
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo de formação da 
Alta Liderança 

      

Curso: Método Altadir de 
Planejamento Popular 
MAPP 

      

Instituto Carlos Matus de Ciências e Técnicas de 
Governo 

“El arte de gobernar es el arte de construir mundos deseables y posibles” 

 Carlos Matus 
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OBJETIVOS 

Este curso tem por objetivos: 

• Oferecer conceitos e ferramentas metodológicas de planejamento estratégico 
moderno aos políticos, partidos, dirigentes, lideranças sociais, consultores, 
professores, estudantes, e profissionais interessados, metodologia simplificada 
para processamento de problemas sociais da base ou problemas complexo de 
nível operacional, de forma a construir capacidade de governo compartilhada. 

• Contribuir para elevar a capacidade de governo das forças vivas que lideram os 
processos de planejamento estratégico, de carácter local ou comunitário. 

• Contribuir para elevar a capacidade de governo de organizações que atuam de 
maneira ativa nos processos de planejamento em níveis operacionais 

• Contribuir para o empoderamento da base social mudando a relação: 
governantes – governados para governantes – governantes. 

• Oferecer ferramentas de “co-governo”.  

 

Módulo 1 – Apresentação e Conceitos Básicos 

MI.1. Objetivo  

Apresentar os conceitos e características básicas do MAPP e conhecer os elementos 
metodológicos diferenciadores entre o PES, para a alta direção, e o MAPP, desenhado 
para a base organizativa e a social. 

MI.1. Conteúdo 

• Definição do MAPP. 

• Características gerais do MAPP. 

• Princípios fundamentais do MAPP. 

• Aplicabilidade do MAPP. 

• Limites do MAPP. 

• Momentos do PES no MAPP. 

• Modelo gráfico de um processamento MAPP – árvore do problema. 

• Síntese do MAPP. 

 

Módulo 2 – Aplicação do MAPP 

MI.2. Objetivo  

Dar os elementos conceituais para selecionar problemas na base organizativa e/ou 
social e como organizá-las para processá-los com o MAPP. 

MII.1. Conteúdo 

Seleção dos Problemas do Plano: 

• Precisão do Problema. 

• Explicação do Problema: Árvore Explicativa. 

• Desenho da Situação-Objetivo. 

• Seleção de frentes de ação ou Nós Críticos – NC.  
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• Desenho das Operações (OP) e Demandas de Operação (DOP) – identificação de 
seus responsáveis. 

• Desenho das Ações e Demandas de Ações. 

• Detalhe das Ações e Programação de Atividades. 
 

Módulo 3 – Análise da Viabilidade e Prestação de Contas do 
Plano  

MIII.1. Objetivo  

Trazer os elementos conceituais para análise da viabilidade do Plano na situação inicial 
para avaliar sua qualidade e pertinência. 

MIII.1. Conteúdo 

• Análise das Operações e Demandas de Operação 

• Orçamento do Plano e fontes de recursos. 

• Identificação dos Atores Sociais relevantes e sua motivação frente ao Plano. 

• Recursos críticos para produzir as Operações em situação de conflito. 

• Peso ou Força dos atores no controle dos Recursos Críticos. 

• Seleção de trajetórias estratégicas. 

• Análise da vulnerabilidade do Plano. 

• Desenho do Sistema de Cobrança e Prestação de contas por desempenho. 

• Elementos para a implantação de um modelo de Governo Cidadão. 

Glossário do MAPP. 

 

CARGA HORÁRIA DO CURSO: 24h 

 

EQUIPE DOCENTE 

Nossa equipe de docentes é composta por consultores sêniores em Planejamento Estratégico Situacional, 

de modo que toda a teoria e metodologia seja apresentada e respaldada em experiências e casos reais. 

Além disso, também contamos com consultores e monitores que dão o suporte necessário para a 

realização do curso. 

 

Contato 

Sobre outras dúvidas, informações e cotação de valores sobre cursos in company: 

• tel: +55 19 3381-7845 

• e-mail: contato@institutocarlosmatus.com 

• cel: +55 19 9 8135-4579 (whatsapp) 
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