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Plateia na apresentação do “Mapeamento 

de ações, programas, projetos e iniciativas 

para o Legado Social de Eventos 

Esportivos em Salvador” (Março, 2013). 
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I. APRESENTAÇÃO
(contexto e 
justifi cativa)

Com a aproximação dos grandes eventos esportivos que o Brasil sediará nos próxi-
mos anos (Copa das Confederações da FIFA/2013, Copa do Mundo da FIFA/2014, 
Jogos Olímpicos e Paraolímpicos/2016), faz-se necessário incluir na pauta de dis-
cussão sobre esses eventos as contribuições sociais que poderão ser deixadas 
aos cidadãos e às cidadãs, após a realização dos mesmos. O conjunto de contri-
buições, após o encerramento desses eventos, vem sendo denominado, tanto na 
literatura científi ca como nos diversos veículos de comunicação, como “legado 
social dos megaeventos esportivos” (Filgueira, 2008; Lo Bianco, 2010; Rúbio, 2007; 
Souza & Júnior, 2010).

Diante do crescente contingente de turistas estrangeiros e estrangeiras que 
estarão em trânsito no país nos próximos anos, demandando das cidades-sede 
infraestrutura adequada e mão de obra qualifi cada, coloca-se como desafi o a 
construção de programas e projetos que sejam respeitosos à cultura local e que 
possam contribuir de maneira efetiva com a garantia dos direitos fundamentais 
dos cidadãos e das cidadãs, além de colaborar com a superação de limites e vul-
nerabilidades existentes na cidade, estado ou país. 

Frente a esse panorama, o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), 
a partir do exposto nos contratos 034/2012 (fase 1) e 003/2013 (fase 2), espera 
poder contribuir com a construção de um ambiente de respeito e promoção aos 
direitos fundamentais das pessoas e dos coletivos, sobretudo aquelas e aqueles 
que residem ou trabalham nas cidades-sede, bem como para a construção e apri-
moramento de algumas habilidades entre adolescentes, jovens e adultos e adul-
tas, sobretudo aquelas que terão influência direta no exercício seguro e voluntário 
da sexualidade e tomada de decisões reprodutivas, tais como prevenção das do-
enças sexualmente transmissíveis, incluindo a AIDS; enfrentamento a possíveis 
situações de violência e discriminação e exploração sexual.
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Possibilitar que as e os jovens sejam 

vistos como sujeitos prioritários e 

agentes estratégicos dos legados 

sociais pós-megaeventos esportivos é 

uma das principais recomendações do 

mapeamento.
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II. OBJETIVOS 
e resultados 
esperados

Considerando o que se espera alcançar e sustentar no Legado Social dos Grandes 
Eventos Esportivos, em especial a Copa do Mundo de 2014, o objetivo desta con-
sultoria foi realizar um levantamento de informações referentes a ações, progra-
mas, projetos e iniciativas em curso e/ou planejados para o período de 2013 e 
2014, por instituições do governo municipal e estadual de Salvador, organizações 
da sociedade civil e iniciativa privada. Para a realização do presente mapeamento, 
a coleta de dados foi conduzida em duas etapas distintas. Durante a primeira fase 
da pesquisa, esperava-se realizar um levantamento de dados focados nas ações 
desenvolvidas por órgãos municipais de Salvador e órgãos do governo do Estado 
da Bahia, além de algumas organizações da iniciativa privada e sociedade civil. Já 
para a segunda fase da pesquisa, o levantamento de dados focalizava ações, pro-
gramas, projetos e/ou iniciativas desenvolvidos pelas organizações da sociedade 
civil, iniciativa privada e instituições do governo que, por ventura, não foram entre-
vistadas na primeira fase da consultoria e que teriam a juventude como sujeitos 
prioritários de suas ações.

Espera-se que o mapeamento, a sistematização e a categorização das infor-
mações coletadas auxiliem o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) a 
contribuir de maneira efetiva com a construção de um legado nacional e local, no 
âmbito da realização dos grandes eventos esportivos em Salvador.
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“Esses grandes eventos ajudam a 

impulsionar as ações, o que é ótimo, mas 

as atividades têm de ser permanentes”, 

destaca Letícia Araújo, consultora contrata 

pelo UNFPA para o mapeamento.
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III. METODOLOGIA
de trabalho

A partir do contrato entre a consultora e o UNFPA, foram elaboradas estratégias 
metodológicas a fi m de auxiliar a coleta de informações referentes aos objetivos 
desta consultoria, a saber: 

1. Leitura do material enviado pelo UNFPA.

2. Sistematização das informações sobre as instituições que constavam nos 
seguintes documentos enviados pelo UNFPA: ajuda-memória da Reunião 
com os Parceiros da Copa, Lista de Capacitação ECOPA/Prefeitura Municipal 
de Salvador, Relatório Preliminar Juventude e Políticas Públicas em Salvador, 
Quali Copa Bahia (etapa 1); Relatório Final Juventude e Políticas Públicas 
em Salvador e Lista de ONGs do Centro Antigo de Salvador (etapa 2).

3. A partir do levantamento das instituições que constam nos 
documentos enviados, elaborou-se uma lista de organizações 
prioritárias e que seriam contatadas para participar da pesquisa.

4. Elaboração e aprovação do plano de trabalho pelo UNFPA.

5. Contato telefônico com os representantes das instituições que 
constavam no plano de trabalho, a fi m de realizar a entrevista 
ou agendar a melhor data para a sua realização. 

6. Envio da carta de apresentação à lista de pessoas/
instituições para apresentação da pesquisa e posterior 
contato telefônico para agendar a entrevista. 

7. Sistematização do histórico dos contatos.

8. Levantamento de informações complementares, a partir das fontes 
secundárias (sites e documentos enviados pelos entrevistados).

9. Realização das entrevistas com responsáveis pelas ações, 
programas, projetos e/ou iniciativas. Durante a fase 1 do 
mapeamento, houve o auxílio da profi ssional Iara Hasz para 
realizar parte das entrevistas por telefone e, durante a fase 2 do 
mapeamento, auxílio da profi ssional Thais Moreno Avigui. 

10. Sistematização e categorização das informações coletadas.

11. Elaboração do relatório fi nal.
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O UNFPA trabalha para construir 

um mundo onde os processos de 

desenvolvimento estejam centrados 

nas pessoas e na promoção de seus 

direitos. Os megaeventos esportivos são 

oportunidades ímpares para mobilizar 

esforços no alcance deste objetivo maior.
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IV. ESTRATÉGIAS 
usadas para 
alcançar os 
resultados

A fi m de alcançar os objetivos da consultoria dentro do prazo estabelecido, foram 
realizadas as seguintes ações:

Fase 1 do mapeamento (9/11/2012 a 10/12/2012)
  Contato com 30 instituições, entre os dias 21 e 03/12, para explicar os 

objetivos da pesquisa e agendar a entrevista, fi cando a data para realizá-
la a critério da disponibilidade do profi ssional e da profi ssional. Das 30 
instituições contatadas, três delas representavam organizações estratégicas 
para a indicação de instituições que poderiam participar do mapeamento, 
a saber: Secretaria Estadual para Assuntos da Copa do Mundo da FIFA 
(SECOPA), Escritório Municipal da Copa do Mundo da FIFA (ECOPA) e a 
Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB). A fi m de atender aos 
objetivos do presente mapeamento, houve a ampliação da quantidade 
de organizações que seriam contatadas conforme o cronograma inicial, 
devido à difi culdade em contatar algumas das organizações previstas 
inicialmente no plano de trabalho. Por tanto, foram contatadas outras cinco 
instituições para verifi car a possibilidade de participar do mapeamento, 
a saber: Fundação Cidade Mãe, Secretaria Estadual Extraordinária de 
Relações Internacionais (SERINTER), Secretaria de Relações Institucionais 
– Coordenadoria de Juventude, Secretaria Estadual para Assuntos da 
Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 (SECOPA – setor de capacitação), 
Cipó Comunicação Interativa e Núcleo de Cooperação e Ações em Políticas 
Públicas e Economia Solidária/ Incubadora Tecnológica de Cooperativas 
Populares da Universidade do Estado da Bahia – COAPPES/ITCP (UNEB). 

  Adequação do roteiro de entrevista para que o mesmo pudesse ser enviado 
por e-mail para as e os profi ssionais que não tinham disponibilidade de 
responder às perguntas por telefone. Algumas pessoas informaram preferir 
participar da pesquisa via e-mail, portanto essa nova forma de coleta de dados 
passou a ser considerada. Para garantir o preenchimento compreensível do 
roteiro de entrevista, foi solicitado que, após a leitura dos dados enviados, 
pudesse ser estabelecido contato telefônico para esclarecer possíveis dúvidas.
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  Auxílio da profi ssional Iara Haasz para realizar parte das entrevistas por telefone. 

  Solicitação às entrevistadas e aos entrevistados de documentos que 
pudessem complementar as informações sobre as ações, programas, 
projetos e/ou iniciativas desenvolvidos pelas instituições.

  Consulta às páginas web das instituições previstas no cronograma 
de entrevistas, a fi m de complementar as informações coletadas.

  Ampliação do prazo para encerrar a coleta de dados, inicialmente prevista 
para se encerrar dia 30/11, a coleta foi estendida até o dia 04/12.

  Envio de informações, pelo UNFPA, às instituições que solicitaram, 
a fi m de atestar o trabalho realizado pela consultora.

Fase 2 do mapeamento (02/01/2013 a 30/03/2013)
  Contato com 46 instituições entre os dias 28/01 e 15/03 para explicar os 

objetivos da pesquisa e agendar a entrevista, fi cando a data para realizá-
la a critério da disponibilidade do profi ssional contatado e da profi ssional 
contatada. Das organizações contatadas, três delas representavam 
organizações estratégicas para a indicação de instituições que poderiam 
participar do mapeamento, a saber: SECOPA, ECOPA e FIEB. A fi m de alcançar 
os objetivos da presente consultoria, o prazo para a coleta de dados foi 
estendido até o dia 15/03 devido à impossibilidade de alguns participantes em 
responderem ou participarem da entrevista dentro do prazo estabelecido no 
plano de trabalho, para que a coleta de dados fosse realizada (28/01 a 05/03).

  Envio do roteiro de entrevista por e-mail para os e as profi ssionais 
que não tinham disponibilidade em responder às perguntas por 
telefone e informaram preferir participar da pesquisa via e-mail.

  Auxílio da profi ssional Thaís Moreno Avighi para 
realizar parte das entrevistas por telefone.

  Solicitação às entrevistadas e aos entrevistados de documentos que 
pudessem complementar as informações sobre as ações, programas, 
projetos e/ou iniciativas desenvolvidos pelas instituições.
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O Fundo de População das Nações Unidas 

espera que os resultados deste estudo 

subsidiem a ação local em rede e que o 

potencial humano seja valorizado, em 

especial, no que diz respeito à população 

jovem.
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V. FATORES que 
facilitaram e que 
difi cultaram
a coleta, sistematização 
e/ou categorização de 
informações 

Fase 1 do mapeamento
Dentre os fatores que difi cultaram a coleta de dados, destacam-se os seguintes 
aspectos:

  Curto período de tempo para se contatar os e as profi ssionais das 
instituições, a fi m de agendar a entrevista, uma vez que as mesmas deveriam 
ser realizadas entre os dias 19 e 30/11, totalizando 9 dias úteis, segundo o 
cronograma inicial. Finais de semana e feriado inviabilizaram o contato com 
as instituições. Cabe ressaltar que a coleta foi estendida para mais dois dias 
úteis, a fi m de contribuir com a participação de profi ssionais que só poderiam 
responder às informações solicitadas entre os dias 3 e 4 de dezembro.

  Ao contatar as instituições, apesar da disponibilidade em participar 
da pesquisa, alguns e algumas profi ssionais preferiram indicar os 
coordenadores e as coordenadoras dos programas para participar do 
mapeamento, a fi m de garantir a legitimidade das informações fornecidas. 
Apesar de esta ação favorecer a fi dedignidade dos dados, geralmente, 
tais profi ssionais são mais difíceis de ser localizados, principalmente 
quando os mesmos são responsáveis por coordenar algum departamento 
dentro do organograma dos governos municipais, estaduais e de outras 
instituições como ONGs, organizações do Sistema S, entre outras.

  Alguns órgãos que compõem a Prefeitura Municipal de Salvador 
estavam funcionando em horário especial, das 8 às 14 horas, o 
que acabou por difi cultar a coleta de dados, uma vez que o tempo 
disponível para contatar as instituições é limitado a este horário.
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  O contato com profi ssionais que não conhecem o trabalho desenvolvido 
pelo UNFPA difi culta que os mesmos forneçam informações precisas 
sobre quais profi ssionais e/ou órgãos deveriam ser contatados.

  Alguns sites consultados não estão atualizados e tampouco fornecem 
informações precisas sobre os contatos e programas pesquisados.

A respeito dos fatores que facilitaram a coleta de dados, vale a pena destacar 
os seguintes aspectos:

  O conhecimento dos trabalhos desenvolvidos pelo UNFPA, por parte 
dos profi ssionais contatados e das profi ssionais contatadas, facilita 
que as pessoas estejam disponíveis para participar da pesquisa 
apesar da impossibilidade de ela ser realizada pessoalmente.

   O fato de alguns e algumas profi ssionais terem participado da 
“Reunião de Parceiros: Legado Social dos Grandes Eventos Esportivos” 
facilita a rápida compreensão do objetivo da pesquisa e favorece a 
disponibilidade dos e das profi ssionais em contribuir com o trabalho.

  A solicitação de documentos que possam esclarecer melhor os projetos 
citados favorece a compreensão mais detalhada nos projetos em andamento.

  O envio de informações pelo UNFPA às instituições que 
solicitaram a comprovação do trabalho realizado pela consultora 
acaba por contribuir com a coleta das informações. 

  As páginas web dos órgãos ligados ao governo do Estado da 
Bahia possuem informações mais precisas que contribuíram 
para o entendimento dos programas e o contato mais 
rápido com os órgãos responsáveis pelos mesmos.

Fase 2 do mapeamento
Dentre os fatores que difi cultaram a coleta de dados, merecem destaque os se-
guintes aspectos:

  Feriado do Carnaval que impossibilitou o agendamento 
e o contato com algumas instituições.

  Ao contatar as instituições, apesar da disponibilidade em participar da 
pesquisa, alguns e algumas profi ssionais preferiram indicar as coordenadoras 
ou os coordenadores dos programas para responder ao roteiro de entrevista, 
a fi m de garantir a legitimidade das informações fornecidas. Apesar de esta 
ação favorecer a fi dedignidade dos dados, geralmente as coordenadoras e os 
coordenadores dos projetos são mais difíceis de ser localizados e localizadas, 
o que desfavorece a coleta de dados frente ao tempo preestabelecido.

20  |   MAPEAMENTO DE AÇÕES,  PROGRAMAS,  PROJETOS E INICIATIVAS PARA O LEGADO SOCIAL DE EVENTOS ESPORTIVOS EM SALVADOR



FATORES QUE FACILITARAM E QUE DIFICULTARAM A COLETA,  SISTEMATIZAÇÃO E/OU CATEGORIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES      CAPÍTULO 5

  Apesar da disponibilidade das profi ssionais contatadas e dos profi ssionais 
contatados, algumas instituições possuíam procedimentos burocráticos 
que deveriam ser cumpridos (por exemplo, autorização do e da responsável 
pela instituição para participar do mapeamento) e que inviabilizaram 
a coleta de dados dentro do prazo estipulado, uma vez que algumas 
organizações, devido à demanda de trabalho, não conseguiram obter 
tais autorizações dentro do prazo preestabelecido pela consultoria.

   O contato com profi ssionais que não conhecem o trabalho desenvolvido 
pelo UNFPA difi culta que os mesmos forneçam informações precisas 
sobre quais profi ssionais e/ou órgãos deveriam ser contatados.

  Alguns sites consultados não estão atualizados e tampouco fornecem 
informações sobre os contatos e programas pesquisados.

  Alguns contatos telefônicos não estão atualizados e tampouco há 
informações precisas sobre os mesmos em consulta à internet.

A respeito dos fatores que facilitaram a coleta de dados, vale a pena destacar 
os seguintes aspectos:

  O conhecimento dos trabalhos desenvolvidos pelo UNFPA, 
por parte das profi ssionais contatadas e dos profi ssionais 
contatados, facilitou a participação na pesquisa apesar da 
impossibilidade de ela ser realizada pessoalmente.

   O fato de alguns e algumas profi ssionais terem participado da 
“Reunião de Parceiros: Legado Social dos Grandes Eventos Esportivos” 
facilita a rápida compreensão do objetivo da pesquisa e favorece a 
disponibilidade dos e das profi ssionais em contribuir com o trabalho.

  O envio de documentos por parte das entrevistadas e dos entrevistados 
que possam esclarecer melhor as ações desenvolvidas favorece 
a compreensão mais detalhada nos projetos em andamento.

  As instituições do Terceiro Setor, que possuíam projetos pontuais e em 
menor quantidade, apresentaram maior disponibilidade em participar do 
mapeamento, o que facilitou o rápido agendamento das entrevistas.

  O envio do documento “Consultoria Externa”, elaborado pelo UNFPA, 
que apresenta a consultora e o trabalho, facilitou, quando possível, 
que os e as profi ssionais pudessem agilizar os procedimentos 
burocráticos, para que a entrevista fosse concedida.
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Foram entrevistadas pessoas de 

instituições da Prefeitura Municipal 

de Salvador, do Governo do Estado da 

Bahia, Organizações da Sociedade Civil e 

Iniciativa Privada, que possuem projetos 

preparatórios para os megaeventos e/ou 

focados no desenvolvimento da população 

local.
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VI. RESULTADOS

No item resultados, serão apresentados os dados referentes ao mapeamento rea-
lizado durante a fase 1 e fase 2 da presente consultoria. 

Mapeamento de Fontes Primárias
Instituições participantes
Durante a fase 1 e a fase 2 do mapeamento, foram contatadas 54 instituições 

que teriam potencial de participar da pesquisa e, destas, seis informaram não pos-
suir ações, projetos, programas e/ou iniciativas que pudessem contribuir com a 
pesquisa. Portanto, das 48 organizações que se encaixavam nos objetivos do ma-
peamento, 38 fazem parte dos dados que serão apresentados neste relatório. As 
38 instituições consultadas desenvolvem 54 ações, programas, projetos e/ou ini-
ciativas que compõem a análise de dados deste relatório (algumas organizações 
responderam por mais de uma ação, projeto, programa e/ou iniciativa). No Anexo 
1, encontra-se a lista das instituições que foram contatadas para participar do ma-
peamento e, no Anexo 2, está disponível a sistematização do contato estabelecido 
com as organizações que participaram da pesquisa. 

Durante a primeira fase do mapeamento (9/11/2012 a 10/12/2012), foram 
contatadas 27 instituições com potencial de participar da pesquisa e, destas, 12 
se disponibilizaram a participar do mapeamento. Apesar de o tempo da coleta de 
dados ter sido estendido em relação ao cronograma inicial (a coleta estava previs-
ta para acabar dia 30/11/2012, mas se encerrou dia 04/12/2012), dentro do prazo 
estabelecido foi possível coletar informações referentes a 18 ações, programas, 
projetos e/ou iniciativas desenvolvidas por estas instituições.

No decorrer da segunda fase da consultoria (02/01/2013 a 30/03/2013), foram 
consultadas 43 instituições, sendo que com 16 delas o contato já havia sido es-
tabelecido na primeira fase do mapeamento. Das organizações contatadas, 27 se 
dispuseram a participar da pesquisa e representam 36 ações, programas, projetos 
e/ou iniciativas relacionados ao objetivo da presente consultoria. Vale a pena des-
tacar que a fi m de alcançar os objetivos da pesquisa, o prazo da coleta de dados 
foi ampliado em relação ao cronograma inicial (a coleta estava prevista para aca-
bar dia 05/03, mas se encerrou dia 15/03).
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Dentro do prazo estabelecido para as duas fases da pesquisa, foi possível cole-
tar informações referentes a 38 instituições, as quais desenvolvem 54 ações, pro-
gramas, iniciativas e/ou projetos que compõem a análise de dados deste relatório 
(algumas instituições responderam por mais de uma ação, projeto, programa e/
ou iniciativa). 

Vale a pena destacar que algumas instituições enviaram informações a res-
peito das ações, programas, projetos e/ou iniciativas que estão sendo desenvol-
vidos, porém, devido ao prazo estabelecido para o encerramento da coleta de 
dados, não foi possível realizar a entrevista, a fi m de coletar informações mais 
precisas sobre estas ações. Além disso, três instituições contatadas (Associação 
Artística e Cultural Diáspora, Escola Doméstica Kate White e Gérmen Grupo de 
Defesa Socioambiental), apesar de não possuírem ações, projetos, programas e/
ou iniciativas que correspondiam aos objetivos da presente consultoria, fornece-
ram informações atualizadas sobre o que a instituição vem trabalhando. No Anexo 
3, encontra-se a descrição sumária do que foi comentado anteriormente. 

Em relação à constituição jurídica das instituições participantes do mapea-
mento, quatro representam organizações governamentais municipais, cinco repre-
sentam organizações governamentais estaduais, 19 são organizações sem fi ns 
lucrativos, quatro são integrantes do Sistema S, há uma organização governamen-
tal federal, uma organização de classe privada de interesse público, uma entidade 
pública de direito internacional, uma universidade privada, uma fundação mantida 
com recurso público e uma associação comunitária.
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TABELA 1 Dados relativos à constituição jurídica das instituições participantes

NOME DA INSTITUIÇÃO CONSTITUIÇÃO JURÍDICA
QUANTIDADE DE 

AÇÕES QUE COMPÕE 
O MAPEAMENTO

1. Coordenadoria Ecumênica de Serviço- (CESE) Associação sem fi ns lucrativos 1

2. Cipó Comunicação Interativa (CIPÓ) Associação sem fi ns lucrativos 3

3. Bahia Street Associação sem fi ns lucrativos 1

4. Centro de Defesa da Criança e do Adolescente Yves de Roussan-CEDECA Associação sem fi ns lucrativos 1

5. Centro de Referência Integral de adolescentes (CRIA) Associação sem fi ns lucrativos 1

6. Grupo de apoio à prevenção à AIDS (GAPA) Associação sem fi ns lucrativos 2

7. Instituto de desenvolvimento interdisciplinar 
pesquisa educação e saúde (IDIPES)

Associação sem fi ns lucrativos 1

8. Instituto Mídia Étnica Associação sem fi ns lucrativos 4

9. Associação Carnavalesca Bloco Afro Olodum Associação sem fi ns lucrativos 3

10. Associação Recreativa e Cultural Bloco Carnavalesco Kizumba Associação sem fi ns lucrativos 1

11. Centro Humanitário de Apoio à Mulher Associação sem fi ns lucrativos 1

12. Coletivo Martin Luther King Jr. Associação sem fi ns lucrativos 1

13. Iao Ilê Augusto Omolú Associação sem fi ns lucrativos 1

14. Instituto Cultural Benefi cente Steve Biko Associação sem fi ns lucrativos 1

15. Junior Achievement Bahia Associação sem fi ns lucrativos 1

16. Lar Assistencial Franco Belcaro Associação sem fi ns lucrativos 1

17. Odara Instituto da Mulher Negra Associação sem fi ns lucrativos 1

18. Centro Projeto Axé de defesa e proteção da criança e adolescente Associação sem fi ns lucrativos 1

19.  Instituto de Ação Social e Cidadania Mão Amiga Associação sem fi ns lucrativos 1

20. Universidade do Estado da Bahia (UNEB) Organização governamental estatal 2

21. Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SECULT-BA) Organização governamental estatal 3

22. Secretaria do Trabalho, Renda e Esporte da Bahia (SETRE) Organização governamental estatal 2

23. Secretaria do Turismo do Estado da Bahia (SETUR) Organização governamental estatal 3

24. Secretaria para Assuntos Internacionais e da Agenda Bahia (SERINTER) Organização governamental estatal 1

25. Secretaria Municipal de Saúde de Salvador (SMS) Organização governamental municipal 1

26. Superintendência de Segurança Urbana e Prevenção à Violência 
(SUSPREV) - Secretaria Municipal de Ordem Público (SEMOP)

Organização governamental municipal 1

27. Secretaria Municipal de Educação de Salvador (SMED) Organização governamental municipal 1

28. Superintendência de Políticas para as Mulheres da 
Prefeitura Municipal de Salvador (SPM)

Organização governamental municipal 1

29. Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) Integrante do Sistema S 1

30. Serviço Nacional da Aprendizagem Comercial (SENAC) Integrante do Sistema S 1

31. Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Transporte � Unidade Salvador/BA (SEST/SENAT)

Integrante do Sistema S 2

32. Serviço Social da Indústria (SESI). Unidade de Educação de Jovens e Adultos Integrante do Sistema S 1

33. Aliança de Redução de Danos Fátima Cavalcanti – 
Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Organização governamental federal 1

34. Fundação Cidade Mãe (FCM)
Fundação mantida com 

recurso público e vinculada 
ao governo municipal

2

35. Associação de Moradores e Amigos do Centro Histórico de Salvador Associação Comunitária 1

36. Associação Brasileira de Agências de Viagem da Bahia (ABAV) Organização de classe privada 
de interesse público

1

37. Agência Espanhola de Cooperação Internacional 
para o Desenvolvimento – (AECID)

Entidade de Direito Público 
do governo da Espanha

1

38. Universidade Jorge Amado (UNIJORGE) Universidade privada 1
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Dados referentes às ações, aos projetos, programas e/ou às iniciativas
A fi m de facilitar a compreensão dos dados coletados, os mesmos foram agru-

pados de três maneiras distintas: categorias temáticas, quadros comparativos das 
ações e quadros com os resumos de cada experiência. Os resultados serão apre-
sentados ao longo deste tópico da seguinte maneira:

  Categorias temáticas referentes aos sujeitos 
prioritários, objetivos e área de abrangência;

  Quadro com a síntese das informações referentes à 
instituição, título da ação, programa, projeto e/ou iniciativa, 
sujeitos prioritários, objetivos e área de abrangência;

  Categorias temáticas referentes às metas e aos resultados esperados, 
duração do programa, orçamento disponível e parceiros;

  Quadro que sintetiza informações em relação às metas e resultados 
esperados, cronograma de implantação, orçamento disponível e parceiros;

  Categoria temática a respeito de ações, programas, projetos e /ou 
iniciativas que abordam temas relacionados aos mandatos do UNFPA;

  Quadro-síntese com um resumo de cada ação, 
programa, projeto e/ou iniciativa mapeada.

Sujeitos prioritários
Em relação às ações, projetos, programas e/ou iniciativas descritas pelos en-

trevistados, a maioria delas (n=35) contempla a juventude como sujeito prioritá-
rio; as demais (n=19) priorizam outros segmentos populacionais, porém isso não 
signifi ca que tais programas não contemplem a juventude, ao contrário, todos os 
projetos, cada um dentro da sua especifi cidade, atingem e/ou atingirão uma par-
cela do público jovem. 

Os programas que consideram a juventude como sujeitos prioritários (n=35) 
apresentam um recorte a respeito da faixa etária a ser priorizada. Alguns visam 
a atingir crianças e adolescentes até 18 anos de idade, outros consideram impor-
tante estender suas ações aos jovens da faixa etária dos 19 aos 29 anos de idade. 
Cabe ressaltar que as iniciativas priorizam adolescentes e jovens em situação de 
vulnerabilidade social e econômica, algumas focalizam as e os jovens afrodescen-
dentes e outras visam a atender jovens provenientes de escolas públicas.

Objetivos
Acerca das ações voltadas especifi camente para o público jovem (n=35), os 

programas coordenados pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte 
da Bahia (SETRE), Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Bahia (SECULT-
BA), Associação Brasileira de Agências de Viagem da Bahia (ABAV), Ong Cipó 
(projeto OI-KABUM), Associação Kizumba, Associação Achievement, Associação 
Olodum e Instituto Mídia Étnica (Projeto Jovens Produtores Culturais) têm como 
objetivo principal contribuir com a sua capacitação e/ou qualifi cação profi ssio-
nal. Destas, a ABAV desenvolve um programa que surge no contexto da Copa do 
Mundo e visa a qualifi car os e as jovens na área do turismo, e a SETRE apresenta 
um programa de qualifi cação profi ssional permanente direcionado para suprir a 
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demanda do mercado de trabalho. A SECULT-BA (em um de seus programas), a 
Ong Cipó no projeto Oi-Kabum, a Associação Kizumba, a Associação Olodum e o 
Instituto Mídia Étnica (Projeto Jovens Produtores Culturais) apresentam foco no 
aperfeiçoamento de habilidades relacionadas à área da cultura. Já a organização 
Junior Achievement Bahia busca oferecer aos e às jovens experiências práticas na 
operacionalização e gestão de uma empresa.

As demais instituições mapeadas apresentam projetos cujo objetivo é desen-
volver diferentes habilidades para a vida, entre as quais se destacam: trabalhar 
com o protagonismo juvenil, discutir questões relacionadas à cidadania, à discri-
minação racial e de gênero, enfrentamento às questões de violência física e sexual, 
prevenção à DST e AIDS, entre outros temas. Vale a pena ressaltar que muitas 
instituições incluem a população afrodescendente como sujeitos prioritários de 
suas ações.

Das ações, programas, projetos e/ou iniciativas que não têm a juventude como 
sujeito prioritário, mas a incluem como benefi ciária em potencial, algumas apresen-
tam como objetivo capacitar e qualifi car no contexto dos grandes eventos esporti-
vos e estão sob a coordenação das seguintes instituições: Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS), Secretaria de Cultura da Bahia (SECULT-BA), Secretaria do Trabalho, 
Emprego, Renda e Esporte (SETRE-Coordenação de Qualifi cação Profi ssional), 
Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (SETUR- Diretoria de Qualifi cação e 
Certifi cação), Universidade do Estado da Bahia (UNEB), SEST/SENAT, SEBRAE e 
SENAC. Dentro do contexto dos megaeventos esportivos, destaca-se o trabalho de 
capacitação que será desenvolvido pelo CEDECA que visa a capacitar os profi ssio-
nais do trade turístico para ações de prevenção, mobilização e enfrentamentos às 
questões de exploração sexual. 

Sobre as demais instituições: UNIJORGE desenvolve ações cujo foco é a pre-
venção à AIDS; Aliança de Redução de Danos capacita gestores escolares na área 
de uso e abuso de álcool e outras drogas; Odara Instituto da Mulher Negra forma 
mulheres e jovens ambulantes para discutir a Lei Geral da Copa; a Superintendência 
de Políticas para as Mulheres da PMS sensibiliza homens e mulheres de comuni-
dades para a promoção dos direitos sexuais e reprodutivos e para a promoção da 
saúde materna; a AECID investe no estímulo ao crescimento econômico por meio 
do turismo comunitário; a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares 
da UNEB contribui com a inserção socioeconômica de populações excluídas por 
meio da economia popular solidária; e a SECULT-BA (Centro de Formação) investe 
em formar e qualifi car crianças, jovens e adultos no campo artístico.
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QUADRO 1A Ações, programas, projetos e/ou iniciativas segundo os sujeitos 
prioritários, objetivos e área geográfi ca de abrangências

AÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E INICIATIVAS QUE TÊM A JUVENTUDE COMO SUJEITOS PRIORITÁRIOS

INSTITUIÇÃO 
RESPONSÁVEL

TÍTULO DA AÇÃO, 
PROGRAMA, 
PROJETO E/

OU INICIATIVA

SUJEITOS PRIORITÁRIOS OBJETIVOS
ÁREA GEOGRÁFICA 
DE ABRANGÊNCIA

MAPEAMENTO FASE 1

1. ABAV Conhecendo 
minha cidade

Jovens entre 15 e 17 
anos oriundos de escolas 
públicas municipais

Oferecer qualifi cação na área do turismo, a partir 
do aprimoramento de habilidades necessárias para 
atuação na área, entre elas informática, turismo 
sustentável, patrimônio cultural e natural, inglês, 
espanhol, cultura afro-brasileira, apresentação 
pessoal, formação cidadã e reciclagem.

Pelourinho, Centro 
Histórico, região do 
Carmo e Mangueira

2. CESE Projeto OJU OMO – 
Olhar da Juventude, 
compreendendo 
seis redes sociais

Jovens entre 15 
e 29 anos

Reforçar o protagonismo juvenil de setores 
populares com vistas à integração, à 
participação e à inclusão da juventude na 
promoção da paz e no acesso a direitos.

Bairros do Subúrbio 
Ferroviário, Itapagipe 
e Ilha da Maré

3. SMED - 
Coordenadoria 
de Esportes

A Copa vai à escola Crianças e adolescentes 
entre 11 e 16 anos

A partir de ações formativas tais como palestras, 
aulas temáticas e práticas esportivas, que terão 
como inspiração maior a Copa do Mundo, 
estimular o interesse dos alunos pela cultura de 
outros países, para que a partir do intercâmbio 
futebolístico possam desenvolver novas habilidades. 
A perspectiva é de que o conhecimento de 
outras culturas lhes permitirá aprimorar o seu 
desenvolvimento no mundo globalizado.

Serão priorizados bairros de 
alta vulnerabilidade, como: 
nordeste de Amaralina, 
Bairro do Nordeste, Bairro 
da Liberdade, Bairro do 
Pernambués, Cajazeiras 
I a 15, Itapuã, Boca do 
Rio, Ribeira e a região do 
Subúrbio Ferroviário.

4. SETRE Programa Trilha Jovens entre 16 e 29 
anos provenientes de 
famílias cadastradas 
no Programa Bolsa 
Família (em situação 
de vulnerabilidade 
econômica)

Oferecer oportunidades de qualifi cação social 
e profi ssional para jovens baianos em situação 
de vulnerabilidade social, contribuindo com a 
elevação da escolaridade dos jovens, auxiliando 
sua inserção no mercado de trabalho, favorecendo, 
dessa maneira, sua inserção social.

