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Este Toolkit foi concebido para apoiar o envolvimento 
efetivo dos intervenientes no contexto do projeto STREET 
CULTURE FOR REGIONS (SCR), que é um 
projeto para encorajar um maior acesso à educação 
empresarial entre jovens de diferentes origens culturais e 
étnicas para promover oportunidades empreendedoras 
na cultura de rua. O objetivo global é ter um efeito 
positivo e duradouro no combate às desvantagens sociais 
e económicas através de um sistema de apoio ao 
empreendedorismo em cada região. 

1.0 Introdução e Antecedentes 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Programa STREET CULTURE FOR REGIONS 

A cultura de rua é uma área de atividade económica em rápida evolução 
e inclui artes urbanas e indústrias criativas (por exemplo, cultura pop), 
moda, gastronomia, turismo e muito mais, todas elas oferecendo 
oportunidades para a criação de empresas inovadoras e 
empreendedoras. Contudo, dadas as suas raízes informais e por vezes 
conotações negativas, não tem estado "no radar" para um 
desenvolvimento empresarial focalizado. 
O projeto Street Culture for Regions (SCR) mudará esta situação, 
orientando e equipando os fornecedores de educação empresarial 
para tirar o máximo partido das oportunidades da cultura de rua 
para o desenvolvimento de competências e inclusão económica e 
social nas nossas cidades e regiões. 
A SCR dará uma contribuição convincente e muito tangível à INCLUSÃO 
SOCIAL. Utilizando a relatabilidade e atractividade da cultura de rua como 
potencial área de negócio, traremos aqueles que se encontram à margem 
da sociedade - os NEET, os oriundos de minorias étnicas ou de origem 
migrante, e os oriundos de bairros desfavorecidos - tanto para a formação 
empresarial como para uma actividade económica significativa. 
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Introdução e Antecedentes 



As Alianças Regionais procuram desenvolver parcerias 
trans setoriais para a partilha de conhecimentos e 
melhores práticas, acessíveis a todos os que trabalham com 
jovens e envolvendo os principais interessados nos meios 
académicos, empresariais, instituições governamentais, a 
comunidade e o sector do voluntariado. Este recurso do 
Toolkit foi criado para fornecer um guia passo-a-passo e 
inclui ferramentas práticas para facilitar o processo de 
estabelecimento destas alianças. O Kit de Ferramentas 
descreve também o objetivo da Aliança Regional e como 
pode ser utilizado para criar ações específicas para a 
realização de iniciativas empresariais na Cultura de Rua. 

1.0 Introdução e Antecedentes 
 
 
 

Quatro produtos-chave ou resultados 
intelectuais (OIs) para o programa STREET 
CULTURE FOR REGIONS: 

IO1 Opportunities in Street Culture Resource Pack - Um conjunto de 
documentos, recursos multimédia e atividades interativa que permite aos 
intervenientes, líderes e educadores empresariais compreender 
como a cultura de rua pode ser aproveitada como parte do 
desenvolvimento de competências empresariais. 
IO2 Street Culture Alliances & Action Plans - Um guia para a 
implementação de colaboração contínua entre as principais organizações 
e partes interessadas, para que o investimento na formação em 
empreendedorismo  na  cultura  de  rua  possa  criar 
um impacto sustentável na inclusão social e no 
desenvolvimento cultural-económico. 

IO3 Recursos Educativos Abertos de Cultura de Rua - (OERs) que 
fornecem aos educadores a estrutura, orientação e conteúdo para a 
realização do programa Empreendedorismo de Cultura de Rua nas suas 
organizações. 
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Introdução e Antecedentes 



 
Juntos, podem promover abordagens inovadoras e acções 
ambiciosas que tenham impacto e eficácia através de uma 
utilização combinada e mais eficiente dos recursos. Através da 
Aliança, os interessados partilham a ideia de que trabalhar em 
conjunto é mais eficaz do que trabalhar isoladamente. Embora o 
conceito de uma Aliança não seja novo, as colaborações e 
parcerias são vitais para o avanço da economia da Cultura de 
Rua. As Parcerias podem ser formais ou informais, com acordos 
legais escritos ou com base no quadro acordado. 

2.0 O que é uma Aliança Regional? 
 
 
 

As Allianças do Street Culture for Regions 
 

Uma Aliança Regional é uma colaboração de indivíduos e organizações 
que partilham um interesse comum num projeto, tópico ou tema e se 
comprometem a trabalhar para o benefício de todos os envolvidos. O 
poder de uma aliança eficaz é que pode aproveitar a perícia e energia de 
todos os participantes, alcançando resultados que nenhum parceiro 
poderia alcançar sozinho. 
 
