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Introdução
O noroeste foi concebido com o intuito de se tornar o primeiro bairro sustentável do Brasil. Ao trazer
como um dos pressupostos a sustentabilidade, isto implica em dizer que se observa os seguintes
aspectos nas suas diretrizes e, portanto, ações: ser ambientalmente correto, socialmente inclusivo e
economicamente justo. Ocorre que a consolidação de atitudes sustentáveis demanda investimento dos e
nos cidadãos.

No caso de um bairro, precisamos falar em desenvolvimento sustentável de um território, o que significa
a adoção de “um conjunto de medidas instituídas para satisfazer as necessidades da população,
respeitando normas ecológicas de forma a não prejudicar o desenvolvimento das gerações futuras”*.
Nessa perspectiva, quando a AMONOR foi constituída, a sua finalidade precípua foi identificar
demandas, propor e monitorar soluções junto ao poder público e integrá-los em torno de uma pauta
promotora de melhores condições de vida. Condições essas que se baseiam numa sociedade
sustentável e integrada.

*http://www.significados.com.br/desenvolvimento-sustentavel/

Análise de Cenário

Forças

- Coesão e espírito de equipe da diretoria,
evidenciados por demonstrações de amizade,
respeito mútuo, idealismo e trabalho voluntário em
prol da comunidade
- Capacidade produtiva da equipe

- Baixa disponibilidade de tempo e pessoal para o
volume de atividades a serem desenvolvidas
- Ausência de instrumentos de controle
- Ausência de definição de atribuições da equipe
- Desconhecimento das ações da AMONOR pelos
moradores do NW

Fraquezas

Oportun.

- Bairro em construção
- Carências do bairro
- Apelo para o bairro ecológico
- Criação da Câmara Comunitária do Noroeste
- Diversidade moradores do NW
- Órgãos públicos, Comércio e Construtoras reconhecem
e legitimam a AMONOR

- Baixo engajamento dos moradores
- Possibilidade de descontinuidade na renovação da
diretoria

Ameaças

Missão
Promover a integração entre as necessidades do bairro e o poder público, bem como,
o bem-estar e o convívio social entre os seus moradores.

Visão
Ser reconhecida como parceira estratégica e inovadora na promoção de
projetos/ações no Noroeste buscando consolidá-lo como o melhor lugar para se viver
em Brasília.

Crenças
• Juntos somos muito fortes
• Ousar para transformar
• Estamos conectados

• Busca continuada por soluções aplicáveis e simples

Valores
• Ética e transparência
• Respeito à diversidade

• Responsabilidade socioambiental
• Cooperação

Relacionamento AMONOR e CCN
Câmara Comunitária do Noroeste (CCN): Entidade que agrega moradores, incorporadoras e
comércio local na busca pela implantação definitiva do bairro.

• Realização de eventos em conjunto com a CCN.
• Interlocução da CCN junto aos órgãos governamentais e às empresas que atuam no Noroeste,
principalmente as incorporadoras.

• Ações, em conjunto com a CCN, em prol da implantação do Parque Burle Marx.
• Apoio da CCN em benefício dos moradores, principalmente no que diz respeito à infraestrutura
do bairro.

Morador

Demandas de
Infraestrutura

AMONOR

Leva as
demandas à
CCN e dá
retorno ao
morador

CCN

Atua junto ao
GDF em
parceria com a
ADEMI

Plano de Ação
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Jornal

Bimestral
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Semanal

Facebook

Diário

E-mail

Recorrente

Hora do Planeta

Março

Corrida de Orientação

Abril

Festa de São João

Julho

Dia das Crianças

Outubro

Natal

Dezembro

Cartão de Benefícios

Anual

Boas Vindas aos novos moradores

Recorrente

Grife Amonor

Recorrente

* Prospectar novos projetos a serem implantados, em parceria com a CCN

Atividades de suporte
• Produção de textos, posts e matérias
• Distribuição dos jornais
Comunicação • Respostas às mensagens dos associados

Financeiro

• Pagamento das despesas recorrentes e eventuais
• Contratação de profissionais/equipamentos para eventos
• Conciliação das contas

Cadastro

• Cadastro das fichas de associação
• Geração de boleto de anuidade / checagem de pagamento
• Registro de contatos no mailing da Diretoria

AMONOR – AMOR PELO NW!