Bairros considerados 
vulneráveis em Salvador

5. SUSPREV Programa 
Guardiões da Paz

População soteropolitana, 
priorizando crianças, 
adolescentes e jovens

Realizar ações socioeducativas que serão 
desenvolvidas pelos servidores da Guarda 
Municipal, e que visam a ampliar a reflexão com 
a comunidade a respeito da cidadania e buscar 
soluções compartilhadas para prevenção da 
violência e a proteção do patrimônio municipal.

Rede municipal de 
ensino (projeto-piloto) e 
comunidades em situação 
de vulnerabilidade social e 
econômica de Salvador

6. CIPÓ Oi KABUM! Escola 
de Arte e tecnologia 
de Salvador

Jovens entre 16 e 19 
anos provenientes de 
escolas públicas, que 
tenham terminado 
ou estejam cursando 
o ensino médio.

Promover a capacitação de jovens nas diferentes 
linguagens da Arte, Tecnologia da Informação e 
Comunicação (TIC) e da Ação Comunitária. Busca 
a partir desse trabalho que os jovens possam 
estar qualifi cados para o mundo do trabalho.

Nordeste do Amaralina, 
do Subúrbio Ferroviário 
e do Centro Histórico 
até o bairro da Liberdade 
(centro expandido).

7. SECULT-BA Na trilha das Artes Jovens entre 16 e 29 
anos provenientes de 
famílias cadastradas 
no Programa Bolsa 
Família (em situação 
de vulnerabilidade 
econômica)

Oferecer oportunidades de qualifi cação social 
e profi ssional para jovens baianos em situação 
de vulnerabilidade social, contribuindo com a 
elevação da escolaridade dos jovens, auxiliando 
sua inserção no mercado de trabalho, favorecendo, 
dessa maneira, sua inserção social.

Salvador, Feira de Santana, 
Valença , Itabuna, Ilhéus, 
Porto Seguro , Jequié e 
Vitória da Conquista
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AÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E INICIATIVAS QUE TÊM A JUVENTUDE COMO SUJEITOS PRIORITÁRIOS

INSTITUIÇÃO 
RESPONSÁVEL

TÍTULO DA AÇÃO, 
PROGRAMA, 
PROJETO E/

OU INICIATIVA

SUJEITOS PRIORITÁRIOS OBJETIVOS
ÁREA GEOGRÁFICA 
DE ABRANGÊNCIA

MAPEAMENTO FASE 2

8. Bahia Street Projeto Bahia 
Street: quebrando 
o ciclo da pobreza 
com educação 
e cidadania

Crianças e adolescentes 
matriculadas na rede 
pública de ensino, 
cursando o fundamental 
(do 1º até o 9º ano)

O objetivo do projeto é oferecer ações educacionais 
para meninas afrodescendentes da cidade de 
Salvador, para seu bem-estar físico e mental, 
além de possibilitar que haja um impacto em 
questões relacionadas ao fortalecimento da 
autonomia, da visão crítica enquanto cidadã e do 
aperfeiçoamento de questões políticas e culturais. 

Salvador, dando prioridade 
para jovens provenientes 
de bairros periféricos.

9. Associação 
de Moradores 
e Amigos do 
Centro Histórico 
de Salvador

Ponto de Cultura: 
a Bahia de Castro 
Alves e Rui Barbosa

Crianças, jovens e 
adolescentes

Realizar a inclusão digital de crianças, jovens e 
adolescentes de baixa renda; realizar produções 
audiovisuais referentes à preservação do patrimônio 
histórico e cultural, às manifestações religiosas e 
culturais, além de dar maior visibilidade ao legado 
histórico das obras de Castro Alves e Rui Barbosa;

 Salvador

10. Associação 
Recreativa e 
Cultural Bloco 
Carnavalesco 
Kizumba

Ponto de Cultura 
– cursos, ofi cinas 
e palestras

Jovens O objetivo principal do programa é oferecer 
iniciação e capacitação profi ssional aos jovens, 
a partir da oferta de cursos de percussão, áudio 
e vídeo, edição de programas, fabricação de 
instrumentos, dança afro-brasileira, cidadania, 
adereços, alegorias e fantasias, entre outros.

Salvador

11. Centro 
Humanitário de 
Apoio à Mulher

Projeto de 
Formação: faça a 
sua campanha de 
sensibilização.

Estudantes do 
ensino médio 

O objetivo é formar professores multiplicadores 
para que os mesmos possam disseminar 
informações aos estudantes do ensino médio sobre 
os riscos da migração feminina internacional.

Os alunos irão desenvolver campanhas de prevenção 
ao tráfi co de mulheres e no fi nal do ano participarão 
de um concurso em que será escolhida a campanha 
que mais corresponderá aos objetivos do projeto.

Salvador

12.Coletivo 
Martin Luther 
King Jr.

Alteridade e 
diversidade: isso 
não tem cor

Jovens afrodescendentes Discutir a equidade racial com enfoque nos 
direitos humanos estimulando o processo de 
empoderamento da população negra, por meio 
de diversos espaços de discussão coletiva para 
a construção e melhor apropriação da realidade; 
favorecer a potencialização da identidade racial.

Região Metropolitana 
de Salvador

13. Iao Ilê 
Augusto Omolú

Festival de Dança 
no Gueto

Jovens da comunidade 
Alto da Esperança

Promover a integração dos jovens da 
comunidade Alto da Esperança com jovens 
de outros bairros da cidade de Salvador, a fi m 
de promover um intercâmbio entre jovens 
de diferentes bairros e classe sociais.

Bairro Sete Portas

14. Instituto 
cultural 
Benefi cente 
Steve Biko

OGUNTEC: 
Programa de 
fomento à ciência 
e tecnologia para 
jovens negros 
e negras

Jovens afrodescendentes O objetivo do projeto é promover a incorporação 
de saberes relacionados à ciência e tecnologia e ao 
ambiente cultural do público atendido, preparando 
os jovens para interagir com os novos desafi os 
da “sociedade tecnológica” �- marcadamente 
competitiva e lastreada em conteúdos científi cos 
e tecnológicos �- aumentando assim as 
possibilidades de superação das desigualdades 
raciais e gênero, tão presentes no contexto do 
mercado de trabalho e distribuição de renda.

Salvador e Região 
Metropolitana de Salvador

15.Junior 
Achievement 
Bahia

Programa Minha 
Empresa

Alunos do segundo 
ano do ensino médio 
de escolas públicas e 
particulares de Salvador.

Proporcionar experiência prática na gestão 
e operacionalização de uma empresa.

Salvador
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RESPONSÁVEL

TÍTULO DA AÇÃO, 
PROGRAMA, 
PROJETO E/

OU INICIATIVA
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ÁREA GEOGRÁFICA 
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16. Lar 
Assistencial 
Franco Belcaro

Dançart: A arte 
de dançar

Adolescentes de 
escolas públicas

Oferecer oportunidades educativas aos adolescentes 
no contraturno escolar de maneira a minimizar 
o risco de os mesmos permanecerem ociosos 
e expostos a situações de vulnerabilidade nas 
ruas do centro da cidade. Além disso, a partir 
da oferta de atividades artísticas e de reforço 
escolar, o projeto espera impactar a qualidade 
da aprendizagem dos jovens e contribuir 
com a diminuição da evasão escolar. 

Centro de Salvador

17. Centro 
Projeto Axé 
de Defesa e 
Proteção da 
Criança e do 
Adolescente

Educação de Rua Jovens O objetivo principal é atender jovens no espaço 
da rua e que fazem deste espaço um lugar de 
socialização e de luta pela sobrevivência (inclusive 
jovens que estão envolvidos com o tráfi co de drogas 
e sofrem exploração sexual). Este atendimento visa 
a construir um novo projeto de vida, utilizando a arte 
como mobilizadora social, lúdica e profi ssional.

Região Metropolitana 
de Salvador

18. Centro de 
Referência 
Integral de 
Adolescentes

Programa de 
Formação Inicial 
e Continuada em 
Teatro-educação 
e Dinamização 
Cultural

Adolescentes e jovens O programa tem como objetivo contribuir com 
o desenvolvimento pessoal dos jovens, para que 
eles se desenvolvam como cidadãos, além de 
oferecer metodologias que contribuam com o 
desenvolvimento de habilidades e competências 
que possam ajudá-los a difundir as experiências 
educativas nas suas comunidades. Os jovens 
passam a atuar com arte e cultura nas comunidades 
e trabalham com a valorização das culturas 
tradicionais, comunitárias, entre outras.

Salvador

19. Fundação 
Cidade Mãe

Cumprimento 
de medidas 
socioeducativas 
em meio aberto.

Adolescentes que 
deverão cumprir medidas 
socioeducativas em meio 
aberto encaminhados 
pela Vara da Infância 
e Juventude.

Atendimento de adolescentes que cumprem 
medidas socioeducativas em meio aberto.

Salvador

20. Fundação 
Cidade Mãe

Unidades 
Educativas

Crianças e adolescentes Proteção básica: ações de prevenção à violação 
de direitos, direcionadas à crianças e adolescentes 
entre 08 e 18 anos incompletos que participarão 
de atividades educativas no formato de ofi cinas.

Salvador

21. Instituto de 
Desenvolvimento 
Interdisciplinar 
Pesquisa 
Educação 
e Saúde

Combate à 
intolerância religiosa 
e à intolerância à 
Lei 10639/2003

Juventude Formar jovens agentes multiplicadores e 
construir material teórico-didático para subsidiar 
ações de combate à intolerância religiosa.

Todo o Estado da Bahia, 
mas com ações em 
Salvador e em São 
Francisco do Conde.

22. Associação 
Carnavalesca 
Bloco Afro 
Olodum

Escola Olodum 
– Programa 
Aprendiz Olodum

Jovens já inseridos 
na Escola Olodum 
que apresentam bons 
rendimentos e real 
vocação artística

Aprimoramento artístico-profi ssional 
dos jovens da Escola Olodum

Bairros periféricos e Região 
Metropolitana de Salvador

23. Associação 
Carnavalesca 
Bloco Afro 
Olodum

Escola Olodum 
– Curso de 
Empreendedorismo 
Cultural

Jovens entre 16 e 21 
anos, em busca do 
primeiro emprego

Oferece aos jovens uma formação geral para 
trabalhar na indústria de entretenimento e 
uma formação específi ca para trabalhar 
com produção de espetáculos musicais.

Salvador e Região 
Metropolitana
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24. Associação 
Carnavalesca 
Bloco Afro 
Olodum

Escola Olodum 
– Formação de 
Lideranças

Todos os alunos 
que participam da 
Escola Olodum

Integrar o jovem como ser independente, criativo 
e capaz, verdadeiramente crítico e consciente. 
Resgatar o comportamento étnico, lúdico e artístico, 
enfatizando que brincar é sempre prazeroso 
e importante na vida do ser humano, para:

• Repensar o conceito de prática 
artística, a partir da reflexão crítica;

• Vivenciar o maior volume possível 
de experiências de movimento 
de forma exploratória;

• Educar para a cidadania sustentável 
enquanto modo de vida;

• Oportunizar a descoberta de sua 
autoestima e identidade étnica.

Salvador e Região 
Metropolitana

25. Serviço Social 
da Indústria-SESI

Projeto VIraVida Jovens e adolescentes Desenvolver processo formativo com base 
nos princípios do desenvolvimento humano 
e de garantias de direitos para adolescentes 
e jovens em situação de violência sexual.

Possibilitar aos adolescentes e jovens resgatar 
a autoestima, a construção e/ou reconstrução 
de vínculos familiares, a elevação da 
escolaridade, a inserção ao mundo do trabalho 
e desvendar seu próprio potencial e novas 
perspectivas de futuro, para o protagonismo 
juvenil e a autonomia dos educandos.

Construir uma dinâmica de formação 
com base no desenvolvimento humano, 
envolvendo os adolescentes, suas famílias 
e comunidades, concatenada à cultura e 
às iniciativas já trilhadas em nível local.

Região Metropolitana 
de Salvador

26. CIPÓ Juventude, 
comunicação 
e políticas de 
saúde: incidência e 
prevenção contra 
a violência e o 
abuso de drogas

Adolescentes e jovens 
entre 14 e 21 anos, 
oriundos de classes 
populares, ambos os 
sexos, prioritariamente 
negros e pardos, 
estudantes do Ensino 
Fundamental II de 
escolas públicas 
e moradores do 
Subúrbio Ferroviário. 

Contribuir para o fortalecimento das políticas 
de saúde contra a violência e o abuso de álcool 
e outras drogas, a partir do monitoramento 
dessas políticas por adolescentes e jovens 
de comunidades populares, da mobilização 
social e da incidência política.

Região do Subúrbio 
Ferroviário da cidade 
de Salvador

27. CIPÓ Agência de 
Comunicação do 
Subúrbio Ano III

Jovens O Projeto Agência de Comunicação do Subúrbio 
tem como objetivo contribuir para garantia de 
direitos de crianças e adolescentes por meio do 
uso educativo e democrático da comunicação 
e da participação juvenil. O Projeto forma 
adolescentes para atuarem como Agentes de 
Comunicação para o Desenvolvimento de suas 
comunidades, utilizando as linguagens de vídeo, 
fotografi a, comunicação impressa, blog, rádio.

Subúrbio Ferroviário 
de Salvador
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28. Grupo 
de Apoio à 
prevenção à 
AIDS- GAPA

Plataforma de 
Solidariedade- 
Prevenção à AIDS 
através da arte

Jovens de escolas 
públicas de Salvador 
entre 14 e 22 anos.

É um projeto de arte-educação que visa a 
promover a sensibilização, mobilização e 
capacitação de adolescentes, para que se tornem 
agentes de mudanças de comportamento junto 
a outros adolescentes, tomando como tema a 
prevenção à AIDS e estimulando a prática de 
exercício da solidariedade e respeito ao outro. 
É um projeto itinerante de ação educativa que 
utiliza a arte como linguagem para difundir 
uma cultura de prevenção à doença entre 
jovens de baixa renda do Estado da Bahia.

Os jovens participantes do 
projeto são de Salvador, 
mas a peça é a apresentada 
em diferentes municípios 
do Estado da Bahia.

29. Grupo 
de Apoio à 
prevenção à 
AIDS- GAPA

Manos do Bem: 
rede de jovens 
pelo controle 
à AIDS e pelos 
direitos humanos

Jovens de escolas 
públicas de Salvador 
entre 14 e 22 anos

A partir da música, especifi camente do hip-hop, 
difundir conhecimento específi co sobre saúde sexual 
e reprodutiva e HIV-AIDS nos ambientes escolares.

Salvador

30. Instituto 
Mídia Étnica-IME

Rede Correio Nagô: 
construindo rede 
de informação no 
Nordeste brasileiro.

Juventude Criar uma rede de jovens-correspondentes 
para o portal Correio Nagô e a partir desta 
ação contribuir com o empoderamento dos 
jovens na área de comunicação, para que 
haja uma ampliação na divulgação de notícias 
sobre os Estados de origem dos jovens. 

Nordeste

31. Instituto 
Mídia Étnica-IME

Projeto VOJO: 
ampliando vozes 
quilombolas por 
meio do celular

Jovens quilombolas da 
Região Metropolitana 
de Salvador

Treinar líderes jovens de comunidades 
quilombolas para que possam utilizar os meios 
digitais para promoção dos seus direitos.

Região Metropolitana 
de Salvador

32. Instituto 
Mídia Étnica-IME

Jovens produtores 
culturais

Jovens de comunidades 
periféricas

Formar jovens produtores culturais da 
Região Metropolitana de Salvador.

Região Metropolitana 
de Salvador

33. Instituto 
Mídia Étnica-IME

Encontro de jovens 
comunicadores 
periféricos

Jovens de comunidades 
periféricas, priorizando-
se os jovens 
afrodescendentes.

Reunir jovens comunicadores periféricos da 
Região Metropolitana de Salvador para discutir a 
criação de uma rede de jovens comunicadores.

Região Metropolitana 
de Salvador

34. Secretaria 
para Assuntos 
Internacionais 
e da Agenda 
Bahia- SERINTER

Rede Juvenil pelo 
Esporte- REJUPE

Crianças, adolescentes 
e jovens.

Mobilizar a juventude e os adolescentes na 
perspectiva do direito ao esporte dentro do contexto 
de realização dos megaeventos esportivos. O 
projeto visa a expandir a todas as crianças e 
adolescentes o direito à participação nas atividades 
esportivas, na perspectiva de que haja um legado 
esportivo para as crianças e adolescentes a 
partir do acesso a essas atividades, não somente 
as de alto rendimento, como o futebol, mas 
também as demais práticas esportivas, buscando 
resgatar o caráter educativo dessas práticas. 

Salvador e, posteriormente 
outras cidades do 
Estado da Bahia.

35. Instituto 
de Ação Social 
e Cidadania 
Mão Amiga

Ofi cina de 
Cidadania, Cultura 
de Paz e Direitos 
Humanos

Crianças e adolescentes Contribuir para informar e conscientizar 
crianças e adolescentes sobre a possível 
exposição e vulnerabilidade a situações de 
violência e, caso sejam vítimas de situações 
violentas, oferecer orientações sobre quais os 
procedimentos cabíveis nessas situações.

Escolas de Salvador e de 
municípios próximos
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QUADRO 1B Ações, programas, projetos e/ou iniciativas segundo os sujeitos 
prioritários, objetivos e área geográfi ca de abrangências

AÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E INICIATIVAS QUE TÊM A JUVENTUDE COMO SUJEITOS PRIORITÁRIOS

INSTITUIÇÃO 
RESPONSÁVEL

TÍTULO DA AÇÃO, 
PROGRAMA, 
PROJETO E/

OU INICIATIVA

SUJEITOS 
PRIORITÁRIOS

OBJETIVOS
ÁREA GEOGRÁFICA 
DE ABRANGÊNCIA

MAPEAMENTO FASE 1

1. SMS Programa saúde 
na Copa

Profi ssionais da rede 
hoteleira, de bares 
e restaurantes.

Capacitar e qualifi car profi ssionais da rede 
hoteleira, de bares e restaurantes em ações 
de comunicação e educação em saúde 
garantindo o atendimento efi ciente tanto para 
a população local quanto para os turistas.

Barra/Pituba, Costa Azul/
Patamares, Jagauribe/
Aleluia, Centro Histórico: 
Campo Grande /Água 
de Meninos, Calçada/
Enseada dos Taineiros

2. UNIJORGE Campanha de 
prevenção à AIDS

Alunos e 
comunidades 
do entorno

Sensibilizar a comunidade universitária 
a respeito da temática

Bairro da Paralela

3. AECID Promoção de 
equidade racial 
e o combate ao 
racismo estrutural 
entre a população 
afrodescendente 
do Brasil

A comunidade do 
bairro do Candeal

Geral: redução dos níveis de pobreza entre 
os habitantes do bairro do Candeal.

Específi co: estimular o crescimento 
econômico a partir do turismo cultural por 
meio de uma governança comunitária.

Bairro do Candeal

4. SECULT-BA Ações de 
formação do 
programa cultura 
na Copa

Toda a população 
que habita a 
cidade-sede e suas 
respectivas regiões 
metropolitanas

Qualifi car, na área da cultura, os moradores 
das cidades-sede da Copa do Mundo para 
atender às demandas trabalhistas que surgirão 
em virtude dos megaeventos esportivos. 

Salvador e Região 
Metropolitana

5. SETRE-COQUAP Programa 
Qualifi ca Bahia

Pessoas entre 19 e 
59 anos em situação 
de vulnerabilidade 
econômica e 
desempregados.

Qualifi car os trabalhadores em situação de 
desemprego do Estado da Bahia para atender às 
demandas do mercado de trabalho relacionadas 
aos eventos esportivos de 2013 e 2014.

Salvador

6. SETUR-BA Qualifi cação 
Profi ssional 
para Condutores 
de Táxi

Taxistas Capacitar os condutores de táxi para prestar 
atendimento altamente qualifi cado com vistas a suprir 
a demanda das Copas das Confederações e da Copa 
do Mundo. Capacitá-los para que os mesmos possam 
prestar informações referentes aos pontos turísticos 
prioritários da cidade e da Região Metropolitana, 
além de oferecer formação na área de idiomas. 

Salvador e Região 
Metropolitana.

7. SETUR-BA Qualifi cação 
profi ssional 
de atores do 
comércio informal 
e ambulantes 
do município 
de Salvador.

Profi ssionais do 
comércio informal de 
alimentos e bebidas 

Objetivo geral: promover a qualifi cação dos 
profi ssionais informais e ambulantes de modo a 
aperfeiçoar o perfi l empreendedor e capacitá-los para 
melhorar o atendimento prestado de maneira que haja 
impacto direto na qualidade do serviço oferecido.

Centro antigo/ centro 
histórico e bairros adjacentes, 
Liberdade, Orla Atlântica, 
Faixa Litorânea da Barra 
a Itapuã, bairro da Ribeira 
ao bairro do Bonfi m 

8. UNEB- Legados Projeto Legados 
Sociais para 
a Copa 2014 
(Projeto está 
ligado à 
Pró-Reitoria 
de Extensão 
Universitária)

Crianças, jovens 
e idosos de 16 
municípios baianos

Potencializar o legado social da Copa do Mundo 
2014, fortalecendo as organizações e movimentos 
sociais de Salvador. O projeto é amplo e trabalha 
no desenvolvimento de quatro áreas, a saber: 
qualifi cação profi ssional, ações socioeducativas nas 
escolas e comunidades, meio ambiente e cidadania

Salvador e mais 
16 municípios

33



AÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E INICIATIVAS QUE TÊM A JUVENTUDE COMO SUJEITOS PRIORITÁRIOS

INSTITUIÇÃO 
RESPONSÁVEL

TÍTULO DA AÇÃO, 
PROGRAMA, 
PROJETO E/

OU INICIATIVA

SUJEITOS 
PRIORITÁRIOS

OBJETIVOS
ÁREA GEOGRÁFICA 
DE ABRANGÊNCIA

9. UNEB 
Incubadora 
Tecnológica de 
Cooperativas 
Populares (ITCP)

Ampliando Ações 
e Consolidando 
Parcerias

Mulheres e homens 
moradores de 
bairros populares de 
Salvador. Membros 
de cooperativas 
populares e redes de 
economia solidária

Contribuir para a inserção socioeconômica 
de parcelas da população excluídas pelo 
processo de acumulação capitalista na 
perspectiva de economia popular solidária.

Salvador e Região 
Metropolitana

10. SECULT 
Bahia- Centro 
de Formação

Cursos de 
educação 
profi ssional 
(técnico nível 
médio em dança, 
qualifi cação 
em dança, 
qualifi cação 
em música, 
qualifi cação em 
artes visuais, 
qualifi cação 
em teatro)

Crianças jovens 
e adultos 
preferencialmente 
da rede pública 
de ensino

Formar e qualifi car no campo artístico 
crianças, jovens e adultos, em especial, 
afrodescendentes, moradores de bairros 
populares e alunos da rede pública de ensino.

Região Metropolitana 
de Salvador

11. SETUR-BA Enfrentando a 
exploração sexual 
de crianças e 
adolescentes

Trabalhadores do 
turismo em geral

Visa a sensibilizar e capacitar agentes do trade 
turístico para atuar no fortalecimento dos direitos 
humanos de crianças, adolescentes e jovens.

Salvador, Itaparica, Vera 
Cruz e Mata de São João

MAPEAMENTO FASE 2

12. Aliança de 
Redução de Danos

Prevenção ao uso 
abusivo de drogas 
em ambientes 
escolares do 
Estado da Bahia.

Diretores de 
escolas públicas 
estaduais que serão 
multiplicadores da 
metodologia com os 
jovens das escolas.

Objetivo é instrumentalizar/capacitar os gestores 
escolares na área de álcool e outras drogas para 
que eles possam oferecer suporte/orientações aos 
alunos que apresentam problemas decorrentes do 
uso abusivo de álcool e outras drogas e também a 
seus familiares na perspectiva da redução de danos.

No primeiro ano de execução 
do projeto, será a Região 
Metropolitana de Salvador e 
a região de Feira de Santana. 
Nos anos subsequentes 
serão envolvidas outras 
cidades do Estado da Bahia. 

Na Bahia, o Pacto pela Vida 
identifi cou 20 municípios que 
enfrentam sérias questões 
relacionadas à criminalidade 
e eles foram elencados pelo 
Pacto como municípios 
prioritários para ações 
como as que desenvolvem a 
Aliança de redução de Danos. 
Atualmente, a Aliança atua 
em seis desses municípios 
que compõem a Região 
Metropolitana e Feira de 
Santana, ao longo do projeto 
o objetivo é atender a outros 
municípios identifi cados 
como prioritários pelo 
Pacto pela Vida.
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13. Odara Instituto 
da Mulher Negra

Gol de Placa: 
mulheres negras 
discutindo a Lei 
Geral da Copa.

Mulheres 
afrodescendentes

O objetivo principal do projeto é formar mulheres e 
jovens ambulantes, a partir de ofi cinas de cidadania 
itinerante, para que elas sejam multiplicadoras 
e mobilizadoras de discussões críticas sobre 
o processo da Copa do Mundo em Salvador. 
Outro objetivo é discutir a Lei Geral da Copa, 
para obter informações precisas que garantam o 
direito ao uso do espaço público que é o espaço 
de trabalho dessas mulheres e jovens.

Salvador

14. 
Superintendência 
de Políticas para 
as Mulheres da 
Prefeitura Municipal 
de Salvador

Ofi cina de 
formação de 
multiplicadores de 
direitos sexuais 
e reprodutivos 
e promoção da 
saúde materna

Lideranças 
comunitárias, 
conselheiros de 
direitos da mulher, 
da saúde e da 
assistência social, 
representantes 
religiosos da 
matriz africana, 
professores, agentes 
comunitários de 
saúde, entre outros.

Formar e sensibilizar homens e mulheres nas 
comunidades para a promoção dos direitos 
sexuais e reprodutivos e para a saúde materna.

Projeto teve início no 
centro de Salvador, 
mas posteriormente 
foi abrangendo outras 
comunidades como, por 
exemplo, Pelourinho, 
Tancredo Neves, 
Mussurunga, Liberdade.

15. Centro de 
Defesa da Criança 
e do Adolescente 
Yves de 
Roussan- CEDECA 

Capacitação e 
prevenção ao 
enfrentamento da 
violência sexual 
das crianças e 
adolescentes do 
trade turístico

Trabalhadores do 
trade de turismo, 
motoristas de táxi 
e indiretamente 
os turistas

Projeto visa a capacitar trabalhadores do setor 
turístico no desenvolvimento de ações de prevenção, 
mobilização e enfrentamento às questões de 
exploração sexual de crianças e adolescentes, 
durante a realização dos megaeventos esportivos.

Hotéis de Salvador, Ilha de 
Itaparica e Mata de São João

16. Serviços 
Nacional de 
Aprendizagem 
Comercial- SENAC

Senac em campo 
– Eixo Programa 
de Alimentos 
Seguros (Baianas 
de Acarajé)

Baianas vendedoras 
de acarajé

Aperfeiçoar os profi ssionais para receber 
adequadamente a demanda turística dos 
megaeventos esportivos, a partir de capacitações na 
área de alimentação a fi m de qualifi car os profi ssionais 
na área de produção, manipulação e comercialização 
de alimentos prontos para o consumo.

Região Metropolitana 
de Salvador

17. Serviço Social 
do Transporte e 
Serviço Nacional de 
Aprendizagem do 
Transporte- SEST/
SENAT

O transporte 
e a Copa

Trabalhadores 
que compõem, 
essencialmente, o 
transporte urbano, e 
formam a base deste 
programa: motoristas 
de transportes de 
turismo, motoristas 
de transporte coletivo 
de passageiros 
e outras funções 
que desenvolvam 
atividades que 
estão diretamente 
relacionadas ao 
atendimento de 
qualidade no setor do 
transporte, tais como: 
agentes de bordo 
(Ônibus de Turismo) 
e atendentes de 
empresas de táxi, 
locadoras de veículos 
e cobradores.

Contribuir para o desenvolvimento do setor de 
transporte, em especial motoristas de transportes 
de turismo, motoristas de transporte coletivo 
de passageiros, cobradores, agentes de bordo, 
atendentes de empresas de táxi, locadoras de 
veículos, preparando e qualifi cando a mão de 
obra para atendimento com qualidade esperada 
pelos visitantes de Salvador, durante o período de 
preparação e realização da Copa do Mundo de 2014.

Salvador
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18. Serviço Social 
do Transporte e 
Serviço Nacional de 
Aprendizagem do 
Transporte- SEST/
SENAT

Taxista Nota 10 Taxistas O objetivo do Programa Taxista Nota 10 
é qualifi car os taxistas de todo o país 
para a Copa do Mundo em 2014.

Nacional, nas 12 
cidades-sede da Copa 
do Mundo de 2014.

19. Serviço de 
Apoio ao Micro 
e Pequeno 
Empresário- 
SEBRAE

Programa 
SEBRAE 2014- 
Eixo Turismo

Baianas do acarajé, 
vendedores 
ambulantes e taxistas

Objetivo específi co para dentro do eixo turismo para 
os vendedores ambulantes e taxistas: capacitar 
os vendedores na área de segurança alimentar, 
comercialização, atendimento ao cliente, a fi m 
de oferecer um serviço de melhor qualidade.

Fomento ao empreendedorismo e incentivo para 
que profi ssionais como as baianas do acarajé, 
ambulantes e motoristas de táxi se formalizem 
como microempreendedores individuas (MEI) e 
dessa maneira deixem de atuar na informalidade.

Prioritariamente Salvador e 
Região Metropolitana, mas 
há alguns eixos do programa 
que serão ofertados em 
Mata de São João e Porto 
Seguro, devido à utilização 
dessas cidades como 
espaço de concentração 
das equipes durante a 
Copa e por serem roteiros 
turísticos importantes 
dentro do Estado da Bahia

Metas e resultados esperados
De maneira geral, as metas e os resultados esperados das ações, programas, 

projetos e/ou iniciativas estão relacionados aos objetivos das atividades que serão 
realizadas. Alguns programas especifi cam a quantidade de pessoas que se espera 
atingir a partir do desenvolvimento das ações, enquanto outros ampliam as metas 
e resultados esperados para o desenvolvimento de habilidades de vida e compe-
tências profi ssionais.

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO – A maioria das instituições já iniciou suas 
atividades. Em alguns casos, os projetos desenvolvidos já estão consolidados na 
instituição e são oferecidos de maneira permanente pelas organizações, a saber: 
SETRE (Programa Trilha), Cipó (Oi-Kabum), Bahia Street, Associação de Moradores 
e Amigos do Centro Histórico de Salvador, Instituto Cultural Benefi cente Steve Biko, 
Projeto Axé, CRIA, Fundação Cidade Mãe, Escola Olodum, SESI (Projeto ViraVida) 
e GAPA.

ORÇAMENTO DISPONÍVEL – A maioria das instituições possui orçamento e/ou 
fi nanciamento para realizar suas ações, porém outras informaram estar buscan-
do fi nanciamento para dar prosseguimento ou mesmo iniciar suas atividades (N= 
7), são elas: SMED (A copa vai à escola), SUSPREV (Programa Guardiões da Paz) 
Coletivo Martin Luther King, Iao Ilê Augusto Omolú, Instituto Cultural Benefi cente 
Steve Biko, Lar Assistencial Franco Belcaro e Instituto Mídia Étnica (Encontro de 
Jovens Comunicadores Periféricos).

PARCERIAS – A maioria das instituições possui parcerias para desenvolver 
suas ações, as quais não estão centradas apenas no apoio fi nanceiro, mas con-
templa também parcerias técnicas, de mobilização e de articulação.
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QUADRO 2A Ações, programas, projetos e/ou iniciativas segundo as metas e 
resultados esperados, cronograma de implantação, orçamento disponível e parceiros

AÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E INICIATIVAS QUE TÊM A JUVENTUDE COMO SUJEITOS PRIORITÁRIOS

INSTITUIÇÃO 
RESPONSÁVEL/ 

TÍTULO DA AÇÃO, 
PROGRAMA, 
PROJETO E/

OU INICIATIVA

METAS E RESULTADOS ESPERADOS
CRONOGRAMA DE 

IMPLANTAÇÃO
ORÇAMENTO 
DISPONÍVEL

PARCEIROS

MAPEAMENTO FASE 1

1. ABAV- 

“Conhecendo 
minha cidade”

Conscientizar jovens de escolas públicas e 
que transitam pelo centro da cidade sobre 
a importância do turismo, para prepará-
los para atuar como monitores mirins.

Espera-se que a capacitação 
favoreça a inserção destes jovens em 
agências de viagem para trabalharem 
como instrutores e estagiários.

- Segunda fase do 
projeto tem início 
em março/2013

- Finaliza em 
dezembro/2014

Média de 300 
a 320 mil reais 
por semestre.

Prefeitura Municipal de Salvador: apoio 
fi nanceiro (85% do orçamento) e apoio 
técnico (divulgação, infraestrutura 
e articulação com as escolas)

2. CESE- 

“Projeto OJU 
OMO – Olhar da 
Juventude.

Realizar:

- 08 ofi cinas de capacitação em saúde, 
direitos sexuais e reprodutivos;

- 08 rodas de diálogo sobre o tema da 
saúde, direitos sexuais e reprodutivos;

- 01 intercâmbio com grupos de 
jovens e adolescentes para troca 
de experiência e formação.

- Início: 
setembro/2012

- Término: 
dezembro/2013

Orçamento total: 
R$34.080,00

UNFPA: aporte fi nanceiro (maior parte) 
e cooperação técnica na formulação, 
implementação, documentação, avaliação 
e disseminação de boas práticas.

