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INTRO

Em 2019 estabelecemos um contrato com o
Instituto H&H Fauser no intento de
implementar uma plataforma de
comunicação e participação para o Plano de
Educação Ambiental e Mobilização Social
do Rio Parahyba do Sul
A etapa de planejamento ocorreu entre os
meses de Outubro e Novembro de 2019.
Compreendeu reuniões com técnicos da
contratante e da organização Chão Caipira.
Nessas reuniões foram discutidos aspectos
concernentes ao programa de necessidades
da plataforma de comunicação e
participação, e seu modo de funcionamento
e gestão.
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Resulta desse processo a operação do site
www.rioparahyba.com.br, plataforma
responsiva navegável em computador, tablet
ou celular.

O presente documento, por sua vez,
apresenta dados de tráfego e de uso da
plataforma relativo ao processo realizado
até Janeiro de 2020.
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ENGAJAMENTO

REUNIÕES E
EVENTOS
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Set 2019 - Jan 2020:
• 03 Reuniões e apresentações para a
Câmara Técnica de Educação Ambiental
(CTEAMS) do Comitê das Bacias
Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul
(CBH-OS)

• 01 Reunião e apresentações para a
Câmara Técnica de Conservação de
Recursos Hídricos e Restauração
Florestal

• 32 encontros em Prefeituras:
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Aparecida,
Arapeí,
Areias,
Bananal, Caçapava, Cachoeira
Paulista, Canas, Cruzeiro, Cunha,
Guararema,
Igaratá,
Jacareí,
Jambeiro, Lagoinha, Lavrinhas,
Lorena,
Monteiro
Lobato,
Natividade,
Paraibuna,
Pindamonhangaba,
Potim,
Queluz, Redenção da Serra,
Roseira, Santa Branca, Santa
Isabel, São José do Barreiro, São
José dos Campos, São Luiz do
Paraitinga, Silveiras, Taubaté,
Tremembé (falta visitar Piquete e
Guaratinguetá)
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• 01 reunião de Compartimento em
Paraibuna-SP, no dia 28/de novembro,
com participantes dos municípios de
Jambeiro, Paraibuna, Salesópolis e
Santa Branca.

• 05

Participações em eventos no

território do Vale

Nesse processo
estabelecemos
contatos
presenciais com

159
participantes
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ENGAJAMENTO

www.rioparahyba.com.br

PLATAFORMA
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- ENGAJAMENTO
VISITANTES
-

-

1058 visitantes individuais nos últimos 90 dias
716 visitantes novos desde novembro
Incremento de 309% de Nov. a Jan.
Visitantes majoritariamente oriundos do
Brasil 88,5%.
Visitantes de 6 países estrangeiros presentes,
frente a 3 em novembro.

Número de visitas à Plataforma
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• Desafio: manter
ritmo de
crescimento
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- ENGAJAMENTO
VISITANTES A PLATAFORMA
• Trafego interno
- O maior interesse foi pela Pagina Inicial
(55%), seguida por Participação (12%) e
Projetos (10%).
-

Visitas realizadas majoritariamente por
celular (75,9%), e oriundo de tráfego direto.
Abertura direta do site são 58% dos casos.
Facebook é responsável por 11% do tráfego
de origem.

Paginas mais visitadas, origem e tipo de aparelho
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• Oportunidade de
estimulo via redes
sociais.
• Já estamos
iniciando
campanhas - FB e
Whatsapp
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- ENGAJAMENTO
BLOG
• Numero de visualizações
- 308 visualizações no último mês
- Incremento de 62% frente a Nov. 2019

• Necessidade de
incentivar leitores
a assinarem o
blog

• Numero de subscrições Blog: 25
-

Taxa de conversão estável em ~ 2,5%

Matérias mais lidas
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• Cogitar realizar
newsletter
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ENGAJAMENTO

