Oficinas de Bairros 2º Ciclo
Roteiro Básico

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 do evento será de 4 horas.
Esquema:
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Programação:
HORÁRIO

ESPAÇOS

ATIVIDADES

DURAÇÃO

Manhã

Noite

8:30 - 9:00

18:00 - 18:30

Credenciamento

8:30 - 9:00

18:00 - 18:30

Lanche

-

30 min

Abertura

Explicação da metodologia e dos
objetivos da oficina e
apresentação do panorama do
diagnóstico feito pelos bairros no
1º ciclo das oficinas.

30 min

O grande mapa da cidade ficará
exposto para permitir ampla
visualização do território por
todos os participantes. Etiquetas
separadas por temas, cores e
números serão utilizadas para se
fazer a marcação no mapa da
proposta formulada. No mesmo
instante, a proposta será redigida
no mural projetado obedecendo
uma correspondência com o
número da etiqueta fixada no
mapa.

2hs e 30min

9:00 - 9:30

18:30 - 19:30

19:30 - 21:30

Construção do
mapa
colaborativo e do
mural de
propostas

12:00 - 12:30

21:30 - 22:00

Leitura e
aprovação do
mural

12:30

22:00

Encerramento

9:30 - 12:00

Inscrição, assinatura na lista de
presença e crachá

Esgotado o tempo e/ou
apresentação de propostas, será
feita a leitura do mural de
propostas por um relator
escolhido pelos participantes.
-

30 min

30 min

-
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