
Finalidade:

O Mapeamento da influência de participantes é uma ferramenta visual

simples que serve para examinar e retratar a influência relativa que os

diversos indivíduos e grupos detém sobre a tomada de decisões, e como

a influência e cooperação mudam no decorrer do tempo. Ele pode ser usado

como parte do debate ou da negociação entre os participantes.

Atividades:

Defina o objeto da política.

O mapeamento de influências aplica-se a quase qualquer situação de tomada de 

decisão (‘política'), desde as políticas locais específicas até as posições muito 

abrangentes que envolvem órgãos governamentais e outros como o setor privado.

Defina um ou mais passos-chaves. 

Da maneira mais simples, a influência de participantes num determinado período 

(normalmente, o presente) pode ser mapeado.  Para explorar a mudança de políticas, 

pode-se escolher mais de um período baseado, por exemplo, no passado/ presente/ 

futuro, ou com base num evento importante (antes/ depois).

Identifique os participantes de política. 

É necessário identificar e alistar as principais pessoas e instituições que tenham um 

impacto ou uma participação na política.

Mapeamento da influência 

de participantes
Lembre-se

★ Os mapas de influência

de participantes é espe-

cialmente útil como um

ponto de partida para

determinar o que produz

mudanças de política, e

as táticas para produzir

uma mudança positiva.

★ Os mapas de influência

de participantes oferecem

caracterizações sumárias

úteis dos períodos históri-

cos do desenvolvimento

de políticas.
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Prepare os materiais. 

Uma pirâmide desenhada e rotulada em numa folha grande de papel é necessário 

para cada período, junto com uma seleção de círculos de papelão ou papel de 

tamanhos diferentes.

Apure a lista de participantes. 

Se houver uma grande lista de participantes, poderá ser selecionado um sub-grupo 

pertinente da lista completa para cada período em discussão.  

Faça uma estimativa do tamanho do grupo de participantes. 

Os diversos tamanhos dos grupos de participantes podem ser representados por  círcu

los de papel de tamanhos diferentes de acordo com o número das pessoas no grupo 

(o menor= menos pessoas, o maior= mais pessoas).  

Faça um mapa da influência e das relações dos participantes.

Este é o passo principal do processo – organise os círculos dentro da pirâmide para 

mostrar a influência e as relações.  A influência é mostrada pela proximidade relativa 

dos círculos ao ápice de política, enquanto as relações (grau de cooperação ou conflito,

e opiniões compartilhadas ou divergentes) são indicadas pela proximidade relativa e 

sobreposição dos círculos.  

Identifique os momentos e mecanismos fundamentais. 

Os eventos de política, os passos notáveis tomados e as principais mudanças externas 

que ajudaram ou prejudicaram o processo podem ser anotados na medida que eles 

aparecem durante a atividade de mapeamento.  

Mantenha uma cópia do mapa para referência futura. 

Um desenho ou uma fotografia do mapa serviria como um registro útil, especialmente 

se as notas e comentários feitos por participantes também forem registrados.
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Informações 
adicionais

A ferramenta completa e 

outras ferramentas e recursos

relacionados podem ser

encontrados no site: 

www.policy-powertools.org

Contacto: 

James Mayers

james.mayers@iied.org
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