MAPEAMENTO DE
AÇÕES DE EA

• 33 INICIATIVAS MAPEADAS
• Mapa online disponibilizado com informações uteis
• Banco de iniciativas em formação
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https://acszonasul.priorize.net/communities
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ENGAJAMENTO

PARTICIPAÇÃO
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- ENGAJAMENTO
PARTICIPAÇÃO
• Votos: 317
• Participantes : 30
• Proposições : 45

Incremento + 311 %
Incr. + 114 %
Incr. + 96 %

• METODOLOGIA ATUAL:

• FASE 1: COLETA DE PROPOSIÇÕES EM REUNIÕES
DE COMPARTILHAMENTO (estamos aqui)
• FASE 2: CAMPANHA DE VOTAÇÕES E
DISSEMINAÇÃO DE RESULTADOS
• FASE 3: REUNIÃO DE ENCERRAMENTO E
APRESENTAÇÃO DE PRODUTOS
• FASE 4: USO CONTINUADO DA PLATAFORMA PARA
AVALIAR ANDAMENTO E RESULTADOS OBTIDOS

Reuniões de coleta de opiniões (compartimentos)
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• Engajamento
tímido frente ao
número de visitas
à plataforma (3%).
(Índice normal para
retorno de mala direta)

• Espera-se que o
lançamento de
campanha (fase 2)
modifique esse
quadro.
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Jan 2020
• Votos: 317
• Propostas: 45
• Relação voto/proposta: 7
(7 votos por proposta, em média)

• Concentração de
votos e
proposições no
Tema PRIORIDADE
(39% e 38%,
respectivamente)
• Faz-se necessário
enfatizar a
articulação dos 4
temas e no
produto resultante
de cada um e do
todo
• Melhores praticas ➔
premio

• Pode melhorar ➔
diagnostico
• Prioridade ➔ roadmap
• Futuro➔ plano de
aspiração
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Jan 2020
• Votos: 317
• Propostas: 45
• Relação voto/proposta: 7
(7 votos por proposta, em média)

• Concentração
relativa de
votos/proposta é
maior no tema
MELHORES
PRÁTICAS,
denotando maior
resolutividade
• O tema PODE
MELHORAR é o
que apresenta
menor
resolutividade,
denotando menor
interesse
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Jan 2020
• Participantes individuais: 30
• Participantes acumulado : 66
- cada participante se engajou, em média,
em 2,2 temas

• Participação
feminina mais
forte (55%) contra
masculina (36% )

• Tema mais
votados é
PRIORIDADES
• Esse tema
apresenta maior
participação
feminina relativa
(50% maior)
participantes/gênero
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• MAIS VOTADAS
(317 VOTOS) Jan 2020
COD PROPOSTA

#100957

#100993

#100934

#100940

#100965

#100931

#100968
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TEXTO PROPOSTA
A recuperação das FLORESTAS NATIVAS, de suas funções e não
apenas estrutura, para proteger o solo, as diversas espécies que
dependem dela e proteger e regular a água que será tão escassa no
futuro, para mim é a PRIORIDADE.
(preservar o ) Bicudinho - Mario Campagnoli

Precisamos pensar em tratamento de esgoto em toda sua
complexidade. Existem diversos tipos: alagados construídos, estações
de tratamento, biodigestores, filtros, coleta, etc. Mas qual a melhor
técnica? E para qual caso?
O Movimento Nascentes do Paraíba é um exemplo de mobilização da
população em prol do Rio Paraíba, principalmente das cabeceiras.
A educação ambiental deve ser vista como alta prioridade da gestão,
pois é através dela que iremos construir o caminho ideal para as
melhorias que tanto almejamos.
(preservar a beleza da) Represa de Paraibuna ao amanhecer

Envolver as instituições privadas de atuação no território, com
demonstração das diretrizes e prioridades dos programas de EA é
prioritário para melhor aplicação e distribuição dos recursos.

