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               Projeto Conscientizando e Capacitando. 

Umburanas-Bahia. BRASIL 

 

RESUMEN DEL PROYECTO 

Entidad que lo ejecuta Fórum da Cidadania de Umburanas 

Persona responsable y datos – Manoel Valdo Pereira da Silva – Presidente do Fórum da 

Cidadania- manoelvaldops@gmail.com  Telefone (74)988013718 

 Fecha de Início :  Projeto aprovado em 2016 

Executado em Março de 2018    Fecha fin Dezembro 2018  

Presupuesto total:   R$ 15,468,70                               

Entidades que financian : Trocaire 

 

JUSTIFICACION DEL PROYECTO Y OBJETIVOS 

Antecedentes, contexto y justificación de la necesidad a la que responde 

O Fórum da Cidadania de Umburanas é uma entidade sem fins lucrativos, criada em 2003 com uma 

participação de 3% três por cento da população.  A formação em cidadania  é um dos princípios 

básicos da Intituição e seu principal objetivo apresentado em seu Estatuto Social  é possibilitar a 

população um espaço para discussão democratica, capaz de motivá-las a lutar com esparança e 

coragem, por melhores condições de vida, baseado na justiça social e na solidariedade. Portanto, o 

Projeto Conscientizando e Capacitando, surge da necessidade de fotalecer o trabalho, possibilitando 

aos sócios e representates do Fórum da Cidadania a oportunidade de discutir as demandas que são 

apresentadas pelas comunidades, refletindo a apontando soluções, caminhos para a resolução dos 

problemas existentes, como a falta de melhores condições de estradas, acesso a educação e saúde 

de qualidade, o cuidado com o meio ambiente, as prioridades apresentadas ou não no orçamento do 

municipio, dentre outras questões. 

 

DESCRIPTION DEL PROYECTO 

Breve descripción del Proyecto 

mailto:manoelvaldops@gmail.com
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O Projeto intitulado Conscientizando e Capacitando  foi elaborado pela Diretoria do Fórum da 

Cidadania, em 2016 e em seguida aprovado pela Agência Trocaire, no mesmo ano.  O Projeto surge 

da necessidade de fortalecer as ações desenvolvidas pelo Fórum da Cidadania, capacitando os 

coordenadores dos núcleos localizados na zona rural do munícipio para atuarem como 

multiplicadores em suas respctivas comunidades. As capacitações apresentam como foco, os temas 

ligados ao Estatuto da Criança e do Adolescente, Orçamento Público, Fiscalização das Contas Públicas 

e Meio Ambiente.  

 

OBJETIVO GENERAL  

Dar continuidade aos trabalhos que vem sendo desenvolvidos nos núcleos que compõem o Fórum da 

Cidadania, promovendo uma cidadania democrática, participativa e construtiva na busca por 

melhores condições de vida da população e justiça social. 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES ACTIVIDADES 
Fecha de inicio y de final 

Promover a 
capacitação para os 
sócios do Fórum da 
Cidadania; 

Realização de 4 
seminários/ 
capacitações para 
preparar os 
coordenadores dos 
núcleos que atuarão 
como multiplicadores 
em suas comunidades; 

Participação dos 
coordenadores em 
todos as capacitações 
oferecidas, mediante 
lista de frequência; 

Capacitação no espaço 
do Fórum da Cidadania, 
para coordenadores dos 
núcleos localizados na 
zona rural do municipio; 

Promover formações 
com temas ligados ao 
Estatuto da criança e 
do adolescente, meio 
ambiente, fiscalização 
das contas públicas e 
orçamento público. 

Sócios do Fórum da 

Cidadania e da 

Associação 

Missionária, com mais 

conhecimento sobre 

Orçamento Público e 

fiscalização das contas 

públicas municipal; 

Participação dos 
coordenadores dos 
núcleos do Fórum da 
Cidadania, interagindo 
com a discussão e 
promovendo o 
planejamento dos 
seminários nas 
comunidades de 
maneira autónoma e 
segura; 

Mobilização da 
comunidade e sócios 
para participarem das 
capacitações ao longo 
do Projeto. 
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Despertar nos 
partipantes o desejo 
de luta por melhores 
condições de vida e 
acesso aos serviços  
oferecidos pelo poder 
público, de forma 
justa e de qualidade. 

Participantes mais 

conscientes das 

questões ambientais 

locais em função da 

chegada das empresas 

eólicas e 

protagonizando 

momentos de 

discussões, reflexões 

junto às secretarias do 

municipio e o Poder 

Legislativo e Executivo 

local. 

