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Mapeamento de base

• Identificação das fronteiras dos bairros e das sub-zonas

• Identificação das infraestruturas e serviços básicos (ex. sociais, forças de segurança, desportivas, educação, lazer, saúde, mercados, etc.)

• Identificação de redes de abastecimento de água, drenagem, fontes, linhas de energia elétrica e de comunicação, etc. 

• Identificação de iluminação pública

• Identificação de câmaras de vigilância

• Identificação do tipo de policiamento desenvolvido no bairro (PN, Guarda Municipal, Forças Armadas)



Mapeamento 
de base

• Mapeamento de sistemas de áreas verdes

• Identificação de forças vivas (formais e informais) de carácter 
sociocultural e desportivo

• Mapeamento de uso e utilização do solo (habitação, comércio, misto, 
etc.)

• Mapeamento de hierarquia das vias

• Identificação de festividades e eventos culturais comunitários

• Mapeamento de gabarito (n. de pisos)

• Identificação de áreas comerciais (formais e informais)



Mapeamento de riscos socioeconómicos 
e ambientais

Identificação de manchas de pobreza e 
riqueza

Identificação de precariedade 
habitacional

Identificação de zonas de criminalidade 
(áreas de negócios ilícitos, áreas de 

risco de assaltos, zonas de concentração 
de grupos associados à delinquência)

Identificação de outros tipos de riscos 
socioeconómicos (ex. Prostituição; 

toxicodependência, etc.).

Identificação de áreas propensas a 
desastres naturais

Identificação de zonas seguras em 
termos de desastres Identificação de zonas de evacuação 



Lista das 
principais 
questões e 
possíveis 
ações 
prioritárias

A partir das seguintes questões: 

Quais os riscos que com maior frequência afetam a comunidade?

Quais são as pessoas na comunidade que se encontram em maior risco?

Como a comunidade tem lidado com esses riscos?

Como se pode mitigar os riscos identificados?



Lista das principais questões e possíveis 
ações prioritárias

• A partir das seguintes questões: 

➢Quais os problemas que com maior frequência afetam o coletivo?

➢Como o coletivo tem lidado com esses problemas?

➢Como tem sido a relação entre os coletivos do território e com a comunidade? 

➢Como tem sido a relação do coletivo com as instituições públicas (centrais e municipais), partidos-políticos, instituições 
privadas (outras organizações da sociedade civil) e entidades estrangeiras? 

➢Como se pode mitigar os problemas identificados?



Priorização 
de ações

Riscos Questões/Problemas Ações prioritárias



Tipos de Análises

SWOT (Forças, Fraquezas, 
Oportunidades, Ameaças) – na 

persecução dos objetivos

PEST (Fatores Políticos, 
Económicos, Sociais, 

Tecnológicos) – potenciadores ou 
bloqueadores


