
ÁGUAS, BIODIVERSIDADE E FLORESTAS: GUIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA
ITINERANTE DA ESEC CAETÉS e RVS do Gurjaú

Informações sobre o projeto

O projeto Águas, biodiversidade e florestas será desenvolvido com as comunidades do entorno da
Estação Ecológica Caetés e RVS do Gurjaú. A unidade de conservação fica na Região Metropolitana do
Recife - Pernambuco.

Uma das ações visa produzir um guia de educação ambiental da unidade de conservação, por meio de um
trabalho participativo, de mobilização dos diversos atores sociais que ali habitam e/ou trabalhem e
atuem. A publicação deverá ser esteticamente atraente, embasada em informações científicas, porém
traduzidas para uma linguagem agradável e de fácil compreensão, que estimule um movimento de
participação cada vez maior das comunidades do entorno e de grupos de interesse nas atividades da
Estação Ecológica Caetés e RVS do Gurjaú.

Uma segunda ação visa elaborar o registro fotográfico profissional da área, sua biodiversidade, suas
belezas e tensões, soma-lo ao produto fotográfico da oficina a ser realizada com jovens das escolas
públicas do entorno das Unidades, organizando e dispondo o material em 10 (dez) exposições fotográficas
itinerantes.

Objetivos gerais do projeto

 elaborar uma publicação, com tiragem de 2.500 exemplares,  que promova o engajamento da
sociedade local para que melhor conheçam a ESEC e a RVS, compreendam sua importância e os
serviços ecossistêmicos prestados, a valorizem e protejam suas espécies.

 desenvolver oficinas de fotografia para os jovens moradores do entorno e realizar um conjunto
de (10) dez exposições fotográficas.

Prazo e área de atuação

O projeto terá a duração de 6 meses, tendo início em agosto de 2017 e se estenderá até maio de 2018. A
área de abrangência são os municípios de Paulista, Abreu e Lima e Cabo de Santo Agostinho.

Beneficiários

Os beneficiários das atividades do projeto são: escolas, governos locais, movimentos sociais locais e
comunidades que vivem no entorno da unidade de conservação.

Atividades

 Oficinas educativas sobre fotografia básica, destinada à jovens moradores do entorno da unidade de
conservação.

 Produção de materiais de comunicação e divulgação sobre o desenvolvimento do projeto
 Elaboração de um guia de educação ambiental sobre a unidade de conservação com a participação

das comunidades
 Promoção de reuniões técnicas e participativas
 Produção de imagens e exposições fotográficas sobre a ESEC Caetés e RVS do Gurjaú

Resultados esperados

 Produção de um banco de imagens e materiais educativos e de comunicação sobre a Estação
Ecológica Caetés e RVS do Gurjáu

 Engajamento das comunidades do entorno nos projetos de educação ambiental para que
contribuam com a conservação da Estação Ecológica e do Refúgio da Vida Silvestre.



TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

Ref: Prestação de Serviços de Assessoria de
Comunicação

1. Apresentação

O presente termo de referência define atividades, produtos e demais informações visando à contratação
serviços de assessoria de comunicação para desenvolver os conteúdos dos materiais de comunicação e
assessoria de imprensa ao projeto Águas, Biodiversidade e Florestas para a Estação Ecológica Caetés e
RVS Gurjaú.

2. Atividades

O presente Termo de Referência compreende a realização das seguintes atividades:

1. Apoiar a execução do projeto Águas, Biodiversidade e Florestas: Guia de Educação Ambiental e
Exposição Fotográfica Itinerante no que diz respeito ao desenvolvimento dos conteúdos para os
materiais de comunicação e paradidáticos a serem produzidos ao longo das atividades previstas.

2. Desenvolver a assessoria de imprensa para a divulgação dos projetos junto à mídia local, regional
e estadual.

3. Acompanhamento editorial (revisão, ilustração, diagramação e impressão) para 2 (duas)
publicações (guia de educação ambiental) sendo 2.500 exemplares para cada uma.

3. Produtos

O presente Termo de Referência compreende a entrega dos seguintes produtos:

Produto Detalhamento Prazo de Entrega

4 (quatro) press-realeases sobre as
atividades dos projetos

Matérias para a imprensa local, regional e
estadual sobre as atividades realizadas nos
projetos, conforme plano de trabalho a ser
elaborado com a equipe técnica.

Até 25 de maio de 2018.

80 (oitenta) laudas sobre os temas
definidos nas Oficinas DRP.

Produção dos conteúdos dos 2 (dois) guias de
educação ambiental a partir dos conteúdos
previamente definidos pelos temas.

Até 25 de maio de 2018.

Acompanhamento editorial para 2
(duas)  publicações educativas.

Gestão do processo editorial das publicações
(revisão, ilustração, diagramação e
impressão)

Até 31 de maio de 2018.

7. Prazo
O trabalho será desenvolvido no período de 09 de abril até 31 de maio de 2018.

8. Montante e Forma de Pagamento
O montante a ser pago pela presente consultoria será de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais)
para cada unidade de conservação, a serem pagos em 02 (duas) parcelas de R$ 16.250,00 (dezesseis mil,
duzentos e cinquenta reais), conforme cronograma definido em contrato.

9. Supervisão
A supervisão direta da execução dos serviços previstos neste TDR será de responsabilidade de Miriam
Duailibi (Coordenadora do Instituto Ecoar para a Cidadania) e Viviane Junqueira dos Santos
(Coordenadora do projeto).