Participantes atuando 
de forma crítica nas 
discussões a cerca do 
tema, dialogando com 
o poder pública e com 
as empresas. 

Elaboração de um 

boletim informativo; 

 

Realização de um 

intercâmbio para 

conhecer e trocar 

informações sobre as 

experiências exitosas. 

 

Multplicar as 
formações oferecidas 
ao longo da execução 
do projeto, em todas 
as comunidades onde 
estão concentradas os 
núcleos do Fórum da 
Cidadania. 
 
Estimular a 
participação dos 
sócios em conselhos, 
reuniões na Câmara 
de Vereadores, dentre 
outros espaços de 
formação política e 
cidadã; 
 

Realização das 
capacitações nos oito 
núcleos do Fórum da 
Cidadania, localizados 
na zona rural; 
 
 

Participação e 
envolvimento da 
comunidade em todas 
as capacitações 
promovidas. 

Realização das 
formações em todos os 
núcleos do Fórum da 
Cidadania, localizado na 
zona rural. 

80% dos sócios 
passam a frequentar 
as reuniões na Câmara 
de Vereadores e 
demais espaços de 
discussão; 
 
 
 
 
 

Comunidades 
organizadas e 
mobilizadas na luta  
pela solução dos 
problemas nas 
comunidades, ligadas 
ao abastecimento de 
água e melhorias nas 
estradas. 

PERSONAS QUE SE BENEFICIAN DEL PROYECTO 

(Características, número de hombres/mujeres, directos o indirectos…) 

 
O público alvo de atuação do Fórum da Cidadania são pessoas em sua maioria residente na zona 

rural do município e que vivem do trabalho da roça.  No total são aproximadamente 200 sócios 

desde sua fundação, atualmente com sete núcleos de atuação e 07 coordenadores, com sua maioria 

formado por mulheres. 

 

 
 

 

 

 

MODELO DE INTERVENCION 
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EQUIPO PARTICIPANTE EN EL PROYECTO 
Describir las personas que participan en el Proyecto y sus responsabilidades (si asalariados o 

voluntarios, número de mujeres y hombres, tiempo que dedican…) 

 

O Fórum da Cidadania é formado pela Diretoria, representada pelo Presidente, Vice presidente, 

Secretário,  Segundo Secretário,  Tesoureiro, Segundo Tesoureiro, 03 representantes do Conselho 

Fiscal e Sócios. Nenhuma das funções são remuneradas e se reúnem em assembleias ordinárias e 

extraordinárias. 

 

Otras organizaciones implicadas 

O Fórum da Cidadania desenvolve suas ações em parceria com a Associação de Apoio e Articulação 

da Comunidade Missionária de Umburanas. 

 

 

 

 

 

MODELO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

Como se hace el seguimiento y evaluación de proyecto para asegurar su ejecución y qué medidas de 

corrección se adoptan. 

Qué cambios se han producido en las personas, familias, entorno a partir del Proyecto. 

Como nuestro carisma se hace presente a través de este proyecto 

A Diretoria do Fórum da Cidadania se reúne mensalmente no espaço do Fórum da Cidadania 

localizado na sede Umburanas, com a presença dos coordenadores dos núcleos. Durante os 

encontros mensais são abordadas as demandas de cada comunidade. Os coordenadores dos núcleos 

se reúnem  em suas respectivas comunidades com a presença dos demais sócios.  Neste processo, as 

demandas das comunidades são apresentadas e todos tentam buscar alternativas a resolução dos 

problemas que são pontuados durante os encontros.  

 

PRESUPUESTO Y MODELO DE FINANCIACION 

• Financiación actual 
Atualmente o Fórum da Cidadania, conta com o Apoio da Trocaere com o projeto 

Capacitando e Conscientizando, além, das mensalidades dos sócios e aluguel do espaço para 

ajudar na manutenção das despesas. 
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• Sostenibilidad y viabilidad futura 

 
Após o término do referido Projeto, a Instituição conta com o pagamento das mensalidades dos 

sócios e aluguel do espaço físico para terceiros, o que contribuem com a manutenção das despesas 

recorrentes. A Diretoria também tem buscado algumas alternativas para apresentação de projetos 

ou parceria com outras Instituições no âmbito do município e da região para a realização de cursos 

de formações para capacitação em elaboração de projetos e captação de novos recursos. 

 

 

 

 

 

Responsable 

Fecha 


