O QUE SÃO OFICINAS DE BAIRROS?
Um dos espaços de discussão pública criados pelo Plano Salvador 500 é a Oficina de
Bairros. Desenvolvidas e coordenadas por uma equipe de técnicos em planejamento
urbano, as Oficinas, além de configurarem mais uma alternativa de participação, têm
como objetivo aproximar os moradores de Salvador dessa nova forma de pensar e
construir uma cidade, na qual todos deixam de ser meros expectadores para serem
efetivamente agentes ativos do desenvolvimento de políticas públicas.
Para implementar esse trabalho, Salvador foi dividida em áreas, considerando o perímetro
de atuação de cada Prefeitura-Bairro, a proximidade geográfica e a identidade cultural da
população. O agrupamento de bairros para as discussões foi a opção encontrada para
minimizar gastos públicos, dar mais dinâmica às discussões e potencializar o tempo.
Ao unir em um mesmo espaço pessoas de bairros diferentes, as Oficinas introduzem aos
participantes a premissa de um plano para toda a cidade, ao mesmo tempo que permitem
a exploração de características localizadas. Fala-se do local onde cada um mora, mas se
tem um olhar para a região em que se localiza o bairro (com problemas e vocações
muitas vezes comuns) e como a dinâmica dessas áreas está interligada formando um
organismo único: a cidade de Salvador.
PRIMEIRO CICLO (NOV/DEZ 2014)
A metodologia escolhida para ser aplicada no primeiro ciclo de Oficinas foi a FOFA
(Forças, Oportunidades, Fraquezas, Ameaças) – ferramenta de gestão e planejamento
estratégico que permite fazer um diagnóstico da realidade do município, em seus mais
diversos aspectos. Os dados levantados e discutidos pela população envolvida em cada
evento possibilitam uma análise de cenário mais próxima da realidade e,
consequentemente, a criação de planos, projetos, metas e diretrizes mais eficazes.
OFICINA PASSO A PASSO
Aberta ao público, cada Oficina de Bairro tem duração média de quatro horas e a
dinâmica descrita abaixo:
1. Cadastramento – Os participantes,moradores dos bairros, representantes de entidades,
comerciantes, trabalhadores locais, lideranças comunitárias, são cadastrados e recebem
um crachá com nome, bairro e grupo de discussão.
2. Abertura – Abre-se o evento com uma palestra que expõe o Plano Salvador 500 e
explica o funcionamento das discussões. ( Clique aqui e veja a apresentação ).

3. Grupos – Após a abertura, os grupos se dividem conforme distribuição aleatória feita
durante o cadastramento e vão para salas menores.
4. Questionário – O trabalho em grupo começa com o preenchimento de um questionário
que é mais um espaço de contribuição à construção do Plano. Nele, perguntas préestabelecidas auxiliam no diagnóstico da condição urbanística e dos principais serviços
públicos.
5. Discussões (1ª parte) – Os participantes passam a discutir os principais problemas
(pontos fracos) do bairro onde vivem e dos locais onde circulam. Também os pontos
fortes. Os facilitadores da Prefeitura – funcionários treinados para conduzir os trabalhos
com imparcialidade – anotam todas as informações de forma visível, em flipchart, para
que possam ser checadas pelos participantes.
6. Discussões (2ª parte) – Vencidos os pontos fortes e fracos, inicia-se as discussões
sobre oportunidades e ameaças, nas quais as pessoas avaliam quais as condições,
mesmo entre as apontadas como problemas, são propícias para serem exploradas de
forma positiva. Também quais situações, se não combatidas, representam ameaças
àquela localidade (bairro, região ou a cidade). O tempo estimado para essa fase é de 30
minutos.
7. Avaliação da Oficina - Através de um questionário, os participantes avaliam
metodologia, conteúdo, tempo, entre outros aspectos da Oficina.
8. Exposição dos resultados – Cada grupo escolhe um membro para expor a todos os
participantes da Oficina os resultados do que foi trabalhado. A apresentação é feita
através da leitura das anotações, momento em que se pode também sanar dúvidas.
9. Encerramento – Após a exposição, encerram-se os trabalhos.
Todo o material coletado é exposto no site e serve de base para construção do
diagnóstico estratégico da cidade do Salvador etapa precedente a definição da visão de
futuro (Salvador desejada) e estratégias de efetivação dessa visão de futuro, e
concomitante com a realização de estudos técnicos.
SEGUNDO CICLO (JULHO/2015)
O segundo ciclo de oficinas objetiva construir a visão de futuro da cidade que
fundamentará os cenários e a visão estratégica do Plano. A metodologia consiste na
construção de um mapa colaborativo com formulação de propostas com base nos temas:
transporte e mobilidade; emprego e renda; ambiente; cultura e patrimônio; serviços
públicos; equipamentos e espaços públicos; habitação; saneamento e segurança pública.

OFICINA PASSO A PASSO
Proposta de trabalho:
Construção de um mapa colaborativo com formulação de propostas que oriente a
construção da visão de futuro para o PDDU, para a LOUOS e para o Plano Salvador 500
com base nos temas: transporte e mobilidade; emprego e renda; ambiente; cultura e
patrimônio; serviços públicos; equipamentos e espaços públicos; habitação; saneamento
e segurança pública.
Objetivos:
Garantir que as pessoas interajam com o território da cidade e o conheçam melhor,
através da leitura do mapa e do esforço para a identificação de áreas específicas e
marcos de referência dos bairros e da cidade.
Colher da população as propostas para a melhoria do bairro e da cidade, permitindo,
através do mapeamento, visualizar as regiões com maior necessidade de intervenção e
por tipo de intervenção.
Promover o amplo debate para o formulação de propostas que colaborem para a
construção da visão de futuro no PDDU, na LOUOS e no Plano Estratégico Salvador 500.
Metodologia:
A atividade baseia-se na construção coletiva de propostas que serão espacializadas no
mapa da cidade conforme as nove temáticas. A partir do ponto indicado no mapa, através
de uma etiqueta distinguida por cor, símbolo e número, será feito o registro
correspondente da proposta num mural que ficará projetado em uma parede durante todo
o tempo da atividade. Ao final, depois de todas as propostas encaminhadas e
identificadas no mapa, será feita uma leitura das propostas registradas no mural para
validação dos presentes e também serão feitos registros fotográficos do mapa
colaborativo de propostas.
As propostas juntamente com as fotos do mapa colaborativo serão disponibilizados no
site do Plano Salvador 500 e serão parte integrante dos estudos analíticos para a
construção da visão de futuro para o PDDU e a LOUOS e da visão estratégica para o
Plano Salvador 500. Toda atividade será desenvolvida num único espaço, ou seja, um
salão amplo (ou uma quadra ou ginásio) com cadeiras móveis e parede para projeção. A
duração de cada evento será de 4 horas.

