
Objetivos Estratégicos Ações Início Fim

Promover a Educação Ambiental
Elaborar plano de educação ambiental (realização de mutirões, oficinas, 
encontros, palestras e rodas de conversas, LIVES)

mar/21 abr/21

Firmar parcerias com entidades públicas 
e privadas

Fortalecer as parcerias existentes (MoNa Pão de Açúcar, Assoc. Vale Verdejante, 
CoClima e Bondinho) abr/21 mai/21

Planejar e executar projetos de 
restauração ecológica

Executar a restauração ecológica continuar as ações de reflorestamento no Pão 
de Açúcar; executar as ações as ações previstas na parceria com a Associação 
Vale Verdejante com o patrocínio da FBB jan/21 dez/21

Captar recursos para o desenvolvimento 
das atividades Participar de licitações e editais públicos mai/21 dez/21

Elaborar Plano de Captação de 2021 mar/21 mar/21
Realizar campanha para Novos Associados 2o semestre
Implementar Programa Gratidão Verde mar/21 jun/21
Implementar Programa Adote uma Muda Verde abr/21 mai/21
Ampliar Mutirões de plantio com empresas abr/21 dez/21
Explorar a plataforma Benevit Causes abr/21 mai/21
Cadastrar o Instituto Ecoflora no Instituto PHI abr/21 abr/21
Angariar doadores e patrocinadores através dos Fundos Patrimoniais 
Filantrópicos (Endowments) 2o semestre

Receber o Selo Doar e ONG 
Transparente (Instituto Doar) Aperfeiçoar o Website do Instituto ECOFLORA abr/21 dez/21

Elaborar e divulgar o Código de Ética 2o semestre
Elaborar e divulgar o Regimento Interno 2o semestre
Participar de grupos e fóruns sobre o tema/área de atuação do ECOFLORA abr/21 dez/21
Implementar o Plano de Comunicação com associados, clientes e parceiros 
(incluindo o Aprimoramento nas Redes Sociais - atenção ao item 44) abr/21 dez/21
Orçamento e Fluxo de Caixa para o período de abril/2021-março/2022. mar/21 mar/21
Plano de Ação completo contendo: ações a serem tomadas, prazo (período), 
resultados esperados, recursos financeiros e não financeiros mar/21 mar/21
Plataforma para Gestão de informação dos doadores 2o semestre
Plano de Monitoramento das atividades, sustentadas por meio da captação de 
recursos, e das despesas correlatas. mai/21 dez/21

Plano de Ação 2021


