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SUMÁRIO



A finalidade deste Relatório é apresentar as ações de mobilização e de comunicação realizadas

durante a execução do PMAMC e que estavam alinhadas com as diretrizes previstas no Plano

de Mobilização e Comunicação (P2) do projeto. O PMC (P2) foi elaborado com base nos

requisitos presentes no edital, bem como em referências de sucesso, parâmetros técnicos da

área de comunicação e mobilização social e análise extensiva de atores sociais relevantes para

o fortalecimento da agenda climática em Salvador.

As ações aqui contidas tiveram por objetivo comum promover e direcionar ações e estratégias

que estimulassem a participação efetiva dos mais diversos setores de Salvador, tornando-os

corresponsáveis pela construção do mesmo. Ainda que o contexto tenha mudada radicalmente

durante a execução do projeto, entendemos que os objetivos foram atingidos e isso pode ser

demonstrado ao longo deste documento, bem como por meios dos indicadores de participação.

OBJETIVO



Com a pandemia do Covid-19, todos os encontros e eventos presenciais que estavam previstos

foram suspensos, a fim de respeitar as normas de segurança sanitária mais adequadas para o

momento. Assim, foi necessário rever processos e adaptar todas as atividades para o contexto

virtual. Foi feito um esforço por parte da equipe para que o PMAMC cumprisse com todas etapas

e produtos, respeitando o cronograma de execução e entregas e garantindo também que o

projeto seja o reflexo de uma construção coletiva.

Sem prejuízo às diretrizes inicialmente previstas no Plano de Mobilização e Comunicação, as

estratégias de comunicação do PMAMC foram modificadas para essa nova realidade. Em todos

os momentos, incluindo aqueles em que houve a necessidade de administrar divergências de

opiniões, o projeto criou novas estratégias para assegurar a participação de todos os setores

sociais da cidade de Salvador.

CONTEXTO



Resiliência foi uma das palavras mais utilizadas em 2020 e lembrou a necessidade de adaptar-se e 

ajustar processos com foco no objetivo a ser alcançado. Com o PMAMC, não foi diferente. Depois 

dos eventos presenciais de lançamento, ocorridos em 2020, todos os encontros e reuniões passaram 

a ser realizados de forma virtual. além disso, foram desenvolvidas uma série de novas estratégias 

com o intuito de criar uma relação positiva com os mais diversos setores da sociedade civil: 

- Contratação de consultoria especializada para executar ações de comunicação previstas no P2;

- Intensificação da presença do projeto nas redes sociais; 

- Criação de um grupo aberto de whatsapp para envio de informações sobre o projeto;

- Criação de formulários para coleta de contribuições (permanente e específico);

- Envio de e-mails para um mailing de quase 2 mil pessoas; 

- Realização de reuniões semanais, webinários e outros eventos formativos;

- Contratação de consultoria especializada para manter contato direto com as partes interessadas. 

NOVAS 

ESTRATÉGIAS



EVENTOS E REUNIÕES
Ao longo do projeto, foram realizadas uma série de atividades com o intuito de 

engajar pessoas. Ao todo, foram mais de 50 eventos, dentre encontros, webinários, 

reuniões, sessões de consulta, apresentações técnicas, com objetivos distintos. 



O evento de lançamento do PMAMC aconteceu no

15/01/2020,n o Teatro Gregório De Mattos, e contou

com a presença do prefeito ACM Neto e de

estudiosos ambientais, representantes de

instituições ecológicas e também da sociedade civil.

“Nosso desejo é que, em 2049, ao completar 500

anos de fundação, Salvador tenha garantido a

neutralidade na emissão do gás carbônico, o que é

uma meta ambiciosa, pois envolve investimentos em

várias áreas, dependendo da união do poder

público, das instituições, da sociedade e do

cidadão”, disse o Prefeito ACM Neto.

EVENTOS DE 

LANÇAMENTO

Registro do evento presencial de lançamento



EVENTOS ONLINE

Alguns registros de eventos virtuais realizados. Todas as atas e listas de presença serão encaminhados em outro documento.



EVENTOS

Resumo com indicadores de participação de todos os eventos realizados. Atas e listas de presença já foram encaminhadas.

