Produto 5
Informe dos
ENCONTROS PARTICIPATIVOS
para o Plano de Desenvolvimento
Sustentável (PDS) do Rio de
Janeiro

Sistema de Responsabilidade Pública: medir,
monitorar e informar as políticas urbanas
sustentáveis
Este documento apresenta o Informe dos Encontros participativos para o Plano de
Desenvolvimento Sustentável (PDS) do Rio de Janeiro. O presente produto integra a série
de atividades relacionadas ao desenvolvimento de capacidades no âmbito do projeto
Sistema de Responsabilidade Pública: medir, monitorar e informar, iniciativa sobre as
políticas urbanas sustentáveis promovida pela ONU-Habitat junto à Prefeitura Municipal
do Rio de Janeiro (PMRJ).

Introdução
O ano de 2019 foi marcado por uma série de ações promovidas pelo ONU Habitat e
Prefeitura do Rio de Janeiro no âmbito do projeto Sistema de Responsabilidade Pública.
No início desse ano, o ONU Habitat realizou, em parceria com a Prefeitura, o Laboratório
de Responsabilidade Pública: uma série de oficinas formativas e facilitadas com
gestores públicos e parceiros da sociedade civil. A necessidade por tais oficinas
formativas foi identificada após um mapeamento interno junto aos gestores públicos
feito pela ONU Habitat. O Laboratório foi realizado a partir de 5 oficinas sobre temas
relacionados a governo aberto, como participação social, transparência, inovação e
outros da agenda global - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e Agenda
2030 e Nova Agenda Urbana.
As duas últimas oficinas tinham uma característica especial: foram voltadas à rede de
ensino da Secretaria Municipal de Educação (SME) e ao Comitê do PDS,
respectivamente, e visavam apresentar e difundir tais pautas relacionadas ao Plano. Já
as oficinas dos temas de governo aberto tinham como objetivo apresentar os assuntos e,
ao mesmo tempo, coletar propostas de como o processo do PDS poderia ser mais
aberto, isto é, mais participativo, transparente e inovador.
Em todas as oficinas facilitadas foi levantada a importância de se engajar e envolver a
rede de ensino, tendo a vista a parceria firmada com a SME, a capilaridade da rede que
alcança todos os territórios e o forte potencial de atuação junto à comunidade escolar.
Vale destacar que, fruto do processo com o ONU Habitat, ficou pactuado que a Prefeitura
realizaria as seguintes ações:
Ações a serem implementadas pela Prefeitura
Ação 2: Desenvolver escolas pólos do PDS responsáveis por difundir informações
sobre o Plano e articular as discussões territoriais
Ação 3: Realizar processos participativos presenciais em diferentes regiões da cidade,
envolvendo as escolas pólos e interessados locais

Dando sequência ao projeto, o ONU Habitat decidiu
apoiar o processo participativo junto às comunidades
escolares, tendo em vista que foi resultado direto do
esforço e compromisso da Prefeitura do Rio de
Janeiro em executar um Plano de Desenvolvimento
Sustentável mais participativo, transparente e
inovador.
Para tanto, foi contratada uma consultoria
especializada
em
facilitação
de
processos
participativos que pudesse (i) apoiar o desenho da
metodologia dos encontros e (ii) facilitar e conduzir
os encontros com as comunidades escolares.
Fruto desse trabalho, o presente relatório está dividido em uma parte introdutória,
objetivos e justificativa dos processos, uma descrição da metodologia e a apresentação
dos resultados gerais obtidos a partir dos 9 encontros relativos a três eixos do PDS:
Cooperação e paz, Igualdade e equidade e Longevidade e bem estar. Este recorte se deve
ao fato de que o tema de Mudanças Climáticas, quarto eixo do PDS, foi apoiado e
trabalhado pelo C40 que apresentará relatório específico. Dessa forma, os resultados
apresentados por este relatório não consideram - em nenhuma das suas análises - as
contribuições relativas a mudanças climáticas.

Objetivos e justificativa
A Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio do Escritório de Planejamento da Casa Civil,
estruturou um processo participativo que contava com 9 encontros presenciais em
diferentes regiões da cidade voltada para a comunidade escolar, pais e responsáveis
adultos engajados no Conselho Escola Comunidade (CEC). Os encontros tiveram os
seguintes objetivos:

Gerais
Construção da cultura de engajamento da população no planejamento da cidade,
consolidando as escolas como polo de participação
Engajar a comunidade escolar por meio de proposição de ações na construção do
Plano de Desenvolvimento Sustentável (PDS) e Plano de Ação Climática (PAC);
Específicos
Mapear ações relacionadas aos 4 temas do Plano de Desenvolvimento Sustentável já
executadas pelos territórios (indivíduos e organizações locais);
Mapear sugestões relacionadas aos 4 temas do Plano de Desenvolvimento
Sustentável que dialoguem com os desafios do território e possam ser realizadas por
diferentes atores (indivíduos, organizações e poder público).
A partir destes objetivos, os encontros buscaram aportar ao PDS por meio de um
mapeamento das ações existentes que se relacionavam com os eixos do Plano, bem
como com ações sugeridas para serem realizadas em cada território. No primeiro caso, o
resultado foi o mapeamento de ações que possam ser reconhecidas e divulgadas dentro
do Plano e de atores existentes que possam ser parceiros na execução das políticas de
desenvolvimento sustentável. No segundo objetivo, o resultado foi o levantamento das
principais demandas territoriais em cada tema do PDS. Estes resultados servirão de base
para o desenho pelo Comitê das metas territoriais do Plano e construção do
planejamento que atenda às necessidades da população, assim como seja incorporado
pela população.
O processo participativo foi um marco para o Plano de Desenvolvimento Sustentável
pelas seguintes razões: i) nos encontros, foi possível identificar a dimensão informativa
do processo, isto é, os cidadãos passaram a saber da existência do Plano e de seu
processo participativo digital; ii) este foi o primeiro momento de relação direta e
presencial da Prefeitura com a população sobre o Plano, uma vez que já havia a
possibilidade de participação online; iii) ter sido realizado nas diferentes regiões da
cidade em parceria com a Secretaria Municipal de Educação permitiu a territorialização,
capilaridade, o mapeamento das ações e necessidades locais, bem como o engajamento
da população nas diferentes áreas do Rio de Janeiro.

