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“Dias 

Melhores”

O que é?

•Um projeto de desenvolvimento

integrado em áreas urbanas

carentes no Estado da Bahia

•A SEDUR é proponente desse

programa que mistura assistência

técnica e trabalho social

•Para operar o trabalho social a

SEDUR pretendeu fortalecer a

participação popular contratando

entidades da sociedade civil que se

tornaram Operadoras Sociais.



Por quê?

Contribuir, em co-participação
com as comunidades e os
Governos, para impulsionar o
desenvolvimento integrado das
comunidades nos territórios
contemplados pelo Projeto.



Para quem?
Para as áreas urbanas
carentes do Estado da Bahia
e obviamente os moradores
dessas áreas

Onde?
•No início do projeto (projeto 
piloto) nas PIS:

Ribeira

Feira de Santana

Cobre

Pau da Lima



Atividades
QUINZENAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Montagem do Local de Trabalho

Montagem da equipe de trabalho

Formação e capacitação de Equipe de Trabalho -

Planejamento de Grade Curricular

Divulgação, identificação de lideranças, organizações 

sociais e moradores 

Processo de seleção (inscrição, seleção e divulgação 

dos resultados)

Seminário inicial

Realização das Etapas Específicas do Curso

Oficina Metodologia do Diagnóstico Rápido

Início da Coleta de Dados primários(pesquisa de 

Campo) e secundários para o Diagnóstico Rápido 

Participativo

Elaboração do relatório do Diagnóstico Rápido  

Plano Local de Desenvolvimento Comunitário - PLDC

Participação na execução dos Sub-Projetos e 

Atividades na PIS - Pau da Lima



PIS Pau da 

Lima:
Pau da Lima

Sussuarana III e 

Baixa da Paz

Jardim 

Cajazeiras



Visitas nas comunidades 

junto à CONDER



Exemplo de 

mapeamento 

em Pau da 

Lima



Seleção cursistas



Fotos...

Curso 



Curso 















Reconhecimento do território em período 

de chuva – localização das enchentes



Reconhecimento do território em período 

de chuva – localização das enchentes







Reunião com a UTP 



Apresentação do diagnóstico e da proposta do 

projeto físico de Jardim Cajazeiras e Sussuarana III/Baixa da Paz



Comitê tripartite do Banco Mundial
(Governo da Bahia, Aliança das Cidades e Governo Italiano)



Encontros temáticos:

1. Infra-estrutura

2. Educação, cultura e 

lazer

3. Segurança e 

convivência

4. Trabalho e renda











Visão global do andamento das 

atividades principais do projeto 

-Divulgação do projeto na PIS e seleção dos cursistas, 

futuros mobilizadores sociais 

-Curso de formação

-Diagnóstico rápido da PIS e mapeamento das 

necessidades (tanto de intervenções físicas quanto sociais)

-Mobilização de todas as entidades e comunidades para 

participarem do projeto

-Elaboração de um Plano Local de Desenvolvimento 

Comunitário (PLDC) de forma participativa

-Coparticipação do fórum do projeto para reforçar o diálogo 

entre Governo e sociedade civil e pactuar um plano de ação 

em comum.

-Acompanhamento dos sub-projetos da PIS e PIFs 

(comissões de bairro, editais para reforçar as entidades, 

contratação de agentes comunitários...)

Realizado

Em andamento

Pendente


