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Apresentação
Os Fóruns Territoriais reúnem pessoas que vivem e atuam em um determinado 
território, com o objetivo de analisar a realidade local em relação à garantia dos 
direitos da criança e do adolescente, discutir sobre problemas e soluções, avaliar 
em que medida a comunidade está avançando e, por fim, verificar os resultados 
que foram alcançados ao longo do período.

A proposta é que sejam realizados pelo menos dois Fóruns ao longo do ciclo da 
Plataforma dos Centros Urbanos (PCU): um no início, para a leitura inicial do 
cenário e construção de propostas, e outro ao final, para a avaliação dos avanços. 
Os municípios realizarão Fóruns intermediários, sempre que considerarem 
pertinente. 

Este guia traz sugestões para as etapas de preparação, realização e 
desdobramentos do Fórum Territorial. Traz ainda informações sobre os passos 
estratégicos para que possamos garantir uma metodologia que seja ao mesmo 
tempo comum aos municípios integrantes da PCU, mas que respeite as 
especificidades de cada local. Reforçamos que a proposta aqui apresentada é 
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apenas uma sugestão, uma vez que é facultada a cada município a escolha da 
metodologia a ser utilizada para a realização dos Fóruns. 

O documento é dirigido aos integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (CMDCA), da prefeitura, em especial os responsáveis 
designados para organizar e realizar o Fórum, entre outras pessoas interessadas.
 
Para garantir um amplo e fácil acesso a esta publicação, uma versão eletrônica 
está disponível e pode ser baixada no site <www.unicef.org.br>, onde também 
estão disponíveis os primeiros Guias sobre a Plataforma dos Centros Urbanos. 

Seguimos, juntos, na construção de uma sociedade justa, em que cada menino, 
menina ou adolescente possa viver com dignidade, tendo suas singularidades e 
diferenças respeitadas e celebradas. 

Boa leitura e bom trabalho!
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Plataforma dos Centros Urbanos
A Plataforma dos Centros Urbanos propõe pensar a cidade a partir dos seus 
territórios intraurbanos. É no território que se faz valer a efetivação dos direitos das 
crianças e dos adolescentes. Morar em uma cidade pode significar acesso mais 
fácil à escola, às unidades de saúde, à cultura, ao esporte e a uma série de outros 
serviços e políticas públicas. Porém, a realidade mostra que os indicadores 
ocultam graves desigualdades urbanas, já que os dados das áreas mais favorecidas 
escondem a realidade das áreas menos favorecidas. Mesmo em centros urbanos, 
um grande número de pessoas vive privado de uma série de direitos e sem acesso 
a serviços de qualidade. 

A efetivação dos direitos para todos depende de políticas públicas adequadas e 
coerentes com os desafios de cada território. Esse aperfeiçoamento no desenho e 
na implementação das políticas públicas só é possível se não se perder de vista 
que esses territórios se constituem a partir dos sujeitos. Por isso, a Plataforma dos 
Centros Urbanos estimula o trabalho voltado para a redução das desigualdades, 
reconhecendo e valorizando as diferenças que compõem um centro urbano e 
valorizando a vivência e experiência das pessoas que vivem ou vivenciam a 
localidade. 

Com base nessas reflexões, a Plataforma dos Centros Urbanos prevê três eixos de 
atuação:

1. Monitoramento da redução das desigualdades: Este eixo propõe reunir dados 
atualizados, precisos e desagregados dos municiípios, por ser este um passo 
essencial na revelação das desigualdades intraurbanas e melhoria da situação de 
crianças em áreas urbanas. 

2. Participação social nas políticas públicas nos territórios intraurbanos: Este eixo 
propõe promover a ampla participação dos diferentes atores da sociedade no 
processo de fortalecimento das políticas públicas. 

3. Participação cidadã dos adolescentes: Este eixo propõe fortalecer a participação 
cidadã de adolescentes como base do processo de participação social na 
formulação e implementação das políticas públicas e das ações de mobilização 
social.
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As principais etapas do processo são: 

1. Estabelecimento da parceria entre UNICEF, prefeitura e CMDCA;
2. Elaboração da linha de base contendo os indicadores propostos pelo UNICEF; 
3. Capacitações para os parceiros governamentais sobre os eixos estratégicos da PCU; 
4. Realização dos Fóruns Territoriais;
5. Elaboração e implementação do Plano de Ação Territorial;
6. Monitoramento das ações e dos indicadores;
7. Visibilidade e disseminação dos resultados alcançados. 

O UNICEF contribui com a articulação de parcerias e com o constante 
compartilhamento de metodologias inovadoras, em especial para o fomento à 
participação de crianças, adolescentes, jovens e da população em geral. 