3. SMED (COEL)-

“A Copa vai à escola”

- Constituir cidadãos mais conscientes 
de seu papel no mundo;

- Estimular a busca pelo 
conhecimento de novas culturas;

- Estabelecer laços de simpatia para 
com outros povos e culturas;

- Troca de conhecimentos esportivos;

- Troca de trabalhos culturais 
construídos pelos próprios alunos.

- Início: 
setembro/2011

- Término: 
dezembro/2014

Atualmente 
sem orçamento 
disponível

- SMED: apoio técnico (a partir do programa 
educação esportiva, são responsáveis 
por realizar o contato com o Escritório 
Municipal da Copa do Mundo em 
Salvador (ECOPA) e viabilizar o transporte 
dos palestrantes até as escolas).

- Escritório Municipal da Copa do 
Mundo- Salvador (ECOPA): apoio técnico 
(responsável por contatar os ex-jogadores).

- SMED- Coordenadoria Esportiva: apoio 
técnico (estabelecem o contato com os 
professores de educação física e com os 
professores das disciplinas regulares, a fi m de 
viabilizar o torneio e abordar aspectos culturais 
dos países participantes da Copa do Mundo).

- Secretaria Estadual de Educação e 
Cultura (SEC-BA): apoio técnico (mobilizar 
alunos e professores do ensino médio para 
participarem do Projeto A Copa vai à Escola).

4. SETRE – 

“Programa Trilha”

- Que o programa contribua para que 
os jovens deem continuidade a sua 
formação e qualifi cação profi ssional 
após o término do mesmo.

Projeto 
permanente, 
cronograma anual.

- Cursos duram 
4 meses

R$ 10.270.000 
(dez milhões 
e duzentos e 
setenta mil reais).

- Comitê Gestor, responsável pelo programa, 
é composto por diversos setores. 

- SETRE: aporte fi nanceiro e 
desenvolvimento do projeto.

- SECULT-BA: foi responsável pelo 
desenvolvimento de uma parte do 
projeto, o Programa nas Trilhas 
das Artes e aporte fi nanceiro.

- Secretaria de Políticas para as Mulheres 
(SPM): em 2013 está prevista uma 
parceria com esta Secretaria, mas não 
soube informar que tipo de parceria será 
estabelecida (técnica, fi nanceira, ou outras)
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5. SUSPREV- 

“Programas 
Guardiões da Paz”

Reduzir o número de ocorrências na 
escola-piloto relacionadas à depredação 
do prédio da escola, como pichação 
e vandalismo (quebra de carteiras), 
desrespeito aos funcionários da escola, 
professores, faxineiros e merendeiros, 
e número de conflitos entre os alunos.

2012- Projeto-
piloto na Escola 
Municipal Calafate.

2013- Perspectiva 
de realizar 
parcerias com 
mais quatro 
escolas.

Não há 
orçamento 
disponível e 
contam com 
aporte fi nanceiro 
pontual de alguns 
voluntários do 
programa.

- Guardas Municipais: são educadores 
voluntários e contribuem pontualmente 
com um aporte econômico.

- Escola Municipal do Calafate: 
escola-piloto do projeto.

- Universidade das Dunas (UNIDUNAS): 
apoio técnico (impressão dos fôlderes)

6. CIPÓ- 

“Oi KABUM! Escola 
de Arte e tecnologia 
de Salvador”.

- Realização de mostras e elaboração de 
produtos durante a realização do curso 
(por exemplo, vídeos, fotos, jornais, etc.).

 - Elaboração de produtos de arte e 
comunicação que benefi ciem de alguma 
maneira outros jovens da comunidade.

- Inserção do jovem no mercado 
de trabalho e motivá-lo para que 
ele dê prosseguimento a sua 
formação após o curso. 

Início: 2004, 
primeira turma 
se formou em 
novembro. 

O curso é 
permanente e 
tem a duração 
de 18 meses.

Em média 1 
milhão de reais 
por ano.

Oi Futuro: aporte fi nanceiro e 
idealizadora do programa.

7. SECULT-BA- 

“Na Trilha das Artes”

Contribuir com a qualifi cação profi ssional 
dos jovens, com o apoio na busca do 
primeiro emprego, com a inclusão 
social e a promoção da cidadania.

Planejamento 
do curso: 2011

Início do curso: 
maio/2012 

Término do curso: 
novembro/2012

Haverá a 
segunda edição 
do programa 
em 2013.

Informação 
não disponível

Secretaria do Trabalho, Renda e Esporte 
(SETRE): aporte fi nanceiro é da secretaria 
responsável pelo Programa Trilha, do qual 
o Programa Trilha das Artes faz parte. 

ONG Cipó: apoio técnico 
(executora dos cursos);

Instituto Ofi cina da Cidadania: apoio 
técnico (executora dos cursos);

Rede de Profi ssionais Solidários 
pela Cidadania: apoio técnico 
(executora dos cursos).

8. Bahia Street-

“Projeto Bahia 
Street: Quebrando 
o ciclo da pobreza 
com educação 
e cidadania”

O projeto atua no reforço escolar de 
crianças e adolescentes do ensino 
fundamental, em uma perspectiva 
pedagógica que fortaleça o interesse 
pela melhoria e permanência 
educacional, tendo como meta 
influenciar na melhoria do Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica 
(IDEB) que na Bahia e, especifi camente 
em Salvador, está abaixo da média 
prevista pelo Ministério da Educação.

Projeto 
permanente 
da instituição, 
cronograma anual. 

Início das 
atividades: após 
o Carnaval/2013

Finalização 
das atividades: 
dezembro/2013. 

O Projeto 
atualmente 
encontra-se com 
o apoio do IAF 
(InterAmerica 
Foundation) e da 
instituição Sou 
Digna. Os apoios 
concedidos pelas 
duas instituições 
custeiam 
parcialmente os 
gastos fi nanceiros 
do Bahia Street, 
e os demais 
consumos são 
supridos a partir 
de doações de 
populares e 
ações culturais 
desenvolvidas 
pela instituição.

IAF  Inter American Foundation :  
Pagamento das estagiárias, formação 
para os professores, contabilidade, 
reforma do prédio, pré- vestibular.

Sou Digna :  Pagamento do administrativo, 
alimentação, material pedagógico. 

Lucille Simon Foundation : Alimentação, 
informática, capoeira.
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INSTITUIÇÃO 
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PROGRAMA, 
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MAPEAMENTO FASE 2

9. Associação 
de Moradores 
e Amigos do 
Centro Histórico 
de Salvador- 

“Ponto de Cultura: 
a Bahia de Castro 
Alves e Rui Barbosa”

Inclusão digital do público atendido 
para a melhora no rendimento 
escolar e em sua capacidade de 
comunicação com o mundo, além de 
trabalhar na perspectiva da educação 
patrimonial para sua conservação. 

Estimular a leitura entre jovens 
e adolescentes e a utilização da 
internet como fonte de conhecimento 
e qualifi cação social.

Divulgar entre os jovens a história 
dos personagens históricos baianos 
Castro Alves e Rui Barbosa.

Projeto teve 
início em 2009 e, 
atualmente, é uma 
ação permanente.

R$ 60.000 
(sessenta 
mil reais)

Secretaria de Cultura do Estado da 
Bahia- apoio fi nanceiro e técnico.

10. Associação 
Recreativa e 
Cultural Bloco 
Carnavalesco 
Kizumba- 

“Ponto de Cultura 
– cursos, ofi cinas 
e palestras”

Incentivar e capacitar os jovens 
para buscar oportunidades de 
trabalho a partir do que foi aprendido 
durante os cursos e ofi cinas.

Aguardando 
fi nanciamento 
para iniciar 
as ações.

Previsão de 
término: fev./2014

R$ 60.000 
(sessenta 
mil reais)

Ministério da Cultura- apoio fi nanceiro;

Ofi cina de Investigação Musical da 
Bahia – empresa que fabrica e vende 
instrumentos – oferece o espaço 
físico e auxílio na estrutura básica.

Secretaria da Cultura da Bahia- apoio fi nanceiro 

11. Centro 
Humanitário de 
Apoio à Mulher-

“Projeto de 
Formação: faça a 
sua campanha de 
sensibilização”

Formar 40 professores do ensino 
médio nas temáticas do projeto: tráfi co 
de mulheres e exploração sexual 
relacionada ao turismo sexual; 

Sensibilização de cerca de 480 alunos; 

Duas campanhas feitas pelos alunos para 
a atuação em futuras escolas de Salvador

O programa 
está ativo desde 
setembro de 
2011 com data 
para fi nalizar em 
janeiro de 2014

R$167.936,00 Volkart Vision- apoio fi nanceiro;

Cordaid- apoio fi nanceiro;

12.Coletivo Martin 
Luther King Jr.-

“Alteridade e 
Diversidade: Isso 
não tem cor”

Fomentar espaço para politização 
da juventude a partir de 
discussões étnico-raciais. 

Promover a valorização dos eixos 
educação e cidadania como importantes 
fomentadores para o resgaste da 
história da população afrodescendente. 

Proporcionar reflexões com o segmento 
evangélico sobre a importância dos 
valores sociais atrelados às questões 
étnicas, uma vez que a comunidade 
evangélica é formada por amplo 
contingente de afrodescendentes.

Início previsto: 
nov./2013

Término: 
maio/2014

Não possui 
orçamento 
disponível até 
o momento.

Sem parcerias.

13. Iao Ilê Augusto 
Omolu- 

“Festival de Dança 
no Gueto”

Incentivar os jovens a alcançar seus 
objetivos relacionados a estudos e à 
constante capacitação profi ssional.

Início: janeiro/2013

Término: 
outubro/2013.

Sem recurso 
fi nanceiro 
disponível

Mais Social - Governo Municipal:  apoio 
eventual com a merenda das crianças, 
oferecendo frutas e verduras.

Pró-Jovem Adolescente - Governo 
Municipal: apoio técnico, pois oferecem 
monitores para as ofi cinas.
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14. Instituto 
cultural Benefi cente 
Steve Biko- 

“Oguntec: Programa 
de fomento à 
ciência e tecnologia 
para jovens 
negros e negras”

Melhoria nos índices de sucesso 
escolar dos estudantes participantes;

Sistematização de um projeto 
pedagógico antirracista e antissexista 
para a educação científi ca;

Materiais didáticos

Encontros de socialização; 

Palestras e Ofi cinas;

Publicações dos resultados 
alcançados em jornais, revistas, 
jornais on-line, sites da internet etc.;

Participação dos membros do projeto 
em eventos para divulgação da iniciativa 
e multiplicação da experiência;

Apresentação aos órgãos públicos dos 
resultados obtidos no programa para 
a tomada de iniciativas no âmbito das 
políticas públicas de ciência e tecnologia.

Em 2013, apenas 
um dos eixos do 
programa está 
em execução. 
Trata-se do curso 
preparatório 
OGUNTEC (eixo 
elevação da 
escolaridade): 
São cerca de 35 
Jovens estudantes 
negros e negras do 
ensino médio de 
escolas públicas 
(essa turma teve 
início em março de 
2011. Com duração 
de 03 anos, esta 
turma tem aulas 
previstas até 
dezembro de 2013);

Sem recursos 
fi nanceiros 
disponíveis.

Sem parcerias

15.Junior 
Achievement Bahia-

“Programa Minha 
Empresa”

Atender 20 turmas ao longo de 2013, 
com um total de 600 jovens. 

Estimular os jovens a serem agentes 
de transformações, a desenvolver 
autonomia e capacidade para tomar 
decisões e realizar seus objetivos. 

Previsão início: 
julho/2013

Término: 
novembro/2013

Valor estimado 
R$100.000 reais

Possuem algumas parcerias de apoio 
fi nanceiro que não foram especifi cadas.

16. Lar Assistencial 
Franco Belcaro- 

“Dançart: A arte 
de dançar”

Diminuir a evasão escolar das escolas 
públicas localizadas no centro da 
cidade. A instituição acredita que uma 
das maneiras de atingir esse objetivo 
seria realizando um trabalho em rede 
com várias organizações a fi m de 
impactar na diminuição da evasão 
escolar, problema que atualmente atinge 
Salvador de maneira considerável. 

Início: 2011

Término: 2012

A instituição 
pretende seguir 
com suas ações 
e está buscando 
fi nanciamento para 
o ano de 2013.

Sem 
fi nanciamento 
até o momento

Sem parcerias até o momento

17. Centro Projeto 
Axé de defesa e 
proteção da criança 
e do adolescente- 

“Educação de Rua”

Espera-se que estes jovens 
retornem às suas famílias, à 
escola e à vida comunitária.

Projeto 
permanente na 
instituição. O 
programa está 
ativo há quase 23 
anos e não possui 
data para fi nalizar.

R$ 417.601,50 Governo do Estado da Bahia- 
parceira fi nanceira

Axé Itália- mobilização social e busca 
por parcerias internacionais.
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18. Centro de 
Referência Integral 
de adolescentes 
(CRIA)-

 “Programa de 
Formação Inicial 
e Continuada em 
Teatro-educação 
e Dinamização 
Cultural”

Que ao fi nal do projeto, que dura 3 
anos, os jovens sejam capazes de 
trilhar seus projetos de vida de forma 
íntegra e de maneira solidária, além de 
contribuir para que eles sejam cidadãos 
conscientes e mais responsáveis.

Projeto 
permanente da 
instituição e a 
formação ofertada 
dura 3 anos.

Cerca de 1 milhão 
de reais por ano.

Fundação Ford: aporte fi nanceiro.
Pão para o mundo: aporte fi nanceiro.
Johnson: aporte fi nanceiro.
União Europeia: aporte fi nanceiro.
Secretaria de Justiça, Cidadania 
e Direitos Humanos do Estado da 
Bahia: aporte fi nanceiro pontual.
Secretaria da Saúde do Estado da 
Bahia: aporte fi nanceiro pontual.
Secretaria de Promoção da Igualdade Racial 
do Estado da Bahia: aporte fi nanceiro pontual.
UFBA/Instituto da ciência e formação- 
apoio técnico e disponibilização de 
estagiários de biblioteconomia. 
Instituto do Patrimônio Artístico e 
Cultural da Bahia (IPAC): a biblioteca do 
CRIA está localizada no Instituto.
Faculdade FIB e Estácio RJ: parceria para a 
prática de estágio dos alunos de serviço social.

19. Fundação 
Cidade Mãe- 

“Cumprimento 
de Medidas 
socioeducativas 
em meio aberto”

Socialização de 100% dos que cumprem 
medidas socioeducativas e são 
encaminhados à Fundação Cidade Mãe. 

Projeto contínuo 
desde junho 
de 2005.

R$ 2000 (dois mil 
reais) mensais.

Informação não disponível

20. Fundação 
Cidade Mãe- 

“Unidades 
Educativas”

Qualifi car 30% das crianças e 
adolescentes atendidos pelo programa.

Projeto contínuo 
desde 2005.

R$ 370.000,00 Informação não disponível

21. Instituto de 
desenvolvimento 
interdisciplinar 
pesquisa educação 
e saúde – IDIPES

Formação de 20 jovens em Salvador 
e 20 em São Francisco do Conde.

Criar uma rede de combate à intolerância 
religiosa entre os próprios jovens.

Criar um seminário teológico 
de educação religiosa e realizar 
um culto ecumênico.

O projeto iniciou 
as atividades de 
planejamento, 
reuniões e 
articulação com 
as comunidades 
e lideranças 
religiosas 
em 2011. 

Início das 
atividades com os 
jovens: abril/2013- 
projeto-piloto.

O projeto não 
possui uma fonte 
de fi nanciamento 
externa, pois é 
uma proposta 
institucional.

Parcerias de cooperação/mobilização 
com as comunidades envolvidas no 
projeto, como Feira de Santana, e das 
instituições religiosas como Igreja Batista 
de Nazareth e catequeses cristãs.

22. Associação 
Carnavalesca Bloco 
Afro Olodum- 

“Programa 
Aprendiz Olodum”

Formação profi ssional de jovens 
para o mercado cultural

É uma atividade 
permanente da 
Escola Olodum, 
mas que depende 
de fi nanciamento, 
portanto o 
cronograma 
depende do 
fi nanciamento que 
o projeto tem.

Cerca de 150 
mil reais

Petrobras – recursos fi nanceiros para a 
estrutura física, material e pagamentos das 
bolsas e dos profi ssionais envolvidos;

UNEB – espaço físico para formação e 
reconhecimento da certifi cação dos cursos;

ACBEU – bolsas de inglês para os alunos;

Secretaria da Educação do Estado da 
Bahia – mobilização de jovens.
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23. Associação 
Carnavalesca Bloco 
Afro Olodum- 

“Curso de 
Empreendedorismo 
Cultural”

Capacitar 30 jovens por ano. Projeto 
permanente na 
instituição e o 
cronograma de 
execução depende 
do fi nanciamento.

São quatro 
módulos de 240 
horas-aula.

R$ 200.000 
(duzentos 
mil reais)

Sem parcerias no momento

24. Associação 
Carnavalesca Bloco 
Afro Olodum- 

“Formação de 
Lideranças”

Atender todos os alunos que estão 
matriculados na Escola Olodum.

Cronograma 
depende do 
fi nanciamento.

60 mil reais para 
cada grupo de 
30 alunos

Informação não disponível

25. Serviço Social 
da Indústria-SESI- 

“Projeto ViraVida”

Inserção de 120 jovens, 
anualmente, no Projeto;

Capacitar profi ssionalmente 
100% dos jovens atendidos;

Matrículas de 100% dos 
educandos no Ensino Regular;

Encaminhar e manter 80% dos 
jovens no mundo do trabalho.

- O Projeto 
ViraVida- PVV foi 
Implementado em 
Salvador em 2009

Início das 
atividades com os 
jovens: abril/2010.

 O Projeto não tem 
data para encerrar 
as suas ações, 
porém para cada 
jovem inserido, 
durante doze 
meses, o ViraVida 
oportuniza 
atendimento e 
encaminhamento 
psicossocial 
e pedagógico, 
educação 
continuada, 
educação 
profi ssional, 
educação 
empreendedora, 
educação para 
qualidade de vida e 
encaminhamento 
ao mundo do 
trabalho.

O custo de 
execução anual 
por aluno é de 
R$ 18.643,95 
e é fi nanciado 
com recursos 
da própria 
instituição.

Instituições Encaminhadoras 
(Acolhedora/Proteção):

Rede Municipal de Enfrentamento à Violência 
Sexual contra Crianças e Adolescentes

Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social (CREAS), Conselhos 
Tutelares, Juizados da Infância e Juventude, 
Ministério Público, Fundação da Criança e 
do Adolescente (FUNDAC), dentre outros.

Instituições Formadoras

Educação Profi ssional: SENAI, 
SENAC e SEST/SENAT;

Educação Empreendedora: SEBRAE;

Cooperativismo: Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Corporativismo (SESCOOP);

Educação para Qualidade de Vida: SESC 
(esporte, arte, cultura, lazer e saúde);

Educação Básica: SESI – Unidade de 
Educação de Jovens e Adulto, SEC BA � 
Colégio Estadual Celina Pinho e Colégio 
Estadual Carneiro Ribeiro Filho.

Instituições Mobilizadoras/Articuladoras

Ministério do Trabalho e Emprego 
(Tem) � Superintendência Regional 
do Trabalho e Emprego.

Instituições Contratantes

Caixa Econômica Federal;

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;

Banco do Brasil;

Banco do Nordeste.

Outros (apoiadores):

Centro de Integração Empresa Escola – CIEE;

Ensino Social Profi ssionalizante – ESPRO;

Empresas Industriais, Comerciais 
e Prestadoras de Serviços;

ONGs (Associação das Comunidades 
Paroquiais de Mata Escura e Calabetão- 
Acopamec, Lar Pérolas de Cristo, 
Associação dos Alagados Heloisa Maím).
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26. CIPÓ- 

“Juventude, 
comunicação 
e políticas de 
saúde: incidência e 
prevenção contra 
a violência e o 
abuso de drogas”.

Formar jovens para o monitoramento 
de políticas públicas na área da 
saúde com foco na ação contra a 
violência e o uso abusivo de álcool e 
outras drogas, a partir do uso criativo 
e estratégico da comunicação;

Realizar ações de intervenção 
social comunitária com atores 
sociais estratégicos, mobilizando a 
comunidade para o fortalecimento 
das políticas de saúde local;

Mobilizar e qualifi car a cobertura dos 
meios de comunicação de massa para 
agendamento social de boas práticas de 
cultura de paz e ações para a prevenção, 
desuso ou uso responsável de álcool e 
outras drogas com adolescentes e jovens.

Informação não 
disponível.

Informação não 
disponível.

Informação não disponível.

27. CIPÓ – 

“Agência de 
Comunicação do 
Subúrbio�Ano III”

Fortalecer a Agência de Comunicação 
do Subúrbio como espaço mobilizador 
das ações dos adolescentes 
nas suas comunidades;

Promover a formação e mobilização 
direta de 100 adolescentes do 
Subúrbio Ferroviário como Agentes de 
Comunicação para o Desenvolvimento, 
com foco na Garantia de Direitos 
de Crianças e Adolescentes;

Implementar ações de comunicação 
para o desenvolvimento com foco em 
Garantia de Direitos, mobilizando cerca de 
1.000 pessoas que atuam no Subúrbio;

Contribuir para que os adolescentes 
e as comunidades se envolvam 
na consolidação da Agência e na 
garantia dos direitos infantojuvenis, 
por meio da avaliação e socialização 
dos resultados e da construção de 
um plano de sustentabilidade para a 
Agência de Comunicação do Subúrbio;

Produzir peças de comunicação 
educativas e mobilizadoras, de 
autoria dos agentes, com temas 
estratégicos para o desenvolvimento 
da sua comunidade, em especial: 
desenvolvimento sustentável, educação, 
vulnerabilidade infantojuvenil, cultura, 
equidade de raça, equidade de gênero;

Disseminar a Metodologia da Agência de 
Comunicação para o Desenvolvimento 
para outras três cidades da Bahia, em 
parceria com instituições locais.

Início: abril/2013

Término: 
abril/2014

Informação não 
disponível.

Informação não disponível.
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28. Grupo de Apoio 
à prevenção à 
AIDS- GAPA- 

“Plataforma de 
Solidariedade- 
Prevenção à AIDS 
através da arte”

Atender um público de 3.000 pessoas 
durante o ano com as apresentações 
da peça Viaje na Prevenção;

Realizar as apresentações da peça 
em 10 cidades e ter o cadastro 
de 40 escolas parceiras;

Contribuir com o aperfeiçoamento 
de habilidades dos jovens em 
temas como gênero, saúde sexual e 
reprodutiva, questões étnico-raciais, 
AIDS e DSTs, de maneira que os jovens 
possam ministrar ofi cinas e assumir a 
coordenação de grupos de discussão 
sobre esses temas com outros jovens;

Contribuir com o aperfeiçoamento 
profi ssional dos jovens na área de 
teatro e apresentações a partir do 
desenvolvimento de habilidades em 
ofi cinas de manuseio de máquinas 
fotográfi cas, câmeras de fi lmagem, 
aparelhos de sonorização, produção 
de cenários e adereços, entre outras.

É um projeto 
que é executado 
há 10 anos pela 
instituição. 

Início das 
atividades com os 
jovens: maio/12

Término do 
projeto: fi nal de 
junho/2013

R$ 250.000 
(duzentos 
e cinquenta 
mil reais)

Petrobras – apoio fi nanceiro.

Prefeituras Municipais das cidades em que 
acontecem as apresentações dos espetáculos 
via Secretaria de Educação, Saúde, Assistência 
Social e Turismo: mobilização e articulação.

SEBRAE: parceria técnica. Os profi ssionais 
do SEBRAE ministram ofi cinas específi cas 
que visam a preparar os jovens para o 
mundo no trabalho (ofi cinas de como 
elaborar currículo, como se comportar em 
uma entrevista de emprego, em dinâmicas 
de grupo, ética do trabalho, etc.).

Associações Comunitárias: 
mobilização e articulação;

29. Grupo de Apoio 
à prevenção à 
AIDS- GAPA- 

“Manos do Bem: 
rede de jovens pelo 
controle à AIDS 
e pelos direitos 
humanos”

Realizar pelo menos 18 
apresentações durante o ano.

Pautar pelo menos 12 temáticas no 
blog do projeto mensalmente.

Fortalecer a rede de jovens em 
Salvador e Região Metropolitana.

O projeto 
começou em 2006 
e já teve duas 
versões trienais.

Início das 
atividades: 
fevereiro/2013.

Término das 
atividades: 
janeiro/2014.

60 mil euros Manos Unidas (Espanha): apoio fi nanceiro.

Escolas públicas de Salvador: 
mobilização e articulação.

Artistas locais: participam como convidados 
em algumas apresentações dos jovens.

30. Instituto Mídia 
Étnica-IME- 

“Rede Correio Nagô: 
construindo rede 
de informação no 
Nordeste brasileiro”.

Informação não fornecida O projeto teve 
início no fi nal de 
2011 e vai fi nalizar 
em março/2013.

Estão buscando 
fi nanciamento 
para a próxima 
edição do projeto. 
A previsão é que o 
projeto recomece 
no segundo 
semestre de 2013 
e tenha ações 
por mais 1 ano.

150 mil dólares. 
Para a próxima 
edição ainda não 
há fi nanciamento.

Fundação Kellogg- apoio fi nanceiro.

Instituto Steve Biko- apoio técnico.

CESE- apoio técnico.

Instituo Iris- apoio técnico na área de 
tecnologia e na parte administrativa. Também 
funcionou como instituição intermediária para 
o recebimento dos recursos fi nanceiros. 

31. Instituto Mídia 
Étnica-IME- 

“Projeto VOJO: 
ampliando vozes 
quilombolas por 
meio do celular”.

A partir desse projeto-piloto criar 
uma metodologia de trabalho para 
o uso da metodologia VOJO para as 
comunidades quilombolas em geral. 

Que a partir desse projeto-piloto 
a experiência possa ser replicada 
em outros Estados do Brasil.

Início: abril/2013 
e as atividades 
durarão 6 
meses como 
projeto-piloto.

15 mil dólares. Fundação Ford – apoio fi nanceiro.

Massachusetts Institute of Tecnology 
(MIT)- parceiro técnico.
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32. Instituto Mídia 
Étnica-IME- 

“Jovens produtores 
culturais”

Despertar o interesse dos jovens para 
a carreira de produtores culturais.

Planejamento 
das ações: 
fevereiro/2013

Início das 
atividades: 
maio/2013

O curso terá 
duração de três 
meses, pois é um 
curso introdutório. 

10 mil dólares Ong Levantamos: apoio fi nanceiro.

Ong Olodum: apoio técnico e de mobilização.

33. Instituto 
Mídia Étnica-IME-
Encontro de jovens 
comunicadores 
periféricos. 

Criação e sustentabilidade de uma rede 
de jovens comunicadores periféricos

Aumento da participação político-social 
dos jovens comunicadores periféricos.

O encontro 
está previsto 
para acontecer 
no segundo 
semestre/2013.

Ainda não 
há recurso 
disponível.

Ainda não há parceiros para a ação.

34.Secretaria 
para Assuntos 
Internacionais e 
da Agenda Bahia 
– SERINTER-

“Rede Juvenil pelo 
Esporte- REJUPE”.

Inserir o maior número de crianças e 
adolescentes em atividades esportivas 
a partir de programas executados por 
organizações governamentais e ONGs. 

Inserir crianças, adolescentes, jovens 
e seus familiares em atividades que 
estão sendo disponibilizadas dentro do 
programa da Copa do Mundo, como: 
formação profi ssional para jovens, 
cursos de idiomas (inglês e espanhol), 
capacitação profi ssional na área de 
turismo, transporte, serviços de hotelaria 
e restaurantes, entre outras. Diante da 
grande oferta de cursos e capacitações 
devido aos megaeventos esportivos, 
se espera que essas oportunidades 
possam ser aproveitadas também pelos 
adolescentes e jovens baianos para que 
cada vez mais a cidade esteja sendo 
preparada para o cidadão baiano.

A rede foi lançada 
em 2011 e ela 
vai se estender 
até 2014, mas 
o objetivo é de 
que a rede seja 
fortalecida e que 
as ações tenham 
continuidade 
a partir das 
ações das 
organizações que 
continuarão e das 
representações 
da juventude que 
irão permanecer 
e trazer cada vez 
mais jovens para 
as discussões.

Sem informação 
disponível

Atualmente, a REJUPE é composta por 15 
organizações e cada uma mobiliza dois 
adolescentes para participar da rede, seriam:

- Instituto Fazer e Acontecer 
(executora da rede)

- CIPÓ

- Instituto Aliança

- Instituto IBES

- UNICEF

- Projeto Fundação Cidade Mãe

- Fundação da Criança e do Adolescente

- Superintendência de Esporte 
do Estado da Bahia

- Coordenação de Esporte da Secretaria 
do Trabalho do Estado da Bahia

- Secopa

- CEDECA

- Projeto Axé

- Secretaria Estadual de Educação

- Centro de Educação e Cultura Popular

- Associação das Comunidades Paroquiais 
de Mata Escura e Calabetão- ACOPAMEC

- Cooperação para o desenvolvimento 
e morada humana

- Esporte Clube Ipiranga conveniado 
com o Instituto IRIS.

35. Instituto de Ação 
Social e Cidadania 
Mão Amiga

“Ofi cina de 
Cidadania, Cultura 
de Paz e Direitos 
Humanos”

Realizar em 40 escolas públicas ofi cinas 
de Cultura de Paz e Direitos Humanos para 
formar multiplicadores da Cultura da Paz 
e atingir 20% dos respectivos familiares. 

Realizar ciclos de palestras em escolas 
públicas com familiares e comunidade; 

Realizar marchas de jovens pela 
Cultura de Paz dentro da Marcha 
Nordestina pela Cultura da Paz e 
Não Violência para Adolescentes; 

Produzir um livro de 48 páginas com 3 
mil exemplares sobre Cultura da Paz;
Elaborar um site com informações 
coletadas durante o projeto 
e as criações artísticas.

Início previsto: 
agosto/2013

Término: 
março/2014

Não tem 
orçamento 
disponível. Custo 
estimado do 
projeto: 360 
mil reais. Estão 
aguardando 
resposta da 
Secretaria de 
Justiça, Cidadania 
e Direitos 
Humanos do 
Estado da Bahia.

FETIPA (Fórum de Erradicação do 
Trabalho Infantil do Estado da Bahia) 
realizará a mobilização das escolas 
e articulação inicial do projeto. 

CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos 
das Crianças e dos Adolescentes: realizará 
a mobilização das escolas e possivelmente 
haverá um fundo para o projeto. 
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MAPEAMENTO FASE 1

1. SMS -

“Programa 
Saúde na Copa”

- Instruir 2.800 
profi ssionais*

Do segundo semestre de 
2012 a maio de 2013

Não informado Coordenadoria de Saúde Ambiental 
que envolve todos os órgãos do setor, 
a saber: Vigilância Sanitária, Vigilância 
Epidemiológica, Vigilância de Saúde Ambiental, 
Coordenação Municipal de DST/AIDS, 
Centro de Controle de Zoonoses e Centro 
de Referência à Saúde do Trabalhador.

Sindicato de Hotéis, Restaurantes, 
Bares e Similares de Salvador e 
Litoral (SHRBS): não informado

Federação Baiana de Hospedagem e 
Alimentação (FeBHA): não informado

2. UNIJORGE-
IMAS (Centro 
Universitário 
Jorge Amado 
- Instituto 
Multidisciplinar 
de Assistência à 

“Campanha 
de prevenção 
à AIDS”

- Fortalecer a 
comunidade interna do 
centro universitário � 
25 mil alunos, em sua 
maioria, mulheres;

- Que os alunos se 
tornem multiplicadores 
da metodologia nas 
comunidades no entorno;

- Mapeamento das 
necessidades para 
tratamento de AIDS 
na região em parceria 
com a Prefeitura;

- Incentivo à pesquisa 
na área do HIV.

Não informado Não informado UNAIDS e Prefeitura Municipal de Salvador: 
ainda em fase de negociação.

* Fonte: http://www.saude.salvador.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1147:programa-
saude-na-copa-benefi cia-centro-historico&catid=39:noticias
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3. AECID- 

“Promoção de 
equidade racial 
e o combate 
ao racismo 
estrutural entre 
a população 
afrodescendente 
do Brasil”. 

- Contribuir com o 
reconhecimento da 
comunidade como um 
ponto turístico e cultural. 

- Contribuir com a 
elaboração e divulgação 
dos produtos turísticos 
do bairro do Candeal;

- Elevar o capital 
humano e social da 
própria comunidade;

- Fortalecer a infraestrutura 
da comunidade;

- Desenvolver uma 
agenda cultural do 
bairro do Candeal;

- Fortalecer a governança 
comunitária e participativa.

- Primeiras reuniões de 
planejamento: setembro/2011

- Início do projeto: junho/2012, 
quando ocorre a primeira 
reunião de Comitê Gestor.

- Término do Projeto: 
dezembro/2013

Em média 600 mil 
euros, referentes ao 
custo total do projeto. 

A AECID contribui 
com 100 mil euros e 
os 500 mil restantes 
são captados de 
outras fontes locais.

Prefeitura Municipal de Salvador: responsável 
pelo suporte institucional do projeto e 
infraestrutura. Há várias Secretarias envolvidas 
e as mesmas acabam contribuindo no 
desenvolvimento do projeto a partir de suas 
especifi cidades. São elas: Secretaria Municipal 
de Promoção Social e Combate à Pobreza 
(SEMPS), Secretaria Municipal de Reparação 
(SEMUR), Secretaria Municipal de Educação 
(SMED), Secretaria Municipal de Ordem 
Pública (SEMOP) e Gabinete do Prefeito .

ABC/MRE (Agência Brasileira de 
Cooperação / Ministério das Relações 
Internacionais): apoio técnico 
(acompanhamento e avaliação do projeto);

AECID: apoio técnico (acompanhamento, 
avaliação) e aporte fi nanceiro para o projeto.

