
Mapeamento colaborativo e humanitário

Unite Maps é uma iniciativa de mapeamento digital  que visa auxiliar as  missões de paz da  s  
Nações Unidas em seus esforços de campo, tais como paz e segurança, navegação e logística,
fornecendo  a  seus  mantenedores  da  paz  mapas  topográficos  que  os  ajudarão  em  suas
atividades táticas e operacionais. 

Atualmente, a Unite Maps apoia as atividades de 6 missões de manutenção da paz da ONU: 

• UNSOS   (Somália) 

• MONUSCO   (República Democrática do Congo) 

• MINUSCA   (República Centro-Africana) 

• MINUSMA   (Mali) 

• UNMISS   (Sul do Sudão) 

• UNISFA   (Abie)

Unite Maps fornece dados topográficos da OpenStreetMap (OSM) como uma atividade editorial
organizada e nós informamos, contatamos e colaboramos com todas as comunidades locais que
vivem e  publicam nas  áreas onde também mapeamos.  Iniciado em 2004 por  um estudante,
OpenStreetMap (OSM)  é  o  equivalente  de  Wikipédia  para  a  cartografia  de  características  no
terreno: todo mundo pode participar e os dados podem ser reutilizados  (web, SIG, apps…)  para
qualquer tipo de projeto. Milhares de contribuidores ativos melhoram cada dia esse bem comum,
muitas vezes bem mais detalhado que Google Maps. OSM se tornou uma das fontes de dados de
referência para os atores nacionais e internacionais do desenvolvimento. 

Unite Maps produz dados OSM com uma equipe interna de mapeamento e também solicita a
contribuição  participativa  de  uma  comunidade  dinâmica  de  mapeadores  que  se  chama  UN
Mappers.  Ela vai do pessoal de campo da ONU (unidades GIS, escritórios da ONU, militares e
policiais),  às  ONGs,  à  comunidade  educacional  (escolas  secundárias  e  universidades),  às
comunidades locais e a qualquer voluntário remoto no mundo. 

A equipe  crowdsourcing de Unite Maps,, em parceria com o Munzuá – Grupo de Pesquisa em
Território, Ambiente e Sociedade da Unilab, está oferecendo uma oficina online de treinamento
em  “OpenStreetMap  e  mapeamento  humanitário”  em  português,  destinado  principalmente  a
estudantes de língua portuguesa, sejam eles iniciantes ou já membros de uma comunidade OSM.
As pessoas que tenham participado plenamente de pelo menos 60% das sessões receberão um
certificado de participação ao final do treinamento.
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A oficina cobrirá os seguintes cursos:

Apresentação do projeto OSM e da iniciativa Unite Maps

Governança do projeto OSM no mundo e na África 

Criação de uma conta OSM e descoberta das ferramentas de contribuição

Mapeamento OSM com imagens satélites em áreas urbanas (estradas,  prédios, etc.)  e
rurais (estradas, rios, pontes, várzeas, etc.)

Mapeamento OSM no campo com smartfones

Seis sessões serão organizadas nas segundas e sextas-feiras durante três semanas a partir
do dia 21 de setembro até o dia 8 de outubro. Das 9h ao meio-dia na primeira semana, e das
14h às 17h as duas semanas seguintes. 

Duas outras sessões subsequentes serão dedicadas a dois eventos:

Um “mapathon” UN Mappers

Um evento comunitário OSM lusófono organizado pelos participantes

Ambos os eventos visam capacitar os participantes na condução de atividades relacionadas
a  OSM,  apoiar  o  desenvolvimento  de  comunidades  OSM  em  vários  países  de  língua
portuguesa bem como de uma comunidade OSM lusófona, e fortalecer os vínculos com a
comunidade OSM global. 

A fim de conhecer o número, o perfil e a disponibilidade das pessoas interessadas em setembro
e/ou outubro, criamos esse formulário a ser preenchido, aberto até o final do dia 11 de setembro
(hora universal).  No caso de um grande número de aplicações, em nossa avaliação, será dada
especial atenção às motivações e os resultados serão comunicados no dia 14. 

Os  dados  não  serão  compartilhados  fora  da  nossa  equipe  e  não  haverá  vazamento  ou
compartilhamento sem o consentimento dos candidatos. 
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