Ao longo da iniciativa, o UNICEF promove encontros contribuindo para o 
fortalecimento da rede entre as cidades, estimulando trocas de experiências e 
boas práticas entre os parceiros dos centros urbanos participantes.

Em 2016, o UNICEF terá o papel de aferir a redução das desigualdades a partir 
dos indicadores estabelecidos no início da iniciativa, celebrar os avanços e apontar 
os desafios de cada um dos municípios participantes. A partir das conquistas, 
desafios e lições aprendidas, o município é convidado a renovar seu compromisso 
a cada edição.
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Fóruns Territoriais
Os Fóruns Territoriais são momentos essenciais do ciclo da PCU, nos quais todos os 
três eixos da iniciativa são trabalhados. Entende-se que o panorama inicial da situação 
do município, apresentado via indicadores desagregados, pode ser enriquecido, por 
meio de processos em que a própria população é engajada na identificação e análise 
dos desafios e potencialidades de seus territórios. É, portanto, um momento de 
monitoramento local da situação de desigualdade no município. A realização de Fóruns 
Territoriais também gera discussões locais sobre as causas e determinantes sociais 
relacionados às violações de direito que afetam as crianças e os adolescentes, 
gerando participação social e participação cidadã de adolescentes, bem como produz 
um levantamento sobre os recursos comunitários, governamentais e não 
governamentais já existentes. Espera-se, como produto dos Fóruns, o levantamento 
de diretrizes para a elaboração de Planos de Ação Territoriais1. 

Os Planos de Ação Territoriais têm duas vertentes:  

Proposição de ações comunitárias de mobilização e participação social que serão 
realizadas ao longo da iniciativa; e 

Recomendações para o fortalecimento e/ou a implementação de políticas públicas.

A proposta é que sejam realizados pelo menos dois Fóruns ao longo do ciclo da 
PCU: o primeiro Fórum, para a leitura inicial do cenário e construção de propostas, 
e outro ao final, para a avaliação dos avanços. 

Além desses, caso possível, o município pode realizar um Fórum ao final do 
primeiro ano de implementação da PCU, em 2015. Nesse momento, poderá ser 

O 1o Fórum Territorial, no início do ciclo, é realizado com o intuito de promover o diálogo entre a 

população e viabilizar a construção coletiva de propostas de mobilização social e de recomendações 

às políticas públicas por meio de Plano de Ação Territorial. 

O Fórum Territorial no fim do ciclo é realizado com o objetivo de fazer um novo ciclo de mapeamento 

e promover a análise coletiva dos avanços e desafios em um novo Fórum Territorial Final.

1 A metodologia de elaboração do plano de ação territorial aqui sugerida está baseada nos princípios e diretrizes da metodologia Construção 
Compartilhada de Soluções Locais, implementada pelo CEDAPS (http://www.cedaps.org.br/a-metodologia/). O formato a ser adotado, no 
entanto, como em todas as fases da PCU é livremente facultado ao município. 10 
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feito o acompanhamento do progresso dos indicadores no território, além da 
implementação do Plano de Ação Territorial. Isso permitirá o realinhamento de 
ações e mudanças de prioridades caso seja necessário.

O primeiro Fórum terá como função primordial reconhecer os territórios a ser 
trabalhados e, se for o caso, priorizar para o trabalho as áreas onde as 
desigualdades são mais evidentes e, consequentemente, os direitos mais 
violados. Ficará a critério do município realizar um Fórum por território com todos 
indicadores e/ou temas ou fóruns territoriais elegendo apenas os indicadores/
temas prioritários. 

O Fórum de último ano, a ser realizado em 2016, tem como objetivo a verificação 
dos avanços nos indicadores durante o período, assim como a repactuação do 
Plano de Ação anteriormente acordado. 

À luz das transformações realizadas e dos resultados alcançados, a comunidade 
deverá refletir sobre quais atividades devem ser mantidas e quais devem ser 
alteradas, expandidas ou excluídas.

Em resumo, diante da metodologia proposta, o UNICEF elegeu cinco pontos 
primordiais aos quais os organizadores dos Fóruns Territoriais devem se ater:

1. Garantir a diversidade de atores nos territórios; 
2. Produzir uma análise participativa da situação local, a partir da percepção sobre 

causas e desafios, orientados pelos indicadores; 
 a) A análise poderá ser realizada por tema ou por indicador;  
 b) A apresentação dos indicadores deve ter por base uma linguagem  acessível 
 a todos os participantes, de forma a permitir a participação  efetiva de todos.