SALTUR (Empresa de Turismo S/A- Prefeitura 
de Salvador): apoio técnico (responsável 
pela capacitação turística e apoio no 
desenvolvimento do roteiro turístico do bairro);

ALAS (Associação Lactomia Ação 
Social), Nove de Outubro, ADPROCAM e 
Pracatum: apoio mobilização/articulação 
(associações comunitárias do Candeal 
que além de representar a comunidade, 
são parceiras em todas as ações).

SEBRAE: apoio técnico (capacitação e 
consultoria na área de levantamento 
de dados e informações). 

4. SECULT-BA- 

“Ações de 
formação do 
programa cultura 
na Copa”

- Qualifi car profi ssionais 
ligados à área cultural 
para suprir a demanda 
trabalhista que surgirá, 
primeiramente, durante 
a Copa do Mundo e, 
posteriormente, espera-
se que essa mão 
de obra qualifi cada 
supra a demanda 
existente na cidade.

- Capacitar e qualifi car 
1.250 pessoas.

Início previsto para 
princípio de 2013. 

A maioria dos cursos 
acontecerá em 2013. 

Término: antes de junho/2014.

Apenas o Ministério 
da Cultura (Minc) 
tem essa informação 
precisa. 

O projeto ainda 
está em fase de 
negociação entre 
os Estados e a 
federação. 

O projeto está ligado ao Ministério da 
Cultura em parceria com o Ministério 
do Trabalho e as cidades-sede.

Possivelmente, haverá uma parceria como 
os Institutos Federais e o Sistema S, porém a 
decisão está a cargo do Ministério da Cultura. 

47



AÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E INICIATIVAS QUE TÊM A JUVENTUDE COMO SUJEITOS PRIORITÁRIOS DE MANEIRA INDIRETA

INSTITUIÇÃO 
RESPONSÁVEL/ 

TÍTULO 
DA AÇÃO, 

PROGRAMA, 
PROJETO E/

OU INICIATIVA

METAS E RESULTADOS 
ESPERADOS

CRONOGRAMA DE 
IMPLANTAÇÃO

ORÇAMENTO 
DISPONÍVEL

PARCEIROS

5. SETRE-
COQUAP- 

“Programa 
Qualifi ca Bahia”

- Formar 2.480 
trabalhadores até o fi nal 
de 2012 no Estado da 
Bahia. Em Salvador a 
meta é a formação de 
1.000 trabalhadores. 

Primeira fase
Início: outubro de 2012.
Término: Março de 2013.

Segunda fase
O próximo programa 
Qualifi ca Bahia também irá 
priorizar formações voltadas 
para a Copa do Mundo, de 
acordo com as demandas 
necessárias e há a previsão 
de que as formações tenham 
início em junho de 2013.

Não há orçamento 
específi co para 
a ação da Copa � 
usaram parte do 
orçamento disponível 
na Secretaria para 
atender à demanda 
da Copa, em torno 
de R$ 1.000.000,00.

Não há parcerias até o momento.

6. SETUR-
BA- DQC e 
Certifi cação- 

“Qualifi cação 
Profi ssional 
para Condutores 
de Táxi”

- Realização de dois 
seminários com duração 
de 4 horas cada, que 
abordarão temas 
transversais relacionados 
ao turismo (ainda em 
construção) e/ou que 
abordarão questões 
relacionadas ao transporte, 
Copa e turismo. 

- Capacitar e qualifi car 
1.020 taxistas. Serão 
34 turmas com 30 
vagas cada uma.

Início: Março/2013

Término: Não informado

R$1.200.000,00 Não tem parcerias até o momento.

7. SETUR-BA- 
DQC- 

“Qualifi cação 
profi ssional 
de atores do 
comércio 
informal e 
ambulantes 
do município 
de Salvador”

- Realizar um seminário 
sobre a preparação para 
os grandes eventos, 
entre eles: festas 
populares, Carnaval, 
Copa das Confederações 
e Copa do Mundo.

- Realizar um seminário 
sobre o potencial 
turístico e os atrativos 
da cidade de Salvador.

- Capacitar 600 
trabalhadores informais e 
do comércio ambulante

Início: planejamento 
dezembro/2012;

Início dos cursos março/2013

Término: dezembro/2013

R$ 1.010.276,50 – 
90% do orçamento 
é repassado pelo 
Ministério da Cultura 
(Minc) e 10% é 
contrapartida do 
governo do Estado

Ministério do Turismo: aporte fi nanceiro

8. UNEB

“Projeto 
Legados Sociais 
para a Copa 
2014 (Projeto 
está ligado à 
Pró-Reitoria 
de Extensão 
Universitária)”

Qualifi car 7.800 pessoas 
a partir das ações 
realizadas pelo projeto 

Início: novembro/2011

Término: novembro/2013

Orçamento 
disponível: 5 
milhões de reais. O 
projeto é fi nanciado 
pela SECOPA. 

SECOPA: aporte fi nanceiro

SEBRAE, UNISA (Universidade de Santo 
Amaro): apoio técnico (infraestrutura para 
realizar alguns dos cursos em andamento).

Escolas Públicas de Salvador: apoio técnico 
(infraestrutura para a realização das palestras e 
dos cursos em andamento nas comunidades)
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9. UNEB – ITCP 

“Ampliando 
Ações e 
Consolidando 
Parcerias”

Não informado O projeto deve ser concluído 
em junho de 2013.

Não informado Não informado

10. SECULT-
BA- Centro de 
Formação- 

“Cursos de 
educação 
profi ssional”

Não informado Não informado Não informado Não informado

11. SETUR-BA

“Enfrentando 
a exploração 
sexual de 
crianças e 
adolescentes”

- Formar 200 
multiplicadores do 
turismo na perspectiva 
da garantia de direitos 
e enfrentamento das 
questões relacionadas à 
exploração sexual, para 
que as mesmas possam 
realizar palestras para 
as equipes dos hotéis 
em que elas trabalham.

- Realizar uma Campanha 
Estadual a respeito 
do enfrentamento à 
exploração sexual de 
crianças, adolescentes 
e jovens no contexto 
da Copa do Mundo.

- Criar uma agenda 
única entre os Centros 
de Atendimento à 
Criança e ao Adolescente 
(CCA) e os Centros de 
Convivência da Juventude 
(CCJ) com o objetivo 
de realizar atividades 
comuns relacionadas 
ao enfrentamento 
das questões de 
exploração sexual.

- Elaboração de códigos 
de condutas em casos 
de suspeita durante 
as formações.

- Elaboração de cartilhas 
para os trabalhadores 
do turismo.

- Elaboração de cartazes 
para conscientização 
do público em geral.

As ações acontecerão 
durante o ano de 2013.

O orçamento 
disponibilizado 
pela SETUR é de 
R$ 79.835,00 que 
será repassado 
ao CEDECA que 
irá implementar 
o programa.

CEDECA: Proponente e executor do projeto.

SETUR: Financiador e oferece apoio técnico 
no contato com os trades turísticos e 
na divulgação das ações do projeto.
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MAPEAMENTO FASE 2

12.Aliança 
de Redução 
de Danos- 

“Prevenção ao 
uso abusivo 
de drogas em 
ambientes 
escolares do 
Estado da Bahia”

Capacitar 914 diretores 
escolares para serem 
multiplicadores de ações 
de redução de danos 
juntos aos alunos que 
fazem uso e abuso de 
álcool e outras drogas.

Projeto teve início em 
2012 e durará até 2015

Por ano 500 mil 
reais, sendo o 
fi nanciador das 
ações a Secretaria 
de Educação do 
Estado da Bahia.

O projeto mobiliza a articulação em rede dos 
serviços de saúde e de assistência social, para 
que os diretores possam acessar essa rede 
e saber quais os serviços estão disponíveis 
para atender à demanda no território da 
sua escola. O projeto tem um serviço de 
orientação (0800- Tele coragem) e a partir dele 
os diretores têm a informação sobre quais 
serviços eles podem acessar na sua região. 
Todos os serviços informados a partir desse 
0800 foram visitados pela equipe do projeto

13. Odara 
Instituto da 
Mulher Negra- 

“Gol de Placa: 
mulheres negras 
discutindo a Lei 
Geral da Copa”

Que a partir das ofi cinas 
de discussão de cidadania 
de direitos humanos, as 
participantes possam 
identifi car pontos de 
violação de direitos 
humanos, a fi m de 
fortalecer e enfatizar 
a busca cotidiana pela 
garantia destes direitos;

Apresentar às participantes 
as organizações 
responsáveis em Salvador 
pela promoção dos 
direitos humanos;

Proporcionar espaços 
de diálogo com o 
público que está sendo 
diretamente impactado 
com a Resolução da 
�Lei Geral Copa�. 

Início: dezembro/2012 
(mobilização)

Término: outubro/2013

R$ 25.000 (vinte e 
cinco mil reais)

Fundo Brasil de Direitos Humanos- 
parceria fi nanceira

Associação das baianas de Acarajé - 
parceria de mobilização das baianas;

Comitê Popular da Copa em Salvador - parceria 
de mobilização e apoio técnico na criação da 
metodologia do projeto e debates políticos;

Rede de Mulheres da Economia Solidária - 
parceria de mobilização de mulheres e jovens;

Organização Sou Digna- 
parceria de mobilização.

14. 
Superintendência 
de Políticas para 
as Mulheres- 

“Ofi cina de 
formação de 
multiplicadores 
de direitos 
sexuais e 
reprodutivos e 
promoção da 
saúde materna”.

Formar 25% dos 
participantes como 
multiplicadores para que 
os mesmos possam 
implementar os planos 
de ações elaborados 
durante as ofi cinas.

Um dos resultados 
esperados é de que os 
participantes sejam 
multiplicadores e 
promotores dos direitos 
sexuais e reprodutivos 
e da promoção da 
saúde materna.

Ainda não possuía 
informações sobre o 
cronograma de implantação 
em 2013 devido ao 
orçamento que ainda 
não estava disponível.

Sem informações 
disponíveis. 

UNFPA- apoio técnico
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15. Centro 
de Defesa da 
Criança e do 
Adolescente 
Yves de 
Roussan-CEDECA 

“Capacitação e 
prevenção ao 
enfrentamento 
da violência 
sexual das 
crianças e 
adolescentes do 
trade turistico”

Capacitar 300 profi ssionais 
do setor turístico.

Espera-se que os 
profi ssionais, após a 
capacitação, tenham 
ações mais engajadas nas 
campanhas e ações de 
enfrentamento à violência 
e exploração sexual de 
crianças e adolescentes. 

Outra meta é que as 
capacitações ofereçam 
orientações para que os 
profi ssionais saibam como 
agir diante de possíveis 
suspeitas de violação 
de direitos das crianças 
e dos adolescentes. 
Haverá a construção de 
um código de conduta 
que será construído 
durante as formações 
e, posteriormente, 
será distribuído aos 
profi ssionais.

O projeto foi aprovado no 
fi nal de 2012 e em março 
de 2013 foram iniciadas as 
primeiras ações (contato com 
a rede hoteleira e produção 
de material). O projeto será 
concluído em fevereiro/2014. 

R$ 79.835 Secretaria Estadual de Turismo do 
Estado da Bahia – apoio fi nanceiro.

Associação Brasileira da Indústria Hoteleira 
(ABIH): mobilização/articulação.

Associação Brasileira de Bares e Restaurantes 
(ABRASEL): mobilização/articulação.

Sindicato dos Taxistas: 
mobilização/articulação.

16. Serviço 
Nacional de 
Aprendizagem 
Comercial- 
SENAC

“Senac em 
campo- Eixo 
Programa de 
Alimentos 
Seguros (Baianas 
do Acarajé)”

Capacitação de 300 
baianas vendedoras 
de acarajé

Início das atividades em 2012

Previsão de término: fi m 
de 2013 com possibilidade 
de renovação para 2014.

Não informado. Secopa- apoio fi nanceiro

Associação das Baianas de Acarajé- 
parceria de mobilização e articulação.

17. Serviço Social 
do Transporte e 
Serviço Nacional 
de Aprendizagem 
do Transporte- 
SEST/
SENAT-

“O transporte 
e a Copa”

Qualifi car 960 motoristas 
de transporte coletivo 
de passageiros e de 
turismo, priorizando os 
que irão circular pelos 
sete pontos mágicos da 
cidade de Salvador;

Qualifi car 600 cobradores, 
agentes de bordo, 
atendentes de empresas 
de táxi e locadoras de 
veículos no período 
de 2012 a 2014.

Início das atividades: 
janeiro/2013

Término: maio/2014

Não informado. SECOPA- parceria fi nanceira
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18. Serviço Social 
do Transporte e 
Serviço Nacional 
de Aprendizagem 
do Transporte- 
SEST/
SENAT- 

“Taxista nota 10”

Capacitação de 80.000 
taxistas até 2013

O Programa Taxista 
Nota 10 foi iniciado em 
novembro de 2011 e terá 
duração de 36 meses

Não informado. Este Programa é uma parceria entre CNT/
Escola de Transporte/SEST SENAT e 
SEBRAE para oferecer capacitação aos 
taxistas nos idiomas inglês e espanhol e 
na área de gestão de negócios, ambos na 
modalidade de Ensino a distância. Foram 
realizadas ações conjuntas para divulgação do 
programa, além das divulgações individuais 
que cada serviço executor está realizando.

19. Serviço de 
Apoio ao Micro 
e Pequeno 
Empresário 
– SEBRAE- 

“SEBRAE 2014”.

Metas para o Eixo 
Turismo: atender 240 
CNPJs em 2013 e 180 
CNPJs em 2014

Início: 2012

Término: 2014

Mais de 1 milhão 
de reais para todo o 
Projeto SEBRAE/2014

SEBRAE nacional- aporte fi nanceiro.

SEBRAE local- aporte fi nanceiro.

Associações de classe- apoio de mobilização 

Federação do Comércio – apoio de 
mobilização e aporte fi nanceiro

Federação das Indústrias – apoio de 
mobilização e aporte fi nanceiro

Sindicato dos profi ssionais – 
apoio de mobilização.

Ações, programas, projetos e/ou iniciativas que abordam ou irão abordar te-
mas vinculados ao mandato do UNFPA
De maneira geral, as 54 ações, projetos, programas e/ou iniciativas que com-

põem o mapeamento abordam temas ligados ao mandato do UNFPA, a saber: 
direitos humanos e cidadania; direitos da população jovem; participação social 
juvenil; direitos sexuais e reprodutivos; prevenção de DST e AIDS; equidade de gê-
nero; enfrentamento à violência; uso de álcool e outras drogas; e enfrentamento à 
exploração sexual e ao tráfi co de pessoas. Alguns destes temas aparecem tanto 
como o objetivo principal quanto como um tema a ser abordado a partir dos módu-
los dos cursos, em alguns casos com carga horária específi ca. Em determinadas 
ações, projetos, programas e/ou iniciativas os temas são ou serão contemplados 
de maneira transversal. 

Vale a pena destacar que, dos temas investigados, a questão dos direitos hu-
manos e cidadania aparece na maioria (n=45) das ações, programas, projetos e/
ou iniciativas tanto como o tema preponderante quanto como tema que concentra 
atividades relacionadas ao objetivo principal dos projetos e/ou que será contem-
plado em ofi cinas e cursos. Equidade racial (n= 37), equidade de gênero (n=36), di-
reito da população jovem e participação social (n=34), enfrentamento à exploração 
sexual (n=33), enfrentamento à violência (n=31) e uso de álcool e outras drogas 
(n=27) aparecem como temas em mais da metade das ações, projetos, progra-
mas e/ou iniciativas mapeadas. Apesar de os direitos sexuais e reprodutivos e da 
prevenção à DST e AIDS aparecerem em menos da metade dos casos analisados 
(n=25 para ambos), os mesmos fazem parte do objetivo principal e/ou são con-
templados a partir de atividades específi cas na maioria das ações investigadas 
(direitos sexuais e reprodutivos n=17; prevenção à DST e AIDS n=14). 
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Vale a pena ressaltar que a questão do enfrentamento ao tráfi co de pessoas 
aparece em duas ações importantes: como objetivo principal do projeto execu-
tado pelo Centro Humanitário de Apoio à Mulher que visa a formar professores 
multiplicadores para que esta temática seja trabalhada com os e as jovens, e a 
partir das ações desenvolvidas pelo Centro de Referência Integral de Adolescentes 
(CRIA) que, além de abordar o tema em suas atividades formativas, tem envolvi-
do os jovens e as jovens e as técnicas e os técnicos da instituição no Comitê de 
Enfrentamento ao Tráfi co de Pessoas.

A tabela e o quadro a seguir sintetizam os dados relatados anteriormente e 
apresentam possibilidades de interlocução entre as instituições que relataram ter 
como objetivo principal e/ou ação dentro do projeto os temas relativos aos direitos 
humanos e cidadania, equidade de gênero, enfrentamento à violência, equidade 
racial, prevenção à DST e AIDS, direito da população jovem e participação social, 
enfrentamento à exploração sexual, uso de álcool e outras drogas e direitos sexu-
ais e reprodutivos.

TABELA 1: Quantidade de ações, programas, projetos e/ou iniciativas que traba-
lham com temas relacionados ao mandato do UNFPA

TEMA

QUANTIDADE DE AÇÕES, PROGRAMAS, 
PROJETOS E/OU INICIATIVAS EM QUE O TEMA 

APARECE COMO OBJETIVO PRINCIPAL E/
OU COMO UM MÓDULO ESPECÍFICO

QUANTIDADE DE AÇÕES, PROGRAMAS, 
PROJETOS E/OU INICIATIVAS EM 

QUE O TEMA APARECE DE MANEIRA 
TRANSVERSAL AO LONGO DO PROJETO

TOTAL

Direitos Humanos e Cidadania 30 15 45

Equidade Racial 23 14 37

Equidade de Gênero 23 13 36

Direito da População Jovem 
e Participação Social

25 09 34

Enfrentamento à exploração sexual 24 09 33

Enfrentamento à violência 18 13 31

Uso de álcool e outras drogas 12 15 27

Direitos sexuais e reprodutivos 17 08 25

Prevenção de DSTs e AIDS 14 11 25

Enfrentamento ao tráfi co de pessoas 02 0 02
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QUADRO 3A: Ações, programas, projetos e/ou iniciativas que contemplam temas 
relacionados ao mandato do UNFPA nos objetivos principais e/ou como temas 
abordados nas atividades no desenvolvimento do projeto 

D
IR

EI
TO

S 
H

U
M

AN
O

S 
E 

CI
DA

DA
N

IA

1. AECID: Promoção de equidade racial e o combate ao racismo estrutural entre a população afrodescendente do Brasil

2. ABAV: Conhecendo minha cidade

3. CESE: Projeto OJU OMO – Olhar da Juventude

4. CIPÓ: Oi KABUM! Escola de Arte e tecnologia de Salvador

5. SECULT-BA: Na Trilha das Artes 

6. SECULT-BA: Ações de formação do programa cultura na Copa

7. SETRE: Programa Trilhas

8. SETRE: Qualifi ca Bahia

9. SMED-COEL: A Copa vai à Escola

10. UNEB: Legados Sociais para a Copa de 2014

11. Fundação Cidade Mãe: Cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto

12. Fundação Cidade Mãe: Unidades Educativas

13. GAPA: Plataforma de Solidariedade- Prevenção à AIDS através da arte

14. GAPA: Manos do Bem: rede de jovens pelo controle à AIDS e pelos direitos humanos

15. IDIPES: Combate à intolerância religiosa e a intolerância à Lei 10639/2003

16. Instituto Mídia Étnica: Rede Correio Nagô: construindo rede de informação no Nordeste brasileiro

17. Instituto Mídia Étnica: Projeto VOJO: ampliando vozes quilombolas por meio do celular

18. Instituto Mídia Étnica: Encontro de jovens comunicadores periféricos

19. Instituto Mídia Étnica: Jovens Produtores Culturais

20. SEBRAE: Programa SEBRAE 2014 Eixo Turismo

21. SERINTER: Rede Juvenil pelo Esporte- REJUPE

22. Superintendência de Políticas para as Mulheres: Ofi cina de formação de multiplicadores 
de direitos sexuais e reprodutivos e promoção da saúde materna.

23. Associação de Moradores e Amigos do Centro Histórico de Salvador: Ponto de Cultura: a Bahia de Castro Alves e Rui Barbosa

24. Associação Recreativa e Cultural Bloco Carnavalesco Kizumba: Ponto de Cultura – cursos, ofi cinas e palestras

25. Centro Humanitário de Apoio à Mulher: Projeto de Formação: faça a sua campanha de sensibilização

26. Coletivo Martin Luther King: Alteridade e Diversidade: Isso não tem cor

27. Iao Ilê Augusto Omolu: Festival de Dança no Gueto

28. Instituto Cultural Benefi cente Steve Biko: OGUNTEC-Programa de fomento à ciência e tecnologia para jovens negros e negras

29. Lar Assistencial Franco Belcaro: Dançarte: a arte de dançar

30. Odara Instituto da Mulher Negra: Gol de placa: Mulheres negras discutindo a Lei Geral da Copa
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1. CESE: Projeto OJU OMO – Olhar da Juventude

2. CIPÓ: Oi KABUM! Escola de Arte e tecnologia de Salvador

3. SECULT-BA: Na Trilha das Artes

4. SMED-COEL: : A Copa vai à Escola

5. SETRE: Programa Trilhas

6. SETRE: Qualifi ca Bahia

7. SUSPREV: Programa Guardiões da Paz

8. GAPA: Plataforma de Solidariedade- Prevenção à AIDS através da arte

9. GAPA: Manos do Bem: rede de jovens pelo controle à AIDS e pelos direitos humanos

10. IDIPES: Combate à intolerância religiosa e a intolerância à Lei 10639/2003

11. Instituto Mídia Étnica: Rede Correio Nagô: construindo rede de informação no Nordeste brasileiro

12. Instituto Mídia Étnica: Projeto VOJO: ampliando vozes quilombolas por meio do celular

13. Instituto Mídia Étnica: Encontro de jovens comunicadores periféricos

14. Instituto Mídia Étnica: Jovens Produtores Culturais

15. SERINTER: Rede Juvenil pelo Esporte- REJUPE

16. Superintendência de Políticas para as Mulheres: Ofi cina de formação de multiplicadores 
de direitos sexuais e reprodutivos e promoção da saúde materna.

17. Associação de Moradores e Amigos do Centro Histórico de Salvador: Ponto de Cultura: a Bahia de Castro Alves e Rui Barbosa

18. Associação Recreativa e Cultural Bloco Carnavalesco Kizumba: Ponto de Cultura – cursos, ofi cinas e palestras

19. Centro Humanitário de Apoio à Mulher: Projeto de Formação: faça a sua campanha de sensibilização

20. Coletivo Martin Luther King: Alteridade e Diversidade: Isso não tem cor

21. Instituto Cultural Benefi cente Steve Biko: OGUNTEC-Programa de fomento à ciência e tecnologia para jovens negros e negras

22. Junior Achievement Bahia: Programa Minha Empresa

23. Odara Instituto da Mulher Negra: Gol de placa: Mulheres negras discutindo a Lei Geral da Copa
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1. AECID: Promoção de equidade racial e o combate ao racismo estrutural entre a população afrodescendente do Brasil

2. CESE: Projeto OJU OMO – Olhar da Juventude

3. CIPÓ: Oi KABUM! Escola de Arte e tecnologia de Salvador

4. SECULT-BA: Na Trilha das Artes

5. SETRE: Programa Trilhas

6. SUSPREV: Programa Guardiões da Paz

7. CRIA: Programa de Formação Inicial e Continuada em Teatro-educação

8. CRIA: Dinamização Cultural

9. GAPA: Plataforma de Solidariedade- Prevenção à AIDS através da arte

10. GAPA: Manos do Bem: rede de jovens pelo controle à AIDS e pelos direitos humanos

11. IDIPES: Combate à intolerância religiosa e a intolerância à Lei 10639/2003

12. Instituto Mídia Étnica: Rede Correio Nagô: construindo rede de informação no Nordeste brasileiro.

13. Instituto Mídia Étnica: Projeto VOJO: ampliando vozes quilombolas por meio do celular

14. Instituto Mídia Étnica: Encontro de jovens comunicadores periféricos

15. Instituto Mídia Étnica: Jovens Produtores Culturais

16. SERINTER: Rede Juvenil pelo Esporte- REJUPE

17. Superintendência de Políticas para as Mulheres: Ofi cina de formação de multiplicadores 
de direitos sexuais e reprodutivos e promoção da saúde materna.

18. Associação de Moradores e Amigos do Centro Histórico de Salvador: Ponto de Cultura: a Bahia de Castro Alves e Rui Barbosa.

19. Associação Recreativa e Cultural Bloco Carnavalesco Kizumba: Ponto de Cultura – cursos, ofi cinas e palestras.

20. Centro Humanitário de Apoio à Mulher: Projeto de Formação: faça a sua campanha de sensibilização.

21. Instituto Cultural Benefi cente Steve Biko: OGUNTEC-Programa de fomento à ciência e tecnologia para jovens negros e negras

22. Junior Achievement Bahia: Programa Minha Empresa

23. Odara Instituto da Mulher Negra: Gol de placa: Mulheres negras discutindo a Lei Geral da Copa
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1. AECID: Promoção de equidade racial e o combate ao racismo estrutural entre a população afrodescendente do Brasil

2. CESE: Projeto OJU OMO – Olhar da Juventude 

3. CIPÓ: Oi KABUM! Escola de Arte e tecnologia de Salvador

4. SECULT-BA: Na Trilha das Artes

5. SETRE: Programa Trilhas

6. SUSPREV: Programa Guardiões da Paz

7. CRIA: Programa de Formação Inicial e Continuada em Teatro-educação e Dinamização Cultural

8. GAPA: Plataforma de Solidariedade- Prevenção à AIDS através da arte

9. GAPA: Manos do Bem: rede de jovens pelo controle à AIDS e pelos direitos humanos

10. IDIPES: Combate à intolerância religiosa e a intolerância à Lei 10639/2003

11. Instituto Mídia Étnica : Rede Correio Nagô: construindo rede de informação no Nordeste brasileiro

12. Instituto Mídia Étnica: Projeto VOJO: ampliando vozes quilombolas por meio do celular

13. Instituto Mídia Étnica: Encontro de jovens comunicadores periféricos

14. Instituto Mídia Étnica: Jovens Produtores Culturais

15. SESI: Projeto ViraVida

16. SERINTER: Rede Juvenil pelo Esporte- REJUPE

17. Associação de Moradores e Amigos do Centro Histórico de Salvador: Ponto de Cultura: a Bahia de Castro Alves e Rui Barbosa.

18. Associação Recreativa e Cultural Bloco Carnavalesco Kizumba: Ponto de Cultura – cursos, ofi cinas e palestras

19. Centro Humanitário de Apoio à Mulher: Projeto de Formação: faça a sua campanha de sensibilização

20. Coletivo Martin Luther King: Alteridade e Diversidade: Isso não tem cor

21. Iao Ilê Augusto Omolu: Festival de Dança no Gueto

22. Instituto Cultural Benefi cente Steve Biko: OGUNTEC-Programa de fomento à ciência e tecnologia para jovens negros e negras

23. Odara Instituto da Mulher Negra: Gol de placa: Mulheres negras discutindo a Lei Geral da Copa

24. Junior Achievement Bahia: Programa Minha Empresa

25. Instituto de Ação Social e Cidadania Mão Amiga- Ofi cina de Cidadania, Cultura de Paz e Direitos Humanos
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1. AECID: Promoção de equidade racial e o combate ao racismo estrutural entre a população afrodescendente do Brasil

2. CESE: Projeto OJU OMO – Olhar da Juventude 

3. CIPÓ: Oi KABUM! Escola de Arte e tecnologia de Salvador

4. SECULT-BA: Na Trilha das Artes

5. SETRE: Programa Trilhas

6. SETUR: Qualifi cação Profi ssional para Condutores de Táxi

7. SETUR: Qualifi cação profi ssional de atores do comércio informal e ambulantes do município de Salvador

8. SUSPREV: Programa Guardiões da Paz

9. UNEB: Legados Sociais para a Copa de 2014

10. CEDECA: Capacitação e prevenção ao enfrentamento da violência sexual das crianças e adolescentes do trade turístico

11. CRIA: Programa de Formação Inicial e Continuada em Teatro-educação e Dinamização Cultural

12. GAPA: Plataforma de Solidariedade- Prevenção à AIDS através da arte 

13. GAPA: Manos do Bem: rede de jovens pelo controle à AIDS e pelos direitos humanos

14. IDIPES: Combate à intolerância religiosa e a intolerância à Lei 10639/2003

15. Instituto Mídia Étnica: Rede Correio Nagô: construindo rede de informação no Nordeste brasileiro

16. Instituto Mídia Étnica: Projeto VOJO: ampliando vozes quilombolas por meio do celular

17. SERINTER: Rede Juvenil pelo Esporte- REJUPE

18. SESI: Projeto ViraVida

19. Associação Recreativa e Cultural Bloco Carnavalesco Kizumba: Ponto de Cultura – cursos, ofi cinas e palestras

20. Centro Humanitário de Apoio à Mulher: Projeto de Formação: faça a sua campanha de sensibilização

21. Instituto Cultural Benefi cente Steve Biko: OGUNTEC-Programa de fomento à ciência e tecnologia para jovens negros e negras

22. Lar Assistencial Franco Belcaro: Dançarte: a arte de dançar

23. Odara Instituto da Mulher Negra: Gol de placa: Mulheres negras discutindo a Lei Geral da Copa

24. Instituto de Ação Social e Cidadania Mão Amiga- Ofi cina de Cidadania, Cultura de Paz e Direitos Humanos
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1. AECID: Promoção de equidade racial e o combate ao racismo estrutural entre a população afrodescendente do Brasil

2. CESE: Projeto OJU OMO – Olhar da Juventude

3. CIPÓ: Oi KABUM! Escola de Arte e tecnologia de Salvador

4. SECULT-BA: Na Trilha das Artes

5. SETRE: Programa Trilhas

6. Aliança de Redução de Danos: Prevenção ao uso abusivo de drogas em ambientes escolares do Estado da Bahia

7. Instituto Mídia Étnica: Rede Correio Nagô: construindo rede de informação no Nordeste brasileiro

8. Instituto Mídia Étnica: Projeto VOJO: ampliando vozes quilombolas por meio do celular

9. Instituto Mídia Étnica: Encontro de jovens comunicadores periféricos

10. SERINTER: Rede Juvenil pelo Esporte- REJUPE

11. Superintendência de Políticas para as Mulheres: Ofi cina de formação de multiplicadores 
de direitos sexuais e reprodutivos e promoção da saúde materna

12. Associação Recreativa e Cultural Bloco Carnavalesco Kizumba: Ponto de Cultura – cursos, ofi cinas e palestras

13. Centro Humanitário de Apoio à Mulher: Projeto de Formação: faça a sua campanha de sensibilização

14. Coletivo Martin Luther King: Alteridade e Diversidade: Isso não tem cor

15. Instituto Cultural Benefi cente Steve Biko: OGUNTEC-Programa de fomento à ciência e tecnologia para jovens negros e negras

16. Odara Instituto da Mulher Negra: Gol de placa: Mulheres negras discutindo a Lei Geral da Copa

17. Instituto de Ação Social e Cidadania Mão Amiga- Ofi cina de Cidadania, Cultura de Paz e Direitos Humanos

18. Projeto Axé: Educação de rua
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1. ABAV: Conhecendo minha cidade

2. CIPÓ: Oi KABUM! Escola de Arte e tecnologia de Salvador

3. SECULT-BA: Na Trilha das Artes

4. SETRE: Programa Trilhas

5. SUSPREV: Programa Guardiões da Paz

6. Aliança de Redução de Danos: Prevenção ao uso abusivo de drogas em ambientes escolares do Estado da Bahia

7. CRIA: Programa de Formação Inicial e Continuada em Teatro-educação e Dinamização Cultural

8. SERINTER: Rede Juvenil pelo Esporte- REJUPE

9. Associação de Moradores e Amigos do Centro Histórico de Salvador: Ponto de Cultura: a Bahia de Castro Alves e Rui Barbosa

10. Associação Recreativa e Cultural Bloco Carnavalesco Kizumba: Ponto de Cultura – cursos, ofi cinas e palestras

11. Instituto Cultural Benefi cente Steve Biko: OGUNTEC-Programa de fomento à ciência e tecnologia para jovens negros e negras

12. Lar Assistencial Franco Belcaro: Dançarte: a arte de dançar
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1. AECID: Promoção de equidade racial e o combate ao racismo estrutural entre a população afrodescendente do Brasil

2. CESE: Projeto OJU OMO – Olhar da Juventude

3. CIPÓ: Oi KABUM! Escola de Arte e tecnologia de Salvador

4. SECULT-BA: Na Trilha das Artes

5. SETRE: Programa Trilhas

6. UNEB: Legados Sociais para a Copa de 2014

7. CRIA: Programa de Formação Inicial e Continuada em Teatro-educação e Dinamização Cultural

8. GAPA: Plataforma de Solidariedade- Prevenção à AIDS através da arte

9. GAPA: Manos do Bem: rede de jovens pelo controle à AIDS e pelos direitos humanos

10. IDIPES: Combate à intolerância religiosa e a intolerância à Lei 10639/2003

11. Instituto Mídia Étnica: Projeto VOJO: ampliando vozes quilombolas por meio do celular

12. SERINTER: Rede Juvenil pelo Esporte- REJUPE

13. Superintendência de Políticas para as Mulheres: Ofi cina de formação de multiplicadores 
de direitos sexuais e reprodutivos e promoção da saúde materna

14. Associação Recreativa e Cultural Bloco Carnavalesco Kizumba: Ponto de Cultura – cursos, ofi cinas e palestras

15. Centro Humanitário de Apoio à Mulher: Projeto de Formação: faça a sua campanha de sensibilização

16. Instituto Cultural Benefi cente Steve Biko: OGUNTEC-Programa de fomento à ciência e tecnologia para jovens negros e negras

17. Odara Instituto da Mulher Negra: Gol de placa: Mulheres negras discutindo a Lei Geral da Copa
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1. AECID: Promoção de equidade racial e o combate ao racismo estrutural entre a população afrodescendente do Brasil

2. CIPÓ: Oi KABUM! Escola de Arte e tecnologia de Salvador

3. SECULT-BA: Na Trilha das Artes 

4. SETRE: Programa Trilhas

5. SUSPREV: Programa Guardiões da Paz

6. CRIA: Programa de Formação Inicial e Continuada em Teatro-educação e Dinamização Cultural

7. GAPA: Plataforma de Solidariedade- Prevenção à AIDS através da arte

8. GAPA: Manos do Bem: rede de jovens pelo controle à AIDS e pelos direitos humanos

9. SERINTER: Rede Juvenil pelo Esporte- REJUPE

10. Superintendência de Políticas para as Mulheres: Ofi cina de formação de multiplicadores 
de direitos sexuais e reprodutivos e promoção da saúde materna

11. Associação Recreativa e Cultural Bloco Carnavalesco Kizumba: Ponto de Cultura – cursos, ofi cinas e palestras

12. Instituto Cultural Benefi cente Steve Biko: OGUNTEC-Programa de fomento à ciência e tecnologia para jovens negros e negras

13. Lar Assistencial Franco Belcaro: Dançarte: a arte de dançar

14. Universidade Jorge Amado: Instituto Multidisciplinar de Assistência à Saúde
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1. Centro Humanitário de Apoio à Mulher: Projeto de Formação: faça sua campanha de sensibilização

2. Centro de Referência do Adolescente: Programa de formação inicial e continuada em teatro-educação e dinamização cultural

60



RESULTADOS   |   CAPÍTULO 6

QUADRO 3B: Ações, programas, projetos e/ou iniciativas que abordam ou irão 
abordar temas vinculados ao mandato do UNFPA
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1. AECID- “Promoção de equidade racial e o combate ao racismo estrutural entre a população afrodescendente do Brasil”
Está contemplado e está previsto o envolvimento de grupos e parceiros que queiram contribuir  com o desenvolvimento de ações 
sobre a temática na região. Existe a preocupação de o bairro receber uma concentração maior de turistas e de como isso pode ser 
feito de uma maneira ética e responsável, para que as mulheres não sejam vítimas de ações que coloquem em risco seus direitos 
sexuais e reprodutivos.