Metodologia
Para alcançar os objetivos desejados no processo participativo, a consultoria do ONU
Habitat desenhou uma metodologia que pudesse ser potencializadora do acolhimento da
população e, ao mesmo tempo, permitisse que os grupos chegassem ao resultado
esperado.
Nesse sentido, a metodologia proposta teve alguns pressupostos fundamentais: i) a
escuta ativa por parte dos facilitadores, isto é, criar condições e espaços para que a
população possa falar e ser ouvida; ii) a participação ativa e igualitária, permitindo que
todas as opiniões de todas as pessoas sejam consideradas; iii) a transparência no
processo e no objetivo dos encontros, dando ênfase ao que é possível alcançar com o

encontro e o que não é possível; iv) a divisão em grupos para permitir mais participação
e troca entre os participantes; e, v) o cuidado e acolhimento das pessoas que
participaram.
A execução dessa metodologia implicou nas seguintes ações. Antes do início do
encontro, no espaço do café de recepção, havia a seguinte estrutura:
Foram disponibilizados os cubos dos ODS da Prefeitura de Niterói e pequenos cubinhos
dos ODS em mesas, a fim de sensibilizar sobre o tema e tornar o espaço mais agradável.
Foram colocados banners com a descrição dos 4 eixos transversais do PDS. Os banners
ficaram próximos à mesa com uma lista de presença e diversos facilitadores que
ajudaram na apresentação e dúvidas sobre os temas.
Foi explicado que as pessoas seriam divididas em 4 grupos por tema do PDS. Neste
momento, a equipe de facilitadores da Prefeitura, ONU Habitat e C40 pediam para que
cada pessoa escolhesse seu tema de preferência e faziam a identificação com bolinhas
coloridas. Para trazer equilíbrio para os eixos, caso o grupo indicado estivesse cheio, a
equipe explicava a situação e sugeria outro eixo, garantindo formas de contribuição com
todos os temas.
Em sala ou auditório, a equipe de facilitadores recebia cada participante e o processo se
iniciava com uma etapa informativa: o Escritório de Planejamento explicava o que é,
quais são as etapas e como é feito o Plano de Desenvolvimento Sustentável. Além disso,
a facilitação da ONU Habitat apresentava o objetivo do encontro e como seria a
metodologia.
Para iniciar com uma atividade de integração,
havia a dinâmica do balão em que as pessoas
recebiam balões e enchiam os mesmos. Depois,
era pedido que cada pessoa pudesse jogar para
outros colegas, de modo que o grupo não poderia
deixar nenhum balão cair. Para dificultar a
atividade, na medida em que o moderador
passava e tocava no ombro de alguém essa
pessoa sentava e abandonava o balão, deixando
poucas pessoas cuidando de muitos balões.
Ao final, a facilitadora perguntava o que cada pessoa sentiu com esse processo. Em
todos os encontros, as pessoas participaram ativamente desta etapa e foi muito efetiva
na integração. Nas lições aprendidas com a dinâmica, foi ressaltada a necessidade de
integração, planejamento, apoio mútuo e de organização para alcançar o objetivo
comum. Para amarrar o processo, a facilitadora explicava que a ideia era conscientizar
sobre a importância do trabalho em conjunto, ajudar um ao outro, da
corresponsabilidade, de como todos cumprindo a sua parte provocam uma divisão mais
equilibrada de papéis.

Isto permite reconhecer que a colaboração e a somatória de forças são fundamentais
para se chegar em um Rio mais sustentável para todos.
Na sequência, iniciava-se a Etapa 1 do processo participativo que consistia no
mapeamento das ações existentes. Para aquecer e trazer os temas (4 eixos do PDS)
para mais próximo das pessoas, foi feita uma brincadeira com algumas perguntas (por
ex. você faz a reciclagem do seu lixo? você participa de alguma atividade cultural no
bairro? etc), pedindo para que, se a pessoa fizesse aquela ação, levantasse a mão. Este
momento serviu para aproximar os eixos do PDS da realidade e cotidiano das pessoas.
Depois dessa atividade, as pessoas foram divididas em seus grupos por eixo do PDS
(Mudanças Climáticas; Igualdade e equidade; Cooperação e Paz; Longevidade e BemEstar) que contava com, pelo menos, dois facilitadores. Já divididos, os facilitadores
apresentaram seus temas e perguntaram se as pessoas conheciam ações coletivas e
individuais do território que aportavam para o tema em discussão. Neste momento, cada
pessoa recebeu post-its para registro das ações e havia um mapa da região para que ela,
individual ou coletivamente, pudesse identificar e localizar a ação.
Em seguida, os grupos passavam para a etapa 2 de mapeamento das necessidades em
cada eixo considerando os seguintes atores: o que individualmente (eu) pode ser feito; o
que as organizações locais podem fazer; o que o poder público deve fazer; e, o que todos
juntos podemos fazer. Para que fosse mais focalizado, os grupos deveriam eleger 3
aspirações de cada eixo e sugerir propostas para esses três temas. Após a priorização
das aspirações, cada pessoa registrava em post-it sua resposta para os 4 atores e colava
na folha de flip-chart que estava na mesa/chão com a pergunta (Como podemos
contribuir para…?).
Ao finalizar esta etapa, um moderador ou pessoa escolhida no grupo falava em plenária
os principais pontos discutidos, a fim de que todos os grupos pudessem saber o que
fora debatido e proposto nos temas. Após o compartilhamento geral, a equipe do
Escritório de Planejamento apresentava os próximos passos e como seria feita a
devolutiva do processo. Além disso, apresentavam a plataforma participa.rio para que as
pessoas pudessem conhecer, participar e divulgar para suas comunidades.

Estrutura de programação e objetivo dos momentos
Café de recepção (08h às 08h15)
Preparar os participantes para o evento
Dinâmica de integração (08h15 - 08h25)
Iniciar o dia com um dinâmica que trata da importância das ações em conjunto para
resolução de problemas e integre o grupo.
Boas vindas e apresentação – Educação (08h25 – 08h35)
Realizar a abertura formal do evento com falas da Secretaria Municipal de Educação
Apresentação (PDS+C40+ONU Habitat) - (08h35 – 08h55)
Apresentar uma agenda positiva sobre desenvolvimento sustentável a partir da
explicação do PDS e seus processos e o panorama da mudança do clima.
Sensibilizar o público sobre os impactos da Mudança do Clima. Acolher os participantes,
explicar a programação e propósito do dia.
O que já tem sido feito? (08h55 - 09h15)
Mapear as ações que a população já faz para o desenvolvimento sustentável local e
mudança do clima.
O que podemos fazer? (09h15- 09h50)
Mapear as ações que podem ser feitas pelos diferentes atores para contribuir com o
desenvolvimento sustentável e mudança do clima.
Compartilhamento (09h50– 10h10)
Cada relator deve apresentar as ações principais do grupo (1 min por relator).
Amarração do processo (10h10 – 10h20)
Fazer o fechamento do evento.