O objetivo de cada Aliança Regional será o de recrutar, motivar e 
envolver as partes interessadas relevantes para apoiar e comprometer-se 
com um plano de Acão, para encorajar um maior acesso à educação 
empresarial com maior ênfase no desenvolvimento económico e na 
coesão da comunidade. 
 
Para alcançar os objetivos acima referidos, as Alianças estabelecerão 
relações de colaboração sustentáveis e intersectoriais entre prestadores 
de EFP, IES e partes interessadas que participam no projeto. 
Beneficiarão do aproveitamento das experiências e conhecimentos das 
partes interessadas de diferentes sectores. Identificarão também 
necessidades, oportunidades e recursos existentes disponíveis para cada 
região. 
(por exemplo, empresas sociais, cooperativas comunitárias, espaços de 
trabalho partilhado e hubs empresariais). 
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O que é uma Aliança Regional? 



3.0 Desenvolvimento de uma Aliança Regional 
 
Aspetos úteis a considerar ao 
desenvolver uma Aliança 

 
 
 
 
 

- Identificar as partes interessadas. 
- Comunicar com eles. 
- Marcar reuniões. 
- Identificar se todos os potenciais interessados estão representados - 
permitir a 
Aliança para ser "fluida". 
- Algum dos potenciais interessados tem alguma experiência anterior 
de trabalhar em conjunto - construir sobre a experiência partilhada? 
- Existem quaisquer barreiras históricas ou tradicionais entre os 
potenciais interessados? - estar atento a potenciais conflitos. 
- É utilizada alguma gíria ou linguagem técnica que possa ser uma 
barreira? 
- usar linguagem simples. 
- Como é que os interessados se sentem em relação ao estabelecimento 
de uma parceria? 
- Existem barreiras ao desenvolvimento de uma visão comum? 
- Envolver as partes interessadas na definição da região. 
- Seja claro sobre os benefícios para os interessados do envolvimento em 
a parceria. 
- Garantir o compromisso com o trabalho da parceria. 

 
 

O desenvolvimento da Aliança é um processo contínuo 
começando com a formação do grupo, clarificando o seu 
objetivo e propondo as atividades, que conduzem à 
realização dos objetivos acordados. O processo também 
não é linear ou rígido, mas flexível e repetitiva e 
envolverá múltiplos intervenientes que contribuem para a 
Aliança. Antes de descrever os passos a dar no 
desenvolvimento de uma parceria, é crucial responder a 
questões fundamentais sobre a Aliança e os 
envolvidos na mesma. 
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Desenvolvimento de uma Aliança 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunião da LABA com stakeholders 

3.1 Etapa 1: Planeamento do Processo 
 
 

As Allianças do Street Culture for Regions 
 

Esta fase centra-se na recolha de informação e de insight e na 
determinação do objetivo da parceria. Um processo de planeamento 
tradicional pode ser utilizado, como abaixo indicado: 
- A visão é uma declaração clara do que se pretende alcançar através do 
trabalho da Aliança. Permite aos interessados comprometerem-se com 
esta visão partilhada, dando à futura parceria um propósito e objetivos 
claros. 
- A missão é estabelecer o objetivo da Aliança. 
- O objetivo é facilitar e elaborar os objetivos e metas futuras da Aliança. 
- As estratégias ou programas têm tudo a ver com determinar como a 
Aliança alcançará o seu objetivo e que recursos necessitará (pessoas, 
dinheiro, poder/influência, materiais). Que cronograma será melhor para 
isso, e que tipo de estrutura será escolhida? 
- Ações ou passos necessários para concretizar a estratégia que atingirá 
os objetivos. A Aliança Regional deve desenvolver os planos de Acão 
relevantes para a sua região. 
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Desenvolvimento de uma Aliança Regional 



Passo 2: Estabelecer a 
Aliança Regional 

 
Identificação das partes interessadas 

 
1. Antes de identificar as partes interessadas, identifique a sua posição: 
- O tipo de organização que apoia 
- Qual é a sua influência nessa organização 
- A sua contribuição para a aliança 
- Outras questões que ajudam a alcançar o seu objetivo 

