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PROMOVER  INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 
ATRAVÉS DA PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE LOCAL

OBJETIVO



AÇÃO ORIGINAL GRUPO 5 (1° CURSO)
“LEVANTAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NA #ZONA”

No primeiro curso, o grupo pretendia, com o auxílio do Grupo 6 
Ambiente Amigável aos Negócios, elaborar um levantamento 
junto a todos os estabelecimentos comerciais de rua que estejam 
inseridos dentro das 5 micro zonas que compõem a #ZONA. Desta 
forma, estariam construindo junto com a comunidade um guia 
digital de serviços locais ao mesmo tempo que informariam sobre 
a criação da #ZONA e teriam os primeiros dados dos 
comerciantes sobre o que pensam do bairro, quais são seus 
pontos fortes e fracos.



A PARTIR DA AÇÃO 2015, NOVO ALINHAMENTO

2015 = 
LEVANTAMENTO

2016
1. ASSET MAPPING
2. MESA REDONDA COM LIDERANÇAS 

COMUNITÁRIAS
3. PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL ZISPOA 
4. SEMINÁRIO CIDADES SUSTENTÁVEIS 

CONTEMPORÂNEAS
5. MAPEAMENTO COLABORATIVO (EcWMP)

Asset mapping + 
Network Analysis



AÇÃO INICIAL
PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA NO FESTIVAL DO ZISPOA DIA 21 DE MAIO

• Progresso:  articulação com Grupo 4 + divulgação para público alvo

• Porque foi escolhido: é um evento importante para o ZISPOA

• Como o grupo está indo para a frente:  a partir da Reunião com Lideranças e marketing

• Como isto será implementado:  participação aravés de mapa digital (telão/computador) 
para mapeamento afetivo da zona.

• Próximos passos: seminário/workshop Cidades Sustentáveis Contemporâneas



AÇÃO PLANEJADA 2
MESA REDONDA COM LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS

• Progresso:  estabelecer temas de interesse para o futuro da Zona com líderes comunitários

• Porque foi escolhido: para integrar as ações da Zona no seu contexto (Floresta + Independência)

• Como o grupo está indo para a frente:  marketing e gestão comunitária + network analysis/asset mapping

• Como isto será implementado:  corpo-a-corpo com lideranças + reunião no fim de maio

• Próximos passos: incorporar líderes da comunidade nas ações posteriores



AÇÃO PLANEJADA 3
SEMINÁRIO/WORKSHOP CIDADES SUSTENTÁVEIS CONTEMPORÂNEAS

• Progresso: em planejamento

• Porque foi escolhido: desenvoler visão coletiva (ZIS + locais) sobre futuro da Zona

• Como o grupo está indo para a frente:  conversando sobre o tema

• Como isto será implementado: fazendo uma reunião no fim de junho

• Próximos passos: construir a ideia e concretizá-la



AÇÃO PLANEJADA 4
EXPLORAR POSSIBILIDADES DE TRABALHAR COM EcoCitizen World Mapping Project

• Progresso: em planejamento

• Porque foi escolhido: para obter ferramentas e conhecimentos relacionado com mapping

• Como o grupo está indo para a frente: entrando em contato com EcoCitizen

• Como isto será implementado: reuniões para transferência de tecnologia e treinamento

• Próximos passos: verificar viabilidade de convênio com EcWMP



AÇÕES PARA O FUTURO

• EcoCitizen (Courses + Bootcamps + etc)

• Maratona de planejamento da Zona



PERGUNTAS
COMENTÁRIOS
IDEIAS
SUGESTÕES

FIM e Obrigado!

GRUPO 5