2. CESE-Projeto OJU OMO – Olhar da Juventude
Superação da sociedade patriarcal e patrimonialista; consideração da identidade masculina para novas relações de gênero. Intervenção 
em diversos espaços como universidades, representação parlamentar, mundo do trabalho no intuito de garantir a equidade de gênero.

3. CIPÓ- Oi KABUM! Escola de Arte e tecnologia de Salvador
Trabalha nos módulos e na confecção dos produtos.

4. SECULT-BA “Na Trilha das Artes”
Esse tema será abordado nas 150 horas do módulo de qualifi cação social.

5. SETRE- “Programa Trilhas”
Este tema será trabalhado no módulo de qualifi cação social (100 horas).

6. SETRE- “Qualifi ca Bahia”
Este tema faz parte dos conteúdos básicos que serão abordados no curso.

7. SETUR- “Qualifi cação profi ssional de atores do comércio informal e ambulantes do município de Salvador”
Na ofi cina de exploração sexual provavelmente este tema aparecerá.

8. SUSPREV- “Programa Guardiões da Paz”
Há palestras no programa que abordam este tema.

9. Aliança de Redução de Danos- “Prevenção ao uso abusivo de drogas em ambientes escolares do Estado da Bahia”
Aparece não necessariamente de forma sistemática, mas ao abordar questões do consumo de drogas e da participação no tráfi co de
entorpecentes há a prevalência do sexo masculino. Já em relação às consequências relacionadas ao uso de drogas, as mulheres são 
mais vulneráveis, podendo ser expostas à prostituição para conseguir dinheiro para manter o consumo, portanto essas questões 
são muito discutidas durante o projeto.

10. Bahia Street- “Projeto Bahia Street: Quebrando o ciclo da pobreza com educação e cidadania”.
É trabalhado de maneira transversal nos projetos.

11. Centro de Defesa da Criança e do Adolescente Yves de Roussan- 
  “Capacitação e prevenção ao enfrentamento da violência sexual das crianças e adolescentes do trade turístico”

Aborda este tema de maneira transversal ao projeto.

12. Centro de Referência Integral de adolescentes (CRIA)-
“Programa de Formação Inicial e Continuada em Teatro-educação e Dinamização Cultural”

Faz parte do projeto e é um dos temas que constam no currículo do curso.

13. Grupo de Apoio à prevenção à AIDS- GAPA- “Plataforma de Solidariedade- Prevenção à AIDS através da arte”
É um dos focos do projeto.

14. Grupo de Apoio à prevenção à AIDS- GAPA- “Manos do Bem: rede de jovens pelo controle à AIDS e pelos direitos humanos”
É um dos focos do projeto.

15. IDIPES- Combate à intolerância religiosa e a intolerância à Lei 10639/2003
É um dos temas que serão abordados nas formações. 

16. Instituto Mídia Étnica- “Rede Correio Nagô: construindo rede de informação no Nordeste brasileiro”
É um dos focos do projeto, aparece tanto nos cursos como nas reportagens produzidas pelas jovens.

17. Instituto Mídia Étnica- Projeto VOJO: ampliando vozes quilombolas por meio do celular
Fará parte das discussões do projeto com os jovens.

18. Instituto Mídia Étnica- Encontro de jovens comunicadores periféricos
É um dos temas que será abordado no encontro

19. Instituto Mídia Étnica- Jovens Produtores Culturais
Será um dos temas do projeto.

20. SENAC- SENAC em campo- Eixo Programa de Alimentos Seguros (Baianas de Acarajé)�
Tema transversal ao projeto

21. SERINTER- Rede Juvenil pelo Esporte- REJUPE
É um dos focos do projeto, e cada instituição participante deve trazer dois representantes de cada sexo para que haja um equilíbrio 
na composição da rede. A recomendação é de que a rede seja inclusiva e busque a participação de adolescentes e jovens de vários 
segmentos: negros, índios, meninos em cumprimento de medidas socioeducativas e pessoas com necessidade especiais.

22. SEST/SENAT “O transporte e a Copa”
O tema é abordado de maneira transversal nas capacitações.
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23. SEST/SENAT “Taxista nota 10” 
O tema é abordado de maneira transversal nas capacitações.

24. Superintendência de Políticas para as Mulheres- 
“Ofi cina de formação de multiplicadores de direitos sexuais e reprodutivos e promoção da saúde materna”

É um dos focos do projeto.

25. Associação Carnavalesca Bloco Afro Olodum- Aprendiz Olodum
O tema é trabalhado de maneira transversal ao projeto.

26. Associação Carnavalesca Bloco Afro Olodum- Empreendedorismo Cultural
O tema é trabalhado de maneira transversal ao projeto.

27. Associação Carnavalesca Bloco Afro Olodum- Formação de Lideranças
O tema é trabalhado de maneira transversal ao projeto.

28. Associação de Moradores e Amigos do Centro Histórico de Salvador- “Ponto de Cultura: a Bahia de Castro Alves e Rui Barbosa”.
Tema abordado nas ofi cinas sociais

29. Associação Recreativa e Cultural Bloco Carnavalesco Kizumba- “Ponto de Cultura – cursos, ofi cinas e palestras”
Tema abordado nas ofi cinas de cidadania

30. Centro Humanitário de Apoio à Mulher- Projeto de Formação: faça a sua campanha de sensibilização�
Objetivo geral do projeto

31. Iao Ilê Augusto Omolu- Festival de Dança no Gueto
É um dos temas transversais do projeto.

32. Instituto Cultural Benefi cente Steve Biko- OGUNTEC: Programa de fomento à ciência e tecnologia para jovens negros e negras
O tema é abordado durante os encontros semanais, com duração de 02 horas/cada, na disciplina Cidadania e Consciência Negra.

33. Junior Achievement Bahia- Programa Minha Empresa
Tema abordado durante a estruturação das miniempresas.

34. Odara Instituto da Mulher Negra- Gol de placa: Mulheres negras discutindo a Lei Geral da Copa
É um dos módulos da ofi cina de direitos humanos.

35. Projeto Axé- Educação de Rua
É um dos temas transversais do projeto e é abordado durante as rodas de diálogo com os jovens.

36. Instituto de Ação Social e Cidadania Mão Amiga- Ofi cina de Cidadania, Cultura de Paz e Direitos Humanos
Trabalhada de maneira transversal ao projeto. Há a preocupação em incluir mulheres na equipe técnica, ressaltando a
importância da equidade de gênero.
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1. AECID- “Promoção de equidade racial e o combate ao racismo estrutural entre a população afrodescendente do Brasil”

É um tema transversal ao programa, pois, quando se trabalha a governança participativa, a proposta é de que benefícios do programa 
atinjam diretamente a comunidade. Além de um dos objetivos do projeto ser o de potencializar o desenvolvimento social.

2. ABAV- “Conhecendo minha cidade”
Ao abordar a questão do patrimônio histórico da cidade, contemplará noções de cidadania. Além disso, um dos cursos ofertados 
será sobre “formação cidadã”.

3. CESE-Projeto OJU OMO – Olhar da Juventude
Homens e mulheres como sujeitos de direitos – econômicos, sociais, culturais e ambientais, exercitados na articulação com grupos e 
movimentos de Direitos Humanos, a exemplo do Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH), da Plataforma Dhesca 
(Plataforma Brasileira de Direitos Humanos, Econômicos, Culturais e Ambientais), das comissões parlamentares, nas conferências e 
atividades de monitoramento.

4. CIPÓ- Oi KABUM! Escola de Arte e tecnologia de Salvador
Trabalha nos módulos e na confecção dos produtos.

5. SECULT- BA “Ações de formação do programa cultura na Copa”
Aparecerá na própria metodologia de trabalho, pois alguns dos módulos dos cursos vão abordar aspectos deste tema. 

6. SECULT-BA “Na Trilha das Artes”
Este tema será abordado nas 150 horas do módulo de qualifi cação social.

7. SMED - COEL “A Copa vai à Escola”
Apesar de não haver um módulo sobre isso, informaram que irão contribuir com a formação do cidadão.

8. SETRE- “Programa Trilhas”
Este tema será trabalhado no módulo de qualifi cação social (100 horas).

9. SETRE- “Qualifi ca Bahia”
Este tema faz partes dos conteúdos básicos que serão abordados no curso.

10. SETUR- “Qualifi cação profi ssional de atores do comércio informal e ambulantes do município de Salvador”
É um conteúdo transversal e haverá um aprofundamento na ofi cina de ética e postura profi ssional.

11. SUSPREV- “Programa Guardiões da Paz”
Os dois temas são trabalhados de maneira transversal, principalmente aspectos relacionados à cidadania.

12. UNEB- “Legados Sociais para a Copa de 2014”
O curso sobre cidadania e ética é sobre esse tema.

13. Aliança de Redução de Danos- “Prevenção ao uso abusivo de drogas em ambientes escolares do Estado da Bahia”
Aparece de maneira transversal no projeto.

14. Bahia Street- “Projeto Bahia Street: Quebrando o ciclo da pobreza com educação e cidadania”.
É trabalhado de maneira transversal nos projetos.

15. Centro de Defesa da Criança e do Adolescente Yves de Roussan- 
“Capacitação e prevenção ao enfrentamento da violência sexual das crianças e adolescentes do trade turístico”

Aborda este tema de maneira transversal ao projeto.

16. Centro de Referência Integral de adolescentes (CRIA)- 
“Programa de Formação Inicial e Continuada em Teatro-educação e Dinamização Cultural”

O tema é abordado de maneira transversal ao projeto na perspectiva da garantia de direitos.

17. Fundação Cidade Mãe- “Cumprimento de Medidas socioeducativas em meio aberto”
É um dos focos do projeto.

18. Fundação Cidade Mãe- “Unidades Educativas”
É um dos focos do projeto.

19. Grupo de Apoio à prevenção à AIDS- GAPA- “Plataforma de Solidariedade- Prevenção à AIDS através da arte”
É um dos focos do projeto.

20. Grupo de Apoio à prevenção à AIDS- GAPA- “Manos do Bem: rede de jovens pelo controle à AIDS e pelos direitos humanos”
É um dos focos do projeto.

21. IDIPES- Combate à intolerância religiosa e a intolerância à Lei 10639/2003
Faz parte do projeto.

22. Instituto Mídia Étnica- “Rede Correio Nagô: construindo rede de informação no Nordeste brasileiro”
É um dos focos do projeto, aparece tanto nos cursos como nas reportagens produzidas pelas jovens.

23. Instituto Mídia Étnica- Projeto VOJO: ampliando vozes quilombolas por meio do celular
Fará parte das discussões do projeto com os jovens.

24. Instituto Mídia Étnica- Encontro de jovens comunicadores periféricos
É um dos temas que será abordado no encontro.
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25. Instituto Mídia Étnica- Jovens Produtores Culturais
Cidadania será um dos temas do projeto.

26. SEBRAE- Programa SEBRAE 2014 Eixo Turismo
É um dos temas transversais do projeto e é contemplado no curso e na consultoria

27. SENAC- SENAC em campo- Eixo Programa de Alimentos Seguros (Baianas de Acarajé)�
Tema transversal ao projeto.

28. SERINTER- Rede Juvenil pelo Esporte- REJUPE
É um dos focos do projeto.

29. SEST/SENAT “O transporte e a Copa”
O tema é abordado de maneira transversal nas capacitações.

30. SEST/SENAT “Taxista nota 10”
O tema é abordado de maneira transversal nas capacitações.

31. Superintendência de Políticas para as Mulheres- 
“Ofi cina de formação de multiplicadores de direitos sexuais e reprodutivos e promoção da saúde materna”

É um dos focos do projeto.

32. Associação Carnavalesca Bloco Afro Olodum- Aprendiz Olodum
O tema é trabalhado de maneira transversal ao projeto.

33. Associação Carnavalesca Bloco Afro Olodum- Empreendedorismo Cultural
O tema é trabalhado de maneira transversal ao projeto.

34. Associação Carnavalesca Bloco Afro Olodum- Formação de Lideranças
O tema é trabalhado de maneira transversal ao projeto.

35. Associação de Moradores e Amigos do Centro Histórico de Salvador- “Ponto de Cultura: a Bahia de Castro Alves e Rui Barbosa”.
Tema abordado nas ofi cinas sociais

36. Associação Recreativa e Cultural Bloco Carnavalesco Kizumba- “Ponto de Cultura – cursos, ofi cinas e palestras”
Tema abordado nas ofi cinas de cidadania

37. Centro Humanitário de Apoio à Mulher- “Projeto de Formação: faça a sua campanha de sensibilização”
Objetivo geral do projeto 

38. Coletivo Martin Luther King- Alteridade e Diversidade: Isso não tem cor.
Objetivo principal do projeto

39. Iao Ilê Augusto Omolu- Festival de Dança no Gueto
Objetivo principal do projeto

40. Instituto Cultural Benefi cente Steve Biko- OGUNTEC: Programa de fomento à ciência e tecnologia para jovens negros e negras
O tema é abordado durante os encontros semanais, com duração de 02 horas/cada, na disciplina Cidadania e Consciência Negra

41. Junior Achievement Bahia- Programa Minha Empresa
Tema transversal ao programa.

42. Lar Assistencial Franco Belcaro- Dançarte: a arte de dançar
Objetivo do programa

43. Odara Instituto da Mulher Negra- Gol de placa: Mulheres negras discutindo a Lei Geral da Copa
Objetivo principal do programa

44. Projeto Axé- Educação de Rua
É um dos temas transversais do projeto e é abordado durante as rodas de diálogo com os jovens.

45. Instituto de Ação Social e Cidadania Mão Amiga- Ofi cina de Cidadania, Cultura de Paz e Direitos Humanos
Objetivo macro da instituição e do projeto
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1. AECID- “Promoção de equidade racial e o combate ao racismo estrutural entre a população afrodescendente do Brasil”
É um dos temas trabalhados pelo programa, tanto quando se desenvolvem ações que visam a tornar a comunidade mais segura 
(melhorar a iluminação, o acesso das pessoas à comunidade, etc.) como quando se trabalha a questão da inserção social por 
meio do trabalho, pois ao oferecer mais oportunidades trabalhistas se favorece o desenvolvimento econômico da comunidade 
e isso de certa maneira contribui para a diminuição da violência ou do envolvimento das pessoas com estas questões. 

2. CESE-Projeto OJU OMO – Olhar da Juventude
Reforçando grupos bem como os defensores de Direitos Humanos. Reforço a mecanismos internacionais para denúncia das violações; 
garantir participação no monitoramento das políticas públicas de segurança, em especial nos territórios sob intervenção policial –
UPPs/BSC (Unidades de Polícia Pacifi cadora/Bases Comunitárias de Segurança). Adesão à campanha nacional da Semana contra a 
Violência às Mulheres.

3. CIPÓ- Oi KABUM! Escola de Arte e tecnologia de Salvador
Trabalha nos módulos e na confecção dos produtos.

4. SECULT-BA “Na Trilha das Artes”
Esse tema será abordado nas 150 horas do módulo de qualifi cação social.

5. SECULT-COEL “A Copa vai à Escola”
Informaram que trabalharão de maneira sutil.

6. SETRE- “Programa Trilhas”
Este tema será trabalhado no módulo de qualifi cação social (100 horas).

7. SETUR- “Qualifi cação profi ssional de atores do comércio informal e ambulantes do município de Salvador”
Na ofi cina de exploração sexual provavelmente este tema aparecerá.

8. SUSPREV- “Guardiões da Paz”
Entender as causas que levam à violência é fundamental para a Guarda Municipal, não somente no trabalho dos Guardiões da Paz, 
mas na sociedade de maneira geral.

9. Aliança de Redução de Danos- “Prevenção ao uso abusivo de drogas em ambientes escolares do Estado da Bahia”
Faz parte do projeto, pois tratar as questões da violência como sendo somente consequência do tráfi co de drogas é um dos grandes 
equívocos da política social na área, pois ao atribuir a violência somente ao tráfi co de drogas se reforça o estigma a respeito das pessoas 
que enfrentam problemas decorrentes do uso e abuso de álcool e outras drogas.

10. Bahia Street- “Projeto Bahia Street: Quebrando o ciclo da pobreza com educação e cidadania”.
É trabalhado de maneira transversal nos projetos.

11. Centro de Defesa da Criança e do Adolescente Yves de Roussan- CEDECA- 
“Capacitação e prevenção ao enfrentamento da violência sexual das crianças e adolescentes do trade turístico”

Aborda este tema de maneira transversal ao projeto.

12. Centro de Referência Integral de adolescentes (CRIA)-
 “Programa de Formação Inicial e Continuada em Teatro-educação e Dinamização Cultural”

O tema é abordado de maneira transversal ao projeto, a partir de materiais educativos e peças de teatro.

13. Grupo de Apoio à prevenção à AIDS- GAPA- “Plataforma de Solidariedade- Prevenção à AIDS através da arte”
Tema transversal ao projeto.

14. Grupo de Apoio à prevenção à AIDS- GAPA- “Manos do Bem: rede de jovens pelo controle à AIDS e pelos direitos humanos”
Tema transversal ao projeto.

15. IDIPES- Combate à intolerância religiosa e a intolerância à Lei 10639/2003
Tema transversal à questão religiosa, pois irá se discutir o enfrentamento à intolerância religiosa e inclui o enfrentamento 
às práticas violentas.

16. Instituto Mídia Étnica- “Rede Correio Nagô: construindo rede de informação no Nordeste brasileiro”
É um dos focos do projeto, aparece tanto nos cursos como nas reportagens produzidas pelas jovens.

17. Instituto Mídia Étnica- Projeto VOJO: ampliando vozes quilombolas por meio do celular
Fará parte das discussões do projeto com os jovens.

18. Instituto Mídia Étnica- Encontro de jovens comunicadores periféricos
É um dos temas que será abordado no encontro.

19. SERINTER- Rede Juvenil pelo Esporte- REJUPE
É um dos focos do projeto. Será usada a metodologia dos três tempos com o esporte. 
Como evitar as práticas violentas no esporte e como usar práticas mais cooperativas nos projetos.

20.  Superintendência de Políticas para as Mulheres- 
“Ofi cina de formação de multiplicadores de direitos sexuais e reprodutivos e promoção da saúde materna”

É um dos focos do projeto.

21.  Associação Carnavalesca Bloco Afro Olodum- Aprendiz Olodum
O tema é trabalhado de maneira transversal ao projeto.

22.  Associação Carnavalesca Bloco Afro Olodum- Empreendedorismo Cultural
O tema é trabalhado de maneira transversal ao projeto.
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23. Associação Carnavalesca Bloco Afro Olodum- Formação de Lideranças
O tema é trabalhado de maneira transversal ao projeto.

24. Associação Recreativa e Cultural Bloco Carnavalesco Kizumba- “Ponto de Cultura – cursos, ofi cinas e palestras”
Tema abordado nas ofi cinas de cidadania.

25. Centro Humanitário de Apoio à Mulher- “Projeto de Formação: faça a sua campanha de sensibilização�
Objetivo geral do projeto

26. Coletivo Martin Luther King- Alteridade e Diversidade: Isso não tem cor.
Objetivo principal do projeto

27. Iao Ilê Augusto Omolu- Festival de Dança no Gueto
É um dos temas transversais ao projeto.

28. Instituto Cultural Benefi cente Steve Biko- OGUNTEC: Programa de fomento à ciência e tecnologia para jovens negros e negras
O tema é abordado durante os encontros semanais, com duração de 02 horas/cada, na disciplina Cidadania e Consciência Negra

29. Odara Instituto da Mulher Negra- Gol de placa: Mulheres negras discutindo a Lei Geral da Copa
Objetivo principal do programa

30. Projeto Axé- Educação de Rua
É um dos temas transversais do projeto e é abordado durante as rodas de diálogo com os jovens.

31. Instituto de Ação Social e Cidadania Mão Amiga- Ofi cina de Cidadania, Cultura de Paz e Direitos Humanos 
Abordado de maneira transversal ao projeto. A instituição promove ações de conscientização 
(especialmente na violência contra as mulheres).
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1. AECID- “Promoção de equidade racial e o combate ao racismo estrutural entre a população afrodescendente do Brasil”

É um tema transversal uma vez que tanto na Bahia quanto em Salvador e no bairro do Candeal a maioria da população 
é composta por afrodescendentes. 

2. CESE-Projeto OJU OMO – Olhar da Juventude
Superação do racismo institucional, ambiental e em todas as suas formas; defesa das cotas raciais como discriminação positiva 
emergencial, valorização do diálogo inter-religioso, da escola pública de qualidade e de mecanismo de proteção social, de
mobilidade urbana e moradia digna, entre outros.

3. CIPÓ- Oi KABUM! Escola de Arte e tecnologia de Salvador
Trabalha nos módulos e na confecção dos produtos.

4. SECULT-BA “Na Trilha das Artes”
Esse tema será abordado nas 150 horas do módulo de qualifi cação social.

5. SMED-COEL “A Copa vai à Escola”
Está previsto que sejam tratadas questões de equidade racial, que se discutam questões de preconceito de raça dentro do futebol. 
Destacam a importância dos jovens se apropriarem dessa discussão, pois apesar de o futebol unir muitas pessoas, a questão do 
preconceito racial também é muito presente, tanto nas ofensas das torcidas quanto na  possibilidade de progresso dos afrodescendentes 
(citam que há poucos juízes e treinadores negros).

6. SETRE- “Programa Trilhas”
Este tema será trabalhado no módulo de qualifi cação social (100 horas).

7. SETRE- “Qualifi ca Bahia”
Este tema faz partes dos conteúdos básicos que serão abordados no curso.

8. SUSPREV- “Programa Guardiões da Paz”
Há palestras no programa que abordam esse tema.

9. UNEB- “Legados Sociais para a Copa de 2014”
Não diretamente, porém de maneira transversal são trabalhados temas como diferenças étnicas e os valores de cada etnia.

10. Bahia Street- “Projeto Bahia Street: Quebrando o ciclo da pobreza com educação e cidadania”.
É trabalhado de maneira transversal nos projetos.

11. Centro de Defesa da Criança e do Adolescente Yves de Roussan-CEDECA: 
“Capacitação e prevenção ao enfrentamento da violência sexual das crianças e adolescentes do trade turístico”

Aborda este tema de maneira transversal ao projeto.

12. Centro de Referência Integral de adolescentes (CRIA)- “Programa de Formação 
Inicial e Continuada em Teatro-educação e Dinamização Cultural”

Trabalhado de maneira transversal ao projeto e como uma demanda dos próprios jovens que, em sua maioria, são afrodescendentes.

13. Grupo de Apoio à prevenção à AIDS- GAPA- “Plataforma de Solidariedade- Prevenção à AIDS através da arte”
É um dos focos do projeto.

14. Grupo de Apoio à prevenção à AIDS- GAPA- “Manos do Bem: rede de jovens pelo controle à AIDS e pelos direitos humanos”
É um dos focos do projeto.

15. IDIPES- Combate à intolerância religiosa e à intolerância à Lei 10639/2003
Faz parte do projeto.

16. Instituto Mídia Étnica- “Rede Correio Nagô: construindo rede de informação no Nordeste brasileiro”
É um dos focos do projeto, aparece tanto nos cursos como nas reportagens produzidas pelas jovens.

17. Instituto Mídia Étnica- Projeto VOJO: ampliando vozes quilombolas por meio do celular
Fará parte das discussões do projeto com os jovens.

18. Instituto Mídia Étnica- Encontro de jovens comunicadores periféricos
É um dos temas que será abordado no encontro.

19. Instituto Mídia Étnica- Jovens Produtores Culturais
Será um dos temas do projeto.

20. SENAC-SENAC em campo- Eixo Programa de Alimentos Seguros (Baianas de Acarajé)
Tema transversal ao projeto

21. SERINTER- Rede Juvenil pelo Esporte- REJUPE
É um dos focos do projeto.

22. SEST/SENAT “O transporte e a Copa”
O tema é abordado de maneira transversal nas capacitações.

23. SEST/SENAT “Taxista nota 10”
O tema é abordado de maneira transversal nas capacitações.
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24. Superintendência de Políticas para as Mulheres- “Ofi cina de formação de multiplicadores  de direitos sexuais e reprodutivos e
 promoção da saúde materna”

É um dos focos do projeto.

25. Associação Carnavalesca Bloco Afro Olodum- Aprendiz Olodum
O tema é trabalhado de maneira transversal ao projeto.

26. Associação Carnavalesca Bloco Afro Olodum- Empreendedorismo Cultural
O tema é trabalhado de maneira transversal ao projeto.

27. Associação Carnavalesca Bloco Afro Olodum- Formação de Lideranças
O tema é trabalhado de maneira transversal ao projeto

28. Associação de Moradores e Amigos do Centro Histórico de Salvador- “Ponto de Cultura: a Bahia de Castro Alves e Rui Barbosa”.
Tema abordado nas ofi cinas sociais

29. Associação Recreativa e Cultural Bloco Carnavalesco Kizumba- “Ponto de Cultura – cursos, ofi cinas e palestras”
Tema abordado nas ofi cinas de cidadania

30. Centro Humanitário de Apoio à Mulher- “Projeto de Formação: faça a sua campanha de sensibilização�
Objetivo geral do projeto

31. Coletivo Martin Luther King- Alteridade e Diversidade: Isso não tem cor.
Objetivo principal do projeto

32. Iao Ilê Augusto Omolu- Festival de Dança no Gueto
É um dos temas transversais ao projeto. 

33. Instituto Cultural Benefi cente Steve Biko- OGUNTEC: Programa de fomento à ciência e tecnologia para jovens negros e negras
O tema é abordado durante os encontros semanais, com duração de 02 horas/cada, na disciplina Cidadania e Consciência Negra.

34. Junior Achievement Bahia- Programa Minha Empresa
Tema abordado durante a estruturação das miniempresas.

35. Odara Instituto da Mulher Negra- Gol de placa: Mulheres negras discutindo a Lei Geral da Copa
É um dos módulos da ofi cina de direitos humanos.

36. Projeto Axé- Educação de Rua
É um dos temas transversais do projeto e é abordado durante as rodas de diálogo com os jovens.

37. Instituto de Ação Social e Cidadania Mão Amiga- Ofi cina de Cidadania, Cultura de Paz e Direitos Humanos.
Abordado de maneira transversal ao projeto. A instituição promove ações de conscientização.
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1. AECID- “Promoção de equidade racial e o combate ao racismo estrutural entre a população afrodescendente do Brasil”

Está contemplado e está previsto o envolvimento de grupos e parceiros que queiram contribuir com o desenvolvimento de ações sobre 
a temática na região. Existe a preocupação de o bairro receber uma concentração maior de turistas e de como isso pode ser feito de 
uma maneira ética e responsável, para que as mulheres não sejam vítimas de ações que coloquem em risco seus direitos
sexuais e reprodutivos.

2. CESE-Projeto OJU OMO – Olhar da Juventude
É o objetivo do projeto.

3. CIPÓ- Oi KABUM! Escola de Arte e tecnologia de Salvador
Trabalha nos módulos e na confecção dos produtos.

4. SECULT-BA “Na Trilha das Artes”
Esse tema será abordado nas 150 horas do módulo de qualifi cação social.

5. SETRE- “Programa Trilhas”
Este tema será trabalhado no módulo de qualifi cação social (100 horas).

6. UNEB- “Legados Sociais para a Copa de 2014”
Todos os cursos têm um módulo básico em que se trabalha turismo na Bahia e neste módulo 
entram questões relacionadas ao turismo na Bahia, hospitalidade e turismo sexual.

7. Aliança de Redução de Danos- “Prevenção ao uso abusivo de drogas em ambientes escolares do Estado da Bahia”
É um dos temas transversais, e o projeto dá orientações sobre este tema.

8. Bahia Street- “Projeto Bahia Street: Quebrando o ciclo da pobreza com educação e cidadania”.
É trabalhado de maneira transversal nos projetos.

9. Centro de Defesa da Criança e do Adolescente Yves de Roussan-CEDECA: “Capacitação e prevenção ao enfrentamento da 
violência sexual das crianças e adolescentes do trade turístico”

Aborda este tema de maneira transversal ao projeto.

10. Centro de Referência Integral de adolescentes (CRIA)- 
“Programa de Formação Inicial e Continuada em Teatro-educação e Dinamização Cultural”

É um dos focos do projeto.

11. Grupo de Apoio à prevenção à AIDS- GAPA- “Plataforma de Solidariedade- Prevenção à AIDS através da arte”
É um dos focos do projeto.

12. Grupo de Apoio à prevenção à AIDS- GAPA- “Manos do Bem: rede de jovens pelo controle à AIDS e pelos direitos humanos”
É um dos focos do projeto.

13. IDIPES- Combate à intolerância religiosa e à intolerância à Lei 10639/2003
Faz parte do projeto.

14. Instituto Mídia Étnica- “Rede Correio Nagô: construindo rede de informação no Nordeste brasileiro”
De maneira transversal esse tema foi abordado pelas reportagens produzidas pelos jovens.

15. Instituto Mídia Étnica- Projeto VOJO: ampliando vozes quilombolas por meio do celular
Fará parte das discussões do projeto com os jovens.

16. SERINTER- Rede Juvenil pelo Esporte- REJUPE
É um dos focos do projeto e estão tentando se articular com os comitês responsáveis para que existam ações intersetoriais

17. Superintendência de Políticas para as Mulheres- 
“Ofi cina de formação de multiplicadores de direitos sexuais e reprodutivos e promoção da saúde materna”

É um dos focos do projeto.

18. Associação Carnavalesca Bloco Afro Olodum- Aprendiz Olodum
O tema é trabalhado de maneira transversal ao projeto.

19. Associação Carnavalesca Bloco Afro Olodum- Empreendedorismo Cultural
O tema é trabalhado de maneira transversal ao projeto.

20. Associação Carnavalesca Bloco Afro Olodum- Formação de Lideranças
O tema é trabalhado de maneira transversal ao projeto.

21. Associação Recreativa e Cultural Bloco Carnavalesco Kizumba- “Ponto de Cultura – cursos, ofi cinas e palestras”
Tema abordado nas ofi cinas de cidadania e durante o carnaval.

22. Centro Humanitário de Apoio à Mulher- “Projeto de Formação: faça a sua campanha de sensibilização”
Objetivo geral do projeto

23. Instituto Cultural Benefi cente Steve Biko- OGUNTEC: Programa de fomento à ciência e tecnologia para jovens negros e negras
O tema é abordado durante os encontros semanais, com duração de 02 horas/cada, na disciplina Cidadania e Consciência Negra.

24. Odara Instituto da Mulher Negra- Gol de placa: Mulheres negras discutindo a Lei Geral da Copa
É um dos módulos da ofi cina de direitos humanos.

25. Projeto Axé- Educação de Rua
É um dos temas transversais do projeto e é abordado durante as rodas de diálogo com os jovens.

69



P
R

EV
EN

ÇÃ
O

 D
E 

D
ST

S 
E 

AI
D

S
1. AECID- “Promoção de equidade racial e o combate ao racismo estrutural entre a população afrodescendente do Brasil”

Está contemplado e está previsto o envolvimento de grupos e parceiros que queiram contribuir com o desenvolvimento de ações sobre a
temática na região. Existe a preocupação de o bairro receber uma concentração maior de turistas e de como isso pode ser feito de uma 
maneira ética e responsável, para que as mulheres não sejam vítimas de ações que coloquem em risco seus direitos
sexuais e reprodutivos.

