejar, junto à coordenação, a divulgação de eventos, como oficinas, 

seminários, cursos de capacitação e reuniões do CBH Piancó-Piranhas-Açu; 

 Apresentar anualmente à ANA relato das atividades desenvolvidas, 

encaminhando, adicionalmente, link para acesso às atas, deliberações, moções, 

publicações, entre outros documentos do Comitê; 

 Apresentar anualmente à ANA os informativos eletrônicos elaborados no ano e 

a comprovação de sua divulgação; 

 Apresentar anualmente à ANA o Relatório Anual de Acompanhamento do PRH e 

o comprovante de entrega à Diretoria Colegiada; 

 Apresentar à ANA o Plano de Comunicação do Comitê; 

 Monitorar permanentemente as ações discutidas e priorizadas pelos 

representantes da Bacia e a implementação das ações do Plano Integrado de 

Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Piancó-Piranhas-Açu, por meio da 

elaboração de relatório anuais  de acompanhamento observado, também, as 

ações executadas pelo Governo Federal e órgãos gestores estaduais. 
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Ações de Comunicação e Mobilização 

 

 Veicular notícias e avisos de interesse dos membros do Comitê na Bacia 

Hidrográfica, ou fora dela, e alertar para eventos do Comitê, incentivar a 

participação em demais eventos na bacia de interesse do CBH; 

 Dar publicidade, quando couber, às deliberações, sugestões e propostas do 

Comitê, além das decisões tomadas pelo plenário, sob a forma de deliberação ou 

de moção; 

 Divulgar assuntos do interesse do Comitê, na Bacia Hidrográfica ou fora dela; 

 Divulgar, quando solicitado, ações e eventos definidos na Agenda Anual de 

Atividades da Diretoria Colegiada e publicar no site do CBH PPA o Relatório Anual 

de Atividades do Comitê; 

 Divulgação do Processo Eleitoral e eventos nele inseridos, e auxílio publicitário 

na mobilização dos segmentos (de usuários, da sociedade civil organizada e do 

Poder Público) da Bacia Hidrográfica do Rio Piancó-Piranhas-Açu; 

 Implementar as demais ações previstas no Plano de Comunicação do CBH 

Piancó-Piranhas-Açu. 

 Dar apoio, quando necessário e/ou solicitado, ao escritório de apoio nas 

mobilzações para reuniões plenárias, cursos, capacitações e demais eventos de 

interesse do Comitê; 

 Divulgação e mobilização durante o processo de revisão para atualização do PRH 

da Bacia Piancó-Piranhas-Açu, 1º Ciclo;  
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 Ações de Tecnologia 
 

 Disponibilizar, quando necessário e/ou solicitado, gravação, documentação 

fotográfica e sonora das reuniões Plenárias, da Diretoria, de Câmaras Técnicas, 

Comissões de Açudes e de Grupos de Trabalho, bem como promover a 

participação dos membros do Comitê, representantes de entidades civis de 

recursos hídricos, nessas reuniões; 

 Manter e dar encaminhamento às demandas recebidas via endereço eletrônico 

institucional do Comitê; 

 Utilizar de ferramentas de mídia para dar publicidade, quando necessário e/ou 

solicitado, à mobilização junto às diversas instituições e veículos de comunicação 

do Estado do Rio Grande do Norte e da Paraíba; 

 Manter o registro e hospedagem de dados de sítio eletrônico do Comitê, criar e 

gerir redes sociais para o CBH; 

 Manter endereço eletrônico institucional do Comitê e dar encaminhamento às 

demandas recebidas por ele; 

 Trabalhar junto ao escritório de apoio na criação e atualização do cadastro de 

entidades relacionadas com a gestão de recursos hídricos, estratégico para o 

planejamento e divulgação das ações de interesse do Comitê, além de subsidiar 

ações de mobilização social na bacia hidrográfica. 
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 Metodologia 
 
A metodologia do Plano de Comunicação e Mobilização Social será baseada na 

utilização dos instrumentos e canais de comunicação convencionais e nas novas mídias 

eletrônicas. Com o avanço das novas tecnologias, é fundamental a utilização de novos 

materias de trabalho que possibilitem o trabalho do comitê. 

Para dar mais dinâmica as atividades do plano, é necessário as plataformas digitais 

que surgem com o avanço tecnológico. É possível citar neste texto algumas desses 

novos meios: What’s APP, Telegram, Microsoft Teams, Twitter, Facebook, Instagram, 

Youtube e as demais tecnologias que possam surgir. 

 
 Resultados Esperados 

 
 Dar maior visibilidade as ações e atividades do Comitê; 

 Manter a atualização das redes sociais do Comitê, fortalecendo a relação 

institucional com os membros do CBH PPA e com a sociedade; 

 Criar e atualizar banco de dados com textos, imagens e fotos relacionadas à 

atuação do CBH PPA; 

 Produzir e atualizar de forma constante mailings (levantamento de nomes, e‐ 

mails e telefones, etc.) dos principais veículos de comunicação, bem como de 

seus principais interlocutores – imprensa nacional e regional; 

 Divulgar o Comitê nos principais veículos de comunicação existentes na bacia, 

utilizando ferramentas de comunicação disponíveis; 

 
 Acompanhamento e Avaliação 
 

 O acompanhamento e avaliação das ações executadas no Plano de Comunicação 

será feito anualmente pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Seridó – 

ADESE, mediante elaboração de relatório contendo o comparativo entre as 

atividades previstas no Plano de Comunição e as atividades realizadas, com 

percentual de implementação; 
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 Equipe Responsável 
 

 
 Marcos Antônio Dantas Martins 
 
Bacharel em Marketing e Publicidade 
Contato: (84) 9.9951-4301 
Email: marcosdantas@marcosdantas.com 
 
 
 José Geraldo Faustino de Oliveira 
 
Bacharel em Comunicação Social – Habilitação Jornalismo 
Contato: (84) 9.9909-1342 
Email: jornalistapotiguar@hotmail.com 
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