3. Identificar e compartilhar as oportunidades e recursos existentes: locais, 
governamentais/políticas públicas e programas do UNICEF;

4. Levantar recomendações para o fortalecimento e aprimoramento das políticas públicas; 
5. Discutir e priorizar propostas de mobilização social (soluções locais).

Do Fórum, resultarão diretrizes para a composição do Plano de Ação Territorial, 
que deverá subsidiar o Plano de Trabalho Municipal. Recomenda-se que, ao final 
de cada Fórum, seja formada uma Comissão de Acompanhamento, que conte com 
a presença do articulador municipal, representantes do CMDCA e representantes 
de organizações comunitárias. Por fim, sugere-se que a alimentação do Plano de 
Trabalho Municipal seja realizada pelo articulador municipal com o apoio da 
Comissão de Acompanhamento.
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Metodologia

Análise dos indicadores e priorização dos territórios  

A PCU propõe que o município dialogue com a população tendo por referência os 
desafios apontados pelos 10 indicadores desagregados intramunicipais, ou seja, a 
partir da realidade específica dos territórios. Para isso, a gestão municipal, 
juntamente com o CMDCA e os demais parceiros locais, deve definir em quais 
territórios vai realizar os fóruns. Essa decisão vai ser tomada utilizando como uma 
das fontes de informação os dados coletados na linha de base. 

Para que a contribuição para a redução das desigualdades no município seja 
efetiva, sugerimos que sejam definidas as áreas que precisam de mais atenção e 
investimento. Alguns critérios podem ser observados para a escolha das áreas 
que merecem ser priorizadas: 

• Áreas de maior concentração de piores indicadores resultando em 
desigualdades, definidos a partir da mediana e de acordo com os critérios da 
aferição de redução das desigualdades;

• Áreas de maior concentração de crianças e de adolescentes em situação de 
risco e vulnerabilidade;

• Outros critérios complementares formulados e justificados pela gestão 
municipal.

Quanto aos indicadores, o UNICEF proverá a cada município o apoio para a análise 
dos dados. A partir das informações fornecidas pela prefeitura, será entregue aos 
organizadores uma apresentação que explique os dados e facilite a compreensão 
dos mesmos para o grande público. Dessa forma, faz-se necessário que, antes do 
Fórum, os indicadores sejam estudados e trabalhados pela equipe organizadora. É 
importante que, para cada área a receber o Fórum, seja feita uma apresentação 
personalizada! Sugerimos que os seguintes passos sejam cumpridos: 

• Identificação das áreas com os piores indicadores;
• Identificação dos indicadores a serem apresentados em cada Fórum: pode-

se optar por trabalhar todos os indicadores em cada Fórum, ou então, 
selecionar aqueles que merecem maior atenção; 
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• Agrupamento dos indicadores por área de atuação: abaixo está uma 
sugestão de agrupamento, tendo como referência as áreas de atuação e as 
prioridades do UNICEF. 

• Elaboração da apresentação de cada Fórum. 

ÁREAS DE DIREITO INDICADORES

Sobreviver e se desenvolver Taxa de mortalidade neonatal

Sobreviver e se desenvolver Percentual de nascidos vivos de gestantes com sete ou mais consultas de pré-natal

Crescer sem violência Taxa de homicídios entre adolescentes de 10 a 19 anos

Crescer sem violência Taxa de mortes por causas externas, exceto homicídios, de 10 a 19 anos

Ser adolescente Percentual de nascidos vivos de mulheres residentes de 10 a 19 anos

Aprender Taxa de distorção idade-série no ensino fundamental público

Aprender Percentual de crianças de 4 e 5 anos matriculadas na educação infantil pública

Aprender Percentual de escolas da rede pública atingiram ou ultrapassaram a meta do IDEB

Aprender Percentual de crianças beneficiadas pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC) que estão na escola

Esporte seguro e inclusivo Percentual de escolas de ensino fundamental da rede pública que possuem quadra esportiva
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Preparação

A adequada preparação do espaço e a organização prévia dos recursos e materiais 
necessários garantirão que o encontro tenha bom andamento e que a agenda seja 
cumprida. As exigências a seguir apresentadas pretendem servir como uma lista 
de tarefas para os organizadores. Vale registrar que alguns pontos deverão ser 
adequados à realidade de cada território. 

• Compor a equipe de trabalho, definindo responsabilidades e tarefas de cada 
um. Sugere-se que a equipe contenha os seguintes perfis: coordenador-geral 
(que será a pessoa responsável pela organização geral dos fóruns, e poderá 
ser o articulador municipal), facilitador (que conduzirá o trabalho de plenária), 
moderador de grupos (responsável pelo trabalho em subgrupos e sua 
relatoria). O ideal é que o facilitador possa contar também com um animador, 
a fim de envolver mais o grupo nas plenárias e facilitar a comunicação.  