Análise
do processo
participativo

Ações Mapeadas
A primeira análise deste mapeamento foi a contabilização do número de ações
mapeadas já existentes no território individual e coletivamente. Depois, foram feitas duas
análises das ações coletivas existentes: uma destacando o perfil de cada ator
(Associações, Poder Público, ONG, Igrejas, Empresas, Instituições Escolares, Voluntários,
Coletivos e os Não Categorizados) e outra com a categorização temática (Mobilidade,
Saúde, Sustentabilidade, Social, Alimentação, Cultural, Física - esportiva - Infantil - para
crianças - Pedagógica, Participação comunitária e Voluntariado).
No primeiro ponto, é notório que grande parte (entre 80 e 90%) das ações mapeadas nos
3 eixos - Cooperação e paz, Igualdade e Equidade e Longevidade e bem estar - foram
coletivas e não individuais. Isso evidencia que as pessoas reconhecem mais facilmente
as ações realizadas por organizações, poder público, associações do que por eles
mesmos ou por outras pessoas, o que ressalta a dificuldade de identificação de atitudes
individuais, ao menos para esses temas.
Na segunda análise, vale destacar a dificuldade na identificação dos atores - vide o alto
número de não categorizados - que impacta no resultado geral. Em 5 regiões (2º - Zona
Sul e Tijuca, 4º - Ramos, 5º - Madureira e Pavuna, 6º - Jacarepaguá e Barra da Tijuca e 7º
- Bangu), o maior número de ações mapeadas foram as realizadas pelo poder público.
No caso do 2º encontro - Zona Sul e Tijuca - e 6º encontro - Jacarepaguá e Barra, além
do poder público, com número muito próximo foram mapeadas ações realizadas por
igrejas. No 1º - Centro e Penha - e 8º encontro - Campo Grande, o ator com ações mais
citadas foram as Instituições Escolares (escolas, creches e etc). Por fim, o 9º encontro Santa Cruz e Guaratiba - diferiu dos demais e apresentou um número alto de ações
mapeadas realizadas por igrejas e, de modo secundário, por instituições escolares.
Em relação às categorias temáticas das ações mapeadas, todos os encontros tiveram o
mesmo padrão: as ações mapeadas eram, em sua maior parte, relacionadas às
atividades físicas e esportivas, isto é, realização de aulas de ballet, capoeira, cursos,
futebol, etc. O 4º (Ramos), 6º (Jacarepaguá e Barra da Tijuca) e 8º encontros (Campo
Grande), além das atividades físicas, foram mapeadas com maior frequência ações
sociais e, no caso do 6º as pedagógicas e do 8º as culturais e sociais.
De modo geral, como será apresentado abaixo, o eixo com mais ações mapeadas foi o
de Igualdade e Equidade - que trazia entre suas aspirações o tema da Educação de
Qualidade. Isto refletiu no mapeamento de ações que ocorreu em instituições escolares
e de ensino, além da proximidade do grupo com o tema.
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Ações Sugeridas
Em relação às ações sugeridas, as análises feitas
foram: número de ações sugeridas por aspiração e por
eixo do PDS, contabilização das ações por atores (eu,
organizações locais, poder público e todos juntos),
verificação das temáticas com maior frequência nas
sugestões para as ações do poder público e, por fim,
seleção das ações de destaque para o Plano.
De modo geral, os dados apontam que foram
sugeridas 1328 ações no total, sendo o eixo de
Cooperação e Paz o que teve maior número de
sugestões - quase o dobro dos demais. Com exceção
do primeiro (Longevidade e bem estar) e segundo
(Igualdade e equidade) encontros, todos os demais
apresentaram maior número de ações em Cooperação
e Paz.
As 3 principais aspirações escolhidas nos encontros
foram as seguintes:
Cooperação e Paz: Cultura da paz e redução da
violência, Mobilidade inclusiva, acessível e segura e
Engajamento social;
Igualdade e Equidade: Educação e desenvolvimento
humano, Serviços públicos de qualidade e Inclusão
produtiva e capacitação;
Longevidade e Bem Estar: Saúde pública de
excelência, Infraestrutura urbana eficiente e
integrada e Acessibilidade universal e autonomia da
população idosa.
A aspiração que foi mais recorrente e com maior
número de proposta foi a de Cultura da Paz e redução
da violência - escolhida em todos os encontros, assim
como educação. Bangu e Santa Cruz e Guaratiba
foram os dois encontros que tiveram maior número de
propostas nesta aspiração (48 em cada).
Quanto aos atores, as ações sugeridas para o poder
público representam em torno de 50% do total de
ações, seguida das individuais, 20%. 15% foram para
as organizações locais e 14% de todos juntos.

Já nos encontros,
respectivamente:

