
Sistema de Informação Urbana



Situação:
 Falta de instituições e sistemas que produzam 

informações urbanas
 Falta de ferramentas metodológicas. 
Movimentos massivos de populações que não foram 

registados
 Carência de actores envolvidos na recolha e analise 

das informações
Quantas pessoas moram em cidades 
pequenas?
Qual e o crescimento das periferias 
urbanas?
Qual e a taxa de crescimento dos 
muceques?
Quantas pessoas moram nos centros 
históricos das cidades - condições?



Situação 2:
 O pais sofre de uma crise de informações
 A possibilidade de vincular dados-informações-politicas

e muito fraca
 A analise da efectividade das politicas e das acções e

muito limitada
 Dificuldade para analisar o impacto das politicas.

Difícil poder identificar 
potenciais de desenvolvimento  

Difícil poder vincular 
resultados sectoriais a politicas 
gerais de desenvolvimento  



Consequências
 Indicadores urbanos não são colectados em 

forma permanente
 Não e possível estabelecer comparativas 

nacionais
 custo-beneficio das acções urbanísticas e 

limitado
 E muito difícil coordenar acções institucionais   



Objectivo

Uma rede nacional/local de actores que 
produz informações em forma permanente

utilizando mecanismos existentes, ou criando 
novos em forma coordenada

Criar capacidades para recolher, 
analisar e disseminar informações
urbanas  - SISTEMA -

Converter as informações em 
conhecimentos

Abrir mecanismos de participação
cidadã e institucional como um 
exercício de democracia   



Objectivo 

 Criar uma linha de base em informações
Monitorar condições de vida nas cidades
 Avaliar politicas como a luta contra a pobreza 
Monitorar e avaliar as politicas publicas

nacionais e locais 
Monitorar progresso na implementação dos

Objectivos de Desenvolvimento de Milénio 
 Apreciar o papel das cidades como motores

do desenvolvimento nacional
 Vincular o funcionamento das cidades a 

questões médio ambientais (energia – CO2) 
Medir, prever o minimizar riscos urbanos

associados as mudanças climáticas



Abordagem 
 Criar um sistema permanente financeira e institucionalmente

sustentável
 Criar uma base de dados que seja automaticamente renovada 
 Trabalhar com tecnologia moderna (Sistemas  de Informação 

Geográfica, GPS, remote sensing…)
 Associar instituições encarregadas de produzir informações

(Instituto Nacional de Estadística/ parceiros de governo) 
 Articular iniciativas existentes como DW 
 Trabalhar com as comunidades e a sociedade civil 

Criar uma cultura de 
utilização de informações 

em forma compartida 



Abordagem 2 
 Propor e manter um numero limitado 

de indicadores urbanos
 Procurar utilizar índices e sistemas de 

monitoramento universais – comparáveis
 Avançar em forma incremental com 

alguns indicadores locais 
 Associar  o sistema as iniciativas 

internacionais que trabalham com 
indicadores (Habitat, “Global City 
Indicators Facility”)

 Começar a trabalhar em só 3 cidades

Criar uma equipe especial que trabalhe em forma articulada, 
com independência e sem misturar outras funções



Componentes 
 Monitoramento da cidade

e analise de tendências 
 Desenvolvimento de 

sistemas e ferramentas
 Programas de formação e

construção de capacidades

 Avaliação de resultados 

 Apoio a tomada de decisões 

Mapeamento e informações
georreferenciadas 

Desagregação das informações
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o