2. CESE-Projeto OJU OMO – Olhar da Juventude
Apoiando organizações especializadas e suas campanhas.

3. CIPÓ- Oi KABUM! Escola de Arte e tecnologia de Salvador
Trabalha nos módulos e na confecção dos produtos.

4. SECULT-BA “Na Trilha das Artes”
Esse tema será abordado nas 150 horas do módulo de qualifi cação social.

5. SETRE- “Programa Trilhas”
Este tema será trabalhado no módulo de qualifi cação social (100 horas).

6. SUSPREV- “Programa Guardiões da Paz”
Há palestras no programa que abordam esse tema.

7. Aliança de Redução de Danos- “Prevenção ao uso abusivo de drogas em ambientes escolares do Estado da Bahia”
Não há um módulo específi co no curso de formação, mas é um dos temas transversais ao projeto e há também a 
disponibilização de insumos (preservativos) para a prevenção às DSTs e à AIDS.

8. Bahia Street- “Projeto Bahia Street: Quebrando o ciclo da pobreza com educação e cidadania”.
É trabalhado de maneira transversal nos projetos.

9. Centro de Referência Integral de adolescentes (CRIA)- 
“Programa de Formação Inicial e Continuada em Teatro-educação e Dinamização Cultural”

É um dos focos do projeto. Há material educativo, grupos de jovens que nas peças trataram desse tema e 
participam de discussões coletivas sobre o tema. Em dezembro há um ato público sobre este tema.

10. Grupo de Apoio à prevenção à AIDS- GAPA- “Plataforma de Solidariedade- Prevenção à AIDS através da arte”
É um dos focos do projeto.

11. Grupo de Apoio à prevenção à AIDS- GAPA- “Manos do Bem: rede de jovens pelo controle à AIDS e pelos direitos humanos”
É um dos focos do projeto.

12. SERINTER- Rede Juvenil pelo Esporte- REJUPE
É um dos focos do projeto.

13. SEST/SENAT “O transporte e a Copa”
O tema é abordado de maneira transversal nas capacitações.

14. SEST/SENAT “Taxista nota 10”
O tema é abordado de maneira transversal nas capacitações.

15. Superintendência de Políticas para as Mulheres- 
“Ofi cina de formação de multiplicadores de direitos sexuais e reprodutivos e promoção da saúde materna”

É um dos focos do projeto.

16. Associação Carnavalesca Bloco Afro Olodum- Aprendiz Olodum
O tema é trabalhado de maneira transversal ao projeto.

17. Associação Carnavalesca Bloco Afro Olodum- Empreendedorismo Cultural
O tema é trabalhado de maneira transversal ao projeto.

18. Associação Carnavalesca Bloco Afro Olodum- Formação de Lideranças
O tema é trabalhado de maneira transversal ao projeto.

19. Associação Recreativa e Cultural Bloco Carnavalesco Kizumba- “Ponto de Cultura – cursos, ofi cinas e palestras”
Tema abordado nas ofi cinas de cidadania e durante o Carnaval.

20. Iao Ilê Augusto Omolu- Festival de Dança no Gueto
É um dos temas transversais do projeto e há uma parceria com as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da comunidade.

21. Instituto Cultural Benefi cente Steve Biko- OGUNTEC: Programa de fomento à ciência e tecnologia para jovens negros e negras
O tema é abordado durante os encontros semanais, com duração de 02 horas/cada, na disciplina Cidadania e Consciência Negra.

22. Lar Assistencial Franco Belcaro- Dançarte: a arte de dançar
Objetivo do programa

23. Projeto Axé- Educação de Rua
É um dos temas transversais do projeto e é abordado durante as rodas de diálogo com os jovens.

24. Instituto de Ação Social e Cidadania Mão Amiga- Ofi cina de Cidadania, Cultura de Paz e Direitos Humanos.
Pretendem abordar o tema de maneira transversal a partir de ações de conscientização.

25. Universidade Jorge Amado- Instituto Multidisciplinar de Assistência à Saúde
É um dos objetivos do projeto.
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1. ABAV- “Conhecendo minha cidade”
A questão do uso de álcool e outras drogas foi problematizada durante o curso, para que os jovens pudessem se conscientizar 
dos malefícios do uso para a vida e para o desenvolvimento do trabalho como guia turístico.

2. CESE-Projeto OJU OMO – Olhar da Juventude
Apoiando projetos e campanhas educativas, valorizando em especial comunidades terapêuticas sem fi ns proselitistas.

3. CIPÓ- Oi KABUM! Escola de Arte e tecnologia de Salvador
Trabalha nos módulos e na confecção dos produtos.

4. SECULT-BA “Na Trilha das Artes”
Esse tema será abordado nas 150 horas do módulo de qualifi cação social.

5. SMED-COEL “A Copa vai à Escola”
Informaram que trabalharão de maneira sutil.

6. SETRE- “Programa Trilhas”
Este tema será trabalhado no módulo de qualifi cação social (100 horas).

7. SETUR- “Qualifi cação profi ssional de atores do comércio informal e ambulantes do município de Salvador”
É um conteúdo transversal e haverá um aprofundamento na ofi cina de ética e postura profi ssional.

8. SUSPREV- “Programa Guardiões da Paz”
Há palestras no programa que abordam esse tema.

9. Aliança de Redução de Danos- “Prevenção ao uso abusivo de drogas em ambientes escolares do Estado da Bahia”
É o tema central do projeto.

10. Bahia Street- “Projeto Bahia Street: Quebrando o ciclo da pobreza com educação e cidadania”.
É trabalhado de maneira transversal nos projetos.

11. Centro de Referência Integral de adolescentes (CRIA)- 
“Programa de Formação Inicial e Continuada em Teatro-educação e Dinamização Cultural”

É um dos focos do projeto. O tema é abordado a partir dos aspectos culturais e históricos. 

12. Grupo de Apoio à prevenção à AIDS- GAPA- “Plataforma de Solidariedade- Prevenção à AIDS através da arte”
Tema transversal ao projeto e, geralmente, aparece como uma demanda dos jovens.

13. Grupo de Apoio à prevenção à AIDS- GAPA- “Manos do Bem: rede de jovens pelo controle à AIDS e pelos direitos humanos”
Tema transversal ao projeto e, geralmente, aparece como uma demanda dos jovens.

14. SERINTER- Rede Juvenil pelo Esporte- REJUPE
É um dos focos do projeto.

15. SEST/SENAT “O transporte e a Copa”
O tema é abordado de maneira transversal nas capacitações.

16. SEST/SENAT “Taxista nota 10”
O tema é abordado de maneira transversal nas capacitações.

17. Superintendência de Políticas para as Mulheres- 
“Ofi cina de formação de multiplicadores de direitos sexuais e reprodutivos e promoção da saúde materna”

Aparece como tema transversal às discussões. 

18. Associação Carnavalesca Bloco Afro Olodum- Aprendiz Olodum
O tema é trabalhado de maneira transversal ao projeto.

19. Associação Carnavalesca Bloco Afro Olodum- Empreendedorismo Cultural
O tema é trabalhado de maneira transversal ao projeto.

20. Associação Carnavalesca Bloco Afro Olodum- Formação de Lideranças
O tema é trabalhado de maneira transversal ao projeto.

21. Associação de Moradores e Amigos do Centro Histórico de Salvador- “Ponto de Cultura: a Bahia de Castro Alves e Rui Barbosa”.
Tema abordado nas ofi cinas sociais.

22. Associação Recreativa e Cultural Bloco Carnavalesco Kizumba- “Ponto de Cultura – cursos, ofi cinas e palestras”
Tema abordado nas ofi cinas de cidadania.

23. Iao Ilê Augusto Omolu- Festival de Dança no Gueto
É um dos temas transversais do projeto e há uma parceria com as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da comunidade.

24. Instituto Cultural Benefi cente Steve Biko- OGUNTEC: Programa de fomento à ciência e tecnologia para jovens negros e negras
O tema é abordado durante os encontros semanais, com duração de 02 horas/cada, na disciplina Cidadania e Consciência Negra.

25. Lar Assistencial Franco Belcaro- Dançarte: a arte de dançar
Objetivo do programa

26. Projeto Axé- Educação de Rua
É um dos temas transversais do projeto e é abordado durante as rodas de diálogo com os jovens.

27. Instituto de Ação Social e Cidadania Mão Amiga- Ofi cina de Cidadania, Cultura de Paz e Direitos Humanos.
Pretendem abordar o tema de maneira transversal a partir de ações de conscientização.
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1. ABAV- “Conhecendo minha cidade”

Afi rmar que, ao se apropriar mais da cidade, os jovens também se sentirão valorizados e  mais participantes, contribuindo para 
a ampliação dos seus direitos.

2. CESE-Projeto OJU OMO – Olhar da Juventude
Valorização dos direitos juvenis e seu protagonismo na efetivação das políticas sociais

3. AECID- “Promoção de equidade racial e o combate ao racismo estrutural entre a população afrodescendente do Brasil”
Trabalha-se com o protagonismo juvenil e governança comunitária. Há a preocupação de os cursos contemplarem as 
demandas da comunidade. Mas, um dos objetivos também é contribuir com a inserção do jovem no mercado de trabalho.

4. CIPÓ- Oi KABUM! Escola de Arte e tecnologia de Salvador
Trabalha nos módulos e na confecção dos produtos.

5. SECULT-BA “Na Trilha das Artes”
Esse tema será abordado nas 150 horas do módulo de qualifi cação social.

6. SETRE- “Programa Trilhas”
Este tema será trabalhado no módulo de qualifi cação social (100 horas).

7. SUSPREV- “Programa Guardiões da Paz”
Há a perspectiva de abordar esse tema no ano de 2013.

8. Aliança de Redução de Danos- “Prevenção ao uso abusivo de drogas em ambientes escolares do Estado da Bahia”
Aparece de maneira indireta, principalmente quando há questões de violação de direitos das crianças e dos adolescentes.

9. Bahia Street- “Projeto Bahia Street: Quebrando o ciclo da pobreza com educação e cidadania”.
É trabalhado de maneira transversal nos projetos.

10. Centro de Defesa da Criança e do Adolescente Yves de Roussan- 
“Capacitação e prevenção ao enfrentamento da violência sexual das crianças e adolescentes do trade turístico”

Aborda este tema de maneira transversal ao projeto.

11. Centro de Referência Integral de adolescentes (CRIA)- “Programa de Formação 
Inicial e Continuada em Teatro-educação e Dinamização Cultural”

É um dos focos do projeto.

12. Grupo de Apoio à prevenção à AIDS- GAPA- “Plataforma de Solidariedade- Prevenção à AIDS através da arte”
É um dos focos do projeto.

13. Grupo de Apoio à prevenção à AIDS- GAPA- “Manos do Bem: rede de jovens pelo controle à AIDS e pelos direitos humanos”
É um dos focos do projeto.

14. IDIPES- Combate à intolerância religiosa e à intolerância à Lei 10639/2003
É uma das bases do projeto.

15. Instituto Mídia Étnica- “Rede Correio Nagô: construindo rede de informação no Nordeste brasileiro”
É um dos focos do projeto, aparece tanto nos cursos como nas reportagens produzidas pelas jovens.

16. Instituto Mídia Étnica- Projeto VOJO: ampliando vozes quilombolas por meio do celular
Fará parte das discussões do projeto com os jovens.

17. Instituto Mídia Étnica- Encontro de jovens comunicadores periféricos
É o foco do encontro.

18. Instituto Mídia Étnica- Jovens Produtores Culturais
Será um dos temas do projeto.

19. SERINTER- Rede Juvenil pelo Esporte- REJUPE
É a essência do projeto.

20. Superintendência de Políticas para as Mulheres-
 “Ofi cina de formação de multiplicadores de direitos sexuais e reprodutivos e promoção da saúde materna”

O tema é abordado de maneira transversal.

21. SESI- Projeto ViraVida
É um dos focos do projeto.

22. Associação Carnavalesca Bloco Afro Olodum- Aprendiz Olodum
O tema é trabalhado de maneira transversal ao projeto.

23. Associação Carnavalesca Bloco Afro Olodum- Empreendedorismo Cultural
O tema é trabalhado de maneira transversal ao projeto.

24. Associação Carnavalesca Bloco Afro Olodum- Formação de Lideranças
O tema é trabalhado de maneira transversal ao projeto.

25. Associação de Moradores e Amigos do Centro Histórico de Salvador- “Ponto de Cultura: a Bahia de Castro Alves e Rui Barbosa”.
Tema abordado nas ofi cinas sociais
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26. Associação Recreativa e Cultural Bloco Carnavalesco Kizumba- “Ponto de Cultura – cursos, ofi cinas e palestras”
Objetivo central do projeto

27. Centro Humanitário de Apoio à Mulher- “Projeto de Formação: faça a sua campanha de sensibilização”
Objetivo geral do projeto

28. Coletivo Martin Luther King- Alteridade e Diversidade: Isso não tem cor.
Objetivo principal do projeto

29. Iao Ilê Augusto Omolu- Festival de Dança no Gueto
É o objetivo principal do projeto.

30. Instituto Cultural Benefi cente Steve Biko- OGUNTEC: Programa de fomento à ciência e tecnologia para jovens negros e negras
O tema é abordado durante os encontros semanais, com duração de 02 horas/cada, na disciplina Cidadania e Consciência Negra.

31. Junior Achievement Bahia- Programa Minha Empresa
Foco principal do programa.

32. Odara Instituto da Mulher Negra- Gol de placa: Mulheres negras discutindo a Lei Geral da Copa
É um dos objetivos do projeto.

33. Projeto Axé- Educação de Rua
É um dos temas transversais do projeto e é abordado durante as rodas de diálogo com os jovens.

34. Instituto de Ação Social e Cidadania Mão Amiga- Ofi cina de Cidadania, Cultura de Paz e Direitos Humanos
Objetivo macro do programa
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1. AECID- “Promoção de equidade racial e o combate ao racismo estrutural entre a população afrodescendente do Brasil”
Está contemplado e está previsto o envolvimento de grupos e parceiros que queiram contribuir com o 
desenvolvimento de ações sobre a temática na região. Existe a preocupação de o bairro receber uma 
concentração maior de turistas e de como isso pode ser feito de uma maneira ética e responsável, para que as 
mulheres não sejam vítimas de ações que coloquem em risco seus direitos sexuais e reprodutivos.

2. CESE-Projeto OJU OMO – Olhar da Juventude
Apoiando projetos, petições e campanhas neste sentido; mobilizando/reforçando instâncias 
e mecanismos locais e internacionais de denúncia e prevenção.

3. CIPÓ- Oi KABUM! Escola de Arte e tecnologia de Salvador
Trabalha nos módulos e na confecção dos produtos.

4. SECULT-BA “Na Trilha das Artes”
Esse tema será abordado nas 150 horas do módulo de qualifi cação social.

5. SETRE- “Programa Trilhas”
Este tema será trabalhado no módulo de qualifi cação social (100 horas).

6. SETUR- “Qualifi cação Profi ssional para Condutores de Táxi”
Haverá um seminário sobre o tema, pois esta é uma das exigências do Ministério do Turismo para todos os cursos ofertados.

7. SETUR- “Qualifi cação profi ssional de atores do comércio informal e ambulantes do município de Salvador”
Haverá uma ofi cina sobre exploração sexual.

8. SUSPREV- “Programa Guardiões da Paz”
Há palestras no programa que abordam esse tema.

9. UNEB- “Legados Sociais para a Copa de 2014”
Todos os cursos têm um módulo básico em que se trabalha turismo na Bahia e neste módulo entram 
questões relacionadas ao turismo na Bahia, à hospitalidade e ao turismo sexual.

10. Bahia Street- “Projeto Bahia Street: Quebrando o ciclo da pobreza com educação e cidadania”.
É trabalhado de maneira transversal nos projetos.

11. Centro de Defesa da Criança e do Adolescente Yves de Roussan-CEDECA: 
“Capacitação e prevenção ao enfrentamento da violência sexual das crianças e adolescentes do trade turístico”

É o foco do projeto.

12. Centro de Referência Integral de adolescentes (CRIA)- 
“Programa de Formação Inicial e Continuada em Teatro-educação e Dinamização Cultural”

É um dos focos do projeto.

13. Grupo de Apoio à prevenção à AIDS- GAPA- “Plataforma de Solidariedade- Prevenção à AIDS através da arte”
É um dos focos do projeto, e a instituição tem um compromisso com essa temática. Estabelecem parceria com a ONG CHAME.

14. Grupo de Apoio à prevenção à AIDS- GAPA- “Manos do Bem: rede de jovens pelo controle à AIDS e pelos direitos humanos”
É um dos focos do projeto, e a instituição tem um compromisso com essa temática. Estabelecem parceria com a ONG CHAME.

15. IDIPES- Combate à intolerância religiosa e a intolerância à Lei 10639/2003
Faz parte do projeto.

16.  Instituto Mídia Étnica- “Rede Correio Nagô: construindo rede de informação no Nordeste brasileiro”
É um dos focos do projeto, aparece tanto nos cursos como nas reportagens produzidas pelas jovens.

17. Instituto Mídia Étnica- Projeto VOJO: ampliando vozes quilombolas por meio do celular
Fará parte das discussões do projeto com os jovens.

18. SERINTER- Rede Juvenil pelo Esporte- REJUPE
É um dos focos do projeto e estão tentando se articular com os comitês responsáveis para que existam ações intersetoriais.

19. SEST/SENAT “O transporte e a Copa”
O tema é abordado de maneira transversal nas capacitações.

20. SEST/SENAT “Taxista nota 10”
O tema é abordado de maneira transversal nas capacitações.

21. Superintendência de Políticas para as Mulheres- 
“Ofi cina de formação de multiplicadores de direitos sexuais e reprodutivos e promoção da saúde materna”

Aparece como tema transversal às discussões. 

22. SESI- Projeto ViraVida
É o foco do projeto.

23. Associação Carnavalesca Bloco Afro Olodum- Aprendiz Olodum
O tema é trabalhado de maneira transversal ao projeto.

24. Associação Carnavalesca Bloco Afro Olodum- Empreendedorismo Cultural
O tema é trabalhado de maneira transversal ao projeto.
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25. Associação Carnavalesca Bloco Afro Olodum- Formação de Lideranças
O tema é trabalhado de maneira transversal ao projeto.

26. Associação Recreativa e Cultural Bloco Carnavalesco Kizumba- “Ponto de Cultura – cursos, ofi cinas e palestras”
Tema abordado nas ofi cinas de cidadania

27. Centro Humanitário de Apoio à Mulher- “Projeto de Formação: faça a sua campanha de sensibilização�
Objetivo geral do projeto

28. Iao Ilê Augusto Omolu- Festival de Dança no Gueto
É um dos temas transversais do projeto e há uma parceria com as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da comunidade.

29. Instituto Cultural Benefi cente Steve Biko- OGUNTEC: Programa de fomento à ciência e tecnologia para jovens negros e negras
O tema é abordado durante os encontros semanais, com duração de 02 horas/cada, na disciplina Cidadania e Consciência Negra.

30. Lar Assistencial Franco Belcaro- Dançarte: a arte de dançar
Objetivo do programa

31. Odara Instituto da Mulher Negra- Gol de placa: Mulheres negras discutindo a Lei Geral da Copa
É um dos módulos da ofi cina de direitos humanos.

32. Projeto Axé- Educação de Rua
É um dos temas transversais do projeto e é abordado durante as rodas de diálogo com os jovens.

33. Instituto de Ação Social e Cidadania Mão Amiga- Ofi cina de Cidadania, Cultura de Paz e Direitos Humanos
Trabalham com o tema a partir da Marcha da Cultura da Paz.
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AS 1. Centro Humanitário de Apoio à Mulher: Projeto de Formação: faça sua campanha de sensibilização

Objetivo principal do projeto

2. Centro de Referência do Adolescente: Programa de formação inicial e continuada em teatro-educação e dinamização cultural
Tema abordado nas formações e tanto os e as jovens quanto os e as técnicas fazem 
parte do Comitê de Enfrentamento ao Tráfi co de Pessoas.
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Ações, programas, projetos e/ou iniciativas que desenvolvem ações nas 
mesmas áreas de atuação
Muitas das instituições incluídas no mapeamento realizam atividades que po-

deriam ser potencializadas, caso implementadas em parceria, como ações con-
juntas. O estabelecimento de parcerias é fundamental, visa a fortalecer o trabalho 
em rede e possibilita que atividades desenvolvidas em um mesmo território, e/ou 
que tenham objetivos similares, alcancem e impactem de maneira efetiva a vida 
dos sujeitos prioritários. 

Ciente das múltiplas possibilidades de parcerias que podem ser estabelecidas 
entre as organizações/instituições que compõem este mapeamento, foi elaborado 
um quadro ilustrativo que visa a apontar futuros percursos que podem ser traça-
dos em conjunto, porém que não se propõem a esgotar as possibilidades de inter-
locuções entre as instituições e os diferentes projetos desenvolvidos.

QUADRO 4: Ações, programas, projetos e/ou iniciativas que desenvolvem ações 
nas mesmas áreas de atuação

AÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E/OU INICIATIVAS QUE INFORMARAM TER AÇÕES 
IMPULSIONADAS DEVIDO À REALIZAÇÃO DA COPA DO MUNDO DE 2014

Secretaria Municipal de Saúde: Programa Saúde na Copa

SMED - Coordenadoria de Esportes: A Copa vai à escola

Secretaria para Assuntos Internacionais e da Agenda Bahia- SERINTER: Rede Juvenil pelo Esporte (REJUPE)

SECULT-BA: Ações de formação do programa cultura na Copa

SETRE-COQUAP (BA): Programa Qualifi ca Bahia

SETUR- BA: Qualifi cação Profi ssional para Condutores de Táxi e Qualifi cação profi ssional de 
atores do comércio informal e ambulantes do município de Salvador

UNEB-Legados: Projeto Legados Sociais para a Copa 2014 (Projeto está ligado à Pró-Reitoria de Extensão Universitária)

SETUR- Enfrentando a exploração sexual de crianças e adolescentes (apoiador do projeto desenvolvido pelo CEDECA)

Odara Instituto da Mulher Negra: Gol de Placa: mulheres negras discutindo a Lei Geral da Copa.

SENAC- SENAC em campo- Eixo Programa de Alimentos Seguros (Baianas de Acarajé)

SEST/SENAT: O transporte e a Copa e Taxista nota 10

SEBRAE: Programa SEBRAE 2014- Eixo Turismo

CEDECA: Capacitação e prevenção ao enfrentamento da violência sexual das crianças e adolescentes do trade turístico
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AÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E/OU INICIATIVAS RELACIONADOS À FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL DE JOVENS E OUTROS SEGMENTOS POPULACIONAIS

ABAV: Conhecendo minha cidade

SETRE: Programa Trilhas

Cipó: Oi KABUM! Escola de Arte e tecnologia de Salvador

SECULT-BA: Na trilha das Artes

Associação Recreativa e Cultural Bloco Carnavalesco Kizumba: Ponto de Cultura, cursos, ofi cinas e palestras

JA Bahia: Programa Minha Empresa

Olodum: Escola Olodum- Programa Aprendiz Olodum

Olodum: Escola Olodum- Curso de Empreendedorismo Cultural

Instituto Mídia Étnica: Jovens produtores culturais

SECULT-BA: Ações de formação do programa cultura na Copa

SETRE-COQUAP (BA): Programa Qualifi ca Bahia

SETUR- BA: Qualifi cação Profi ssional para Condutores de Táxi e Qualifi cação profi ssional de 
atores do comércio informal e ambulantes do município de Salvador

SENAC- SENAC em campo- Eixo Programa de Alimentos Seguros (Baianas de Acarajé)

SEST/SENAT: O transporte e a Copa e Taxista nota 10

SEBRAE: Programa SEBRAE 2014- Eixo Turismo

SECULT Estado- Centro de Formação: Cursos de educação profi ssional (técnico nível médio em dança, qualifi cação 
em dança, qualifi cação em música, qualifi cação em artes visuais, qualifi cação em teatro)

AÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E/OU INICIATIVAS RELACIONADOS A GARANTIR O ACESSO E DESENVOLVER AS 
HABILIDADES DOS JOVENS PARA TRABALHAR COM AS NOVAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Cipó: Oi KABUM! Escola de Arte e tecnologia de Salvador e Agência de Comunicação do Subúrbio – Ano III

ABAV: Conhecendo minha cidade

Associação de Moradores e Amigos do Centro Histórico de Salvador: Ponto de Cultura: a Bahia de Castro Álvares e Rui Barbosa

Steve Biko: OGUNTEC: Programa de fomento à ciência e tecnologia para jovens negros e negras

Instituto Mídia Étnica: Rede Correio Nagô: construindo rede de informação no Nordeste brasileiro 
e Projeto VOJO: ampliando vozes quilombolas por meio do celular

AÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E/OU INICIATIVAS RELACIONADOS AO PROTAGONISMO JUVENIL E AO 
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS

CESE: Projeto OJU OMO – Olhar da Juventude

SUSPREV: Programa Guardiões da Paz

Bahia Street: Projeto Bahia Street: quebrando o ciclo da pobreza com educação e cidadania

Iao Ilê Augusto Omolu: Festival de Dança do Gueto

Lar Assistencial Franco Belcaro: Dançart: A arte de dançar

CRIA: Programa de Formação Inicial e Continuada em Teatro-educação e Dinamização Cultural

Fundação Cidade Mãe: Unidades Educativas e Cumprimento de Medidas socioeducativas em meio aberto

IDIPES: Combate à intolerância religiosa e a intolerância à Lei 10639/2003

Olodum: Escola Olodum – Formação de Lideranças

CIPÓ: Agência de Comunicação do Subúrbio – Ano III

GAPA: Plataforma de Solidariedade- Prevenção à AIDS através da arte e Manos do Bem: rede de jovens pelo controle à AIDS e pelos direitos humanos

Instituto Mídia Étnica: Rede Correio Nagô: construindo rede de informação no Nordeste brasileiro, Projeto VOJO: 
ampliando vozes e quilombolas por meio do celular e Encontro de jovens comunicadores periféricos

SERINTER: Rede Juvenil pelo Esporte- REJUPE

Instituto de Ação Social e Cidadania Mão Amiga: Ofi cina de Cidadania, Cultura de Paz e Direitos Humanos
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Quadro-síntese referente a cada ação, programa, projeto e/ou iniciativa 
mapeados
A fi m de facilitar a compreensão dos dados obtidos, segue abaixo quadro que 

resume os principais objetivos e atividades realizadas por ações, programas, pro-
jetos e/ou iniciativas que fi zeram parte do mapeamento.

QUADRO 5: Ações, programas, projetos e/ou iniciativas descritos conforme os 
objetivos, atividades desenvolvidas e periodicidade

AÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E INICIATIVAS QUE TÊM A JUVENTUDE COMO SUJEITOS PRIORITÁRIOS

1. ABAV – “CONHECENDO MINHA CIDADE”

Objetivo: Oferecer qualifi cação na área do turismo a partir do aprimoramento de habilidades necessárias para atuação na área, entre elas informática, 
turismo sustentável, patrimônio cultural e natural, inglês, espanhol, cultura afro-brasileira, apresentação pessoal, formação cidadã e reciclagem.

Atividades: As atividades serão ofertadas no turno complementar ao escolar. No período em que não estão na escola, os jovens participam do curso. 
O curso inclui noções de inglês, espanhol, informática, artes e noções sobre o patrimônio histórico da cidade. A metodologia do curso pressupõe uma 
mescla entre aulas didáticas e práticas mais interativas. Dentre as quais se destacam conhecer os pontos turísticos da cidade, pois muitos dos 
adolescentes nunca tinham andado no ônibus turístico e muitas vezes não conheciam muitos dos pontos turísticos visitados pelos turistas.
 “É importante ir mostrando por que o turista faz aquele roteiro” (sic). 

Periodicidade: A periodicidade do curso é quatro vezes por semana. Duas turmas no período matutino e duas no período vespertino. 
Carga horária total do curso para o adolescente: 180 horas.

Para a execução da parte pedagógica, foram contratados instrutores capacitados do Instituto de Hospitalidade, os quais são responsáveis 
por toda a parte metodológica do curso.

2. CESE- “PROJETO OJU OMO – OLHAR DA JUVENTUDE

Objetivo: Reforçar o protagonismo juvenil de setores populares com vistas à integração, à participação e à inclusão da juventude na promoção da paz 
e no acesso a direitos.

Atividades: Rodas de conversas, dinâmicas grupais, encenações e uso de técnicas audiovisuais. 

Periodicidade: A formação acontecerá quinzenalmente e será composta de duas atividades diferentes: ofi cina de formação (08 horas) e 
Roda de Diálogo (04 horas). Estas duas atividades compõem um módulo e serão ofertados oito módulos.

3. SMED- COEL- “A COPA VAI À ESCOLA”

Objetivo: A partir de ações formativas tais como palestras, aulas temáticas e práticas esportivas, que terão como inspiração maior a Copa do Mundo, 
estimular o interesse dos(as) alunos(as) na cultura de outros países, para que, a partir do intercâmbio futebolístico, possam desenvolver novas 
habilidades. A perspectiva é de que o conhecimento de outras culturas lhes permitirá aprimorar o seu desenvolvimento no mundo globalizado.

Atividades previstas: O projeto prevê o desenvolvimento das seguintes atividades com as crianças e adolescentes: palestras, aulas temáticas sobre 
as diferentes culturas, o ensino de um segundo idioma e a prática de esporte. Para tanto, serão utilizadas as seguintes estratégias metodológicas: 

Palestras: rodas de conversa em sala de aula com ex-atletas de futebol, a fi m de que os mesmos possam estimular os estudantes, a partir das suas 
experiências de vida, a praticar a modalidade. Espera-se que esta ação contribua com o resgate da memória cultural do 
futebol e valorize a atuação de profi ssionais que foram ídolos para muitos torcedores e afi cionados pelo esporte.

Formação dos(as) professores(as) de Educação Física: SMED e SEC serão responsáveis por elaborar um programa específi co de educação 
física para preparar as escolas para o torneio “Copa da Escola”. 

Formação dos(as) professores(as) do ensino regular: com vistas a preparar os(as) professores(as) sobre o tema do projeto, serão realizadas formações 
específi cas sobre o tema Copa do Mundo e sobre a cultura de outros países. Nos módulos, os professores serão estimulados a utilizar o livro �Show de 
Bola� em suas aulas. O treinamento deverá ser realizado por profi ssionais competentes que serão designados pelas Secretarias Municipal e Estadual 
de Educação, ou aqueles e aquelas que fazem parte do quadro de tais secretarias ou aqueles que poderão ser contratados para ministrar o curso. 

Periodicidade: As primeiras palestras aconteceram de maneira variada, ora mensalmente, ora trimestralmente, pois dependiam 
das possibilidades dos ex-jogadores. Acredita-se que seguirá assim, pois depende de agenda desses jogadores.

As atividades ligadas à formação cultural sobre os países que participarão da Copa (idioma, aspectos culturais, 
geográfi cos, etc.) serão diárias, acontecerão no contraturno escolar e terão duração de 3 horas.
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4. SETRE-BA “PROGRAMA TRILHAS”

Objetivo: Oferecer oportunidades de qualifi cação social e profi ssional para jovens baianos(as) em situação de vulnerabilidade social, contribuindo 
com a elevação da escolaridade dos(as) jovens, auxiliando sua inserção no mercado de trabalho e favorecendo, dessa maneira, sua inserção social.

Atividades: O PROGRAMA TRILHA - Fase II, Programa Estadual de Inserção de Jovens no Mundo do Trabalho, 
oferecerá cursos de 400 horas, atendendo a diversas demandas da juventude baiana, com foco voltado para os 
principais investimentos, identifi cados a partir de políticas públicas em execução no Estado da Bahia.

A metodologia do curso é interdisciplinar e possui dois eixos: a formação social e profi ssional dos jovens. O programa possui 
uma carga horária de 100 horas que são dedicadas à qualifi cação social e à retomada de conceitos da educação básica, o que 
é fundamental para a aprendizagem teórica e prática e para o exercício da profi ssão, de 250 horas de qualifi cação profi ssional e 
preparação para o mundo do trabalho e de 50 horas para orientação e elaboração do Trabalho Final de Curso (TFC).

A qualifi cação social (100 horas) compreende estudos de gênero, raça, cidadania, direitos humanos, e a retomada de conceitos refere-se 
a português, matemática, história e geografi a. Neste módulo, os conteúdos são trabalhados usando-se ferramentas metodológicas como 
textos, fi lmes, músicas, discussões, encenações, pesquisa de campo, produção de vídeos e uso do Power-point, para que os jovens possam 
expressar suas opiniões e apresentar o que foi descoberto com as pesquisas realizadas. A carga horária é dividida da seguinte forma: 

Inclusão digital – 30 horas-aula.

Direitos humanos, estudos de gênero, raça, ética e cidadania – 20 horas-aula. 

Educação ambiental, higiene pessoal, promoção da qualidade de vida – 10 horas-aula. 

Noções de direitos trabalhistas e prevenção de acidentes de trabalho – 10 horas-aula. 

Estímulo e apoio à elevação da escolaridade: português, matemática, história e geografi a – 30 horas-aula.

A qualifi cação profi ssional (250 horas) baseia-se nos conhecimentos teóricos e práticos essenciais ao exercício da atividade 
profi ssional, bem como nas novas tecnologias utilizadas em cada área. O mundo do trabalho deverá ser observado, 
focando as atenções no empreendedorismo, na economia solidária, além da demanda de mercado. 

O projeto de fi nal de curso (50 horas) tem por objetivo incentivar o empreendedorismo dos jovens, são projetos 
voltados para geração de renda e são feitos sempre em grupo, pois se valoriza este tipo de interação.

A escolha dos cursos que serão ofertados ao jovem responde à demanda de mercado, porém a coordenação do 
programa vem percebendo que tais cursos não correspondem às reais necessidades e ao desejo de formação dos 
jovens, portanto, há um esforço em conciliar o que os jovens necessitam e os cursos que serão ofertados.