Apresentação e Lançamento de PMAMC
15 de janeiro (manhã) presencial 57 representantes de 28 Secretarias, órgãos e outras instituições

15 de janeiro (tarde) presencial 115 representantes de 51 órgãos e outras instituições

Reunião Técnica de Inventário 17 de janeiro (manhã) presencial 26 representantes identificados de 16 Secretarias e órgãos

Reunião Técnica de Índice de Risco Climático 17 de janeiro (tarde) presencial 25 representantes identificados de 13 Secretarias e órgãos

Reunião Técnica Apresentação de Dados Preliminares do Índice 

de Risco Climático de Salvador
05 de março (manhã) presencial 13 representantes de 8 Secretarias, órgãos e outras instituições

Reunião Técnica Apresentação de Dados Preliminares do 

Inventário de GEE de Salvador
05 de março (tarde) presencial 13 representantes de 8 Secretarias, órgãos e outras instituições

Apresentação dos resultados preliminares dos Índices de Riscos 

Climáticos de Salvador
06 de maio virtual 57 representantes de 24 Secretarias, órgãos e outras instituições

Rodada de consultas à sociedade civil 1, 2, 3, 8, 9 e 10 de junho virtual 22 sessões, mais de 170 convites enviados, 35 participantes

Reunião com Secretarias 25 de junho virtual 19 representantes de 11 Secretarias e órgãos

Capacitação em Planos de Ação Climática 26 de junho virtual 80 inscritos, 69 participantes

Webinar Covid-19 e Emissões 03 de julho virtual 45 participantes 

Webinar Biodiversidade e Clima 10 de julho virtual 44 participantes

Reuniões Semanais Abertas de Comunicação 16 e 23 de junho / 07, 14 e 21 de julho virtual 252 participantes no total dos eventos

Reunião com Painel Salvador pelo Clima 03 e 20 de julho virtual 60 participantes no total

Reunião Aberta sobre Diretrizes 17 de julho virtual 54 participantes

Lançamento do Índice de Risco Climático 28 de julho virtual 283 inscritos, 215 participantes

Reunião com Setor Privado 09, 15, 16, 17, 27, 29 e 30 de julho virtual 41 participantes no total 

Consulta à Lideranças Comunitárias 15 de julho - 05 de agosto telefone 82 ligações feitas, 13 entrevistados

Reunião com Gerentes das Prefeituras-Bairro 03 e 04 de agosto virtual 4 participantes no total

Consulta à Versão Preliminar do PMAMC 21 de setembro - 05 de outubro telefone 19 contribuições



PARTICIPAÇÕES

EM 54 EVENTOS
(6 PRESENCIAIS/48 ONLINE)



COLETA DE INFORMAÇÕES 
Considerando a impossibilidade de realizar eventos em formato presencial, a 

equipe do PMAMC desenvolveu uma série de formulários para coletar informações 

em diversas etapas do projeto. Para todos esses instrumentos, foram elaboradas 

mensagens de mobilização com intuito de estimular a participação.



CAPAS DE 

FORMULÁRIOS 

Todos os formulários foram criados com a identidade visual do projeto, visando a presença do 

PMAMC por meio de identificação simbólica. 



COLETA DE 

INFORMAÇÕES 
Exemplos de alguns formulários utilizados para coletar informações e contribuições. Um 

deles foi permanente e aberto a qualquer participante. Outros foram específicos por 
público-alvo e por produto. 



COLETA DE 

INFORMAÇÕES 
Exemplos de alguns formulários utilizados para coletar informações e contribuições. Um 

deles foi permanente e aberto a qualquer participante. Outros foram específicos por 
público-alvo e por produto. 



COLETA DE 

INFORMAÇÕES 
Exemplos de alguns formulários utilizados para coletar informações e contribuições. Um 

deles foi permanente e aberto a qualquer participante. Outros foram específicos por 
público-alvo e por produto. 



COLETA DE 

INFORMAÇÕES 

instrumentos de coleta de 

informações foram 

criados para estimular a 

participação das pessoas.  



CANAL 

PERMANENTE

Durante todo o 

processo, ficou 

disponível, de forma 

permanente um e-mail, 

geral do projeto para 

envio de dúvidas, 

críticas e solicitações. 



GRUPO DE WHATSAPP
Considerando que a pandemia ampliou a necessidade de comunicação virtual, foi 

criado um grupo de whatsapp para envio de informações sobre o projeto, bem 

como de documentos de apoio e apresentações relacionadas aos eventos 

realizados. O grupo era aberto para todo e qualquer interessado. 



GRUPO DE WHATSAPP

Capa do grupo de whatsapp, contendo 

descrição dos objetivos, contatos 

permanentes e formulário de contribuições. 

O link para as reuniões e eventos também 

era disponibilizado com antecedência. 

O grupo chegou a ter 120 participantes.



REDES SOCIAIS
Estima-se que a maior parte das informações consumidas atualmente seja por meio de 

redes sociais. Com a pandemia, esse uso se intensificou. Umas das estratégias de 

comunicação do PMAMC foi otimizar a presença nas redes sociais, por meio de conteúdos 

informativos, educativos, além de também informar sobre as atividades do projeto.  



REDES SOCIAIS

Exemplos de cards criados para as redes sociais e que também eram enviados para o 
mailing de partes interessadas, por email, bem como no grupo de whatsapp. 