as duas aspirações com maior número de propostas foram,

1) Centro e Penha: Saúde e Educação;
2) Zona Sul e Tijuca: Educação e Cultura da Paz;
3) Méier e Inhaúma: Educação e Valorização do Patrimônio / Mobilidade urbana
(empatadas);
4) Ramos: Cultura da Paz, Educação / Mobilidade (empatadas);
5) Madureira e Pavuna: Cultura da Paz, Alimentação saudável/ Engajamento
(empatadas);
6) Jacarepaguá e Barra da Tijuca: Cultura da paz e Educação;
7) Bangu: Cultura da paz e Saúde;
8) Campo Grande: Cultura da paz, Engajamento/Mobilidade (empatadas);
9) Santa Cruz e Guaratiba: Cultura da paz e Serviços públicos de qualidade;
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Análise
por encontro
As próximas páginas do Relatório apresentarão uma análise segmentada por encontro
realizado. Para isso, foram destacadas as informações de local, data, região e a
Coordenadoria Regional de Ensino (CRE) responsável.
Serão apresentados dois resultados analíticos: o primeiro em relação às ações
mapeadas e o segundo, ações sugeridas. Os dados apresentados foram contabilizados
da planilha de sistematização feita simultaneamente ao processo (acesso em
bit.ly/sistematizaçãoONU).
No primeiro caso, estão expostos os números de ações mapeadas individual e
coletivamente. As ações coletivas, ainda, foram categorizadas por perfil de ator, ilustrado
no gráfico em barras. Além dos atores, foram categorizadas as temáticas das ações
mapeadas (Tags das ações coletivas) e há um gráfico de distribuição das ações por eixo
do PDS. Por fim, foram destacadas as ações de maior relevância para o território e/ou
ator com capacidade de articulação com a Prefeitura.
No segundo caso, estão apresentados os números de
ações por eixo do PDS e por aspiração de cada eixo.
Além disso, há um gráfico de distribuição das ações por
atores e duas análises feitas pela consultoria: a primeira
de grandes TAGS temáticas - maior recorrência dos
temas nas propostas - e a segunda de destaque de
ações, considerando sua relevância para o território
e/ou inovação na proposta.
A planilha com todas as análises e cruzamento de
dados pode ser acessada em: bit.ly/análiseONU

Encontro 1
29/10 às 08h
Sala Paulo Freire

Centro
Penha

1ª CRE

Estava prevista a presença da 11ª CRE, da Ilha do Governador. No entanto, não tivemos presença neste
primeiro encontro. Os resultados da participação da 11ª estarão expostos no 4º Encontro.

RESULTADOS
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desenvolve projeto de reciclagem e faz divulgação
por meio de panfletos"

"ONG (NFPD) faz ações de conscientização
para evitar a dengue e lança mensagens por
whatsApp"

12

AÇÕES SUGERIDAS
Ações
sugeridas

68

Igualdade e Equidade

Cooperação e Paz
18 a ções

2 0 aç õ e s

Cultura da paz

7

Educação

9

Engajamento social

7

Serviços públicos de qualidade

7

Mobilidade

4

Crescimento econômico

4

0

2

4

6

8

0

2,5

5

7,5
12

Longevidade e Bem
30 açõ es
Estar
Hábitos saudáveis

8

Acessibilidade universal

8

Saúde pública de excelência
0

14
5

10

15

10

Ações por atores
Todos
16.2%

Tags das Ações

Individual
22.1%

11

29

15

13
Organizações locais
19.1%

Poder público
42.6%

Programas para
docentes
Acessibilidade nas
vias
Cursos
profissionalizantes

Destaque das ações
Motivar meus
vizinhos para
engajamento em
causas sociais e
cooperação

Sou costureira e
estou ensinando
algumas vizinhas a
costurar para ganhar
o próprio dinheiro e
ser independente

Orientar a
comunidade sobre os
canais próprios para
alertar sobre os
problemas locais

A ONG poderia ir nos
espaços para
conversar com as
famílias sobre os
cursos oferecidos

Oferecer cursos de
Criar programa de
Melhorar o acesso às
formação para o
capacitação e atualização comunidades localizadas em
corpo docente saber
dos profissionais de
morros, investir em
como proceder diante
educação para trabalhar
transporte público que
de violência
com alunos com deficiência
possibilite uma melhor
doméstica sofrida por
locomoção
pais e alunos

Ampliar denúncias pelos canais de denúncia anônima

Encontro 2
30/10 às 08h
AUDITÓRIO DA EMAC ORSINA DA
FONSECA

Zona Sul
Tijuca

2ª CRE

RESULTADOS
AÇÕES MAPEADAS
48

Ações
mapeadas

3 ações individuais e 45 coletivas

3

Ações
individuais
15.6%

Instituições Escolares

4

ONG

4

Poder público

9

Associações

8

Empresas

45
Ações
coletivas
84.4%

4

Igreja

1

Voluntários

2

Não categorizados
0

13

5

10

12

15

Ações por eixo
Cooperação e paz
17.8%

8
Longevidade e bem estar
48.9%

22
15
Igualdade e equidade
33.3%

Tags das Ações
Coletivas
Voluntariado
4.4%
Orientação
15.6%

Destaque das ações
"Projeto Favela Brás - Aula de Música"

Social
22.2%

"Adote um Aluno - Vila Isabel (Praça na Rua
Barão de Cotegipe)"

Alimentação "EDI Aníbal Machado: Projeto só mais uma
história; Inclusão de crianças com
2.2%
Cultural
11.1%
Física
37.8%

deficiência; Feira Literária"
"Projeto Vira Vida: Cursos de hotelaria,
camareiro, línguas - Escola
Reinaldo
13
Lamare"

12

AÇÕES SUGERIDAS
Ações
sugeridas

69

Igualdade e Equidade

Cooperação e Paz
25 açõ es

Cultura da paz

27 aç õe s

12

Educação

11
6

Engajamento social

5

Crescimento econômico

Mobilidade inclusiva

8

Combate à pobreza

0

5

10

15

0

10
5

10
12

Longevidade e Bem
17 açõ es
Estar
Infraestrutura urbana

8

Acessibilidade universal

3

Saúde pública

6
0

2

4

6

8

15

Ações por atores
Todos
17.4%

Tags das Ações

Individual
21.7%

12

15

10
32

Organizações locais
14.5%

Inclusão escolar
Mobilidade
acessível
Infraestrutura de
qualidade das vias
e do transporte
público

Poder público
46.4%

Destaque das ações
Organização de grupos de
arrecadação de donativos e
trabalho voluntário (saúde,
direitos) nas comunidades

Parceria com entes
da região: SENAI,
Petrobras,
Universidades com
cursos gratuitos

É necessário mais
projetos sociais com
inclusão de jovens e
participação da
Prefeitura

Participação mais
ativa nas escolas,
com parcerias com
comércio e
instituições locais

Ações coletivas de
distribuição de
alimento e oferta de
capacitação para o
mercado

Divulgação no site da
Integração tarifária para
SME/2ª CRE dos Projetos
todos os modais (ônibus,
trem, metrô, barco etc) Sociais em andamento e dos
cursos disponíveis

Criação de Programa de
Voluntariado na escola com
menos burocracia

Organizar ações sociais entre igrejas,
centros espíritas e ou organizações
religiosas. Respeito a diversidade
independente de religião, todos pelo bem
comum

