
 

Canais de TV 

Informações sobre os arquivos de vídeo 

 Os arquivos de vídeo disponíveis para download são arquivos MP4, mas não são arquivos de 
alta qualidade apropriados para uso em canais de TV. 

 Se você quiser usar algum programa em seu canal de TV, entre em contato com nosso 
atendimento de mídia através do e-mail media@accessagriculture.org. Por meio de um 
contrato com seu canal de TV, permitiremos que você acesse arquivos de alta resolução. 

 Os vídeos devem ser exibidos na íntegra e não podem ser editados. 
Ideias para usar os arquivos de vídeo... 

 Use os programas em épocas adequadas do ano para lembrar a seu público das boas 
práticas agrícolas. 

 Convide alguns agricultores ou representantes de agências governamentais ou ONGs locais 
e use um dos programas como ponto de partida para uma conversa. 

 Permita, também, chamadas telefônicas sobre o assunto abordado no programa. 
 Use os vídeos em programa de variedades sobre agricultura, alimentação e desenvolvimento 

rural. 
Seja visto como participante de sua comunidade... 

 Que tal oferecer serviços adicionais a seus telespectadores, distribuindo DVDs dos vídeos 
mediante acordo com a Access Agriculture? 

 Lembre aos espectadores que outros vídeos estão disponíveis no site da Access Agriculture. 
 Organize um evento ─ por exemplo, em uma exposição agrícola ─ para obter feedback direto 

de seus espectadores. 
 Você pode também enviar seu conteúdo agrícola para o Agtube (se os vídeos já estiverem no 

Youtube ou Vimeo, os URLs podem ser copiados). 
 Conte para nós as inovações que tem colocado em prática e publique sua história no site do 

Access Agriculture! 
 Seja visto! Seja diferente! 

Outros idiomas... 

 Se você acha que há demanda para que alguns dos programas de vídeo existentes sejam 
traduzidos para seu idioma, entre em contato conosco através do e-mail 
media@accessagriculture.com. 

 Você tem experiência com tradução e gravação de programas em outros idiomas? Caso 
afirmativo, entre em contato e conte-nos quais são suas habilidades.  

 
 
 

LEMBRE-SE! 
Preste atenção aos detalhes em cada etapa. 

Tente sempre produzir um programa de QUALIDADE. 
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