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1. Revisão do PDDUA 

Nos termos do Estatuto da Cidade, faz parte do processo de Revisão do Plano Diretor de 
Porto Alegre a definição de estratégias para o engajamento da sociedade local, bem como 
para a validação de diagnósticos e propostas pela comunidade. Para este fim, prevê-se a 
realização de uma série de encontros onde serão abordados os principais problemas 
existentes, as potencialidades e as questões prioritárias que serão consideradas e 
enfrentadas na formulação das Propostas que servirão de base para a Revisão do Plano 
atual. No processo de revisão do Plano Diretor estão previstas a Leitura Comunitária, com o 
objetivo de compreender os anseios, o olhar social e a dinâmica da cidade a partir da 
contribuição dada pela população e a Leitura Técnica, agregando o saber popular às 
informações e estudos técnicos elaborados pela PMPA de forma a assegurar a elaboração 
de um Plano Diretor participativo e consistente tecnicamente que possibilite o 
desenvolvimento sustentável de Porto Alegre. 

A primeira fase da participação popular foi através de Oficinas Territoriais/ Temáticas, parte 
da Leitura Comunitária. As oficinas foram divididas de acordo com as 8 (oito) Regiões de 
Gestão Planejamento (RGPs) que compõe o Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Urbano e Ambiental (CMDUA). Tendo em vista a especificidade das ilhas e conforme 
solicitação do representante do CMDUA, foi realizada uma oficina específica no Bairro 
Arquipélago. Em 24 de setembro de 2019 foi realizada uma Oficina Piloto com os 
Conselheiros e Suplentes das RGPs, que foram orientados a levar até 6 (seis) convidados 
da sua Região para participarem da dinâmica de grupo. Os objetivos da oficina piloto foram: 
testar a metodologia a ser utilizada nas demais oficinas territoriais nas RGPs e mobilizar os 
Conselheiros para se tornarem multiplicadores nas suas Regiões. Após a oficina piloto 
foram realizados alguns ajustes na metodologia para replicação nas demais RGPs. As 
oficinas foram realizadas em ordem cronológica conforme o calendário: 

RGP 7 (Lomba/ Partenon) – 17/10/19 – 18h30min 

RGP 2 (Humaitá/ Navegantes/ Noroeste) – 19/10/19 – 08h30min 

RGP 6 (Centro-Sul/ Sul) – 23/10/19 – 18h00min 

RGP 5 (Glória/ Crista/ Cruzeiro) – 24/10/19 – 19h00min 

RGP 8 (Restinga/ Extremo-Sul) – 26/10/19 – 08h30min 

RGP 4 (Leste/ Nordeste) – 26/10/19 – 14h00min 

RGP 1 (Centro) – 31/10/19 – 19h00min 

RGP 3 (Norte/ Eixo-Baltazar) - 31/10/19 – 19h00min  

RGP 2 (Ilhas) – 09/11/19 – 08h30min 

A seguir, apresentamos a metodologia aplicada na oficina da RGP 1 , bem como o registro 
da atividade. 



                                                                                          
  

2. Oficinas de Participação  

2.1. Oficina Territorial/Temática RGP 1  

A Oficina Territorial/ Temática da RGP 1 foi realizada no dia 31 de outubro de 2019, às 19 
horas , Plenário Otávio Rocha e Salão Adel Carvalho - Av.Loureiro da Silva, 255 - Praia de 
Belas. Os objetivos da oficina são: apresentar conceitos do Plano Diretor, capacitar as 
pessoas a entenderem mapas e a identificarem pontos importantes na cidade e realizar a 
leitura comunitária através do levantamento das informações da comunidade através da 
identificação de conflitos e potencialidades/ desafios e oportunidades da região. 

O credenciamento teve início 30 minutos antes da apresentação técnica, onde os 
participantes foram identificados pelo nome, bairro, telefone, e-mail e assinatura. Cada 
participante recebeu um número de 1 (um) a 4 (quatro) para participação no trabalho 
colaborativo e um questionário, o qual contém uma escala de importância para conceitos 
relacionados aos temas da revisão do Plano Diretor, uma avaliação da oficina realizada, um 
espaço para identificação e um espaço para comentários. Na RP1 foram entregues 62 
questionários, entretanto, nenhum foi devolvido. 

Inicialmente, foi realizada uma apresentação de 20 minutos pelo Arq. e Urb. Ada Raquel 
Doederlein Schwartz, Coordenadora da Coordenação de Planejamento Urbano (CPU) da 
SMAMS. Na apresentação foi apresentado o funcionamento da oficina através de boas 
práticas e abordados conceitos sobre o Plano Diretor e seu processo de revisão e os temas 
a serem discutidos. Os temas foram elencados com base nas Estratégias do PDDUA 
(Estruturação Urbana, Mobilidade Urbana, Uso do Solo Privado, Qualificação Ambiental, 
Promoção Econômica e Produção da Cidade) alinhados aos 12 temas elencados pela 
sociedade1 e aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS)2 da Agenda 
20303.  