✴É fortemente recomendável que os moderadores sejam identificados e 
capacitados previamente para a atividade que desenvolverão durante os 
Fóruns, uma vez que serão os grandes responsáveis por conduzir os 
debates em grupo e registrar as principais recomendações. 

• Definir o local do evento, verificando os recursos tecnológicos e materiais 
disponíveis. (caso o local não disponha de internet ou computador, deve-se 
planejar formas alternativas de apresentação de conteúdo para o público). 

• Identificar os atores-chaves do território, conforme descrito no Guia de 
Participação Social nas políticas públicas nos territórios intramunicipais, e 
articular para garantir ampla divulgação do fórum. Deve-se assegurar a 
presença de instituições dedicadas à promoção, garantia e defesa dos 
direitos das crianças e dos adolescentes, como o Conselho Tutelar, Cras, 
Creas, e os órgãos de justiça e de segurança. A lista abaixo apresenta, como 
sugestão, alguns segmentos cuja participação, de maneira geral, é 
importante garantir. 

• Enviar convite para a comunidade em dois momentos (Reserva da data -   
enviado com 20 dias de antecedência, e Convite Oficial com sete dias de 
antecedência);

UNICEF\BRZ\Rafael Fabres
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• Providenciar equipamentos (computador, data show, retroprojetor, cavalete/
flip chart, sistema de som, gravador, câmera filmadora e máquina fotográfica) 
e material de apoio a serem utilizados (lápis, canetas, papel para anotação, 
material a ser impresso); 

• Organizar e reunir o material a ser apresentado aos participantes para a 
realização do trabalho em grupo, tais como: (i) levantamento das políticas 
públicas existentes, elaborado pelo UNICEF; (ii) listagem das políticas 
públicas municipais e territoriais ofertadas; (iii) listagem dos programas do 
UNICEF que serão disponibilizados para o município.

Perfil esperado do moderador: 

• Experiência prévia em condução de grupos

• Habilidade para registrar as informações e conduzir o 
debate simultaneamente

• Capacidade de organização e improviso 

• Compreensão sobre indicadores e, preferencialmente, 
sobre o tema que será debatido pelo grupo que 
conduzirá

• Familiaridade com a realidade territorial onde 
acontecerá cada Fórum

O facilitador será o mestre de cerimônias, que guiará os participantes nas etapas do trabalho. 

Por sua vez, os moderadores cuidarão da condução dos trabalhos nos subgrupos e da relatoria 
das principais decisões. É fundamental que tenham a capacidade de escutar e dar a palavra 
aos participantes dos subgrupos, conheçam a metodologia da Plataforma dos Centros 
Urbanos e a dos Fóruns. Eles deverão ser capazes de sintetizar as principais propostas e 
conclusões dos grupos de trabalho. 

É recomendável que o Fórum seja gravado e/ou filmado, uma vez que poderá ser necessário 
recorrer à gravação para completar o registro feito pelo moderador. Além disso, o registro em 
áudio e/ou vídeo é um instrumento de comprovação da realização do Fórum. 

15



INSTITUIÇÕES SEGMENTOS

Unidades de educação infantil Professor ou gestor
Mãe, pai ou responsável pela criança

Escola pública de ensino fundamental Professor (conselho escolar)
Aluno (grêmio estudantil, se houver)
Mãe, pai ou responsável pelo estudante

Escola pública de ensino médio Professor (conselho escolar)
Aluno (grêmio estudantil, se houver)
Mãe, pai ou responsável de aluno

Unidades, serviços e programas da saúde (como 
o Programa Saúde da Família, Saúde na Escola 
etc.)

Adolescente usuário
Gestante usuária
Mãe usuária
Agente comunitário de saúde
Gestor da unidade de saúde
Equipe técnica das unidades, serviços e programas 

Centros de Atenção Psicossocial (Caps) que 
atendem a região

Gestor
Equipe técnica

Centro de Referência da Assistência Social (Cras) 
que atende a região (especialmente os 
programas e serviços voltados para crianças e 
adolescentes)

Coordenador do Cras
Equipe técnica
Adolescente atendido
Mão, pai ou responsável por criança e adolescente atendido

Centro de Referência Especializado da 
Assistência Social (Creas) que atende a região 
(especialmente os programas e serviços voltados 
para crianças e adolescentes)

Coordenador do Creas
Equipe técnica

Neste caso, a participação de adolescentes e responsáveis atendidos deve ser 
avaliada pela equipe, visto que se encontram em atendimento por 
vivenciarem uma grave violação de direitos.