%

5,4%

5,4%

5,0%

5,0%

4,1%

4,1%

3,5%
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• MAIS VOTADAS (cont.)
(317 VOTOS) Jan 2020
COD PROPOSTA
#100952

#100937

#100938

TEXTO PROPOSTA
(Valorizar a) Vista da Ponte da Vigor, Rio Paraíba do Sul (na calha
original do Rio Paraibuna), Paraibuna-SP - Mia Mendes
A questão ambiental é multifacetada. O curso da Câmara Técnica
de Educação Ambiental e Mobilização Social, por ser realizado em
vários municípios e congregar alunos de todo o vale, lida com essa
complexidade de maneira criativa. e eficiente.
A tradição de compostagem é um exemplo histórico de tratamento
ambientalmente adequado do lixo e passar isso geração a geração
é um exemplo de educação para mim.

%
3,5%

3,5%

3,2%

Deveria ser um pré requisito que os projetos de PREFEITURAS
submetidos ao FEHIDRO fossem
#100949

#100959
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discutidos e aprovados por um colegiado municipal com legítima
participação da sociedade civil antes de serem financiados pelo
Fundo e executados pelo poder público.
As melhores práticas em educação ambiental são participativas e
vão até as comunidades identificar as reais necessidades.

3,2%

3,2%
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• PRIORIDADES
(117 VOTOS) Jan 2020
COD PROPOSTA
#100993

#100934

#100965

#100936
#100961

#100935

#100964

8

TEXTO PROPOSTA
(preservar o ) Bicudinho - Mario Campagnoli
Precisamos pensar em tratamento de esgoto em toda sua
complexidade. Existem diversos tipos: alagados construídos, estações
de tratamento, biodigestores, filtros, coleta, etc. Mas qual a melhor
técnica? E para qual caso?
A educação ambiental deve ser vista como alta prioridade da gestão,
pois é através dela que iremos construir o caminho ideal para as
melhorias que tanto almejamos.
Precisamos proteger as nascentes e os rios. Mas como fazer isso? A
educação ambiental pode ajudar? Como?
Plantio ou semeadura de árvores frutíferas nas áreas ciliares.
A educação ambiental é voltada atualmente para o publico escolar.
Será que esse o publico certo? Me parece importante ampliarmos esse
debate. Mas quem e como podemos fazer isso?
Priorizar a educação ambiental nas escolas focando na fauna, flora e
no patrimônio de sua cidade sobre os rios, represas nascentes
existentes nas suas cidades.

%
5,4%

5,0%

4,1%

2,8%
2,5%

1,9%

1,9%
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• PRIORIDADES (C0NT.)
(117 VOTOS) Jan 2020
COD PROPOSTA
#100982

#100966

#100981

#100988
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TEXTO PROPOSTA
Ação:Plantio de 30 mudas de árvores nativas pelos alunos da EMEF
Ana Berling, idealizado pela Profª Adriana Maura Roos, com a parceria
da Profª Goretti, ELisa e Jonas da Sec Sustentabilidade, Luciano da Ed.
Ambiental, Lucas da Divisão de áreas verdes e Rogério da SEC
Sugiro Mangueira (comum e ou coquinho), Amora, Goiaba, Araçá e
Ingá.
Está na época da manga, é só pegar algumas sementes e enterrar onde
desejar. Goiaba,Araçá e Ingá, basta sair espalhando a semente. Quanto
à Amora, é mais complicado, tem que gerar mudas.
Recompor a mata ciliar a margem do rio...denunciar esgotos
clandestinos. Educar a comunidade ribeirinha quanto ao descarte de
rejeitos de suas atividades, como criação de porcos, para não serem
lançadas no rio.
Identificar, valorizar e engajar as lideranças locais.

%
1,9%

1,6%

1,6%

1,6%
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PRÓXIMOS PASSOS

• Fortalecimento de
campanhas;

• Geo-espacialização de
resultados;
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