Encontro 3
31/10 às 08h
AUDITÓRIO DA 3ª CRE

Méier
Inhaúma

3ª CRE

RESULTADOS
AÇÕES MAPEADAS
86

Ações
mapeadas

5 ações individuais e 81 coletivas, dessas
sendo 9 reclamações

5

Ações
individuais
13.8%

Instituições Escolares

12

ONG
Poder público

6
3

Associações
Empresas

81
Ações
coletivas
86.2%

9
8

Igrejas

12

Não categorizados

36

0

10

20

30

12

40

Ações por eixo
Longevidade e bem estar
33.7%

29

32

Cooperação e paz
37.2%

25

Igualdade e equidade
29.1%

Tags das Ações
Coletivas

Não categorizadas
3.7%

Destaque das ações

Sustentabilidade
3.7%

"ONG Oca dos Curumins - Educação e Cultura Complexo do Alemão"

Social
19.8%

Pedagógica
11.1%

Alimentação
6.2%

Infantil
4.9%

Cine carioca (ingressos à 5 reais) Complexo do Alemão

Cultural
6.2%
Física
30.9%

"A escola do meu filho faz ações de combate
ao bullying. Utiliza jogos e cooperação como
metodologia de preparação para o
enfrentamento"
12

AÇÕES SUGERIDAS
130

Ações
sugeridas
Igualdade e Equidade

Cooperação e Paz
6 1 a ções

3 7 aç õ e s

Cultura da paz

19

Educação

Patrimônio

21

Cultura

6

Mobilidade

21

Crescimento econômico

8

0

5

10

15

20

25

23

0

5

10

15

20
12

Longevidade e Bem
32 açõ es
Estar
Acessibilidade universal

7

Infraestrutura urbana

8

Saúde pública

17

0

5

10

15

20

25

Ações por atores
Todos
17.7%

Tags das Ações

Individual
21.5%

23

54

28

25

Organizações locais
19.2%

Poder público
41.5%

Melhoria da
educação e das
escolas com
inclusão, segurança
e cultura
Segurança
Espaços públicos e
transporte

Destaque das ações
Amigos da Escola voluntariado de pessoas
para ensinar atividades de
forma gratuita nas escolas

Encontros de pais
para debates e
propostas educativas
para paz

Educar os nossos filhos a
não utilizar a violência
como resolução de
conflitos

Escolas particulares que se
unam as públicas para que
tenha convênio para aula de
reforço para alunos com
dificuldades

Clínica-Escola: Para que os pais
consigam voltar a trabalhar. Um
lugar onde as crianças aprendam
e façam terapias, um lugar onde
as mediadoras recebam
treinamento

Desenvolvimento de
cursos de
capacitação SENAI/SESC

Que ocorra estímulo do retorno
das indústrias na nossa região
para que haja emprego na
redondeza, pois muitas foram
fechadas

Minimizar a política de Mutirão de arborização nas Que as escolas permitam que
enfrentamento - polícia comunidades e escolas. Criar os estagiários desenvolva
métodos de ensinos
usar a inteligência
hortas e jardins nas escolas,
levando nossas crianças a ter diferenciados para o público
da alfabetização que se
contato com a natureza
encontra com dificuldade
Que a Prefeitura ou grupos de teatro, pessoas com boa vontade, tenha teatro público por
ex. no engenhão aberto ao público para que tente ter acesos a cultura todas as pessoas
que seja bem divulgado para que ocorra teatros e todos tenham acesso

Encontro 4
01/11 às 08h
ESCOLA MUNICIPAL GRÉCIA

Ramos
Ilha do Governador

4ª e 11ª CRE

RESULTADOS
AÇÕES MAPEADAS
97

Ações
mapeadas

14 ações individuais e 83 coletivas

14

Ações
individuais
14.4%

Instituições Escolares

8

Igrejas

3

Coletivos

3

ONG

8

Poder público

83
Ações
coletivas
85.6%

19

Associações

3

Empresas 4
Não categorizados
0

35

10

20

30

12

40

Ações por eixo

Longevidade e bem estar
38.1%

Cooperação e paz
26.8%

37

26

34

Igualdade e equidade
35.1%

Tags das Ações
Coletivas
Não categorizadas
9.8%

Destaque das ações
"A comunidade se reune para apoiar na
conservação da escola | Escola Miguel Gustavo
em Brás da Pina"

Sustentabilidade
12.2%

Social
25.6%
Física
30.5%
Cultural
14.6%

Alimentação
1.2%

"Lona Cultural Vista Alegre: tem peças de
teatro"
"Aulas de judô, natação, futebol, dança do
ventre, balet e teatro | GREIP da Penha (IAPI Penha)"

"Empresa FMC que faz um projeto
(música encantada) | Favela da FICAP"
12

AÇÕES SUGERIDAS
175

Ações
sugeridas
Igualdade e Equidade

Cooperação e Paz
7 9 a ções

Cultura da paz

30

Mobilidade

26

Engajamento social

23

0

10

4 8 aç õe s

Educação

26

Serviços públicos

11

Crescimento econômico

11

Item 4
20

30

0

10

20
12

Longevidade e Bem
4 8 aç ões
Estar
Hábitos saudáveis

10

Infraestrutura urbana

17

Saúde pública

21
0

5

10

15

20

25

30

Ações por atores
Todos
17.1%

Tags das Ações

Individual
22.9%

30

40
20

85

Organizações locais
11.4%

Poder público
48.6%

Segurança com
destaque às ações
nas escolas
Engajamento e
participação de
pais nas escolas
Investimento em
saúde e cultura

Destaque das ações
Podemos separar o lixo e
identificá-lo mesmo quando
não há lugar disponível para
reciclá-los

As escolas devem
construir grupos de
pais para debater
como reduzir a
violência

Zelar pelo patrimônio
público

Empresas possam estimular e
Estimular a
empregar jovens. Gerar mais
participação do
oportunidades para jovens recém
comércio local
formados, mas que não tenham
nas necessidades
experiência que estejam buscando o
da escola
primeiro emprego

Treinamento Investir em saneamento, aumentar Palestras nas escolas durante
as reuniões escolares sobre
as escolas para evitar que os
e valorização
alunos atravessem a avenida prevenção de diabetes, câncer
dos agentes
Brasil, investir em projetos para de mama, sobre autismo entre
de segurança

minimizar o tráfico na comunidadeoutros temas na área da saúde

Criar um canal de
comunicação efetivo
entre pais e Secretaria de
Educação

Fazer um grande movimento
de trazer os responsáveis para
participarem mais da escola
one poderiam agregar com a
educação de qualidade