 
2. Lista de grupos, pessoas e organizações necessárias 
- Compreender as necessidades das partes interessadas e a sua perspetiva 
- Mostrar de forma visual as ligações aos objetivos e outros intervenientes 
- Classificar a relevância das partes interessadas e identificar questões 

 
3. Faça uma reunião de brainstorming para criar uma lista das partes 
interessadas que se enquadrem nos seus objetivos e as que possam ser úteis 
no futuro. Se possível, identifique indivíduos. Para o brainstorming, utilize a 
seguinte lista: 
- Proprietários 
- Desenvolvedores 
- Empresários 
- Educadores VET e IES 
- Comunidade (por exemplo, residentes, câmaras de comércio, associações de 
residentes, escolas, organizações comunitárias e grupos de interesses especiais) 
- Governo (por exemplo, autoridades públicas e decisores políticos locais; 
reguladores; líderes de opinião) 
- Organizações da sociedade civil (por exemplo ONG, organizações religiosas, 
sindicatos de trabalhadores) 

 
4. Utilizar esses inputs: vontade de cooperar, influenciar, e utilidade para formar 

 
A lista final dependerá do seu negócio, dos seus impactos e 
dos seus atuais objetivos de compromisso - como 
resultado, a sua lista de parceria não deve permanecer 
estática. Esta lista deve mudar à medida que o ambiente à 
sua volta evolui e que as próprias partes interessadas 
tomam decisões ou mudam as suas opiniões. Faça um 
brainstorming de uma lista de partes interessadas sem 
fazer uma triagem, incluindo todas as pessoas interessadas 
nos seus objetivos hoje e que poderão ter um amanhã. 
Sempre que possível, identifique indivíduos. 
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Desenvolvimento de uma Aliança Regional 

3.2 



3.2 

Reunião da LABA com as partes 
 
 
 
 
 
 
 
Passo 2: Estabelecer a Aliança Regional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunião da LABA com as partes 

3.2  
 
 
 
 

O Primeiro Encontro 
A reunião deverá ter um plano atrativo que permita a todos os interessados 
contribuir e sentir-se envolvidos. Começar com a introdução sobre o 
projeto para informar os parceiros sobre o projeto. Segue-se um exemplo de 
uma apresentação utilizada nas reuniões iniciais da STREET CULTURE FOR 
REGIONS Alliance como ferramenta nos apêndices deste Toolkit. Não seja 
demasiado formal como apresentador. Assegure-se de que os participantes 
se sentem confortáveis e dispostos a contribuir. 

 
 

 
 
 

Acolher uma Reunião Excecional! 
As primeiras impressões são importantes! É crucial envolver os interessados 
na primeira reunião e envolvê-los no projeto. Acolher a sessão no local 
certo - talvez um local que os interessados estariam interessados em visitar? 
Certifique-se de que as pessoas se sentem bem-vindas à reunião e de que a 
sua presença é registada. Um modelo está incluído nos anexos a este Toolkit 
e pode ser utilizado ou adaptado para registar a participação nas reuniões 
da Aliança. 
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3.3 Passo 3: Definição da Região 
Ao iniciar uma Aliança Regional, a parte mais crucial é definir a região para a qual 
trabalhamos. É necessário envolver os interessados na sua identificação para que 
se sintam responsáveis pela realização do trabalho em benefício da área. As coisas 
que devemos considerar ao estabelecer a Aliança Regional: 

 
- Os objetivos da aliança são muitos e esmagadores ou poucos e manejáveis? 
- Já contactámos tantas agências e instituições quantas as necessárias para 
resolver o problema? 
- Quais são as questões e preocupações que são importantes para todos os 
participantes? 
- A quem somos responsáveis? Às nossas instituições ou à comunidade e ao 
público em geral, aos empresários? 
- Como vamos ter uma comunicação consistente e confortável entre as partes 
interessadas? 