DATA: 24/07



REDES SOCIAIS

Exemplos de cards criados para as redes sociais e que também eram enviados para o 
mailing de partes interessadas, por email, bem como no grupo de whatsapp, com o uso de 

gatilhos mentais, como o verbo “queremos” que é um estímulo afetivo à participação.



REDES SOCIAIS

Exemplos de cards criados para as redes 
sociais e que também eram enviados para o 
mailing de partes interessadas, por email, 
bem como no grupo de whatsapp, com a 
versão feita para stories onde era colocado 
um link direcionando para o formulário 
referente.
Os signos visuais das mãos em conjunto dão 
a ideia de diversidade e de colaboração. 



REDES SOCIAIS

Exemplos de cards criados para as redes 
sociais e que também eram enviados para o 
mailing de partes interessadas, por email, 
bem como no grupo de whatsapp, com a 
versão feita para stories onde era colocado 
um link direcionando para o formulário 
referente.
Os signos visuais representam a diversidade 
da cidade de Salvador.



REDES SOCIAIS

Exemplos de cards criados para as serem enviados para o mailing de partes 
interessadas, bem como no grupo de whatsapp, e se referem a reuniões fechadas. 



REDES SOCIAIS

Exemplos de cards criados para as redes sociais e que também eram enviados para o 
mailing de partes interessadas, por email, bem como no grupo de whatsapp, com o 

cronograma das atividades do PMAMC.

DATA: 06/08



REDES SOCIAIS

Exemplos de cards criados para as redes sociais e que também eram enviados para o 
mailing de partes interessadas, por email, bem como no grupo de whatsapp, com os 

lembretes das reuniões de comunicaççao online realizadas pelo PMAMC. 

DATA: 16/06 DATA: 12/07 DATA: 16/07



REDES SOCIAIS

Exemplos de cards criados para as redes sociais e que também eram enviados para o 
mailing de partes interessadas, por email, bem como no grupo de whatsapp, com os 

lembretes das reuniões de comunicação online realizadas pelo PMAMC. 

DATA: 23/06DATA: 23/06DATA: 27/07



REDES SOCIAIS

Exemplos de cards criados para as redes sociais e que também eram enviados para o mailing de 
partes interessadas, por email, bem como no grupo de whatsapp, com chamadas para o público 

participar ativamente do projeto. Os signos visuais representam a diversidade da cidade de 
Salvador e reforçam o espirito colaborativo. 

DATA: 11/06
DATA: 28/07



REDES SOCIAIS

Exemplos de cards criados para as redes sociais e que também eram enviados para o mailing de 
partes interessadas, por email, bem como no grupo de whatsapp, com conteúdos educativos 

sobre os temas do PMAMC. Os signos visuais representam a diversidade da cidade de Salvador.

DATA: 28/06 DATA: 12/08



REDES SOCIAIS

Exemplos de cards criados para as redes sociais e que também eram enviados para o mailing 
de partes interessadas, por email, bem como no grupo de whatsapp, com chamadas para os 

eventos de capacitação, como webinários, realizados pelo projeto.

DATA: 24/06DATA: 02/07 DATA: 09/07



REDES SOCIAIS

Exemplos de cards criados para as redes sociais e 
que também eram enviados para o mailing de 
partes interessadas, por email, bem como no 
grupo de whatsapp, com frases compartilháveis. 
1 imagem – resultados do engajamento do post. 

DATA: 08/08



REDES SOCIAIS

Exemplos de cards criados para as redes 
sociais e que também eram enviados para o 
mailing de partes interessadas, por email, 
bem como no grupo de whatsapp, com o 
comunicado oficial do encerramento do 
compartilhamento de informações do PMAMC
1 imagem – Print do facebook.

DATA: 14/08



REDES SOCIAIS

Exemplos de cards criados para as redes 
sociais e que também eram enviados para o 
mailing de partes interessadas, por email, 
bem como no grupo de whatsapp, com o 
comunicado oficial do encerramento do 
compartilhamento de informações do PMAMC
1 imagem – Print do facebook.

DATA: 16/09 DATA: 21/09



41.000
IMPRESSÕES NAS 

POSTAGENS



MATÉRIAS ONLINE
(PORTAIS DE NOTÍCIA/BLOGS)

IMPRESSOS



“Se continuarmos neste caminho, em 2100, 

o mundo tropical não existirá mais para 

humanos. A adaptação é para o presente.”
CARLOS NOBRE



Mesmo diante dos desafios trazidos pela pandemia, a construção 

do PMAMC Salvador buscou trazer um caráter participativo ao 

processo. Através da criação de instrumentos de comunicação e 

mobilização, sempre pautados no respeito e no direito à 

informações, o projeto foi além do que estava previsto no TR.  

Assim, tornou-se referência no Brasil e no mundo em relação ao 

engajamento para as mudanças do clima.



A equipe PMAMC agradece à 

cidade de Salvador por fortalecer 

a agenda climática, sendo 

referência no mundo.