Encontro 5
06/11 às 08h
AUDITÓRIO CARIOCA - PARQUE
MADUREIRA

Madureira
Pavuna

5ª CRE
6ª CRE

RESULTADOS
AÇÕES MAPEADAS
64

Ações
mapeadas

7 ações individuais e 57 coletivas
Ações individuais
9.5%

7

Instituições Escolares

12

ONG

5

Poder público

20

Associações
Empresas

57
Ações coletivas
90.5%

7

2

Igreja

6

Não categorizados

5

0

5

10

15

12

20

Ações por eixo
Longevidade e bem estar
26.3%

Cooperação e paz
26.3%

15

15

27

Igualdade e equidade
47.4%

Tags das Ações
Coletivas
Pedagógica
6.8%

Infantil
3.4%
Social
25.4%

Destaque das ações
ONG Favela Mundo - capacitação
profissional gratuita para jovens e
adultos

Associação de Turiaçu - Óculos
gratuitos ou a preços populares

Física
35.6%

Cultural
20.3%

Projeto social na Escola para ajudar
a comunidade a tirar documentos e
vacinar crianças

12

AÇÕES SUGERIDAS
132

Ações
sugeridas
Igualdade e Equidade

Cooperação e Paz
6 0 aç ões

2 6 aç õ e s

Engajamento social

18

Educação

Cultura da paz

29

Serviços públicos de qualidade

8

Mobilidade

13

Inclusão produtiva e capacitacão

6

0

10

20

30

0

12

5

10
12

Longevidade e Bem
4 6 açõ es
Estar
Alimentação saudável

18

Acessibilidade universal

12

Saúde pública de excelência

16

0

5

10

15

20

15

Ações por atores
Todos
10.6%

Tags das Ações

Individual
26.5%

14
35

Poder público
42.4%

56

27
Coletivo
20.5%

C o l a bo r a ç ã o e n t r e pa i s
e escolas
I n t e gr a ç ã o e n t r e
associações e
moradores
Palestras e orientações
pa r a a po pu l a ç ã o
A c e s s i bi l i d a d e n a s
escolas e na
m o bi l i d a d e

Destaque das ações
Eu sinalizo para as
mães onde tem
cursos gratuitos e
atividades para
nossas crianças

Fazer brincadeiras
com os alunos para
trabalhar como se
comportar no trânsito

Associação de moradores abrir as portas para a
comunidade, mostrar, reclamar das coisas que
só quem vive na pele as injustiças e violências
dentro da comunidade

A importância das saídas fora da
escola como museus, aquário,
passeios ao ar livre para
complementar a educação curricular

Investimento numa
escola técnica
profissionalizante
para jovens e adultos

Colaboro com a
gestão escolar no que
for necessário e
planejo minhas aulas
buscando formas
cidadãos
questionadores e
reflexivos

Este chamado à
participação da
população precisa ser
mais frequente

A Polícia tem que ter mais cuidado
ao entrar na comunidade. Se é para
combater a violência, porque com
violência?

Serviços de saúde de
qualidade, sem filas
enormes para crianças,
mais valorização ao
voluntariado e estágios

Considerar que
alimentação saudável
está relacionada à
saúde

Encontro 6
11/11 às 08h
AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL
PIO X

Jacarepaguá
Barra da Tijuca

7ª CRE

RESULTADOS
AÇÕES MAPEADAS
66

Ações
mapeadas

6 ações individuais e 60 coletivas
Ações individuais
6%

6

60
Ações coletivas
94%

Poder público

16

Instituições Escolares

13

Associações

9

Igreja

7

ONG
Não categorizados
0

3

12

5

10

15

12

20

Ações por eixo
Longevidade e bem estar
28.8%

19

22

Cooperação e paz
33.3%

25

Igualdade e equidade
37.9%

Tags das Ações
Coletivas

Destaque das ações

Sustentabilidade
6.7%

Crianças
5%

Escola Municipal Joaquim Fontes voluntários auxiliam alunos a
desenvolverem sentimentos e melhor
convívio em grupo e em sociedade

Social
18.3%

Pedagógica
18.3%

Alimentação
3.3%

Física
23.3%

Cultural
16.7%

Escola Municipal Augusto Magne, na
Cidade de Deus, tem uma parceria
com uma clínica oftalmológica que
faz exames de vista grátis para
alunos e oferece desconto nos
óculos
ONG em Cidade de Deus oferece aula
de música para crianças que levam os
instrumentos emprestados para casa

12

AÇÕES SUGERIDAS
Ações
sugeridas

106

Igualdade e Equidade

Cooperação e Paz
4 9 a ções

2 9 aç õe s

9

Engajamento social
Valorização do patrimônio

Educação

1

Cultura da paz

26

Mobilidade

13

0

10

20

Serviços públicos de qualidade

7

Inclusão produtiva e capacitacão

8

30

0

Longevidade e Bem
2 8 açõ es
Estar
Hábitos saudáveis

11

Infraestrutura urbana

10

Saúde pública de excelência
0

14

7
5

10

15

5

12

10

15

Ações por atores
Todos
15.1%

Tags das Ações

Individual
23.6%

16

48

25

17
Coletivo
16%

Poder público
45.3%

A t i v i d a d e s pa r a
crianças e jovens
C o l a bo r a ç ã o e n t r e
comunidade e escolas
Estacionamento
i r r e gu l a r
D i v u l ga ç ã o d e
informações

Destaque das ações
Capacitar meus
funcionários para o
trabalho com crianças
especiais

Formar grupos
para fazer
melhorias em
creches e escolas

Combater a
violência nas
comunidades com
inteligência e não
fazer operações
nos horários
escolares

Melhorar o
transporte, a
segurança e
atendimento dos
motorista no trajeto
dos alunos à escola

Pais ajudarem no
reforço das
crianças

Parcerias com
empresas para
novos ginásios
esportivos

Maior participação de
pais e comunidades
nas atividades
escolares

Capacitação de
pessoas com
deficiência para o
mercado de trabalho

Divulgar o quanto faz
bem hábitos
saudáveis e ser
exemplo

Parcerias entre
Hortifrutis e
mercados para
estimular uma
alimentação mais
saudável