 
As partes interessadas poderão ser encorajadas a mostrar empenho e 
envolvimento no trabalho, assinando o documento. Anexamos um exemplo do 
formulário que podem assinar para o programa SCR nos apêndices como uma 
ferramenta. 
Uma vez estabelecida, a Aliança Regional terá um sistema de monitorização das 
atividades planeadas, incluindo 

 
Regras, papéis, responsabilidades e deveres: requerem clareza, e é bom escrever. 
- Relatórios intercalares - Que indicadores de sucesso da parceria são 
necessários? Com que frequência é fornecido feedback, e qual é a sua qualidade? 
- Sustentabilidade: Planear cedo para a sustentabilidade e antecipar cenários 
inesperados ou da pior das hipóteses. 
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Desenvolvimento de uma Aliança 

Tratamos a Aliança Regional como uma iniciativa regional ou 
nacional. A abordagem regional tem múltiplas vantagens quando 
se considera a dinâmica em áreas dentro da região. Tomar uma 
perspetiva regional em vez de nacional pode permitir uma maior 
profundidade de análise e trazer um enfoque localizado para 
conceber intervenções em torno do desenvolvimento do 
empreendedorismo. 
Ao adotar uma abordagem regional e ao encontrar soluções a 
nível local, há a oportunidade de partilhar e promover estas 
soluções a nível sub-estatal ou multi-estatal. 
Desenvolver e testar novas iniciativas neste contexto é melhor a 
nível regional. A adesão à Aliança Regional deve refletir isto, 
embora seja crucial desenvolver iniciativas no contexto de 
políticas nacionais. 



3.4 
 

Passo 4: Identificação de iniciativas, 
programas e estratégias atuais e possíveis 
lacunas e necessidades 

 
 

Deve envolver os parceiros no levantamento das disposições atuais em toda a 
região definida para o trabalho da Aliança. No exercício de levantamento, os 
parceiros são encorajados a contribuir a partir dos seus conhecimentos e, 
utilizando fontes secundárias, identificar programas de apoio atuais relativos ao 
empreendedorismo e à inovação social. As consultas em cada região devem ser 
realizadas com uma série de interessados, incluindo decisores políticos de 
agências governamentais, conselhos locais, e organizações de desenvolvimento 
empresarial/empresarial. 

 
 

Fontes primárias 
Para completar a investigação, é possível recolher informações a partir das fontes 
primárias dos parceiros. Isto implica a recolha de dados diretamente dos 
parceiros sobre o seu trabalho ou relevância para o projeto SCR. Um modelo 
desenvolvido para ajudar a recolher a informação é incluído como uma 
ferramenta nos anexos a este Toolkit. Uma vez recolhidos e analisados os dados, 
a Aliança irá mapear as disposições atuais e identificar lacunas para ajudar os 
Parceiros a definir programas e atividades. Os Parceiros conseguirão isso através 
de uma série de reuniões facilitadas, e o principal resultado será o plano de Acão. 

 
 

Fontes secundárias 
Existe uma riqueza de dados sobre os desafios enfrentados por grupos de 
diferentes culturas e tradições na integração e trabalho em conjunto para 
benefício mútuo a nível regional, nacional e europeu. É possível encontrar fontes 
para esta investigação utilizando um modelo incluído como ferramenta nos 
apêndices deste Toolkit. Os dados recolhidos a partir de fontes secundárias 
contêm informações úteis a nível regional, nacional e internacional. Pedimos aos 
parceiros do projeto que desenvolvam os seus modelos de acordo com relatórios 
realizados pelos departamentos governamentais, agências de desenvolvimento 
regional, organismos comerciais, etc., no seu sector e que partilhem os dados 
recolhidos com a Aliança. 
O objetivo das fontes secundárias é identificar informações que ajudem a 
destacar as lacunas do programa. Por exemplo, que informação e apoio não estão 
atualmente disponíveis? Existem exemplos de boas práticas, que podemos 
partilhar entre parceiros para examinar como é que isto se pode aplicar na sua 
região? O projeto destaca algumas estatísticas das fontes para dar uma 
compreensão abrangente das estratégias relevantes na sua área. 
Ao conduzir a investigação documental é importante concentrar-se em relatórios 
e inquéritos que realcem as principais questões e oportunidades que terão 
impacto nesta questão ao longo dos próximos 5-10 anos. 
Os relatórios e informações online disponíveis através de autoridades locais e 
redes empresariais são cruciais e dão um contexto local e global. 
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3.5 
Passo 5: Planeamento de ações e 

Implementação 

 
O plano de Acão da Aliança Regional pode ser utilizado como um recurso 
educativo. 
Pode servir como um projeto ao estabelecer e manter uma Aliança 
Regional, que é o veículo central para o desenvolvimento de ações locais. 
Pode ser utilizado para os seguintes objetivos: 

 
- como um recurso de formação, fornecendo um guia de aprendizagem 
prática sobre como 
desenvolver uma Aliança Regional, juntamente com modelos úteis para 
utilização durante o processo 
- como guia de referência para rever e consultar o desenvolvimento e 
mantendo as parcerias e colaborações das partes interessadas. 