Os temas discutidos foram: Equipamentos e Pontos de Referência (pontos de atração, 
pontos de referência e equipamentos públicos), Mobilidade Urbana (caminhos mais 
utilizados), Interesse Cultural/ Ambiental e Infraestrutura (interesse cultural, ambiental e 
carência de infraestruturas), Habitação e Empreendimentos (problemas habitacionais e 
grandes empreendimentos/ projetos que impactaram a região), Vocação e 
Empreendedorismo (vocação da região e iniciativas empreendedoras). 

Em seguida foi explicado o funcionamento da dinâmica de grupos que foi dividida da 
seguinte forma: 10 minutos para a divisão dos grupos, entrega dos mapas e aquecimento 

                                                
1 12 (doze) Temas definidos a partir de informações coletadas no Seminário de Revisão do Plano Diretor 
realizado no Cine Capitólio, em 07/12/2016, em Porto Alegre, e do Workshop com o CMDUA realizado em 
04/10/2017. 
 
2 Erradicação da pobreza; Fome Zero e Agricultura Sustentável; Boa saúde e Bem-estar; Educação de 
Qualidade; Igualdade de Gênero; Água Potável e Saneamento; Energia acessível e limpa; Trabalho decente e 
Crescimento econômico; Indústria, Inovação e Infraestrutura; Redução das desigualdades; Cidades e 
Comunidades Sustentáveis; Consumo e Produção Responsáveis; Ação contra a mudança global do clima; Vida 
na água; Vida terrestre; Paz, Justiça e Instituições eficazes; Parcerias e Meios de Implementação (NAÇÕES 
UNIDAS NO BRASIL, 2015). 
 
3 Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, da Organização das Nações Unidas-ONU. 



                                                                                          
  

(reconhecimento e localização de pontos de interesse nos mapas), 1 hora de trabalho 
colaborativo dos grupos, 15 minutos de intervalo, apresentação dos resultados por grupo (5 
minutos por grupo), encerramentos e encaminhamentos (15 minutos).  

Os grupos foram divididos em 5 (cinco) mesas de acordo com os números recebidos pelos 
participantes no momento do credenciamento. Em cada grupo participaram 2 integrantes da 
CPU como moderadores/relatores. De acordo com as listas de presença participaram 62 
pessoas da comunidade, 8 técnicos da CPU além de 10 servidores vinculados a SMAMS. 
Cada grupo recebeu um mapa base da RGP e canetas marca texto coloridas e foram 
orientados a fazer marcações no mapa de acordo com cada tema.  

Caneta ROSA – Pontos de Atração/ Pontos de Referência 

Caneta VERDE – Caminhos mais utilizados e problemas 

15 minutos 

 

Caneta VERMELHA – Problemas Habitacionais 

10 minutos 

 

Caneta AMARELA – Carência de Equipamento de Educação, Saúde, Lazer... 

Caneta AZUL – Carência de Água, Esgoto, Alagamento, Foco de Lixo,... 

10 minutos 

 

Caneta LARANJA – Locais de Interesse Cultural 

Caneta VERDE ESCURO – Locais de Interesse Ambiental 

10 minutos 

 

Caneta PRETA – Projetos que Impactaram a Região  

10 minutos 

 

Os participantes responderam ainda 2 (duas) perguntas quanto à vocação da região: 

 Qual a vocação da Região/ Bairros? 
 Quais as iniciativas empreendedoras na Região? 

Foi solicitado aos participantes, a fim de sintetizar a percepção de cada grupo, que 
definissem a sua região em 3 (três) palavras chave.  

Após o intervalo os representantes de cada grupo apresentaram as percepções sobre o 
exercício. Por fim, foram apresentados os encaminhamentos e encerrada a reunião. 



                                                                                          
  

3. Anexos 

3.1. Divulgação 

 



                                                                                          
  

 

Fonte: https://prefeitura.poa.br/smams/noticias/smams-promove-duas-oficinas-do-plano-
diretor-nesta-quinta 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          
  

3.2. Convite Redes Sociais 

 



                                                                                          
  

3.3. Apresentação 

 
 
 



                                                                                          
  



                                                                                          
  



                                                                                          
  



                                                                                          
  



                                                                                          
  



                                                                                          
  



                                                                                          
  



                                                                                          
  



                                                                                          
  



                                                                                          
  



                                                                                          
  



                                                                                          
  



                                                                                          
  



                                                                                          
  



                                                                                          
  



                                                                                          
  



                                                                                          
  



                                                                                          
  



                                                                                          
  



                                                                                          
  



                                                                                          
  



                                                                                          
  



                                                                                          
  



                                                                                          
  



                                                                                          
  



                                                                                          
  



                                                                                          
  



                                                                                          
  



                                                                                          
  



                                                                                          
  



                                                                                          
  



                                                                                          
  