Programas e serviços de profissionalização de 
adolescentes

Gestor do programa/serviço
Adolescente atendido

Conselho Tutelar Conselheiro

Representantes da administração municipal da 
região (como subprefeitos)

Gestor municipal da região

Instituição religiosa Representante da igreja evangélica
Representante da igreja católica
Representante religioso de matriz africana
Representante de outras religiões que se façam presentes no território

Associação comunitária/de moradores Gestor ou representante legal

ONG que atua com crianças e/ou adolescentes Gestor ou representante legal
Adolescente beneficiário

Movimentos sociais (saúde, habitação, etc.) Pessoa de referência (adolescente, jovem e/ou adulto)

Movimento negro/grupos que discutam 
questões étnicas e raciais (ex: grupo de hip hop)

Participante

Projetos, grupos e espaços culturais (centros de 
cultura, bibliotecas, etc.)

Gestor
Usuário

Projetos, grupos e espaços esportivos Gestor
Usuário

Distrito policial/batalhão de polícia Delegado/Comandante
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Passo a passo
Importante frisar que a área de abrangência poderá variar conforme o recorte do 
indicador. A equipe organizadora deverá estudar as áreas em comum dos dados 
com os piores desempenhos. 

A realização do 1º Fórum Territorial pode seguir os momentos descritos abaixo. 
Estima-se que o primeiro encontro durará aproximadamente seis horas. 

a) Recepção dos participantes (Duração prevista: 30 minutos)

Ao chegar ao local do evento, cada pessoa deverá:

• Preencher a ficha de inscrição (Anexo A); 
• Assinar a lista de presença (Anexo B); 
• Receber o material de apoio para o dia de trabalho (cópia das apresentações 

e agenda). 

Recomenda-se que na recepção do local do evento haja um espaço destinado a 
identificar as representações ali presentes. Diversas são as possibilidades para 
realizar essa ação, duas delas estão aqui apresentadas. 
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Por meio do Mapa do Território: Para esta opção, é necessário anexar na parede 
um mapa grande do território no qual os participantes possam marcar onde está 
localizada sua organização ou local de referência. 

Por meio de tarjetas: Caso seja custoso colocar o Mapa do Território, uma 
alternativa é dar a cada participante uma tarjeta na qual eles possam escrever em 
letras grandes a organização ou local de referência que representam. 

Essa ação possibilitará aos participantes e à equipe organizadora reconhecer os 
recursos ali presentes e potenciais parcerias a serem firmadas. 

b) Boas-vindas e apresentação da agenda de trabalho (Duração prevista: 20 minutos)

O facilitador iniciará o encontro e apresentará a programação do dia de trabalho. 
Deverá explicar a metodologia, os objetivos e a importância do Fórum Territorial. 
Deverá chamar atenção para a diversidade das representações presente, usando o 
mapa e/ou tarjetas/lista e convocar os presentes para trilhar uma caminhada para a 
garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. 

Ao longo do discurso, é importante demonstrar a ligação entre o 1º e o 2º fóruns, 
bem como ressaltar que o produto do encontro será a elaboração ou repactuação 
(no caso de Fóruns subsequentes) do Plano de Ação Territorial, que será composto 
por dois eixos: (i) proposição de ações comunitárias de mobilização e participação 
social; e (ii) recomendações para o fortalecimento e/ou a implementação de 
políticas públicas.

O facilitador poderá usar a apresentação visual distribuída pelo UNICEF.

c) Contextualização do Fórum a partir da garantia de direitos da criança e do 
adolescente  (Duração prevista: 40 minutos)

Uma pessoa escolhida previamente pela equipe organizadora apresentará o 
conjunto dos direitos da criança e do adolescente ao qual a Plataforma dos 
Centros Urbanos se dedicará. Essa apresentação tem o intuito de informar a 
plenária e qualificar o debate subsequente. 

Sugere-se que sejam apresentadas e contextualizadas as áreas prioritárias de 
intervenção – as mesmas que orientaram a definição dos indicadores analisados 
no ciclo da PCU. A saber:
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1. Sobreviver e se Desenvolver: Crianças de até 6 anos com direito assegurado a 
sobreviver, a ter uma certidão de nascimento, a receber cuidados e proteção e a 
desenvolver-se integralmente. 
2. Direito a Crescer sem Violência: Crianças e adolescentes protegidos das mais 
diversas formas de omissão, negligência, maus-tratos, discriminação, exploração e 
violência.
3. Direito de Ser Adolescente: Adolescentes com desenvolvimento integral 
assegurado, exercendo seus direitos de cidadania e reconhecidos por seu grande 
potencial de transformação.
4. Direito de Aprender: Crianças e adolescentes com acesso universal à educação 
de qualidade, que assegure a permanência e a aprendizagem na escola e a 
conclusão da educação básica na idade certa.
5. Direito ao Esporte Seguro e Inclusivo: Meninos e meninas brincando e praticando 
esportes em espaços seguros e acessíveis a todos.    