 
 
 
 
 

Ação Ação 
proposta 

Custo Quem 
está 

envolvido 

Resultado 
antecipado 

Estado da 
Ação 

1.      

2.      

3.      

…      
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3.6 Passo 6: Sustentar a Aliança 

 
Os Planos de ação irão apoiar a sustentabilidade da Aliança. Os parceiros 
podem cooperar formalmente, em quadros legais ou grupos de trabalho 
informais. 
Os Planos de ação serão desenvolvidos pelas Alianças Regionais em cada 
um dos países participantes no programa SCR e estarão disponíveis para 
download a partir do sítio web do SCR: 

 
O Plano de ação deve centrar-se na realização da Visão e Missão da Aliança e 
dos objetivos do projeto SCR. Deve incluir objetivos a curto, bem como 
objetivos a médio e longo prazo. Através da realização de ações acordadas, a 
Aliança pode permanecer energizada enquanto celebra a realização dos 
objetivos a curto prazo. A Aliança avaliará o impacto destas ações e 
divulgará os resultados. 
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4.0 Recursos para ajudar a criar 
e gerir uma Aliança Regional 

 
Uma forte identidade de marca e uma estratégia de comunicação 
profissional ajudaram a estabelecer e gerir as Alianças Regionais. Saudamos 
outras alianças que desejem replicar o trabalho dentro das suas regiões para 
utilizar gratuitamente a marca do projeto e o material de marketing 
associado. 
Para aceder às ferramentas de branding e marketing, queira contactar 
através do website, https://www.street-culture.eu/. O projeto fornece um 
conjunto de modelos de documentos para facilitar o estabelecimento e o 
funcionamento de uma aliança regional. 
Podem ser um recurso útil e incluir: 

 
- Modelo de análise das partes interessadas 
- Apresentação em PowerPoint a ser utilizada durante as reuniões com 
partes interessadas que participaram na Aliança Regional inicial 
- Exemplo de carta de convite 
- Descrição sumária do projeto STREET CULTURE FOR REGIONS 
- Modelo de registo de presenças 
- Carta de Compromisso da Aliança Regional 
- Project inicial de agenda da Aliança Regional 
- Modelo de ata 
- Exemplos de melhores práticas 

 
Pode descarregar os modelos a partir daqui 

 
 
 
 
 

  
 

Templates estão  
   disponiveis no fim  
            do guia
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Recursos para ajudar a criar… 
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Ferramentas de suporte 

Ferramentas de 
suporte ao 
desenvolvimento da 
Aliança do Street 
Culture for Regions  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

O logotipo da sua organização vai para aqui 
 
 
 
 
 

Registo de presenças - Reunião da Aliança 1 
 
 
 

Organização 
Representada 

Nome do 
Participante 

Email de contacto Assinatura 

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 

O logotipo da sua organização vai para aqui 
 
 
 
 

Investigação secundária (ou investigação documental) 
 
 

A investigação secundária recolhe a informação existente através de fontes disponíveis. 

Depois de utilizar inquéritos, observações diretas, entrevistas desenvolvidas e 

conduzidas por si, é crucial para o seu objetivo fazer investigação secundária - desta 

forma poderá clarificar os conhecimentos sobre as políticas existentes, tendências 

emergentes e oportunidades. A fim de evitar ficar desiludido com a quantidade de 

trabalho e dados, é importante ter uma finalidade e uma compreensão claras do tipo de 

dados que está a recolher e por que razão está a recolher esta informação. 

Exemplos de investigação secundária incluem: 

 
• informação na Internet 

• resultados de estudos de mercado existentes 

• dados existentes das suas próprias listas e base de dados de stocks 

• estatísticas governamentais e informações de agências governamentais 

• diferentes meios de comunicação social, tais como artigos de revistas e jornais 

reconhecidos, reportagens de centros de investigação universitários ou de agências 

sem fins lucrativos. 

Esta ferramenta permite-lhe aproveitar ao máximo a informação existente sobre a sua 

região, os seus potenciais interessados e clarificar os seus objetivos. O objetivo por 

detrás da investigação secundária é que o investigador apreenda melhor o domínio do 

sujeito. 

 
Para o seu objetivo é provavelmente a melhor maneira de se concentrar na investigação 



qualitativa que reúne pontos de vista e atitudes. Certifique-se de que não se baseia inteiramente 

em estatísticas nos seus dados, considere toda a informação de que dispõe. 

