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OBJECTIVO
Até o final desta apresentação, você irá:
 Aprender acerca de três ferramentas para analisar as partes
interessadas:
 Questões para identificar as partes interessadas

 Analisar papéis através de influência- matriz importância
 Analisar os obstáculos do ponto de vista das partes interessadas
com a barreira matriz das partes interessadas-

ANÁLISE DAS PARTES INTERESSADAS
O QUE É

As partes interessadas são:
 Todos os indivíduos ou instituições
afectados por um projecto
ou afectando um projecto
positiva ou negativamente
directa ou indirectamente
Análise das partes interessadas envolve
 identificação das partes interessadas

 Trabalhar como devemos e podemos trabalhar com elas

ANÁLISE DAS PARTES INTERESSADAS
PORQUE SE FAZ?

 Identificar os interesses das partes interessadas na, importância a e
influência sobre o projecto
 Identificar instituições e processos locais a construir
 Fornecer uma base e estratégia para a participação

ANÁLISE DAS PARTES INTERESSADAS-PASSOS
CHAVE
IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS

 Quem pode ser afectado pelo projecto?
 Que pode afectar o projecto?
 Quem se pode tornar parceiro do projecto útil mesmo que o projecto
também possa ser executado sem a sua contribuição?

 Quem se pode tornar parceiro de conflito como o projecto é
potencialmente uma ameaça para o seu papel e interesses?
 Quem vai de qualquer maneira estar envolvido no projecto?

INFLUÊNCIA-IMPORTÂNCIA DA MATRIZ
Importância das partes interessadas
Desconhecid
a

Influência das partes
interessadas

Significante

Alguma

Pouca / sem

C
Potenciais riscos;
abordar as suas
preocupações

Alguma

Significativa

A
Criar relações; envolvê-las
extensivamente

Pouca / nenhuma
D
Monitoria; manter informado
Desconhecida

B
Proteger seus interesses

PARTES INTERESSADAS – BARREIRA DE MATRIZ
 Esta é uma tabela que usamos para resumir conclusões
 Poderia, por exemplo, ser preenchida com base em entrevistas ou
discussões em grupo

Nome das partes
interessadas ou tipo

Autoridades locais (akimats)
Trabalhar em projectos

Sua v isão sobre o seu
papel no sector / proj ecto
t

O que v êem como principais desafios?

Gerir a prestação dos
serviços municipais; manter
e melhorar a infra-estrutura
urbana



Marcar desafios que se deparam








*

Os funcionários têm tempo insuficiente
para desenvolver e implementar planos*
Os funcionários têm habilidades
técnicas inapropriadas*
Os rendimentos de serviços municipais
não são suficientes para cobrir os
custos (para manutenção e
investimentos futuros) *
Akimat não pode tomar empréstimos
directamente, portanto, não pode usar o
financiamento *
financiamento inovador (ESCOs) é

Como são os desafios
experimentados, e em que grau
restringem a acção
•Akimat deve assegurar que os
serviços sejam prestados dentro de
constrangimntos severos. Eles fazem
o seu melhor para isso, mas não
dispõem de meios para fazerem
mais
• Sem financiamento, eles são
incapazes de fazer qualquer coisa
mais do que já fazem

O que na sua opinião são as
perspectiv as de mudança?





Foco do novo governo na
regeneração urbana
Planosde eficiência
energética são necessários
pelo governo
Há esperanças de
financiamento adicional do
governo

