
 
 
 

 

Mapa Verde Aberto, uma Nova Maneira de Experimentar o Mundo 

 

Promovendo modos de vida, natureza e culturas locais sustentáveis desde 1995, o Sistema de Mapas 

Verdes® contribui ativamente para o empoderamento de um movimento de elaboração local de mapas 

presente em mais de 550 cidades em 55 países. Comprometida com o envolvimento de comunidades e 

indivíduos no processo de mapear o caminho para um futuro sustentável, essa organização não 

governamental baseada em Nova York recentemente lançou uma poderosa ferramenta online – o Mapa 

Verde Aberto. 

 

Como pode ser visto em OpenGreenMap.org, esta plataforma participativa de mapeamento torna 

instantaneamente acessível um enorme acervo de lugares, roteiros e recursos cuidadosamente 

pesquisados por Mapeadores Verdes locais. Além disso, o website estimula o compartilhamento público 

de insights, imagens e avaliações de impacto de cada um dos lugares e recursos naturais, culturais ou 

cívicos mostrados nos mapas. O Mapa Verde Aberto mescla a já familiar tecnologia dos Google Maps 

com os globalmente reconhecidos Ícones de Mapa Verde e com o conhecimento local para energizar o 

cada vez maior movimento de apoio aos negócios e atividades locais assim como ao ecoturismo, aos 

empregos ambientalmente corretos e aos movimentos de luta por justiça social em todo o mundo. Cada 

Mapa Verde Aberto encoraja a investigação e a ação, fortalece habilidades e redes de contato e 

interação, acelera a velocidade da divulgação de modelos interessantes e bem sucedidos de iniciativas 

locais e de inovação social, dando a todos os seus usuários uma voz mais poderosa para demandar e 

promover um futuro sustentável para todos. 

 

''Nossa rede global, mas de gestão local, começou a desenvolver, de forma colaborativa, o Mapa Verde 

Aberto em agosto de 2008," aponta Wendy Brawer, diretora geral e fundadora do Sistema de Mapas 

Verdes. "Hoje, da Suécia à Indonésia, cerca de 4.500 lugares em mais de 60 mapas já podem ser 

investigados e visitados". Ao reduzir as barreiras técnicas e financeiras para a elaboração de mapas 

online, a plataforma irá inspirar centenas de comunidades a fazerem e utilizarem Mapas Verdes, dando a 

todos os usuários do website uma nova e estimulante percepção tanto dos locais onde vivem como de 

outros dos quais nunca ouviram falar.  

 

O Mapa Verde Aberto transforma informação local em interação global. "As interfaces em Português e 

Espanhol convidam e estimulam as comunidades da América Latina fazerem parte do movimento," 

afirma Carlos Martinez, diretor de programas da organização. "Ele é ideal para o compartilhamento de 
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inovações sociais e ambientais no Sul do planeta, o público pode adicionar comentários em qualquer 

língua, assim como atualizar, avaliar e ilustrar cada lugar presente na plataforma com suas próprias 

imagens, vídeos e textos. O Mapa Verde Aberto possui, ainda, um inovador 'Índice de Impacto' que 

permite que as pessoas compartilhem suas avaliações de como cada lugar no mapa mudou suas vidas e 

que os usuários comparem lugares similares, também".  

 

Utilizando widgets e outras ferramentas de compartilhamento, os Mapas Verdes Abertos podem ser 

explorados em múltiplos websites e blogs além do OpenGreenMap.org. Muito em breve, o Sistema de 

Mapas Verdes vai lançar suas primeiras aplicações para celulares e para compartilhamento de dados, que 

irão tornar todas as informações disponíveis sobre os lugares do Mapa Verde Aberto acessíveis em 

qualquer lugar e a qualquer momento. Verifique sempre a seção 'Em Progresso' para detalhes sobre as 

próximas atualizações e a seção 'Compartilhe & Promova' para ajudar a disseminar as notícias e 

novidades. 

 

Formalmente lançado no Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho de 2009, com a participação de 10 

países e 13 projetos de Mapa Verde local na celebração através da realização de eventos em Pereira, 

Cidade do Cabo, Jacarta, Genebra, Estocolmo, Nova York e outros lugares mostrados em 

GreenMap.org/ogm-launch. 

 

Pense Global, Mapeie seu Local! . . . Pense Global, Mapeie seu Meio Social! 

 

O Sistema de Mapas Verdes recebeu o US National Sustainability Award na área de Novas Ferramentas 

de Comunicação, a indicação  de Tecnologia Beneficiando a Humanidade e está listado como umas das 

100 Boas Práticas das Nações Unidas, entre várias outras premiações e títulos. O Mapa Verde Aberto e 

sua plataforma social de elaboração de mapas vêm recebendo uma significativa cobertura da imprensa e 

o reconhecimento e apoio da We Media, da NetSquared, da Tele Atlas da Index Awards. Seus 

apoiadores incluem a Surdna Foundation, a Herb Block Foundation e a Natura Cosméticos. Natura está 

apoiando as interfaces em Português e Espanhol do website, das ferramentas e na divulgação nos países 

da América Latina, inclusive através do envolvimento direto da rede de distribuidoras da Natura em 

projetos de mapeamento em sete países. Mais informações em OpenGreenMap.org/sponsors.  

 

Enriqueça o mundo e visualize o futuro com o Mapa Verde Aberto. Descubra mais sobre os processos 

de elaboração de mapas, assim como sobre as centenas de Mapa Verdes locais já publicados e sobre as 

pessoas que fazem parte deste movimento global em GreenMap.org. Comunique-se com o escritório 

global através de info@greenmap.org ou de + 1 212 674 1631. O Sistema de Mapas Verdes está sempre 

aberto para novos participantes e apoiadores, e estendendo a mão para todas as comunidades ao redor 

do mundo que busquem formas de se tornarem mais verdes e sustentáveis. 


