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I - A necessidade de comunicar melhor e 
fortaleçer o entendimento local
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Aprender a Viver com as Cheias
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Fortalecimento da Capacidade Local: aprender jogando
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II - Como envolver activamente os 
beneficiários e demonstrar através de 

resultados concretos / impacto?
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Planeamento Participativo

6



7

Do conceito à realidade: Construção de uma escola elevada
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III - Como instalar uma mudança 
permanente? 
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• Estabelecimento de um centro de exelencia a nível sub-regional: 
o DiMSUR (Gestão de Risco de Desastres, Sustentabilidade e 
Resiliência Urbana)

• Desenvolvimento e teste de uma ferramenta inovadora: a 
Ferramenta para o Planenamento de Acções de Resiliência da 
Cidade (CityRAP Tool)

Muitas vezes, as ferramentas existentes são complexas, requerem 
muitos dados e não são adaptadas a realidade das cidades 
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A Ferramenta CityRAP responde aos desafios nas cidades 
pequenas e médias, ou a nível do distrito nas grandes cidades
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1. Fraca  capacidade técnica e experiências

2. Falta de dados e informações 

3. Falta de recursos financeiros 

Reforça as capacidades, com a transferência de capacidades e 

ferramentas aos técnicos do município através de formações, 

exercícios ”on-the-job” e actividades de grupos

Potencializa o conhecimento local e informação para começar um 

processo; identificação das principais lacunas para as acções futuras 

do quadro de acção

O Quadro de Acção pode ser um instrumento poderoso para 

mobilizar e canalizar recursos
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Simplificando as complexidades: adoptar uma linguagem
simples
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Promover uma Abordagem Participativa: Melhorar o 
envolvimento e a apropriação da comunidade
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Aumento da Conscientização
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Implementação de soluções adequadas de adaptação / 
mitigação
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Obrigad@!
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Wild do Rosário

Circuito Urbano

www.circuitourbano.org

circuitourbano@onuhabitat.org

unhabitat-moz@un.org

UN-Habitat Moçambique