Promover a educação
das comunidades e
investir em trabalhos
preventivos

Regularizar
estacionamentos e
evitar carros nas
calçadas

Encontro 7
12/11 às 08h
ESCOLA MUNICIPAL TARSO DA
SILVEIRA

Bangu

8ª CRE

RESULTADOS
AÇÕES MAPEADAS
66

Ações
mapeadas

2 ações individuais e 64 coletivas
Ações individuais
3%

2

Instituições Escolares
ONG

12
4

Poder público

21

Associações
Empresas

64
Ações coletivas
97%

8

3

Igreja

9

Não categorizados

7

0

5

10

15

12

20

25

Ações por eixo

Longevidade e bem estar
36.4%

Cooperação e paz
31.8%

24

21

21

Igualdade e equidade
31.8%

Tags das Ações
Coletivas
Crianças
10.9%

Não categorizadas
6.3%
Social
26.6%

Pedagógica
9.4%

Física
34.4%

Cultural
6.3%

Destaque das ações
Biblioteca Social em Ponto de
Ônibus: minibiblioteca no ponto da
Escola Dalva de Oliveira totalmente
gratuito e de fácil acesso
Escola Municipal Azul e Branco
oferece aos pais e alunos da classe
especial curso de panificação na
padaria da escola onde são
fabricados pães e broas que são
vendidos a preços acessíveis
Escola Atacio Fragoso - Ensina
crianças com Síndrome de Down a
preparar alimentos
12

AÇÕES SUGERIDAS
Ações
sugeridas

192

Igualdade e Equidade

Cooperação e Paz
86 aç ões

4 5 aç õ e s

Engajamento social 15

Educação

23

Cultura da paz 4 8

Serviços públicos de qualidade

12

Mobilidade 23

Inclusão produtiva e capacitacão

10

0

10

20

30

40

50

0

Longevidade e Bem
61 aç ões
Estar
Acessibilidade universal

20

Infraestrutura urbana

15

Saúde pública de excelência
0

26
10

20

30

5

1012 15

20

25

Ações por atores
Todos
15.1%

Tags das Ações

Individual
19.8%

29

38
25

100

Coletivo
13%

Poder público
52.1%

Educar a família
Me l h o r i a d e po l í t i c a s
pú bl i c a s
R e s pe i t o à s d i f e r e n ç a s
C u r s o s e pa l e s t r a s
A c e s s i bi l i d a d e
Saúde
Fiscalização

Destaque das ações
Fiscalizar e
reclamar junto ao
Poder Público

Ajudar com incentivo ao esporte para os jovens
para que não tenham tempo ocioso, contando
com ajuda e patrocínio de moradores, amigos,
comércio, etc.

Parcerias e doações de empresas para escolas para capacitar alunos

Fiscalizações e
reclamações
apuradas e
geradoras de
mudanças e
melhorias

Criação de projetos
de respeito à
diversidade

Creche integral para
pais que trabalham

Trazer a família para
dentro da escola

Melhoria nos prédios
das escolas e estrutura
em geral

Devemos lutar por
direitos iguais, melhores
condições e
principalmente pelo
respeito ao novo e ao
diferente

Encontro 8
13/11 às 08h
CIE MIÉCIMO DA SILVA

Campo Grande

9ª CRE

RESULTADOS
AÇÕES MAPEADAS
70

Ações
mapeadas

4 ações individuais e 66 coletivas
Instituições Escolares
ONG

Ações individuais
24.2%

4

Poder público

66

6
13

Associações

5

Empresas

1

Igreja

Ações coletivas
75.8%

21

Não categorizados
0

12
8

5

10

15

12

20

25

Ações por eixo
Longevidade e bem estar
21.4%
Cooperação e paz
40%

15
28
27

Igualdade e equidade
38.6%

Tags das Ações
Coletivas
Não categorizadas
7.6%
Pedagógica
3%

Física
21.2%

Sustentabilidade
19.7%

Social
19.7%

Cultural
19.7%

Alimentação
1.5%

Destaque das ações
ONG Permacultura Lab - Ensina nas
escolas de Rio da Prata os conceitos
de plantio, agrofloresta, revitalização
de alimentos, etc.
Maestro dá aulas de música (sopro)
na escola cujos instrumentos são
compramos a partir de óleo reciclado
e os alunos chegam a ir a escolas de
música
CEC Oiminda Rodrigues - Grupo de
responsáveis se unem para ajudar
famílias em vulnerabilidade, crianças
com problemas de saúde, manter a
manutenção da escola e a união da
comunidade
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AÇÕES SUGERIDAS
249

Ações
sugeridas
Igualdade e Equidade

Cooperação e Paz
1 19 açõ es

70 aç õe s

Engajamento social

41

Educação

32

Cultura da paz

41

Serviços públicos de qualidade

22

Inclusão produtiva e capacitacão

16

37

Mobilidade
0
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0

Longevidade e Bem
60 açõ es
Estar
Acessibilidade universal

13

Infraestrutura urbana

22

Saúde pública de excelência

25
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25

10

20

12

30

40

Ações por atores
Todos
10.8%

Tags das Ações

Individual
20.9%

27

1 34

R e s pe i t o a o pr ó x i m o
S e gu r a n ç a
C a pa c i t a ç ã o d a
po pu l a ç ã o
a c e s s i bi l i d a d e
t r a n s po r t e e t r â n s i t o
clínica da família
união

52
36

Coletivo
14.5%

Poder público
53.8%

Destaque das ações

Ser líder e chamar a
comunidade a discutir e achar
solução para os problemas

Participar da tomada
de decisão na escola
e acompanhamento
escolar dos alunos

Reuniões abertas
com a população e
audiências públicas
para falar de
problemas e
projetos para o
bairro

Aproximar e estimular as pessoas da
comunidade a participarem das
atividades do bairro e dos projetos
escolares

Aula sobre trânsito e
transporte para
conscientização das
crianças

O projeto internet nas
praças com
computadores para a
população usar, fazer
cursos e lutar por
seus direitos

Lutar por seus direitos

Capacitação com
palestras e cursos na
área da saúde e
respeito à população
idosa

Transparência para o
transporte público e
conservação de
calçadas

Criação de membros de conselho para
levar demandas das comunidades para
subprefeituras