 Periodicidade: Mínimo de 12 horas e máximo de 20 horas semanais, porém a carga horária de cada atividade vai depender da ONG contratada.

 5. SUSPREV- “PROGRAMA GUARDIÕES DA PAZ”

Objetivo: Realizar ações socioeducativas que serão desenvolvidas pelos servidores da Guarda Municipal e que visam a ampliar a reflexão com a 
comunidade a respeito da cidadania e buscar soluções compartilhadas para prevenção da violência e a proteção do patrimônio municipal.

Atividades: O Programa Guardiões da Paz desenvolve as seguintes atividades: Escola de Cidadania, Lutando pela 
Cidadania, Doce Canção, A guarda entra em cena, Ecoguarda e Comunicação e Informação.

O principal recurso metodológico utilizado é a palestra, porém estabelecem que haja um número máximo de participantes 
(25 pessoas no máximo), para que possa ser estabelecido um diálogo interativo ao fi nal da apresentação. 

Nas ofi cinas, que ocorrem semanalmente, a metodologia vai depender do tema abordado, porém os 
educadores (chamados de servidores) sempre abordam temas relacionados à cidadania.

Abaixo segue um resumo de algumas atividades desenvolvidas:

1) Escola de Cidadania

Na escola de cidadania se trabalha diretamente com temas ligados à cidadania. 

2) Lutando pela cidadania

Usam o ensino das artes marciais para trabalhar temas relacionados à convivência entre os pares, portanto, o 
foco principal não é a competição, desta maneira é possível trabalhar aspectos da cidadania.

3) Doce Canção 

Ensino da flauta doce, parceria com uma Igreja que leva as crianças duas vezes por semana para participarem da atividade.

4) A guarda entra em cena

Os servidores que irão trabalhar com o teatro no ano que vem ainda estão em processo de formação. A atividade será realizada nas 
dependências da escola-piloto, porém os coordenadores do projeto gostariam de expandir a iniciativa para outras escolas. 

Periodicidade: Escola de Cidadania - 1 vez por semana, Lutando pela Cidadania - 5 vezes por semana, Doce canção - 2 vezes 
por semana, Teatro- previsão de ser oferecido 2 vezes por semana, Ecoguardas - não informou a periodicidade.
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6. CIPÓ- “OI KABUM! ESCOLA DE ARTE E TECNOLOGIA DE SALVADOR”

Objetivo: Promover a capacitação de jovens nas diferentes linguagens da Arte, Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e 
da Ação Comunitária. Busca a partir desse trabalho que os jovens possam estar qualifi cados para o mundo do trabalho.

Atividades: Os jovens participam de uma formação diária que tem duração de 18 meses. As atividades são realizadas no turno complementar ao 
escolar. Existe um acompanhamento escolar por parte da equipe da ONG para que os jovens possam ter um rendimento satisfatório no curso e 
na escola. Como um dos objetivos é incentivar a formação contínua dos jovens, valorizar os estudos escolares acaba sendo muito importante.

São ofertados quatro cursos na linguagem multimídia: Fotografi a, Vídeo, Design Gráfi co e Computação Gráfi ca. Cada curso oferece 20 vagas.

Ao ingressar no curso, durante a primeira semana, o jovem participa de atividades que lhe possibilitam ter contato com as 
quatro linguagens multimídias ofertadas pela ONG. Na segunda semana, são realizadas palestras com profi ssionais que 
atuam nessas áreas e após essas duas semanas iniciais, o jovem escolhe qual curso ele deseja frequentar.

Durante o desenvolvimento dos cursos, são trabalhados módulos temáticos como: desenvolvimento pessoal e social, ofi cina de palavras e arte e 
tecnologia. Também faz parte do processo de aprendizado dos jovens realizar projetos em parceria com escolas públicas. Os jovens são multiplicadores 
da metodologia que eles aprendem nas escolas. Eles também elaboram produtos como textos, vídeos, músicas, entre outros. A metodologia utilizada 
no trabalho com os jovens é da educomunicação, aprender pelo fazer. Em todas as ações busca-se realizar uma conexão entre a prática e a teoria. 

Periodicidade: Os cursos são ofertados diariamente, por 4 horas.

7. SECULT-BA “NA TRILHA DAS ARTES”

Objetivo: Oferecer oportunidades de qualifi cação social e profi ssional para jovens baianos em situação de vulnerabilidade social, contribuindo com 
a elevação da escolaridade dos jovens, auxiliando sua inserção no mercado de trabalho e favorecendo, dessa maneira, sua inserção social.

Atividades: Nessa primeira versão do projeto, foram oferecidos os seguintes cursos: Agente da Cultura e Animador Cultural, 
Culturas Digitais e Mobilização de Redes Sociais, Introdução às Técnicas de Palco, Introdução à Produção Cultural, Costura Cênica, 
Estamparia de Tecidos: Técnicas de Silk Screen e Design Gráfi co, Introdução ao Vídeo, Introdução à Fotografi a e Cenotecnia.

Os cursos têm uma duração de 400 horas, sendo que destas 150 são dedicadas à parte de qualifi cação social e 250 à qualifi cação profi ssional, 
em que se trabalham conhecimentos práticos e teóricos. Ao fi nal do curso, os jovens entregam um trabalho de conclusão de curso. 

As ONGs têm liberdade para ministrar os cursos, mas sugerimos que os cursos ligados às técnicas de palco utilizem 
os espaços culturais da SECULT, para que os jovens possam se apropriar dos espaços públicos.

Periodicidade: Os cursos aconteciam cinco vezes na semana por 4 horas durante o contraturno escolar. 

8. BAHIA STREET – �”PROJETO BAHIA STREET: QUEBRANDO O CICLO DA POBREZA COM EDUCAÇÃO E CIDADANIA”

Objetivo: O objetivo do projeto é oferecer ações educacionais para meninas afrodescendentes da cidade de Salvador para 
seu bem-estar físico e mental, além de possibilitar que haja um impacto em questões relacionadas ao fortalecimento 
da autonomia, da visão crítica enquanto cidadão e do aperfeiçoamento de questões políticas e culturais. 

Atividades: As crianças chegam por volta das 11:30, e os educadores as auxiliam a realizar atividades relacionadas à higiene e à preparação 
para a hora do almoço em que é oferecido uma alimentação diferenciada. As crianças são divididas em cerca de quatro grupos, e cada 
educador irá trabalhar questões do reforço escolar, a partir de métodos interativos de aprendizagem. A instituição procura se apoiar na 
teoria de Paulo Freire e no construtivismo, a fi m de estabelecer um diálogo entre a aprendizagem e a realidade das crianças, para que a 
aprendizagem esteja cada vez mais contextualizada e tenha sentido para os educandos. A metodologia é bastante interativa, participativa e não 
expositiva. Usam-se recursos como jogos educativos, seminários, entre outros. O professor é o facilitador do processo de aprendizagem. 

Periodicidade: O currículo básico do Bahia Street prevê apoio pós-escolar cinco dias por semana em matérias do ensino 
fundamental, seguindo a grade curricular da escola pública. A durabilidade de cada disciplina é variável, ou seja, o encontro 
com as pedagogas que educam a turma de fundamental I é de quatro horas durante quatro dias na semana. As atividades de 
música, capoeira, informática e cidadania possuem a duração de duas horas e são ofertadas duas vezes na semana.

9. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO CENTRO HISTÓRICO DE SALVADOR-

“PONTO DE CULTURA: A BAHIA DE CASTRO ALVES E RUI BARBOSA”

Objetivo: Realizar a inclusão digital de crianças, jovens e adolescentes de baixa renda; realizar produções 
audiovisuais referentes à preservação do patrimônio histórico e cultural, às manifestações religiosas e culturais, 
além de dar maior visibilidade ao legado histórico das obras de Castro Alves e Rui Barbosa.

Atividades: Primeiro há um trabalho de mobilização da comunidade e dos Conselhos Tutelares, a partir de cartazes, convites digitais 
e propagandas via TV e rádio. Após a inscrição dos jovens, são aplicadas provas de conhecimentos gerais, português e matemática, 
além de um questionário socioeconômico para que obtenham dados e possam orientar o atendimento. Montam-se turmas de 20 
jovens que vão realizar ofi cinas de informática básica, ofi cinas de computação gráfi ca, ofi cinas de produção audiovisual e ofi cinas de 
inglês. A partir de março, haverá ofi cinas sociais em que pretendem abordar temas sobre a questão do jovem negro no mundo, homens 
e mulheres no mercado de trabalho e direitos e deveres do jovem, tendo como base o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Periodicidade: Os encontros ocorrem duas vezes na semana, com quatro horas de duração.
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10. ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL BLOCO CARNAVALESCO KIZUMBA-

“PONTO DE CULTURA – CURSOS, OFICINAS E PALESTRAS”

Objetivo: O objetivo principal do programa é oferecer iniciação e capacitação profi ssional aos jovens, a partir da oferta de cursos de percussão, 
áudio e vídeo, edição de programas, fabricação de instrumentos, dança afro-brasileira, cidadania, adereços, alegorias e fantasias, entre outros.

Atividades: Os cursos são divulgados a todas as associações do Pelourinho a partir do envio de cartas em que se 
divulgam os cursos oferecidos. A segunda etapa é adequar a necessidade dos jovens aos cursos oferecidos. Os cursos 
são compostos por aulas teóricas e atividades práticas que dialogam constantemente com os alunos.

Periodicidade: Cada curso será realizado em duas vezes por semana por curso, com duração de 4 horas/semana.

11. CENTRO HUMANITÁRIO DE APOIO À MULHER – �”PROJETO DE FORMAÇÃO: FAÇA A SUA CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO”

Objetivo: O objetivo é formar professores multiplicadores para que os mesmos possam disseminar informações 
aos estudantes do ensino médio sobre os riscos da migração feminina internacional.

Os alunos irão desenvolver campanhas de prevenção ao tráfi co de mulheres e, no fi nal do ano, participarão de 
um concurso em que será escolhida a campanha que mais correspondia aos objetivos do projeto.

Atividades: Após a formação no CHAME, os professores passam a utilizar os conteúdos e metodologias aprendidos em sala de aula com 
seus alunos. A equipe do CHAME desenvolve palestras e seminários com os alunos, a fi m de oferecer bases mais sólidas sobre as temáticas 
tratadas nos cursos com os professores, além de oferecer supervisão para tirar dúvidas tanto com os alunos quanto com os professores. 

Periodicidade: A formação dos professores é realizada uma vez por semana, durante 4 horas. A supervisão oferecida aos alunos pelo CHAME será 
quinzenal, e cada encontro terá a duração de 4 horas. A elaboração da campanha com os alunos dependerá do cronograma de cada escola.

12.COLETIVO MARTIN LUTHER KING JR. – “ALTERIDADE E DIVERSIDADE: ISSO NÃO TEM COR”

Objetivo: Discutir a equidade racial com enfoque nos direitos humanos, estimulando o processo de empoderamento da população negra, por meio 
de diversos espaços de discussão coletiva para a construção e melhor apropriação da realidade; favorecer a potencialização da identidade racial.

Atividades: Serão utilizadas metodologias que visam a empoderar os jovens que frequentam as igrejas. Serão oferecidas atividades de 
formação política e outras que visam a trabalhar a autoestima e conceitos de reparação. Serão utilizadas metodologias como palestras 
presenciais com módulos predefi nidos, apresentação de vídeos e dinâmicas de grupo para discutir a história de vida e conquistas de 
Martin Luther King, além de discutir temas relacionados aos direitos de cidadania e da valorização da cultura afro-brasileira. 

Periodicidade: Encontros semanais com 6 horas de duração.

13. IAO ILÊ AUGUSTO OMOLU “FESTIVAL DE DANÇA NO GUETO”

Objetivo: Promover a integração dos jovens da comunidade Alto da Esperança com jovens de outros bairros da cidade 
de Salvador, a fi m de promover um intercâmbio entre jovens de diferentes bairros e classe sociais.

Atividades: A primeira parte dura cerca de um mês e são realizadas reuniões com os jovens para explicar o contexto do programa 
e os objetivos da arte que será aprendida, neste caso a dança afro. As reuniões funcionam como ofi cinas de leitura nas quais os 
jovens exploram o vocabulário que eles não conhecem sobre o tema, assistem a fi lmes, realizam pesquisas na internet, entre 
outras atividades que visam a aproximá-los da atividade artística que eles irão desenvolver. Superada esta etapa, os jovens passam 
a realizar os ensaios de dança durante duas vezes na semana. O programa atende 35 adolescentes de 14 a 16 anos.

Periodicidade: A primeira etapa, em que acontecem as ofi cinas de leitura e construção do conhecimento, é realizada diariamente por cerca de 
um mês. A segunda etapa, que diz respeito aos ensaios de dança, acontece duas vezes por semana durante 1 hora e meia por encontro.

14. INSTITUTO CULTURAL BENEFICENTE STEVE BIKO –

“OGUNTEC: PROGRAMA DE FOMENTO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA JOVENS NEGROS E NEGRAS”

Objetivo: O objetivo do projeto é promover a incorporação de saberes relacionados à ciência e tecnologia e ao ambiente cultural 
do público atendido, preparando os(as) jovens para interagir com os novos desafi os da “sociedade tecnológica” �- marcadamente 
competitiva e lastreada em conteúdos científi cos e tecnológicos �-, aumentando assim as possibilidades de superação das 
desigualdades raciais e de gênero, tão presentes no contexto do mercado de trabalho e distribuição de renda.

Atividades: Para a consecução de seus objetivos, o programa OGUNTEC tem como modelo pedagógico a educação científi ca que 
visa a promover uma preparação adequada nas áreas de ciência e tecnologia para os(as) jovens, além de reconhecer a relevância 
de elementos como o racismo, o sexismo e outras formas de preconceitos que influenciam a subjetividade dos educandos ― 
interferindo em sua autoestima, inibindo o sucesso escolar e fazendo com que os(as) mesmos(as) não tenham o interesse em 
ingressar nas universidades e nem possam se projetar como futuros profi ssionais em áreas de grande prestígio social. 

Periodicidade: O Eixo Elevação da Escolaridade é desenvolvido a partir do curso preparatório OGUNTEC que tem a duração de três 
anos e disponibiliza 35 vagas para jovens afrodescendentes do ensino médio (a partir do primeiro ano do ensino médio) selecionados 
mediante prova objetiva e entrevista. O curso ocorre em turno oposto ao das aulas regulares das escolas. Com carga horária diária de 
04 horas, as aulas acontecem de segunda a sexta-feira, entre os meses de fevereiro e dezembro de cada um dos três anos.
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15.JUNIOR ACHIEVEMENT BAHIA – “PROGRAMA MINHA EMPRESA”

Objetivo: Proporcionar experiência prática na gestão e operacionalização de uma empresa.

Atividades: Os jovens são divididos em turmas (miniempresas). O programa é focado na prática empresarial em que os jovens ocupam posições/
cargos dentro da miniempresa. Os jovens elegem um produto para criar, produzir e vender. O capital que eles recolhem no fi nal do programa 
é doado para instituições sociais escolhidas pelos jovens e para o pagamento de impostos. A metodologia utilizada é nomeada de �Aprender 
Fazendo”, por ter um conteúdo prático que possibilita aos jovens observar o resultado de suas ações, estimulando-os constantemente.

Periodicidade: Os encontros são semanais e duram 3 horas e meia, durante 15 semanas.

16. LAR ASSISTENCIAL FRANCO BELCARO – “DANÇART: A ARTE DE DANÇAR”

Objetivo: Oferecer oportunidades educativas às(aos) adolescentes no contraturno escolar de maneira a minimizar o risco de os mesmos 
permanecerem ociosos e expostos a situações de vulnerabilidade nas ruas do centro da cidade. Além disso, a partir da oferta de atividades artísticas 
e de reforço escolar, o projeto espera impactar a qualidade da aprendizagem dos jovens e contribuir com a diminuição da evasão escolar.

Atividades: São ofertadas atividades de reforço escolar diárias aos jovens, como foco no ensino de português e matemática, durante uma hora e 
meia. Nas segundas, quartas e sextas, os jovens participam das aulas de dança de salão (salsa, merengue, forró e zouk) durante uma hora e meia. 
Nas terças e quintas, os próprios jovens escolhem as atividades educativas que eles irão frequentar, conforme a disponibilidade da instituição. 

Periodicidade: De segunda a sexta-feira durante 3 horas, sendo que uma hora e meia é dedicada 
ao reforço escolar e uma hora e meia dedicada às atividades lúdicas.

17. CENTRO PROJETO AXÉ DE DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – “EDUCAÇÃO DE RUA”

Objetivo: O objetivo principal é atender jovens no espaço da rua e que fazem deste espaço um lugar de socialização e de 
luta pela sobrevivência (inclusive jovens que estão envolvidos com o tráfi co de drogas e sofrem exploração sexual). Este 
atendimento visa a construir um novo projeto de vida, utilizando a arte como mobilizadora social, lúdica e profi ssional.

Atividades: As atividades são desenvolvidas com base nos seguintes princípios: os jovens são sujeitos de direitos; são sujeitos de desejo e são sujeitos 
de conhecimento. Os encontros com os jovens se dão a partir da arte, que é elemento central no trabalho desenvolvido. A arte propicia de forma 
imediata a experiência de criação e produção cultural, além de produzir relações de socialização. A metodologia utilizada chama-se Pedagogia do Desejo.

Periodicidade: O serviço funciona diariamente, 8 h/dia, durante todo o ano. 

18. CENTRO DE REFERÊNCIA INTEGRAL DE ADOLESCENTES (CRIA) -

“PROGRAMA DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA EM TEATRO-EDUCAÇÃO E DINAMIZAÇÃO CULTURAL”

Objetivo: O programa tem como objetivo contribuir com o desenvolvimento pessoal dos jovens, para que eles se desenvolvam 
como cidadãos, além de oferecer metodologias que contribuam com o desenvolvimento de habilidades e competências 
que possam ajudá-los a difundir as experiências educativas nas suas comunidades. Os jovens passam a atuar com arte e 
cultura nas comunidades e trabalham com a valorização das culturas tradicionais, comunitárias, entre outras.

Atividades: As atividades são realizadas conforme a metodologia de arte-educação desenvolvida pelo CRIA. São realizadas ofi cinas em que os jovens 
são a centralidade de todo o processo, é um espaço de troca, construção do projeto e elaboração do espetáculo que abordará os debates realizados 
nas ofi cinas. Os jovens frequentam a instituição três vezes na semana e nesses dias desenvolvem atividades que envolvem corpo, voz, escrita e leitura. 
No segundo semestre de curso, os jovens estão mais centrados no ensaio e na difusão do espetáculo criado. A atividade de difusão do espetáculo 
também é uma atividade formativa, pois os jovens passam a desenvolver a capacidade de comunicação, produção cultural e estratégia de divulgação.

Periodicidade: Três vezes por semana durante 4 horas no período em que eles não estão frequentando a escola.

19. FUNDAÇÃO CIDADE MÃE – “CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO”

Objetivos: Atendimento de adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em meio aberto.

Atividades: Dependendo do tipo de medida socioeducativa aplicada ao adolescente, a instituição faz o encaminhamento, 
para que ele realize prestação de serviço à comunidade ou seja acompanhado em liberdade assistida.

Periodicidade: O projeto é desenvolvido diariamente, e os adolescentes cumprem as medidas socioeducativas duas vezes por semana.

20. FUNDAÇÃO CIDADE MÃE – “UNIDADES EDUCATIVAS”

Objetivos:  Proteção básica, constituída por ações de prevenção à violação de direitos, direcionadas às crianças e 
adolescentes entre 8 e 18 anos incompletos que participarão de atividades educativas no formato de ofi cinas.

Atividades: O programa atende prioritariamente crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, residentes nos bairros periféricos, 
oferecendo atividades complementares ao período escolar, cursos profi ssionalizantes e ações socioeducativas com as famílias e a comunidade.

Periodicidade: O programa é desenvolvido diariamente ao turno oposto escolar.

82



RESULTADOS   |   CAPÍTULO 6

AÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E INICIATIVAS QUE TÊM A JUVENTUDE COMO SUJEITOS PRIORITÁRIOS

21. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTERDISCIPLINAR PESQUISA EDUCAÇÃO E SAÚDE-IDIPES

COMBATE À INTOLERÂNCIA RELIGIOSA E A INTOLERÂNCIA À LEI 10639/2003

Objetivos: Formar jovens agentes multiplicadores e construir material teórico-didático para subsidiar ações de combate à intolerância religiosa.

Atividades: Uma das primeiras atividades realizadas com os jovens diz respeito à formação em temas relacionados à dimensão 
bíblica e africana, mostrando aos jovens a questão da africanidade no livro bíblico. A formação prevê que o diálogo entre os jovens e 
educadores seja a estratégia metodológica para alcançar os objetivos. Serão dadas explicações sobre os temas, porém em um formato 
diferente de aula expositiva. A equipe do projeto irá trabalhar com diferentes recursos como músicas, fi lmes, documentários, textos, 
dinâmicas de grupo, entre outros. Um exemplo citado seria utilizar diferentes canções de grupos de reggae para mostrar a presença 
de questões religiosas. Além disso, haverá o uso intenso de redes sociais como facebook e blog para dialogar com a juventude.

A segunda etapa do projeto prevê o intercâmbio entre os jovens de diferentes religiões, a fi m de que eles possam 
dialogar sobre suas experiências religiosas. O projeto almeja, em sua fi nalização, que os jovens construam juntos uma 
liturgia e que haja uma cerimônia ecumênica em que todas as diferentes religiões sejam contempladas. 

Periodicidade: O projeto terá a duração de 1 ano, e a formação com os jovens durará 3 meses e tem 
a previsão de ser iniciada em abril/2013 com uma carga horária de 180 horas.

Os encontros de formação estão previstos para serem realizados aos sábados e, a princípio, serão quinzenais ou mensais.

A metodologia está sendo construída em diálogo com os jovens e haverá momentos de construção comunitária. 

22. ASSOCIAÇÃO CARNAVALESCA BLOCO AFRO OLODUM – “PROGRAMA APRENDIZ OLODUM”

Objetivos: Aprimoramento artístico profi ssional dos jovens da Escola Olodum

Atividades: As atividades do Programa Aprendiz Olodum visa a que os jovens, ao fi nal do programa, sejam capazes de 
desempenhar atividades profi ssionais e ter capacidade de discernimento para lidar com diferentes situações no mundo 
do trabalho, além de desenvolver um olhar crítico e exploratório sobre o mundo. O Jovem Aprendiz Olodum é programa 
de aprendizagem desenvolvido pela Escola Olodum que é composto por dois níveis de atendimento:

Básico – 24 meses de aprendizado;

Avançado – 12 meses de aprendizado

Periodicidade: São 20 horas semanais, e os jovens recebem uma bolsa de 250 reais e vale-transporte para poderem frequentar o curso. 

23. ASSOCIAÇÃO CARNAVALESCA BLOCO AFRO OLODUM – “CURSO DE EMPREENDEDORISMO CULTURAL”

Objetivos: Oferece aos jovens uma formação geral para trabalhar na indústria de entretenimento e 
uma formação específi ca para trabalhar com produção de espetáculos musicais.

Atividades: A Escola Olodum percebeu a necessidade de instrumentalizar seus alunos que já atuavam na área cultural – seja como 
percussionistas, bailarinos ou músicos, tanto em relação aos aspectos culturais quanto aos relacionadas ao “marketing”. Desta maneira, o 
curso aborda temas relacionados à produção cultural; produtos culturais; cultura e economia; fontes de recursos; elaboração do projeto cultural: 
planejamento, orçamento, cronograma e formatação. No curso também são abordados conteúdos referentes às leis de incentivo municipais, 
estaduais e federais; questões relacionadas à área cultural e como fazer a divulgação do produto cultural (assessoria de imprensa, material 
promocional, eventos paralelos, mídia- veículos de comunicação, mapa de mídia, criação de anúncios e administração de recursos).

Periodicidade: O curso tem uma carga horária de 240 horas-aula e será oferecido duas vezes por 
semana. Serão duas turmas de 15 alunos cada com idade entre 16 e 21 anos.

24. ASSOCIAÇÃO CARNAVALESCA BLOCO AFRO OLODUM – “FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS”

Objetivos: Integrar o jovem como ser independente, criativo e capaz, verdadeiramente crítico e consciente. Resgatar o comportamento 
étnico, lúdico e artístico, enfatizando que brincar é sempre prazeroso e importante na vida do ser humano, para:

Repensar o conceito de prática artística, a partir da reflexão crítica;

Vivenciar o maior volume possível de experiências de movimento de forma exploratória;

Educar para a cidadania sustentável enquanto modo de vida;

Oportunizar a descoberta de sua autoestima e identidade étnica.

Atividades: A prática pedagógica é exercida por meio de aulas, observações, estágios, ensaios, apresentações didáticas, 
supervisão de prática instrumental, trabalho em grupo e outras estratégias específi cas do ensino de arte, da produção cultural e 
digital. Também são usados os chamados “projetos criativos”, em que os alunos podem aplicar e desenvolver os conhecimentos 
adquiridos nas aulas e nas suas experiências cotidianas e pessoais. Serão organizados ofi cinas, cursos, seminários, palestras, 
encontros, pesquisas e atividades extraclasses, para o enriquecimento curricular dos alunos e a atualização docente.

Periodicidade: Os alunos que frequentam a Escola Olodum passam por esta formação uma vez por semana.
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25. SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA-SESI – “PROJETO VIRAVIDA”

Objetivos: Desenvolver processo formativo com base nos princípios do desenvolvimento humano e de 
garantias de direitos para adolescentes e jovens em situação de violência sexual;

Possibilitar aos adolescentes e jovens resgatar a autoestima, a construção e/ou reconstrução de vínculos 
familiares, a elevação da escolaridade, a inserção ao mundo do trabalho e desvendar seu próprio potencial e 
novas perspectivas de futuro, para o protagonismo juvenil e a autonomia dos educandos;

Construir uma dinâmica de formação com base no desenvolvimento humano, envolvendo os adolescentes, 
suas famílias e comunidades, concatenada à cultura e às iniciativas já trilhadas em nível local.

Atividades: O Projeto Pedagógico do ViraVida está fundamentado nos quatro pilares da educação desenvolvidos pela UNESCO e nos ciclos 
do desenvolvimento humano, reconhecendo que os adolescentes e jovens em situação de violência sexual são sujeitos de direitos. Esta 
proposta busca reafi rmar a importância de se conhecer de forma crítica o cotidiano e a realidade vivida por estes sujeitos, valorizando seu 
potencial de mudança e sua capacidade criativa de, numa sociedade que lhes é desigual, construir socialmente o seu lugar emancipatório.

As ações do Projeto acontecem de forma articulada e são de responsabilidade de uma equipe transdisciplinar, 
composta por uma assistente social, psicóloga, pedagoga e agente de empregabilidade. 

Aos educandos, durante um período de 12 meses, o Projeto oferta Educação Integral em Tempo Integral a partir das atividades abaixo relacionadas:

Atendimento individual e grupais (Ofi cinas: Elevação da autoestima, autonomia, empoderamento e resiliência);

Intervenções junto às famílias (atendimento, acompanhamento e incentivo à geração de renda e fortalecimento dos vínculos comunitários);

Encaminhamentos médicos, odontológico e aquisição de serviços sociais (programas de assistência);

Estímulo ao empreendedorismo e ao protagonismo juvenil;

Educação continuada (Língua Portuguesa; Matemática, Direitos Humanos e Cidadania);

Inserção na Educação Básica;

Educação para melhor qualidade de vida (esporte, arte, cultura, lazer e saúde);

Educação empreendedora;

Educação profi ssional.

Periodicidade: O processo socioeducativo proposto aos educandos do ViraVida acontece em tempo integral durante doze meses conforme quadro abaixo:

TURNO SERVIÇOS
CARGA

HORÁRIA 
SEMANAL

CARGA
HORÁRIA

TOTAL
PERÍODO

Matutino
Educação 
profi ssional

Qualifi cação 12 h 288 h 6 meses
Aprendizagem 20 h 1.760 h 21 meses

Vespertino
Educação 
continuada

Fundamentos lógicos 
da matemática

4 h 48 h

12 meses

Língua portuguesa 4 h 48 h
Direitos humanos 
e cidadania

2 h 24 h

Educação para 
qualidade de vida

4 h 48 h

Atendimento psicossocial 4 h 48 h
Empregabilidade 2 h 24 h 21 meses

Noturno Acompanhamento pedagógico 20 h 800 h 200 dias letivo
Total 60H 3.088 h 27 meses
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26. CIPÓ-JUVENTUDE, COMUNICAÇÃO E POLÍTICAS DE SAÚDE: INCIDÊNCIA E PREVENÇÃO CONTRA A VIOLÊNCIA E O ABUSO DE DROGAS�

Objetivos: Contribuir para o fortalecimento das políticas de saúde contra a violência e o abuso de álcool e outras drogas, a partir do 
monitoramento dessas políticas por adolescentes e jovens de comunidades populares, da mobilização social e da incidência política. 

Atividades: Nesse projeto, os adolescentes e jovens assumem o papel de repórteres mobilizadores e investigam suas comunidades, 
observando e pesquisando os serviços públicos, programas, leis e orçamentos para a infância, adolescência e juventude e, posteriormente, 
constroem produtos como matérias, programas de rádio, ilustrações, fotografi as e charges que relatam a realidade pesquisada. 

As peças serão divulgadas em um blog - também construído e alimentado pelos jovens, com suporte de educadores - para que outros 
jovens e demais usuários da internet possam conhecer o trabalho, trocar informações e intercambiar experiências. Outros passos são a 
mobilização da comunidade, a divulgação dos produtos em espaços ou veículos de comunicação comunitários, a articulação de parcerias 
e a interferência junto ao poder público. Além de propiciarem uma aproximação dos jovens com as políticas públicas que são dirigidas a 
eles de forma visceral, a metodologia permite que esses jovens aprendam e construam conhecimentos sobre diversos valores impregnados 
na produção de uma peça de comunicação, como o trabalho em grupo, a participação política, a solidariedade e a cidadania. 

A formação com os jovens se complementa com a articulação de atores sociais estratégicos para a formulação de monitoramento e ação 
política na área da política de saúde nas comunidades onde os jovens vivem. Educadores, agentes comunitários de saúde e comunicadores 
locais serão mobilizados para criarem junto com os jovens um plano de ação e incidência que mobilize a população da comunidade à 
melhoria da política de prevenção à violência contra adolescentes e jovens e no combate ao uso indevido de álcool e outras drogas. 

Para completar, uma ação em paralelo ocorrerá junto aos meios de comunicação de massa, mobilizando profi ssionais de comunicação 
para ampliar a visibilidade das políticas de saúde para adolescentes e jovens, assim como qualifi car a cobertura sobre os temas da 
violência e do abuso de substâncias psicoativas pelo público infantojuvenil. No fi nal, a proposta é construir um olhar sobre a cobertura e 
construir um guia de pautas e fontes para ajudá-los a continuar mantendo o agendamento social qualifi cado sobre esses temas. 

As atividades, então, serão compreendidas em três eixos e estarão assim divididas: 

Eixo 1 � Formação para o monitoramento e ação política na área da saúde 

Eixo 2 � Articulação Comunitária e Plano de Ação Política 

Eixo 3 � Mobilização e qualifi cação da cobertura da mídia

Periodicidade: Informação não fornecida.

27. CIPÓ �– �”AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO SUBÚRBIO ANO III”

Objetivos: O Projeto Agência de Comunicação do Subúrbio tem como objetivo contribuir para garantia de direitos de crianças e adolescentes por 
meio do uso educativo e democrático da comunicação e da participação juvenil. O Projeto forma adolescentes para atuarem como agentes de 
comunicação para o desenvolvimento de suas comunidades, utilizando as linguagens de vídeo, fotografi a, comunicação impressa, blog e rádio.

Atividades:

A metodologia norteadora deste trabalho é a Educação pela Comunicação, em que o adolescente/educando participa ativamente 
da produção de peças de comunicação que, uma vez disseminadas, geram novos processos de educação e/ou de mobilização 
social. A Agência oferecerá um cardápio variado de ações, com foco em Garantia de Direitos, nas áreas de: 

Educação pela comunicação (promoção do acesso à informação e ampliação de conhecimentos, habilidades e atitudes, por 
meio de atividades de entretenimento educativo e ofi cinas de formação sobre o Sistema de Garantia de Direitos - SGD);

Fortalecimento do empreendedorismo (capacitação de adolescentes para que se tornem lideranças e empreendam iniciativas 
que benefi ciem a si próprios e a suas comunidades a colaborarem para a garantia dos direitos infantojuvenis);

Produção de mídia educativa e comunitária (elaboração de vídeos, sites, programas de rádio e TV, 
jornais, revistas em quadrinhos, entre outros, sobre Garantia de Direitos);

Articulação/mobilização social (conscientização da população local e influência do poder público para que atuem em 
prol da melhoria da qualidade de vida da comunidade, prioritariamente das crianças, adolescentes e jovens).

Periodicidade: Informação não fornecida.
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28. GRUPO DE APOIO À PREVENÇÃO À AIDS- GAPA – “PLATAFORMA DE SOLIDARIEDADE – PREVENÇÃO À AIDS ATRAVÉS DA ARTE�

Objetivos: É um projeto de arte-educação que visa a promover a sensibilização, mobilização e capacitação de adolescentes, para 
que se tornem agentes de mudanças de comportamento junto a outros adolescentes, tomando como tema a prevenção à AIDS 
estimulando a prática de exercício da solidariedade e respeito ao outro. É um projeto itinerante de ação educativa que utiliza a 
arte como linguagem para difundir uma cultura de prevenção à doença entre jovens de baixa renda do Estado da Bahia.

Atividades: São utilizadas duas metodologias: educação entre pares e arte-educação. As etapas do projeto são: 

1º) contato com as escolas parceiras;

2º) divulgação da audição pública, com profi ssionais de teatro, música, dança e dicção, para complementar o grupo de jovens, caso seja necessário. 

