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MATRIZ DE RESULTADOS 

 

Objetivo do projeto 

Promover a igualdade racial e a inclusão social, econômica, politica e cultural da 

população afrodescendente e de outros grupos étnico-raciais vulneráveis na cidade de 

São Paulo. 

Descrição  Produto Resultado Método de Verificação 

Componente 1. Estabelecimento do Fórum Permanente 

Atividade 1.1. 

Instituição do Fórum.  

Um (1) Fórum instituído e 

em funcionamento, com 

reuniões para discussão 

e/ou tomada de decisões 

periódicas. 

Implantação de 

programa(s) e projeto(s) 

para a criação efetiva de 

oportunidades e a inserção 

da população 

afrodescendente e outros 

grupos vulneráveis nas 

cadeias produtivas e no 

mercado de trabalho. 

Publicar informação sobre 

os resultados do Fórum no 

site da Prefeitura de São 

Paulo, entre outros. 

 

Publicar informação sobre a 

instituição do Fórum e 

novo(s) programa(s) e/ou 

projeto(s) no Diário Oficial 

da Cidade de São Paulo 

e/ou na imprensa.  

Atividade 1.2. Estudo(s) 

sobre o perfil da 

população 

afrodescendente/outros 

grupos vulneráveis nas 

empresas. 

Minimamente, dois (2) 

estudos realizados sobre o 

perfil da população 

afrodescendente e outros 

grupos étnico-raciais 

vulneráveis nas empresas 

privadas. 

Informação para os setores 

público e privado para a 

formulação de programa(s) 

e projeto(s) para a criação 

efetiva de oportunidades e 

a inserção da população 

afrodescendente e outros 

grupos vulneráveis nas 

cadeias produtivas e no 

mercado de trabalho. 

Estudos publicados 

eletronicamente ou de 

forma impressa. 

Atividade 1.3. Mesas 

redondas/foros com 

líderes empresariais e do 

setor público. 

Minimamente, um (1)foro 

realizado com líderes 

empresariais e do setor 

público. 

Diálogo/debate periódico 

sobre participação no 

mercado/oportunidades 

para a população 

afrodescendente e outros 

grupos vulneráveis. 

Lista(s) de presença(s). 

Atividade 1.4. 

Workshop. 

Realização de um (1) 

workshop com 

representantes das 500 

maiores empresas, 

comércios e organizações 

focadas na criação de 

oportunidades e na inserção 

da população 

afrodescendente e outros 

grupos nas cadeias 

produtivas e no mercado de 

trabalho. 

Estratégia(s) para aumentar 

participação no 

mercado/abrir novas 

oportunidades de negócios.  

Lista de presença e/ou 

estratégia(s) consensuada(s) 

em plenária. 

Componente 2. Reestruturação Centro de Referência 

Atividade 2.1. 

Avaliação do trabalho 

desenvolvido pelo 

Centro de Referência. 

Realização de um (1) 

diagnóstico de oferta e 

demanda de serviços, 

processos de trabalho e 

sistematização de 

resultados alcançados.  

Informação para a SEPIR-

SP sobre a 

utilidade/eficácia dos 

serviços oferecidos pelo 

Centro de Referência. 

Diagnostico avaliado pela 

SEPIR-SP e aprovado pelo 

BID. 
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Atividade 2.2. 

Intercambio 

profissional. 

Realização de um (1) 

intercambio de seis (6) 

profissionais da Prefeitura 

de São Paulo para conhecer 

experiência(s) bem 

sucedida(s) em outra(s) 

localidade(s) que possa(m) 

ser implantada(s) no Centro 

de Referência. 

Ampliar a oferta de 

serviços/produtos para a 

população afrodescendente 

e outros grupos étnico-

raciais vulneráveis de São 

Paulo. 

Agenda de atividades 

avaliada pela SEPIR-SP e 

aprovada pelo BID. 

Atividade 2.3. 

Reestruturação do 

Centro de Referência. 

Uma (1) nova proposta de 

Centro de Referência 

discutida com stakeholders 

e implantada. 

Centro de Referência com 

novos serviços e/ou modus 

operandi. 

Reabertura do Centro de 

Referência com novo(s) 

serviço(s)/produto(s) e/ou 

modus operandi. 

Componente 3. Acesso dos jovens negros aos equipamentos sociais do Município de São Paulo 

Atividade 3.1. Pesquisa 

quantitativa. 

Realização de uma (1)  

pesquisa quantitativa. 

Dados estatísticos sobre a 

população afrodescendente 

e outros grupos étnico-

raciais vulneráveis em São 

Paulo para estabelecer uma 

linha de base para futuras 

intervenções. 

Relatório final com 

sistematização dos 

questionários. 

Atividade 3.2.1. Mapear 

e realizar o diagnóstico 

da infraestrutura social 

de São Paulo. 

Realização de um (1) 

mapeamento da 

infraestrutura social da 

cidade de São Paulo por 

distrito (localidade; 

estrutura física; serviço(s) 

oferecido(s); horário de 

funcionamento; idade, 

raça/cor e número de 

usuários; gestor, etc.). 

Analise/diagnostico da 

qualidade da oferta, da 

demanda em cada distrito e 

de potenciais déficits 

(utilizar resultado dos 

grupos focais como insumo 

- ver Atividade 3.2.2.). 

Informação para a SEPIR-

SP sobre as áreas 

prioritárias de intervenção 

– reformas e/ou novos 

serviços e/ou novas 

estruturas físicas e/ou 

investimento(s) em 

recursos humanos e/ou 

desenho de novos 

projetos/programas. 

Relatório final com 

definição de prioridades em 

termos de investimento 

(custeio e capital). 

Atividade 3.2.2. Grupos 

focais. 

Realização de, no mínimo, 

cinco (5) grupos focais. 

Emprego da opinião dos 

participantes na definição 

de áreas prioritárias para 

investimento do setor 

público (ver Atividade 

3.2.1). 

Relatório final dos 

resultados dos grupos 

focais. 

Atividade 3.3.1. 

Diálogo. 

Reuniões periódicas com 

todos os stakeholders 

(minimamente, seis (6) 

reuniões realizadas). 

Definição conjunta de áreas 

prioritárias de intervenção 

na cidade de São Paulo. 

Listas de presença e/ou 

estratégias consensuadas 

em plenária. 

Atividade 3.3.2. 

Workshop com 

especialista(s). 

Realização de um (1) 

workshop com 

especialista(s) em políticas 

de inclusão. 

Insumos/evidencia para a 

definição de áreas 

prioritárias de intervenção. 

Lista de presença. 

 


