
 

FICHA SINTÉTICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO COMUM DE TIPO A 
Porto Alegre, 06, 07 e 08 de março de 2006 

 
TÍTULO DO PROJETO COMUM 

Projeto de Qualificação da Participação popular 

 
SÓCIO-COORDENADOR 

Cidade: A definir   País:                                           AL ( x ) UE (  ) 

Pessoa de contato: Sergio Bueno Amaral 

Cargo/função: 

Tel:       Fax:  E-mail: solidariedadeong@hotmail.com 

 
DURAÇÃO PREVISTA DO PROJETO COMUM 

 

 
OBJETIVO GERAL DO PROJETO COMUM 

Utilizando um ônibus como ferramenta, o projeto objetiva levar informações e os ‘saber-
fazer’ conhecidos e acumulados para qualificar o cidadão e despertar a participação nos 
processos de co-gestão. 

Visa também ser um ponto de observação das potencialidades locais e de suas limitações, 
para a partir delas construir ações e projetos de desenvolvimento sustentável. Objetiva 
ainda compartilhar informações com outras cidades parceiras 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROJETO COMUM 

 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Aumento da participação popular na esfera pública 

• Qualificação da participação cidadã 

• Construção de projetos de desenvolvimento local sustentável 

• Constituição de um centro de informação e observação 

• Construção de uma rede de troca permanente de informações 

 
ATIVIDADES PREVISTAS 

 
• Através de um centro de informações itinerante, transmitir as boas práticas de 
participação popular 
• Transmitir o conhecimento e as competências da ONG Solidariedade nas 
comunidades para, a partir de ações concretas ligadas as necessidades locais, estimular 
uma maior participação. 
• Levar às comunidades carentes, informações e assessoria necessárias para  
resolução de problemas emergenciais. 



 

• Se tornar um centro de informações e de orientação nas áreas da prevenção, da 
qualificação profissional, da defesa dos direitos humanos, do desenvolvimento econômico 
alternativo e da geração de renda… 
• Aproximar as várias comunidades, proporcionando trocas de informações e 
encontros, estimulando parcerias horizontais entre comunidades locais e de outras 
cidades. 
 
 
 
 
 
 



 

SÓCIOS PARTICIPANTES 

1- Sócio de pleno direito (  ) Sócio externo ( x )  
Cidade ou nome da entidade: Solidariedade    País:                          AL (x ) UE (  ) 
Pessoa de contato:     Cargo/função: 
Tel:        Fax:    E-mail: 
 
2- Sócio de pleno direito ( x ) Sócio externo ( ) 
Cidade ou nome da entidade: Marne e Chantereine  País:  França                            AL (  ) UE (  ) 
Pessoa de contato:     Cargo/função: 
Tel:        Fax:    E-mail: 
 
3- Sócio de pleno direito (  ) Sócio externo (  )  
Cidade ou nome da entidade: ????? País:  Alemanha ou Portugal                          AL (  ) UE (  ) 
Pessoa de contato:     Cargo/função: 
Tel:        Fax:    E-mail: 
 
4- Sócio de pleno direito ( x ) Sócio externo (  )  
Cidade ou nome da entidade: Porto Alegre   País:  Brasil                            AL ( x ) UE (  ) 
Pessoa de contato:     Cargo/função: 
Tel:        Fax:    E-mail: 
 
5- Sócio de pleno direito ( x ) Sócio externo (  )  
Cidade ou nome da entidade: Florida   País: Uruguai                           AL (  ) UE (  ) 
Pessoa de contato:     Cargo/função: 
Tel:        Fax:    E-mail: 
 
6- Sócio de pleno direito (x ) Sócio externo (  )  
Cidade ou nome da entidade: Buin     País: Chile                                AL (  ) UE (  ) 
Pessoa de contato:     Cargo/função: 
Tel:        Fax:    E-mail: 
 
7- Sócio de pleno direito (  ) Sócio externo (  )  
Cidade ou nome da entidade: Arma   País: Peru                               AL (  ) UE (  ) 
Pessoa de contato:     Cargo/função: 
Tel:        Fax:    E-mail: 
 
8- Sócio de pleno direito (  ) Sócio externo (  )  
Cidade ou nome da entidade: Cantón Mejia   País:  Equador                         AL (  ) UE (  ) 
Pessoa de contato:     Cargo/função: 
Tel:        Fax:    E-mail: 
 
9- Sócio de pleno direito (  ) Sócio externo (  )  
Cidade ou nome da entidade:  Palora – Equador   País:                                 AL (  ) 
UE (  ) 
Pessoa de contato:     Cargo/função: 
Tel:        Fax:    E-mail: 
 
10- Sócio de pleno direito (  ) Sócio externo (  )  
Cidade ou nome da entidade: Quero – Equador    País:                                 
AL (  ) UE (  ) 
Pessoa de contato:     Cargo/função: 



 

Tel:        Fax:    E-mail: 
 
11- Sócio de pleno direito (  ) Sócio externo (  )  
Cidade ou nome da entidade: Corrientes – Argentina    País:                                 
AL (  ) UE (  ) 
Pessoa de contato:     Cargo/função: 
Tel:        Fax:    E-mail: 
 
 
RESUMO DE INFORMAÇÕES SOBRES OS SÓCIOS PARTICIPANTES 
 
 América Latina União Européia 
Total de sócios de pleno direito   

Total de sócios externos   

Número de países representados   

 


