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1. DIAGNÓSTICOS



Demandas e Desafios

➲ Escala
➲ Maior integração entre físico e social
➲ Intersetorialidade
➲ Trabalho e renda
➲ Fortalecimento da sociedade civil
➲ Terceirização
➲ Novas competências
➲ Uso limitado da informação
➲ Pós-ocupação
➲ Inovações no repertório técnico-

metodológico



Grandes Temas

➲ Dificuldade de escala, sustentabilidade e 
institucionalização nas dimensões além do 
apoio à obra – mudar abordagem e 
metodologias

➲ Equipes sociais como porta de entrada para 
programas sociais  

➲ Governabilidade limitada – arranjos e 
incentivos para integração e 
intersetorialidade 



2. INOVAÇÕES



Principais inovações propostas

➲ Integração dos normativos de TS – habitação e 
saneamento

➲ Foco no desenvolvimento sócio-territorial mais que 
na assistência e além do apoio à obra

➲ TS como alavanca para intersetorialidade – TS é 
parte integrante das políticas públicas

➲ Conceito de macroárea além da poligonal de 
intervenção: otimização dos recursos do TS e 
abordagem intersetorial de desenvolvimento

➲ Novos eixos: (i) mobilização, organização e 
fortalecimento social; (ii) acompanhamento e gestão 
social da intervenção; (iii) educação ambiental e 
patrimonial; (iv) desenvolvimento econômico e 
social.



Principais inovações propostas

➲ Fases do planejamento do TS: 

 Projeto preliminar (PTS-P) na fase de seleção 
(PAC-UAP) ou até 4 meses após 
notificação/15% da obra (MCMV FAR); 

 PTS na fase de pré-obras (PAC-UAP) ou até 
12 meses da assinatura do convênio/65% da 
obra (MCMV FAR)

 Plano de desenvolvimento socioterritorial 
(PDST) até o final da obra (PAC-UAP e 
MCMV FAR). 



Principais inovações propostas

➲ Diagnóstico, PTS e elaboração de PDST 
são financiados

➲ PDST para integração plena às políticas 
locais no pós-obra e pós-ocupação

➲ Avaliação final financiada fora do TS

➲ Educação patrimonial e gestão condominial



Principais inovações propostas

➲ Inovações no diagnóstico/PTS: diagnósticos 
participativos + pesquisa mercado do trabalho + 
pesquisa de entidades comunitárias para 
macroárea, survey censitária ou amostral para 
poligonal possibilitando o autocadastramento

➲ Inovações na execução: GTR com foco na 
intersetorialidade; desenvolvimento institucional 
das entidades comunitárias e financiamento de 
microprojetos ou reformas de equipamentos.



Principais inovações propostas

➲ Definição das atividades obrigatórias por fases e 
eixos

➲ Diretrizes para terceirização
➲ Flexibilização das categorias profissionais e 

necessidade de comprovação de experiência na 
área

➲ Relatórios com periodicidade máxima de três meses
➲ Detalhamento dos itens elegíveis para pagamento
➲ Obrigatoriedade de inserção do benefício no 

Cadúnico apenas para melhoria ou provisão 
habitacional



Desafios

➲ Macroárea – PDST – intersetorialidade →  
desenvolvimento local e arranjos institucionais 

➲ Mapeamento mercado trabalho, normativas 
setoriais (ex. Lei Aprendizagem), planejamento, 
articulação, execução de ações de GTR

➲ Metodologias de diagnóstico participativas
➲ Desenvolvimento institucional → fortalecimento 

capital social – financiamento microprojetos 
comunitários

➲ Violência

               NOVAS COMPETÊNCIAS



3. REFERÊNCIAS E BOAS 
PRÁTICAS



Sugestões para Intersetorialidade
(estudo BID-Cities Alliance-MCidades

➲ Começar em pequena escala, com os 
setores onde há proximidade, e expandir na 
base do sucesso e da visibilidade

➲ Alocar recursos que facilitem a negociação 
com outros setores

➲ Decisão e solução de problemas mais 
próximas possível ao campo

➲ Equipes de campo intersetoriais



Mapeamento Rápido Participativo
(UPP Social, Instituto Pereira Passos - PMRJ e ONU-Habitat)

➲ MRP integrado ao geoprocessamento

➲ Uso da observação e informantes chave

➲ Bolsões de extrema pobreza identificados e 
localizados

➲ Apoio à focalização e intersetorialidade



Mapas do MRP

Social UPP program, Borel, Rio de Janeiro. SEASDH/IPP, 2010



Microareas do MRP

Green microarea. SEASDH/IPP Rio de Janeiro, 2010
Light yellow microarea. SEASDH/IPP Rio de Janeiro, 2010

Dark yellow microarea. SEASDH/IPP Rio de Janeiro, 2010 Red microarea. SEASDH/IPP Rio de Janeiro, 2010



Map Kibera
(Nairobi, Quênia)

➲ Mapeamento digital comunitário
➲ Website de notícias da comunidade
➲ Video-jornalismo

➲ Capacitação em TIC e interação social
➲ Validação do conhecimento local
➲ Auto-estima e legitimação
➲ O direito de existir (também) num mapa



Auto-recenseamento
(Slum Dwellers International)

➲ Perfil da comunidade e censo casa por casa
➲ Realizado pelos moradores
➲ Associado a grupos de poupança

➲ Estimativas precisas – elegibilidade para 
reassentamento, proteção dos direitos dos 
moradores

➲ Dados para planejamento
➲ Instrumento de negociação com as autoridades



Plano de Desenvolvimento 
Participativo do Alemão, RJ

(PAC - Alemão)

➲ Sistematização de informações diagnósticas
➲ Grupos temáticos
➲ Mobilização, reuniões e fóruns
➲ Plano de ação por temas prioritários

➲ Grupos temáticos qualificam os dados
➲ Processo longo e cansativo
➲ Arranjos de implementação intersetoriais pouco 

efetivos



Programa CODI
(Tailândia)

➲ Programa e não projeto
➲ Salto de escala para melhorias em nível de 

cidade
➲ Organizações dos pobres urbanos como atores 

chave
➲ Novos sistemas de gestão

➲ Processo de aprendizagem
➲ Ligações horizontais
➲ Criatividade
➲ Poupança comunitária fundamental 



Fortalecimento Organizações 
Comunitárias

(AVSI-UE-Prefeitura Olina-Gov.PE, Olinda)

➲ Encontros formativos

➲ Capacitação em desenvolvimento institucional

➲ Financiamento de micro-projetos comunitários



Geração de Trabalho e Renda
(AVSI-UE-Prefeitura Olina-Gov.PE, Olinda)

➲ Estudo prévio do mercado do trabalho

➲ Seleção de entidades formadoras qualificadas 
e relevantes para os temas priorizado

➲ Articulações com agentes públicos e privados

➲ M&A efetivos
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