d) Formação dos grupos de trabalho pela redução da desigualdade intramunicipal 
(Duração prevista: 25 minutos)

Os participantes serão divididos em Grupos de Trabalho. Cada grupo deverá ter 
entre cinco e dez integrantes, além de um moderador designado pela equipe 
organizadora. É importante que em todos os grupos haja ao menos um integrante 
que seja adolescente ou jovem. Grupos exclusivos de adolescentes e jovens 
também poderão ser considerados como parte da dinâmica. Quando possível, 
será válido que os representantes sejam divididos conforme área de interesse ou 
atuação.
 
O número de grupos formados variará conforme o número de participantes. Caso 
seja possível, sugerimos que cada grupo trabalhe com as áreas sugeridas pelo 
UNICEF: Sobreviver e se desenvolver; Crescer sem violência; Ser adolescente; 
Aprender; Esporte seguro e inclusivo; ou com algum outro agrupamento dos 
indicadores. Para tanto, será necessário que se formem, ao menos, cinco grupos. 
Se o Fórum tiver um maior número de pessoas, o facilitador poderá propor que a 
mesma área seja trabalhada por dois grupos diferentes.  

Caso sejam formados menos do que cinco grupos, sugere-se que duas áreas, em 
menor quantidade de indicadores, sejam atribuídas ao mesmo grupo. 

É importante que alguém da equipe de apoio possa fazer uma proposta de divisão 
no início do Fórum, após a maior parte do público ter chegado. 
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e) Discussão em grupos: análise de indicadores e proposição de ações (Duração 
prevista: 90 minutos)

Momento 1 : Reflexão e discussão 

O moderador do grupo apresentará os indicadores que serão discutidos pelo grupo 
e proporá que o grupo reflita sobre o(s) indicador(es) que recebeu. Algumas 
perguntas poderão ser colocadas pelo facilitador para pautar a reflexão do grupo 
(Anexo C). 

O moderador deverá também registrar os principais pontos da discussão, 
conforme modelo sugerido pelo UNICEF (Anexo D). 

Sugere-se a organização de um painel sobre as causas do desempenho do 
indicador, segundo a percepção dos participantes. Diversas técnicas poderão ser 
utilizadas para o levantamento das causas. 

UNICEF\BRZ\Ticiane Egg



O grupo deverá indicar um representante para expor o trabalho do subgrupo na 
Plenária do Fórum. 

O UNICEF apoiará a construção de um material auxiliar contendo possíveis 
metodologias a ser utilizadas para a condução do debate, as políticas públicas 
federais vigentes e os programas do UNICEF e seus parceiros. O município 
poderá agregar os programas e políticas já existentes e/ou já planejadas para o 
território. Esse conjunto de informações sobre recursos disponíveis e 
potencialmente acessados deverão estar disponíveis para os grupos. 

	  

Momento 2: Proposição 

Uma vez que os desafios tenham sido debatidos e as oportunidades de 
intervenção identificadas, será o momento de propor caminhos para enfrentar as 
desigualdades. Essa construção deverá levar em conta aquilo que é possível fazer 
em um período de um ano seguindo dois caminhos:

Linha de ação 1 - mobilização social: aquilo que a própria comunidade pode 
desenvolver para contribuir com a melhoria das condições de vida das crianças e 
dos adolescentes. Recomenda-se serem propostas pelo menos duas ações de 
mobilização social. 

Linha de ação 2 - articulação com políticas públicas: aquilo que pode ser feito para 
aprimorar a oferta dos serviços públicos naquele território. Dentro disso, pensar 
na articulação dos serviços. É importante lembrar que a perspectiva que orienta 
esse debate é o território, e não a política de uma área. Por isso, cabe atenção 
para como uma maior interação entre os setores pode ajudar a superar as lacunas.

Exemplo  Momento 1: Reflexão e discussão

Indicador: Taxa de mortalidade neonatal

Conclusões do grupo:
Indicador é o pior do município, se comparado às outras áreas.
No geral o atendimento no posto é bom, as consultas são feitas por uma ginecologista obstetra.

A médica, apesar de presente, é muito grosseira. As jovens grávidas evitam consultas com ela.
Os Agentes Comunitários de Saúde vão apenas aonde o acesso é mais fácil.
As jovens grávidas da comunidade não param de beber e fumar, mesmo após saberem da gestação.
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A partir do 2º Fórum Territorial, as ações contempladas no Plano de Ação Territorial 
previamente acordado deverão ser avaliadas, seus resultados medidos e definida 
sua continuidade e/ou alteração.