                                                                                          
  



                                                                                          
  



                                                                                          
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



                                                                                          
  

3.4. Listas de Presença 

 

 

 



                                                                                          
  

 

 

 



                                                                                          
  

 

 

 

 



                                                                                          
  

 

 

 



                                                                                          
  

 

 

  



                                                                                          
  

3.5. Questionários 

 

 

 



                                                                                          
  

3.6. Fotos 

Apresentação de Conceitos 

 

Trabalho Colaborativo por Grupo/ Região 



                                                                                          
  

 

Apresentação dos Mapas por Grupo/Região 

 



                                                                                          
  

 



                                                                                          
  

 
 
 
 
Fonte: Acervo CPU e 

https://bancodeimagens.portoalegre.rs.gov.br/search/node?keys=centro+oficina+plano+diret
or



                                                                                          
  

3.7. Mapas Produzidos 

Grupo 01 

 



                                                                                          
  

Grupo 02 

 

 

 



                                                                                          
  

Grupo 03 

 



                                                                                          
  

Grupo 04 

 
 
 
 
 



                                                                                          
  

Grupo 05 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                          
  

3.8. Fichas de Anotações 

 

 



                                                                                          
  

 

 

 



                                                                                          
  

 

 

 



                                                                                          
  

 

 



                                                                                          
  

3.9. Divulgação Pós-evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          
  

 

 

 

 

Fonte: https://prefeitura.poa.br/smams/noticias/plano-diretor-moradores-da-regiao-central-
participam-de-oficina 



                                                                                          
  

4. Documentos Produzidos 

4.1. Registro das Apresentações dos Grupos 

Grupo 01 
Grande quantidade de pontos de referência reconhecidos não só na região como também 
para fora do município. 
Espaços culturais públicos com baixo aproveitamento. 
Uma região onde existe uma grande quantidade de serviços e oferta de infraestrutura, mas 
que apresenta problemas como prédios ociosos que poderiam ser utilizados como AIS. 
Existem vários pontos de alagamento em diversos pontos da região. 
Áreas verdes que precisam ser mantidas e qualificadas que precisam ser públicas e 
apropriadas pela população. 
 
Grupo 02 
Necessidade de alternativas para a mobilidade. 
Infraestrutura defasada que não comporta mais novos empreendimentos. 
Foi mencionada a falta de moradia considerando os imóveis para locação, em situação de 
abandono e imóveis fora do mercado. 
Foi apontada a situação dos alagamentos em diversos pontos da região. 
Falta de áreas verdes e áreas de preservação. 
Grande potencial para Áreas de Interesse Cultural apontados em diversos lugares na 
região. 
Fechamento da única EMEI do bairro Centro Histórico. 
Postos de saúde do Centro sobrecarregados nos atendimento das demandas da cidade o 
que acaba por dificultar o acesso de atendimento aos moradores do bairro. 
A sensação de insegurança gerada pelo baixo investimento em iluminação pública. 
Problema de especulação imobiliária no Centro Histórico. 
 
Grupo 03 
Alagamento: todo o Centro Histórico alaga. Sem investimento na drenagem a situação vai 
piorar. 
Como pontos de referência foram indicados o Jardim Botânico, a Caixa D’água no bairro 
Petrópolis, O DMAE no bairro Moinhos de Vento. 
Como caminhos mais utilizados, foram apontadas as avenidas Voluntários, Farrapos, João 
Pessoa, Osvaldo Aranha, Ipiranga, Mauá e ruas Sarmento Leite e Sete de Setembro. 
Quilombos Mucambo, Quilombo do Areal e Mercado Público como referências do Centro 
Histórico. 
Necessidade de pensar na gestão de resíduos devido ao grande volume de produção de 
lixo. 
Carência de locais para acolhimento da população de rua na região central. 
 
Grupo 04 
Uma região com grande potencial turístico para a cidade, assim, precisa ver uma forma da 
Prefeitura explorar este potencial. 



                                                                                          
  

O Centro Histórico é o local onde se localiza a maior parte do Patrimônio Histórico da 
cidade por ser a região de origem da cidade. 
Rever os Estudos de Impacto dos grandes empreendimentos como as obras na Orla devido 
a grande influência na mobilidade e impacto visual na paisagem. 
Rever os Índices de Aproveitamento como um todo para densificar as regiões com melhor 
infraestrutura. 
 
Grupo 05 
Região onde se concentra a mobilidade, a população de rua, a população pobre, os 
serviços os equipamentos, os parques. Assim como é a região onde acontece uma grande 
segregação com parte da população com acesso aos serviços e grupos sociais excluídos. 
Especulação imobiliária representada pelo projeto da roda gigante na orla e as torres do 
Internacional. 
Valorização do patrimônio histórico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. Mapas Georreferenciados 



                                                                                          
  

Grupo 01 



                                                                                          
  

Grupo 02 

 
 



                                                                                          
  

Grupo 03 
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