Encontro 9
14/11 às 09h
CENTRO CULTURAL PRINCESA
ISABEL

Santa Cruz
Guaratiba

10ª CRE

RESULTADOS
AÇÕES MAPEADAS
95

Ações
mapeadas

15 ações individuais e 80 coletivas

Ações
individuais
15.8%

15

Instituições Escolares

14

ONG

8

Poder público

8

Associações

3

Igrejas
Coletivo

80
Ações
coletivas
84.2%

15
2

Empresas
Não categorizados
0

6
24
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25

Ações por eixo
Longevidade e bem estar
11.6%
Cooperação e paz
30.5%

11
29

55
Igualdade e equidade
57.9%

Tags das Ações
Coletivas
Pedagógica
8.8%

Saúde
2.5%

Sustentabilidade
10%

Social
22.5%

Física
41.3%

Alimentação
2.5%
Cultural
7.5%

3 ações mapeadas relatavam
iniciativas que não funcionam mais

Destaque das ações
"Igreja Batista Santa Cruz: atividades de
artesanato e socialização para idosos da região"

"Empresa Ternium desenvolve projeto social de
esporte e reforço escolar e por ter muita
procura não consegue atender a todos"

"Rua Ibema, Guaratiba, na escola Monteiro
Lobato tem um projeto de inclusão e autoestima
da comunidade negra que se chama Beleza
Negra"
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AÇÕES SUGERIDAS
Ações
sugeridas

204

Igualdade e Equidade

Cooperação e Paz
91 açõ es

6 9 aç õe s

Engajamento Social

19

Educação

23

Cultura da Paz

48

Acesso aos serviços públicos

29

Mobilidade inclusiva

24

Inclusão produtiva

17
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Longevidade e Bem
44 açõ es
Estar
Acessibilidade universal

8

Infraestrutura urbana eficiente

16

Saúde pública

20

0

5
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20

Vale destacar que mais de 24 ações sugeridas eram reclamações da comunidade
sobre o poder público e a escassez ou abandono de políticas públicas. O alto
índice de reclamação, deste modo, não apareceu com tanta frequência nos
demais encontros.

Ações por atores

Tags das Ações

Individual
10.3%

Todos
16.7%

34

Organizações locais
14.7%

21
30

1 19

Poder público
58.3%

Segurança com destaque
às ações nas escolas
Transporte com destaque
à fiscalização e infra do
BRT
Infraestrutura escolar e
valorização dos docentes
Médicos no território e
melhorias na saúde

Destaque das ações
Conversar com os jovens e
crianças sobre projetos
gratuitos oferecidos pelo
município e incentivar

Projetos nas comunidades
para mães que recebem o
auxílio de bolsa família. Com
isso, elas aprendem e geram
renda para a família

Ampliar para a comunidade o
Empresas
projeto da fábrica da Michellin
desenvolverem
que tem uma turma de ensino
mais vagas para 1o
médio de formação técnica que
emprego dos
visa os melhores alunos da área
jovens
de Guaratiba

Elaborar junto à comunidade a
fabricação de tijolos e pisos por
reaproveitamento de PET para
construção de moradias populares
de baixa renda

Qualidade de transporte
público, mais linhas de
ônibus, urbanização nas
comunidades

Criar uma associação que recolha
lixo orgânico e produza terra
adubada e distribua para a
comunidade assistida para a
realização de hortas

Agenda pública de quem
atende nas clínicas da
família para saber se não
tem ou se o médico faltou

Mais professores nas escolas,
mais qualidade de ensino,
valorização dos professores,
escolas mais responsáveis.
Juntos seremos mais fortes.

Integração da unidade de saúde com o
Implantar no projeto minha casa, minha
local do exame. Criar centros de
vida, um projeto de horta orgânica no
especialidades. Interligar os sistemas de condomínio aos cuidados do administrador
consulta com a marcação de exames

Palestras na comunidade e nas escolas para os responsáveis sobre bulling,
violência doméstica, saúde e bem estar da criança e as consequência que o poder
enfrenta com a criança

Considerações Finais
Percepções do processo participativo
A equipe da Prefeitura do Rio, em especial a do Escritório de Planejamento e a da
Secretaria da Educação, foi essencial para o resultado positivo do processo. O
engajamento e cuidado desses profissionais fez a diferença em todo processo;
A parceria da ONU Habitat e C40 no apoio ao processo também foi importante nos
territórios para que a população identifique no PDS uma política de Estado, além da
facilitação, materiais e metodologia;
O número de pessoas engajadas nos encontros foi o ideal para garantir a qualidade
do processo participativo. A previsão era de que tivesse mais participação e isso não
se concretizou - o que foi positivo para a metodologia e resultado alcançado. Já em
relação ao público mobilizado, este foi diverso e multiplicador, um fator de sucesso do
processo.
Esta foi uma primeira etapa participativa e cumpriu uma função informativa e
mobilizadora do PDS - em relação aos seus resultados. Há, ainda, caminhos para
aprofundar e qualificar essa participação. Ao observar as ações mapeadas e
sugeridas é possível identificar que ainda são muito genéricas e que precisam ser
lapidadas para o trabalho do Comitê e do PDS;
Se houvesse mais tempo para os encontros, as propostas poderiam ser melhores
trabalhadas pelos grupos e o resultado poderia ser, ainda mais, potencializado;
Recomendações para a Prefeitura
Dar continuidade ao processo participativo com outras metodologias e etapas de
consulta e engajamento da população, utilizando os materiais e resultados desta
etapa e da plataforma on line. A sugestão é de que possam ser feitos :
(1) encontros temáticos dos eixos do PDS, chamando especialistas, organizações
e representantes de cada território para esmiuçar as contribuições específicas de
cada tema e que contribuam para as metas;
(2) encontros territoriais com mais tempo para trabalhar e qualificar as demandas.
Como sugestão, utilizar metodologias de deliberação cidadã (com mini público)
pode ser interessante;
(3) promover encontros com outros públicos - da saúde, assistência, mobilidade etc
- para identificar outras percepções.
Apresentar a devolutiva do processo e compartilhar tais informações sistematizadas
com a população (publicizar os relatórios);
Apresentar os resultados do processo para o Comitê do PDS e enviar as sugestões
para as secretarias competentes para análise;
Analisar os dados sistematizados para criação de categorias e outras possíveis
análises de interesse do Escritório de Planejamento.

Responsável pela Consultoria Técnica
Laila Bellix
llbelix@gmail.com

Apoio metodológico e sistematização
Vanessa Menegueti

