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1. Apresentação 

Atualmente eé  de suma importaância a divulgaçaão de informaçoã es acerca da preservaçaão ambiental,
possibilitando que a populaçaão construa valores sociais, conhecimento e atitudes voltadas para a
conservaçaão do meio ambiente.

Neste sentido, foi criado o Projeto Ambiental Sustentável, fruto de um trabalho independente,
que tem levado aà  sociedade  informações de extrema relevância sobre a questão ambiental,
promovendo, aleém de maior conhecimento sobre o tema, o despertar de sua conscieância sobre a
importaância da preservaçaão do meio ambiente, reforçando noçoã es de cidadania e estimulando sua
participaçaão nesse processo de mudança de valores e atitudes.

Desde  a  implementaçaão  do  projeto,  poâ de-se  perceber  que  a  sociedade  busca  cada  vez  mais
informaçoã es sobre o assunto. Os acessos ao Blog Ambiental Sustentável tem sido cada dia mais
frequentes e consideráveis. As visitas partem de açoã es voluntaé rias, por meio de sites de busca, ou
compartilhamento de mateérias divulgadas em redes sociais, sendo tambeém uma oportunidade de
troca de dados e opinioã es dos visitantes, como forma de mobilizar a sociedade para as questoã es
ambientais, essenciais para a preservaçaão do meio em que vivemos.

2. Objetivo

Possibilitar  acesso  pué blico  a  um  Clipping diaé rio  com  notíécias  de  abrangeância  nacional  e
internacional, revestido num resumo dos principais assuntos relacionados ao tema meio ambiente
e desenvolvimento sustentaével,  transformando-se em importante  fonte de pesquisa,  bem como
um rico acervo de informações para as mais diversas classes de internautas. 

Quanto mais informada a sociedade, mais preparada para se envolver em assuntos relacionados aà
preservaçaão  do  meio  ambiente,  iniciando  a  sua  contribuiçaão,  seja  individual  ou  coletiva”.

Informar + Sensibilizar + Conscientizar = Responsabilidade Social

3. Publicações

5 mil mateérias publicadas, aleém do compartilhamento em redes sociais.
 



4. Público Alvo

Estudantes, professores, empresaé rios, membros de organizaçoã es naão governamentais e do terceiro
setor, empresas com responsabilidade socioambiental, formadores de opiniaão, profissionais da aé rea
ambiental, entre outros.

5. Fases do Projeto

5.1.1 Diagnóstico: 
Foram  realizadas  diversas  buscas  para  conhecer  os  ambientes  virtuais  que  divulgam  mateérias
sobre  a  questaão  ambiental.  Percebeu-se  que  diferentes  sites,  blogs  ou  jornais,  trabalham  com
divulgaçaão de temas especíéficos,  publicam um nué mero míénimo de mateérias,  ou ateé  mesmo, tem
editoriais com textos tendenciosos sobre certos assuntos.

5.1.2 Concepção do Projeto
Projeto com objetivo informativo, instrumento de comunicaçaão e divulgaçaão de assuntos diversos,
relacionados ao tema: Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentaével / Clipping Diário de notíécias,
naão  apenas  de  assuntos  de  pauta,  mas  com  mateérias  sobre  os  mais  diversos  temas,  incluindo
conceitos, legislaçaão e outros.

5.1.3 Implementação
Projeto desenvolvido e mantido ao longo de 6 anos, de forma independente. 

5.1.4 Execução
O Projeto teve iníécio em maio de 2011 e encontra-se em fase de continuidade, com acessos cada dia
mais significativos e agora, com implementaçaão do Blog em ingleâs.

6. Acessos:

 Total de visitas: 
620 mil visitas 
1 milhaão de paéginas visitadas

 Locais de acesso:
158 paíéses 

3 paíéses que mais visitaram o Blog: 
Brasil (475 mil visitas)
Portugal (28 mil visitas)
Estados Unidos (9 mil visitas)

No Brasil: Todos os Estados, e um total de 1058 cidades brasileiras visitaram o Blog.

*Dados fornecidos pelo Google Analytics em  outubro de 2017