O grupo, via moderador, deverá organizar o formato de apresentação em plenária. 
Importante garantir um formato escrito a ser sistematizado e incorporado ao 
conjunto da produção do Fórum.

f) Apresentação em plenária do trabalho realizado pelos grupos (Duração prevista: 60 
minutos)
 
Ao término do tempo de trabalho, o relator representante do grupo apresentará o 
indicador trabalhado, as propostas e as ações de mobilização social elaboradas 
para a plenária. Após essa apresentação, deverá ser feita uma priorização das 
mesmas e, se possível, definido um responsável para sua execução e/ou 
acompanhamento. Essa definição deverá ser feita por eleição ou voluntariado (as 
organizações/os indivíduos presentes se voluntariam a ser responsáveis por 
determinada ação). Idealmente, ao final do Fórum, todas as ações propostas 
deverão ter um ator responsável. O facilitador do Fórum deverá ficar atento para 
garantir a efetiva participação de todos. No momento do compartilhamento das 
propostas, será importante mediar as contribuições, favorecendo a construção de 
consensos, a explicitação de dissensos e sugerindo votações, quando necessário. 

Cada grupo terá cinco minutos de apresentação, sendo dois para os principais 
pontos identificados como problema e três para propor suas ações. O facilitador 
terá papel fundamental para controlar o tempo e garantir que todos os grupos 
tenham voz em plenária. 

Exemplo  Momento 2: Proposição

Indicador: Taxa de mortalidade neonatal

Linha de ação 1 - mobilização social:

• Campanha informativa para as mães adolescentes sobre os cuidados necessários durante a 
gestão e a importância do pré-natal.

Linha de ação 2 - articulação com políticas públicas:

• Demanda oficial à Secretaria Municipal de Saúde para melhorar a qualidade de serviços prestado 
pelos médicos do posto de saúde.

• Solicitar que os ACS façam visitas regulares em todas as áreas do território, garantindo 100% de 

cobertura.
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O tempo restante após a apresentação dos grupos será utilizado para a priorização 
das atividades e definição dos responsáveis.

g) Consolidação do Plano de Ação Territorial (Duração Prevista: 60 minutos)

O produto desse dia de trabalho será um conjunto de diretrizes para a elaboração do 
Plano de Ação Territorial, ou sua repactuação (no caso de Fóruns subsequentes ao 1º). 
Nesse documento, estarão expressos os principais desafios/problemas referentes a 
cada indicador, bem como proposição de melhoria para as políticas públicas e 
propostas de ações de mobilização social – conteúdo discutido pelos grupos de 
trabalho. 

Ao final do fórum, a Comissão de Acompanhamento2 se responsabilizará por 
organizar e detalhar as diretrizes sugeridas e formatá-las para que sejam inseridas 
no Plano de Trabalho Municipal. 

Para a consolidação desse documento, a Comissão de Acompanhamento do Fórum 
terá papel fundamental, pois apoiará o articulador municipal na tarefa de sistematizar e 
finalizar o documento, que deverá alimentar o Plano de Trabalho Municipal. 

UNICEF\BRZ\Thaiza Castilho
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Qual o problema? 
Indicadores ao quais se relaciona.

Quais são as causas? 
Percepção sobre as causas/desafios/problemas identificados.  

O que faremos? 
Propostas de melhoria ou soluções, indicando se é uma proposta de 
mobilização social ou articulação com política pública.   

Quem fará? 
Organização de referência para planejamento e/ou execução da ação 
(órgão público, organização ou indivíduo)3. 

O que precisamos? 
Recursos necessários (financeiros, técnicos, e humanos). 

O que temos? 
Recursos disponíveis (financeiros, técnicos, humanos e comunitários – 
englobariam igrejas, centros com unitários, entre outros).

Quanto tempo? 
Prazo de execução.

O Plano de Ação Territorial não tem um modelo fixo, mas deverá conter ao menos 
as seguintes informações, ou seja, responder às questões abaixo colocadas: 

3 Espera-se que todos os participantes sintam-se e, de fato, sejam responsáveis pela ação. A proposta é que nos Fóruns sejam identificadas 
organizações e/ou pessoas de referência para organizar as atividades, envolver a comunidade, discutir possibilidades de ação, monitorar a 
execução do Plano de Ação Territorial, entre outras.  24 | 25



h) Registro e  encaminhamentos  (Duração prevista: 30 minutos)

Para conclusão do Fórum, o facilitador fará um resumo dos trabalhos, apresentará 
as prioridades definidas pelos participantes e anunciará os desdobramentos do 
encontro realizado. Sugere-se que o facilitador dê alguns minutos para os 
adolescentes falarem sobre suas impressões e expectativas no processo de 
desdobramento do Fórum Territorial. 

