Projeto “Bahia Solidária”
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1 – Identificação
Lugar de realização
•

Bahia, Brésil

Periodo de realização
•

2010-2013

Público alvo direto e indireto

•
•

Direto : Pessoas de baixa renda com problema para assumir um aluguel e/ou moradores de rua : os sem-tetos (até 3 salários mínimo) . Pelo menos
elaboração de 20 projetos contemplando aproxidamente 3000 famílias
Indireto : a população dos sem-tetos na Bahia/ Brasil

Conteúdo do projeto
•
•
•
•
•
•

Criação dum grupo de interlocutores do governo
Criação dum grupo de interlocutores dos movimentos sem-tetos
Pesquisa do território urbano de Salvador e designação das possibilidades de construir em áreas adequadas
Elaboração de projetos de bairros a través duma contratação de profissionais brasileiros tanto ao nível técnico da obra que ao nível social.
Aprovação do projeto para conseguir o acesso direito ao FHNIS ou outros programas habitacionais
Criação de um fundo para manter e dar continuidade ao projeto
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2 - Objetivos
Geral
Elaborar projetos de construção ou reforma de bairros a fins sociais
destinados aos membros dos movimentos sem-teto de Salvador a fim de
resolver/diminuir o déficit habitacional de moradia tanto na cidade de Salvador
de Bahia, quanto na Bahia (Brasil).
Específicos
Promover a autogestão das comunidades de base e a participação popular
Reforçar a coesão e a articulação dos diferentes movimentos sem-teto de Salvador
Instaurar mecanismos que permitem as cooperativas, a associações de bairros ou movimentos sociais de
aceder diretamente ao FHNIS/programas habitacionais dos Governos
Integrar conceitos inovadores tanto ao nível do ambiente ecológico como social
Estabelecer novas relações de colaboração entre o governo e a base popular
Promover um habitat digno que inclui todas as infra-estruturas urbanas necessárias para o bem-estar da
comunidade que mora nessas zonas à fins sociais (creche, escolas, áreas de lazer, centros de saúde, centros
comunitários, galpões comerciais, estradas, transportes públicos, sistemas de esgotamento e de eletricidade)"
Promover o desenvolvimento humano, o respeito da diversidade e o empoderamento das classes sociais
desfavorecidas de Salvador
Fomentar um fundo na UNIÃO para dar continuidade a esse núcleo técnico
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3 - Resultados esperados - indicadores
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Grupo de interlocutores do governo definido (lista e legitimidade de
cada um)
Grupo de interlocutores dos movimentos sociais definido (lista e
legitimidade de cada um)
Plano urbano das zonas construtíveis e acessíveis (plano em acordo com
o plano diretor)
Planos de bairros prontos para a construção ou reforma (plantas)
Projetos de intervenção social nos bairros construídos (projetos escritos)
Atribuição dos programas governamentais adequados para os recursos
financeiros (documentos de aprovação dos projetos pelos Ministérios
das cidades com o apoio dos parceiros do governo)
Criação de um fundo destinado à continuidade do núcleo técnico
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4 - Organograma
Base dos sem-teto da Bahia
Interlocutores
dos Governos:
SEDUR,
SEHAB,SEDES.
..

Parceiros da
Suíça em
rede:
1Urbanistas sem
Fronteiras
2 Rede
humanitaria
“Humanitaire.ws”
3 E-Changer

Coordenação da UMP-BA
•Coordenadores habilitados para representar
o movimento da UMP-BA

Outros Movimentos
de sem-tetos

Consultoria
Equipe técnica do projeto

- 1 acompanhamento
permanente
-1 consultaria e visitas
pontuais de USF

Núcleo articulador dos movimentos
dos sem-tetos do projeto “Cidade
solidária”
(UMP-BA,
MSTS,
Movimento 2 de julho, CONAM,
FABS, Frente Popular...

1 Coordenador equipe / engenheiro-urbanista
2 arquitetos/as e/ou engenheiros/as
1 Cientifista em ciências sociais ou Técnico/a social para
montar projetos para os projetos
- Consultorias sobre o meio ambiente e o urbanismo
1 secretária contábil – apoio administrativo

Angela Gordilho,
urbanistas, engenheiros,
arquitetos
etc.

UFBA/UNEB
•Estagiários/as
•Palestras

5 – Cronograma das atividades

6 – Orçamento
Ver arquivos do projeto...
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