 
• concentrar-se nas partes interessadas e potenciais aliados para compreender os seus 
sentimentos e atitudes em relação aos seus objetivos, ideias ou serviços 

• considerar conversas formais e informais com as partes interessadas 

• visitar e rever organizações e instituições já presentes com o mesmo programa no mercado 
da região sobre as suas boas práticas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O logotipo da sua organização vai para aqui 
 
 
 
 

Identificar as partes interessadas 
 
 

Antes de identificar as partes interessadas; identifique a sua própria posição. 

 

-O tipo de organização que apoia. 

-Qual é a sua influência nessa organização 

-Sua contribuição para a parceria. 

-Outras questões que ajudam a alcançar o seu objetivo 

 

Lista de grupos, pessoas e organizações necessárias. 

Compreender as necessidades das partes interessadas e as suas perspetivas. visualizar 

as relações com os objetivos e outros intervenientes 

classificar a relevância das partes interessadas e identificar questões 

 

Faça uma reunião de brainstorming para criar uma lista de certos intervenientes que se 
enquadrem nos seus objetivos e os que possam ser úteis no futuro. Se possível 
identificar indivíduos. 

Para o brainstorming utilizar a seguinte lista: 

Proprietários 

Desenvolvedores 

Empresários 



Educadores VET e IES 

Comunidade (por exemplo, residentes, câmaras de comércio, associações de residentes, 
escolas, organizações comunitárias e grupos de interesses especiais) 

Governo (por exemplo, autoridades públicas, decisores políticos locais; reguladores; 
líderes de opinião) 

Organizações da sociedade civil (por exemplo, ONG, organizações religiosas, sindicatos 
de trabalhadores)Utilizar esses impulsos: vontade de cooperar, influência, utilidade para 
formar um quadro, incluindo uma breve descrição de como os interessados cumprem 
esses critérios. O primeiro gráfico inclui informações que o ajudarão a decidir quais as 

partes interessadas a envolver) 
 

 
Nome do 
Interveniente 

Pessoa de 
contacto 

Telefone, 
Email, 

Como 
poderia a 
parte 
interessada 
contribuir 
para o 
projeto? 

O que é 
importante 
para a parte 
interessada? 

Influência 

Que 
influência têm 
eles sobre o 

Estratégia 
para 
envolver o 
interessado 

Indique os 
seus 
próprios 
critérios 

 Website,  projeto?   
 Endereço  (Baixa, Média,   
   Alta)   

       

       

       

       

       

       

 
Agora é o momento de identificar as partes interessadas de que necessita. 
Para esta tarefa, necessitará de uma ferramenta chamada Mapeamento de Partes 
Interessadas (ver próximos apêndices) 



 
 
 
 
 
 
 

 
O logotipo da sua organização vai para aqui 

 
 
 
 
 
 

Mapeamento de Partes Interessadas 
 
 
 
 
 

1. Inicie sessão no Google com a sua Conta Google - deve criar uma se não tiver uma - 
www.google.com 

 
2. Abrir Google My Maps. 

 
3. Clique em Criar um novo mapa. Irá abrir um novo Mapa Google. 

 
4. Dê um nome ao seu mapa. Clique no texto sem título do mapa na caixa à esquerda (ver 
vermelho) e edite o nome do seu mapa. Dê uma descrição ao seu mapa e clique em Save 
Map com um novo nome e descrição do projecto. 

 
5. Adicione as categorias do seu mapa. Editar e adicionar camadas. Clique na camada sem 
título e edite o nome para se adequar às categorias do seu mapa. Renomeie a camada e 
clique em Save Map com o novo nome da categoria. 

 
6. Para adicionar uma nova camada ou categoria, clique em add layer e repita o passo 5 para 
renomear e guardar a camada. 

 
7. Adicionar um local ao mapa. Pesquisar o nome da empresa ou organização. Seleccione a 
empresa ou o local escolhido no menu pendente e clique em adicionar ao mapa. 
Nota: se a empresa não estiver listada, pode pesquisar por endereço/localização e adicionar 
manualmente uma listagem clicando no ícone do marcador de adição e deixando-a cair no 
lugar. 

 
8. O negócio foi acrescentado ao mapa. A funcionalidade arrastar e largar permite mover a 
localização para cima e para baixo na lista de categorias. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Nome da sua organização 

Projeto inicial de agenda da Aliança Regional 