Por fim, é importante que o articulador municipal e/ou facilitador possa firmar 
alguns compromissos com os participantes:

• Integrar o Plano de Ação do Território ao Plano de Trabalho do Município.

• Manter todos informados das ações da Plataforma dos Centros Urbanos e ao 
mesmo tempo incentivar a participação dos presentes. Incentivar e envolver 
todos na realização das ações de mobilização social propostas e no 
monitoramento da implementação e/ou implantação das políticas públicas 
recomendadas. 

• Realizar o Fórum Territorial subsequente para acompanhamento e avaliação 
das ações e dos indicadores. 
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ANEXO A – Ficha de inscrição para o 1º Fórum Territorial 

Nome completo: 
Idade: 
E-mail: 
Telefone comercial/residencial: 
Celular: 
Profissão: 
Organização/grupo/movimento que representa: 
Natureza da organização/representação: 

o Não vinculado a nenhuma organização
o Empresa/negócio próprio
o OSCIP/ONG/Associação sem fins lucrativos
o Órgão Público ou Governamental
o Morador 
o Adolescente/Jovem
o Outros

Área(s) de atuação prioritárias:
o Assistência Social
o Comunicação e Mídias Eletrônicas
o Cultura e Arte
o Desenvolvimento e Moradia
o Educação
o Esporte e Recreação
o Meio Ambiente
o Organizações Profissionais, de Classe ou Sindicatos
o Religião
o Saúde
o Serviços Legais, Defesa de Direitos Civis e/ou Organizações Políticas
o Morador
o Adolescente/Jovem
o Outros

Como tomou conhecimento do presente Fórum Territorial? 
Qual sua expectativa em relação a este encontro? Qual resultado você espera que 
seja alcançado?
De que forma pretende contribuir para o alcance deste resultado? 
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ANEXO B – Lista de presença do Fórum Territorial

 

NOME INSTITUIÇÃO E-MAIL TELEFONE
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ANEXO C - Roteiro de questões

Roteiro de questões sugeridas para orientar a reflexão dos grupos sobre os 
problemas apontados pelos indicadores, suas causas e possíveis intervenções. A 
equipe organizadora poderá selecionar algumas e/ou adaptar as perguntas 
disparadoras do debate nos subgrupos de acordo com perfil e técnicas a serem 
aplicadas nos Fóruns. 

Perguntas gerais para todos os indicadores: 

• Como estamos em relação aos indicadores? 

• Este território está muito distante do melhor desempenho do município? 
• O que há de positivo (já atendido) e o que ainda falta melhorar?
• Quais são as causas presentes no território que nos levam a esta condição? 

• O que aconteceu ou deixou de acontecer no território em relação a este 
indicador?

• Que medidas são necessárias para melhorar o desempenho deste indicador? 
• De que recursos (financeiros e humanos) dispomos para enfrentar esta 

situação? 
• O facilitador deverá sugerir que o participante pense primeiro em si: De que 

forma você ou sua ação podem contribuir para enfrentar esta situação? 

• Com quais políticas podemos contar? Quais os programas do UNICEF que 
contribuiriam para enfrentar este desafio? (Será disponibilizada uma lista de 
políticas públicas existentes no município e/ou no País e a lista de programas 
oferecidos pelo UNICEF).
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ANEXO D- Modelo de registro 

Modelo para registro da análise dos indicadores  e de proposição de ação por 
grupo de trabalho

Indicadores analisados

Apresentação do cenário, a 
partir dos 10 indicadores, 
divididos pelas seguintes 
áreas: 

Quais são as causas? 

Identificar a percepção 
dos participantes sobre 
as causas que geram o 
cenário analisado

De quais recursos 
dispomos? Com o que 
podemos contar?

[listagem dos recursos 
locais + política pública + 
programas do UNICEF]

O que fazer? O que fazer? Indicadores analisados

Apresentação do cenário, a 
partir dos 10 indicadores, 
divididos pelas seguintes 
áreas: 

Quais são as causas? 

Identificar a percepção 
dos participantes sobre 
as causas que geram o 
cenário analisado

De quais recursos 
dispomos? Com o que 
podemos contar?

[listagem dos recursos 
locais + política pública + 
programas do UNICEF]

Mobilização e 
participação 
social 

Construção e 
articulação de 
política pública 

Sobreviver e se desenvolver

Aprender

Ser adolescente

Crescer sem violência

Esporte seguro e inclusivo
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