3º) Entrevista psicossocial com a psicóloga e assistente social.

Superada essas etapas, os jovens são selecionados e passam por uma formação que dura em média 5 meses e tem uma carga horária de 144 
horas. As formações focadas na área da arte incluem: dicção, canto, teatro, música e dança. Há também formações em temas que a instituição 
trabalha, como: sexualidade, adolescência, gênero, questões étnico-raciais, direitos humanos, DSTs e AIDS. A participação nessas formações é 
requisito do programa. Se o grupo tem algum interesse em específi co, há a possibilidade de serem realizadas ofi cinas ou outras atividades sobre 
os temas de interesse dos jovens. Após essa formação inicial, começam os ensaios, apresentações e viagens para apresentar o espetáculo.

Periodicidade: São 20 horas semanais no contratruno escolar.

29. GRUPO DE APOIO À PREVENÇÃO À AIDS- GAPA – “MANOS DO BEM: REDE DE JOVENS PELO CONTROLE À AIDS E PELOS DIREITOS HUMANOS”

Objetivos: A partir da música, especifi camente do hip-hop, difundir conhecimento específi co 
sobre saúde sexual e reprodutiva e HIV-AIDS nos ambientes escolares. 

Atividades: É oferecida uma formação técnica na linguagem do hip-hop: Dj, Mc, Grafi te, B-boy e formação de banda. 
Formação temática: história do hip-hop, a importância do grafi te na história do hip-hop, sexualidade, adolescência, 
gênero, questões étnico-raciais, direitos humanos, DSTs e AIDS. São 80 horas de formação.

Periodicidade: 16 horas por semana. 

30. INSTITUTO MÍDIA ÉTNICA-IME – “REDE CORREIO NAGÔ: CONSTRUINDO REDE DE INFORMAÇÃO NO NORDESTE BRASILEIRO”

Objetivos: Criar uma rede de jovens correspondentes para o portal Correio Nagô e a partir desta ação contribuir com o empoderamento 
dos jovens na área de comunicação, para que haja uma ampliação na divulgação de notícias sobre os Estados de origem dos jovens. 

Atividades: Os jovens participaram de um curso de formação política em parceria com a instituição Steve Biko para compreender de maneira 
mais aprofundada as dimensões sociais, raciais, de gênero, de política em geral e de geopolítica. O Instituto Mídia Étnica foi responsável pela 
formação na área das novas tecnologias (fotografi a, internet, redes sociais, produção de textos, empreendedorismo na comunicação). 

Periodicidade: Os encontros de formação aconteceram a cada 3 meses. Os jovens se reuniam em Salvador 
para essa formação durante uma semana (20 horas por semana). O acompanhamento a distância é semanal 
e é feito por telefone e por Skype. É usada a mesma dinâmica de uma redação de um jornal.

31. INSTITUTO MÍDIA ÉTNICA-IME – “PROJETO VOJO: AMPLIANDO VOZES QUILOMBOLAS POR MEIO DO CELULAR”

Objetivos: Treinar líderes jovens de comunidades quilombolas, para que possam utilizar os meios digitais para promoção dos seus direitos.

Atividades: 1º) Mapear as necessidades das comunidades quilombolas, para que os jovens 
auxiliassem a levantar as demandas da comunidade segundo a realidade local. 

2º) Apresentar a tecnologia aos jovens.

3º) Treinar os jovens nessa tecnologia.

4º) Promover o uso dessa nova tecnologia na comunidade, incentivar a divulgação e circulação de notícias a respeito das comunidades quilombolas.

Além dessas etapas, haverá uma formação política sobre a importância do direito à comunicação e das novas tecnologias.

Periodicidade: Serão 4 meses de trabalho na comunidade e encontros semanais com os jovens.
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32. INSTITUTO MÍDIA ÉTNICA-IME – “JOVENS PRODUTORES CULTURAIS”

Objetivos: Formar jovens produtores culturais da Região Metropolitana de Salvador.

Atividades: Durante o curso, serão abordados temas sobre a área de produção cultural e haverá a apresentação 
de casos e exemplos sobre como organizar pequenos e grandes eventos, como: seminários, shows, espetáculos, 
exposições, etc. Serão convidados profi ssionais da área de produção cultural pra dialogar com os jovens.

Periodicidade: Duas vezes por semana com carga horária de 4 horas cada encontro.

33. INSTITUTO MÍDIA ÉTNICA-IME – �ENCONTRO DE JOVENS COMUNICADORES PERIFÉRICOS�

Objetivos: Reunir jovens comunicadores periféricos da Região Metropolitana de Salvador para discutir a criação de uma rede de jovens comunicadores.

Atividades: Haverá uma mobilização virtual a partir das redes sociais. O encontro durará um ou dois dias e haverá ofi cinas temáticas (como melhorar 
as redes sociais, como criar sites) e mesas políticas com representantes do poder público, do Terceiro Setor para tratar dos seguintes temas: 
empreendedorismo, direito à comunicação, enfrentamento ao racismo, enfrentamento à discriminação contra as mulheres e sustentabilidade.

Periodicidade: Será um ou dois dias de encontro.

34. SECRETARIA PARA ASSUNTOS INTERNACIONAIS E DA AGENDA BAHIA- SERINTER – “REDE JUVENIL PELO ESPORTE- REJUPE”

Objetivos: Mobilizar a juventude e os adolescentes na perspectiva do direito ao esporte dentro do contexto de realização dos megaeventos 
esportivos. O projeto visa a expandir a todas as crianças e adolescentes o direito à participação nas atividades esportivas, na perspectiva 
de que haja um legado esportivo para as crianças e adolescentes a partir do acesso a essas atividades, não somente as de alto 
rendimento, como o futebol, mas também as demais práticas esportivas, buscando resgatar o caráter educativo dessas práticas. 

Atividades: As instituições participantes da REJUPE e os jovens são formados na perspectiva do direito ao esporte, dos direitos humanos e da cidadania.

Periodicidade: As atividades com os jovens dependem de cada instituição. Já os encontros da REJUPE em 
Salvador acontecem periodicamente e já houve duas reuniões para discutir a ampliação da rede.

35. INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA MÃO AMIGA- “OFICINA DE CIDADANIA, CULTURA DE PAZ E DIREITOS HUMANOS”

Objetivos: Contribuir para informar e conscientizar crianças e adolescentes sobre a possível exposição e vulnerabilidade a situações de 
violência e, caso sejam vítimas de situações violentas, oferecer orientações sobre quais os procedimentos cabíveis nessas situações.

Atividades: Haverá reuniões com o corpo pedagógico de cada escola e a equipe técnica do projeto (psicólogos, assistentes sociais, pedagogos 
e ativistas), a fi m de dialogar sobre a proposta de formação dos multiplicadores. Os conceitos de Cultura de Paz serão abordados por meio de 
palestras, dinâmicas e gincanas com os alunos. Serão utilizadas estratégias metodológicas como o teatro, a poesia, ofi cinas de pintura e música.

Periodicidade: Inicialmente o programa ocorrerá uma vez por semana durante 4 horas e, a partir dos 
primeiros contatos, podem e pretendem aumentar a frequência de acordo com a demanda. 
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1. SMS- “PROGRAMA SAÚDE NA COPA”

Objetivo: Capacitar e qualifi car profi ssionais da rede hoteleira, de bares e restaurantes em ações de comunicação e 
educação em saúde, garantindo o atendimento efi ciente tanto para a população local quanto para os turistas.

Atividades: Palestras que tratam dos seguintes temas: 

Capacitação de manipuladores de alimentos de bares, restaurantes e hotéis quanto a noções de higiene, cuidados na 
conservação, manipulação e armazenagem de alimentos. Setor responsável: Vigilância Sanitária (VISA)

Prevenção, cuidados e controle de doenças transmissíveis respiratórias (gripe H1N1, sarampo e coqueluche). Condutas 
a serem tomadas caso seja identifi cada a doença. Setor responsável: Vigilância Epidemiológica (VIEP).

Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST/AIDS) � Prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, HIV/AIDS e hepatites 
virais. Estímulo ao sexo seguro (uso do preservativo). Setor responsável: Coordenação Municipal de DST/AIDS.

Prevenção da dengue para redução do risco da transmissão da doença. Identifi cação e eliminação de focos para proliferação 
do mosquito. Ações de controle de roedores. Setor responsável: Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

Capacitação sobre os riscos ocupacionais no ambiente de trabalho. Prevenção de acidentes. Estímulo ao uso dos EPI (Equipamentos 
de Proteção Individual). Setor responsável: Centro de Referência à Saúde do Trabalhador de Salvador (CEREST).

Cuidados com a água para consumo humano, consumo consciente e prevenção de doenças e agravos relacionados ao consumo de água contaminada. 
Procedimentos relativos à limpeza e higienização de reservatórios de água potável. Setor Responsável: Vigilância em Saúde Ambiental (VISAMB).

Periodicidade: Não foi informada a periodicidade.

 2. UNIJORGE – “CAMPANHA DE PREVENÇÃO À AIDS”

Objetivo: Sensibilizar a comunidade universitária a respeito da temática.

Atividades: A universidade pretende inicialmente fornecer suporte para a divulgação de campanhas da UNAIDS, utilizando a metodologia da própria 
UNAIDS. Futuramente, existe a possibilidade de construir novas metodologias pelo próprio IMAS - Instituto Multidisciplinar de Assistência à Saúde.

Periodicidade: Diversas atividades que serão realizadas ao longo de 2013.

3. AECID- “PROMOÇÃO DE EQUIDADE RACIAL E O COMBATE AO RACISMO ESTRUTURAL ENTRE A POPULAÇÃO AFRODESCENDENTE DO BRASIL”

Objetivo: Redução dos níveis de pobreza entre os habitantes do bairro do Candeal. 

Específi co: estimular o crescimento econômico, a partir do turismo cultural por meio de uma governança comunitária.

Atividades: As atividades desenvolvidas com a comunidade incluem várias ações, entre elas:

Capacitação e qualifi cação profi ssional: estão em andamento e têm diversas linhas de atuação, ofi cinas rápidas de cabeleireiro e automaquiagem, 
cursos de empreendedorismo, de manicure e pedicure, entre outras. Há uma consultoria auxiliando no mapeamento das possibilidades de 
desenvolvimento do turismo internacional no Candeal. As Associações de Moradores são quem defi nem junto com a comunidade quais cursos são 
prioritários para aquela região. A partir da escolha dos cursos, as associações defi nem os melhores dias e horários para que os mesmos ocorram. 

“Roteirização turística”: visa a auxiliar as associações de bairro a sistematizar o que o bairro pode oferecer 
aos turistas em termos de alojamento, alimentação, passeios turísticos, lazer, etc. 

Missão técnica em três países da América Latina para conhecer as experiências de turismo comunitário. As visitas foram 
realizadas em Cuba, Panamá e Colômbia. Participaram desta missão 1 representante da Prefeitura Municipal de Salvador, 1 
consultora do SEBRAE e  5 representantes das Associações de Moradores do Candeal. Essa experiência será compartilhada com 
a comunidade e será avaliada a possibilidade de replicação desses modelos internacionais de turismo comunitário. 

Periodicidade: Em relação às capacitações, a periodicidade depende de qual curso será desenvolvido. Há cursos 
que são mais rápidos e outros que necessitam de mais tempo. Há reuniões semanais para acompanhamento 
do projeto com as associações e uma vez por mês reuniões com todos os parceiros do projeto.
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4. SECULT-BA “AÇÕES DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA CULTURA NA COPA”

Objetivo: Qualifi car, na área da cultura, os moradores das cidades-sede da Copa do Mundo para atender 
às demandas trabalhistas que surgirão em virtude dos megaeventos esportivos. 

Atividades: Em Salvador, foram mapeadas as áreas de trabalho relacionadas à cultura que necessitavam de uma qualifi cação 
profi ssional. A partir do material proveniente das quatro Conferências de Cultura que ocorreram, foi possível realizar um 
levantamento sobre quais áreas os profi ssionais necessitavam de qualifi cação e decidir quais cursos seriam ofertados.

No total, serão ofertados 25 cursos nas seguintes áreas: editor de animação, auxiliar de costureiro, costureiro, auxiliar de 
cenotecnia, contador de histórias, desenhista de moda, estilista, fi gurinista, editor gráfi co, designer gráfi co, produtor gráfi co, 
operador de editoração eletrônica, fotógrafo, iluminador cênico, locutor e apresentador, maquiador, modelista, operador de áudio, 
organizador de eventos, produtor de vídeo, produtor cultural, operador de câmera, fi nalizador de vídeo, DJ, web designer.

Para cada curso serão disponibilizadas 50 vagas. O curso é de qualifi cação técnica, alguns possuem como pré-requisito haver concluído 
o ensino médio e outros possuir o ensino fundamental completo. Todos os cursos terão uma carga horária mínima de 160 horas.

Periodicidade: Não está defi nido ainda, mas todos os cursos terão uma carga horária mínima de 160 horas.

5. SETRE-COQUAP-BA “PROGRAMA QUALIFICA BAHIA”

Objetivo: Qualifi car os trabalhadores em situação de desemprego do Estado da Bahia para atender às 
demandas do mercado de trabalho relacionadas aos eventos esportivos de 2013 e 2014

Atividades: Primeiro, há a inscrição das pessoas interessadas e posteriormente os trabalhadores são selecionados segundo os critérios do 
programa. As instituições executoras são contratadas via edital. Os cursos possuem, de maneira geral, a mesma estrutura, a saber: 

Carga horária total- 200 horas

Conteúdos básicos- 60h 

Conteúdos específi cos- 80h 

Conteúdos práticos- 50 h

Periodicidade: A periodicidade é defi nida pelas organizações executoras. A maioria das instituições oferece os cursos de segunda a 
sexta feira e tem duração diária de 4 horas. Em geral, os cursos duram 2 meses e meio, mas pode haver uma variação dependendo 
do curso oferecido. O horário em que o curso será oferecido é negociado, dentro das possibilidades, com a própria turma.

6. SETUR-BA “QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA CONDUTORES DE TÁXI”

Objetivo: Capacitar os condutores de táxi para prestar atendimento altamente qualifi cado com vistas a suprir a demanda da 
Copa das Confederações e da Copa do Mundo. Capacitá-los para que os mesmos possam prestar informações referentes aos 
pontos turísticos prioritários da cidade e da Região Metropolitana, além de oferecer formação na área de idiomas.

Atividades: A preocupação central é a de que tanto o curso quanto os seminários contenham componentes curriculares 
que contemplem a prática profi ssional dos participantes, que utilizem uma linguagem adequada ao público-alvo e 
que se trabalhe com metodologias focadas no público adulto. Toda a parte metodológica será escrita pela instituição 
executora, ao apresentar o projeto pedagógico do curso. Está prevista a realização dos módulos, a saber:

Módulo 1 (básico) – 60h. Melhorar a qualidade dos serviços oferecidos e incorporar tecnologias que tornem mais rápidos os serviços oferecidos, 
noções de primeiros-socorros, meio ambiente, ética, manutenção e cuidados com o veículo, direção defensiva e legislação de trânsito.

Modulo 2 (específi co) – 140h. História da Bahia, conversão das moedas estrangeiras, inglês 
instrumental, pontos turísticos, administração do tempo e marketing pessoal.

Periodicidade: Serão duas turmas que frequentarão o curso duas vezes na semana.
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SETUR-BA “QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE ATORES DO COMÉRCIO INFORMAL E AMBULANTES DO MUNICÍPIO DE SALVADOR”

Objetivo: promover a qualifi cação dos profi ssionais informais e ambulantes de modo a aperfeiçoar o perfi l empreendedor e capacitá-
los para melhorar o atendimento prestado, de maneira que haja impacto direto na qualidade do serviço oferecido.

Atividades: Os cursos estão divididos em dois módulos: módulo básico e módulo específi co.

a) Módulo básico

Capacitar 600 pessoas no total, sendo 25 pessoas por turma. Os temas seriam os seguintes:

Ética e postura profi ssional – duração de 8h

Saúde e segurança no trabalho – duração de 8h

Qualidade no atendimento – duração de 12h

Combate à exploração sexual no turismo, sustentabilidade e infância – duração de 4h (esta ofi cina é exigência do Ministério do Turismo)

b) Módulo específi co 

Neste módulo serão trabalhados três temas, a saber:

Inglês aplicado ao turismo – 80 h 

Higiene e manipulação de alimentos- 20h

Empreendedorismo- tema dividido em seis ofi cinas: como empreender, como planejar um negócio, como administrar um negócio, 
como vender, como comprar, como controlar as fi nanças e noções de cooperativismo- 28h no total sendo 4h cada ofi cina.

A carga horária total do programa é 168 h. Dentro da metodologia do curso, está prevista a inclusão de temas relacionados à cultura local, 
as ofi cinas técnicas têm de levar em conta as normas da ABNT, os componentes curriculares têm de contemplar as exigências do perfi l 
profi ssional formado, pois é importante considerar as demandas dos profi ssionais, os problemas enfrentados e o mercado de trabalho.

A metodologia tem de estabelecer uma relação entre a teoria e a prática dos trabalhadores, com atividades pedagógicas adequadas 
ao público atendido. Na realização dos seminários, está prevista uma apresentação que dialogue com o público a partir do 
uso de ferramentas como data show, flipchart, vídeos que abordarão os destinos turísticos da Bahia e do próprio Ministério do 
Turismo. Além disso, os cursos têm de estar de acordo com o Programa de Turismo Sustentável proposto pelo Minc.

Periodicidade: A previsão é de que o curso aconteça duas vezes na semana por duas horas, totalizando 4 horas semanais, 
porém esta organização dependerá da instituição executora, que terá de considerar o tempo que os trabalhadores possuem 
para participar do curso, uma vez que todos são profi ssionais autônomos e são responsáveis por seus negócios.
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UNEB- “LEGADOS SOCIAIS PARA A COPA DE 2014”

Objetivo: Potencializar o legado social da Copa do Mundo 2014, fortalecendo as organizações e movimentos 
sociais de Salvador. O projeto é amplo e trabalha no desenvolvimento de quatro áreas, a saber: qualifi cação 
profi ssional, ações socioeducativas nas escolas e comunidades, meio ambiente e cidadania.

Atividades: O projeto prevê a realização de diversas iniciativas, entre as quais se podem citar: 

Ações educativas para crianças e jovens;

Ações socioeducativas e culturais nos bairros participantes do projeto;

Campanhas socioeducativas durante a Copa (meio ambiente, direitos humanos, cidadania, etc.);

Oportunidades de participação dos municípios do interior da Bahia na Copa;

Qualifi cação social e profi ssional para a preparação do receptivo para a Copa;

Qualifi cação na área de proteção dos direitos da criança e do adolescente;

Inclusão e participação social na Copa;

Organização das redes sociais, para a participação cidadã;

Qualifi cação dos ex-atletas;

Cidade bicicleta.

O foco das ações socioeducativas é a cultura, esporte e lazer. A partir de atividades relacionadas a essas áreas (teatro, dança, 
música, jogos, etc.), espera-se contribuir com a ampliação do repertório educativo das crianças e adolescentes. Essa parte do 
projeto é desenvolvida pelas escolas públicas das regiões de atuação do projeto. Os professores escolhidos para executar tais 
ações recebem materiais e acompanhamento pedagógico dos profi ssionais participantes do �Projeto Legados�. Dessa forma, 
os projetos são desenvolvidos nas escolas públicas pelos próprios professores que compõem o corpo docente.

Os cursos de qualifi cação profi ssional são aulas teóricas e práticas sobre o tema que se vai 
tratar. Já a qualifi cação social vai tratar de temas relacionados à cidadania. 

Periodicidade: Os cursos oferecidos têm duração variável, a escolha de como os cursos serão executados depende da disponibilidade de 
cada comunidade. Não há um padrão fi xo. O mínimo de carga horária que um curso tem de ofertar é 40 horas. O curso de idiomas tem carga 
horária de 80 horas, os demais não têm carga horária predefi nida, pois a mesma vai se adequando às demandas da comunidade.

9. UNEB- ITCP- “AMPLIANDO AÇÕES E CONSOLIDANDO PARCERIAS”

Objetivo: Contribuir para a inserção socioeconômica de parcelas da população excluídas pelo processo 
de acumulação capitalista na perspectiva de economia popular solidária.

Atividades: Para a ITCP-COAPPES/UNEB, a metodologia de incubação de empreendimentos populares autogestionários não existe enquanto 
fórmula dada. Cada processo de incubação tem especifi cidades com relação às características socioculturais locais, exigindo por isso um repensar 
constante diante dos desafi os encontrados. A incubadora mantém em sua prática, entretanto, os mesmos pressupostos metodológicos assumidos 
na concepção inicial da incubadora (1998) os quais vêm sendo reafi rmados na prática enquanto orientadores da metodologia, quais sejam:

A incubação de empreendimentos socioeconômicos populares é um processo educativo 
com base na valorização do indivíduo e das suas potencialidades. 

A prática cooperativa autogestionária exige uma mudança de percepção e uma nova maneira de estar no mundo. 

O fortalecimento do grupo é a base para a sustentabilidade socioeconômica do empreendimento popular.

O desenvolvimento de tecnologias sociais nos processos de incubação contribui para fortalecimento da autonomia do grupo.

Assim, os processos de incubação, sejam de grupos ou redes, em parceria ou não, são avaliados conjuntamente em reuniões 
sistemáticas entre a equipe da ITCP, grupos e parcerias envolvidas a partir dos resultados que se vão delineando ou de 
mudanças ocasionais de ordem conjuntural, política que tem impacto direto na realização das ações de projetos. 

Periodicidade: A periodicidade e duração das atividades são defi nidas com os grupos/redes em processo de incubação.

91



AÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E INICIATIVAS QUE TÊM A JUVENTUDE COMO SUJEITOS PRIORITÁRIOS DE MANEIRA INDIRETA

10. SECULT-BA- CENTRO DE FORMAÇÃO- “CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL”

Objetivo: Formar e qualifi car no campo artístico crianças, jovens e adultos, em especial, afrodescendentes, 
moradores de bairros populares e alunos da rede pública de ensino.

Atividades: São oferecidas as seguintes formações:

Curso Técnico Nível Médio em Dança

Cursos de Formação Continuada – Qualifi cação em Dança

Cursos de Formação Continuada – Qualifi cação em Música

Cursos de Formação Continuada – Qualifi cação em Artes Visuais 

Cursos de Formação Continuada – Qualifi cação em Teatro

Cursos de Formação Continuada – Qualifi cação em Artes no Interior

Periodicidade: Varia conforme o curso escolhido.

11. SETUR-BA “ENFRENTANDO A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES”

Objetivo: Visa a sensibilizar e capacitar agentes do trade turístico para atuar no fortalecimento dos direitos humanos de crianças, adolescentes e jovens.

Atividades: Ainda em fase de planejamento.

Periodicidade: Serão ofertadas 10 ofi cinas aos multiplicadores, e cada uma terá uma carga horária de 20 horas.

 12.ALIANÇA DE REDUÇÃO DE DANOS – “PREVENÇÃO AO USO ABUSIVO DE DROGAS EM AMBIENTES ESCOLARES DO ESTADO DA BAHIA”

Objetivo: Objetivo é instrumentalizar/capacitar os gestores escolares na área de álcool e outras drogas para que 
eles possam oferecer suporte/orientações aos alunos que apresentam problemas decorrentes do uso abusivo 
de álcool e outras drogas e também a seus familiares na perspectiva da redução de danos. 

Atividades: O projeto prevê a execução de três ações diferentes:

Curso presencial para Salvador e Região Metropolitana e um curso a distância para o município de Feira de Santana (Curso de 
Formação em Educação & Álcool e outras Drogas). O curso é o ponto de partida para oferecer aos participantes o referencial 
teórico da área de álcool e outras drogas. O curso já foi realizado e teve uma carga horária de 40 horas e durou 2 meses. Foram 
encontros semanais, em geral, pois a periodicidade poderia variar conforme as demandas do público atendido.

Na segunda fase do projeto, os diretores foram convidados a participar de uma supervisão para discutir os casos referentes 
ao cotidiano das escolas em relação aos alunos que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas. Os encontros de supervisão 
aconteciam semanalmente, em uma mesma escola, e havia a participação de vários diretores para a discussão dos casos. O 
responsável pela supervisão era um técnico da equipe Aliança de Redução de Danos. A supervisão também já foi concluída.

A terceira fase engloba a implementação de um grupo de trabalho (GT) em cada escola para que eles possam lidar sozinhos, futuramente, 
com os problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas. O GT é composto por professores, alunos, pais, diretores e membros da 
comunidade. Os GTs serão responsáveis por elaborar ações contínuas de prevenção ao uso e abuso de álcool e outras drogas nas escolas e 
também por dar orientações aos familiares e alunos que estão fazendo uso e abuso de álcool e outras drogas. Os diretores que passaram pelo 
curso e pela supervisão serão os multiplicadores das ações nos GTs. Os GTs serão desenvolvidos em 94 escolas que participaram do projeto.

Além das fases descritas, o projeto possui um ambiente virtual em que os diretores podem acessar materiais sobre o tema do projeto.

Periodicidade: 1ª fase: curso de formação com duração de 2 meses (concluída).

2ª fase: supervisão com duração de 3 meses (concluída).

3º fase: implantação dos grupos de trabalhos que durará 3 meses (em execução).

Desde o início das ações do projeto, os diretores são incentivados a usar a metodologia da redução de danos 
como uma estratégia para buscar soluções no uso e abuso de álcool e outras drogas. 
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13. ODARA INSTITUTO DA MULHER NEGRA – “GOL DE PLACA: MULHERES NEGRAS DISCUTINDO A LEI GERAL DA COPA”

Objetivo: O objetivo principal do projeto é formar mulheres e jovens ambulantes, a partir de ofi cinas de cidadania itinerante, para que elas sejam 
multiplicadoras e mobilizadoras de discussões críticas sobre o processo da Copa do Mundo em Salvador. Outro objetivo é discutir a Lei Geral da 
Copa, para obter informações precisas que garantam o direito ao uso do espaço público que é o espaço de trabalho dessas mulheres e jovens.

Atividades: Serão cinco turmas com 25 mulheres em cada grupo. O projeto será realizado em quatro etapas: 

Primeira etapa: mobilização e articulação das mulheres e jovens; 

Segunda etapa: realização de ofi cinas de cidadania e direitos humanos, em que serão apresentados conceitos para 
que as participantes identifi quem pontos de violação de direitos e possíveis soluções, serão realizadas dinâmicas 
para que as participantes possam compartilhar experiências a respeito de suas rotinas diárias; 

Terceira etapa: realizar rodas de diálogos com as instituições de proteção aos Direitos Humanos, com 
a Ouvidoria e Defensoria Pública do Estado da Bahia e com o Ministério Público;

Quarta etapa: a partir desses relatos, objetivam criar uma cartilha ilustrativa, utilizando uma linguagem de fácil 
compreensão sobre a Lei Geral da Copa, indicando locais e telefones para denúncias, informações e contatos de 
instituições que possam auxiliar em caso de violação dos direitos dos vendedores ambulantes.

Periodicidade: De março a setembro de 2013, acontecerão os encontros. Serão três encontros semanais, sendo que cada encontro 
durará 3 horas. O último mês do projeto, outubro, será utilizado para a escrita dos relatórios e da cartilha ilustrativa.

14. SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR-

“OFICINA DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DE DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS E PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERNA”

Objetivo: Formar e sensibilizar homens e mulheres nas comunidades para a promoção dos direitos sexuais e reprodutivos e para a saúde materna.

Atividades: São realizadas ofi cinas em que se discutem temas relacionados à equidade de gênero, equidade racial, enfrentamento à violência 
contra a mulher, promoção da saúde materna e direitos sexuais e reprodutivos. Nas ofi cinas se trabalha com vídeos, dinâmicas de grupo sobre 
os temas, além de se dialogar sobre as ideias e vivências que cada participante tem sobre os temas, para que os conceitos sejam construídos 
coletivamente. Durante o projeto, os participantes elaboram um plano de ação em que deve constar como será posto em prática, em sua comunidade 
ou trabalho, algum dos temas desenvolvidos no curso. A construção do plano de ação é feita em diálogo constante com os participantes e 
contém informações a respeito dos objetivos, dos sujeitos prioritários, dos resultados esperados, entre outras informações pertinentes.

Periodicidade: São quatro ofi cinas por ano. Cada encontro tem duração de 4 horas, totalizando 12 horas de formação. 

15. CENTRO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE YVES DE ROUSSAN- CEDECA

�CAPACITAÇÃO E PREVENÇÃO AO ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO TRADE TURÍSTICO”

Objetivo: Projeto visa a capacitar trabalhadores do setor turístico no desenvolvimento de ações de prevenção, mobilização e 
enfrentamento às questões de exploração sexual de crianças e adolescentes, durante a realização dos megaeventos esportivos.

Atividades: Primeiro será estabelecido contato com a rede hoteleira para mobilizar os participantes e, posteriormente, serão 
realizadas ofi cinas temáticas com o público que será atendido pelo projeto. Serão 10 ofi cinas com 30 pessoas cada. 

Periodicidade: Serão 16 horas de curso para cada turma.

16. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL- SENAC

SENAC EM CAMPO- EIXO PROGRAMA DE ALIMENTOS SEGUROS (BAIANAS DO ACARAJÉ)�

Objetivo: Aperfeiçoar os profi ssionais para receber adequadamente a demanda turística dos megaeventos esportivos a partir de capacitações na área 
de alimentação, a fi m de qualifi car os profi ssionais na área de produção, manipulação e comercialização de alimentos prontos para o consumo.

Atividades: Serão trabalhados temas relacionados à área de segurança alimentar, higiene e manipulação de alimentos. 
Durante o curso, são realizadas aulas expositivas sobre o tema, há o uso de recursos audiovisual, uso de textos e 
cartilhas produzidas pela instituição e, quando possível, são realizadas aulas práticas sobre os temas. 

Periodicidade: Há cursos de 20 horas e outros de 60 horas. Há diferentes tipos de cursos, e a opção entre um e 
outro dependerá do nível de conhecimento que os participantes possuem sobre os temas abordados.
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17. SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE E SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE- SEST/SENAT-

“O TRANSPORTE E A COPA”

Objetivo: Contribuir para o desenvolvimento do setor de transporte, em especial motoristas de transportes de turismo, motoristas de transporte coletivo 
de passageiros, cobradores, agentes de bordo, atendentes de empresas de táxi, locadores de veículos, preparando e qualifi cando a mão de obra para 
atendimento com qualidade esperada pelos visitantes de Salvador, durante o período de preparação e realização da Copa do Mundo de 2014.

Atividades: O Programa “O Transporte e a Copa” desenvolve dois cursos na modalidade presencial, Qualifi cação para Transporte 
Coletivo de Passageiros e de Turismo e Atendimento Especializado, ambos com 70h para turmas de 30 alunos cada.

Qualifi cação para Transporte Coletivo de Passageiros e de Turismo Carga Horária
Copa 2014 e o Turismo na Bahia 2 h
Cidadania e Direitos Humanos 2 h
Meio Ambiente e Sociedade 4 h
Hospitalidade: Atendimento e Qualidade em Serviços 4 h
Inglês para o Turismo 4 h
Empreendedorismo 4 h
Direitos e Deveres do Cidadão no Transporte de Passageiros 2 h
Combate à Exploração Sexual no Turismo 2 h
Manutenção e Cuidados com o Veículo 4 h
O Transporte de Passageiros com Defi ciência e Necessidades Especiais 2 h
Pontos Turísticos 4 h
Total 70 h

Atendimento Especializado
Teleatendentes de Empresas de Táxi / Agentes de Bordo / 

Atendentes de Locadoras de Veículos / Cobradores
Carga Horária

Copa 2014 e o Turismo na Bahia 02h
Cidadania e Direitos Humanos 02h
Meio Ambiente e Sociedade 04h
Hospitalidade: Atendimento e Qualidade em Serviços 04h
Inglês para o Turismo 40h
Empreendedorismo 04h
Relacionamento Interpessoal 10h
Pontos Turísticos 04h
Total 70h
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18. SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE E SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE- SEST/SENAT – “TAXISTA NOTA 10”

Objetivo: O Objetivo do Programa Taxista Nota 10 é qualifi car os taxistas de todo o país para a Copa do Mundo em 2014.

Atividades: O Programa tem como metodologia o ensino a distância, e o taxista, ao se inscrever no curso, recebe um kit de inglês ou 
espanhol que contém o caderno do aluno, caderno de anotação, caderno de autoavaliação e um CD de áudio. Caso o aluno tenha 
interesse em receber o certifi cado, o mesmo deve retornar ao SEST/SENAT para realizar uma prova em link específi co, disponível apenas 
na rede SEST/SENAT. Se o aluno não conseguir a nota mínima exigida na primeira tentativa (60% de aproveitamento), terá uma segunda 
oportunidade no prazo máximo de 30 dias e se aprovado receberá o certifi cado em sua residência, enviado pela Escola de Transporte. 
Após a conclusão de um dos cursos de idioma, o taxista poderá optar pelo segundo idioma, seguindo o mesmo processo. 

Ao se inscrever para o curso de inglês ou espanhol, ele estará simultaneamente se inscrevendo para o Curso Gestão de Negócios, 
em que são enviados jornais mensais, e cada edição contém um selo de participação. São 15 edições e na última é enviada uma 
carta-resposta que deverá ser enviada à Escola de Transporte com os 15 selos do programa. O taxista, então, recebe o certifi cado 
de conclusão do curso de Gestão de Negócios e o SELO do Programa Taxista Nota 10 para fi xar em seu veículo. 

No SEST SENAT Unidade Salvador, cerca de 450 taxistas já se inscreveram e receberam 
kit com o material didático. A maior procura é pelo curso de inglês.

Periodicidade: Informação não fornecida.

19. SERVIÇO DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPRESÁRIO- SEBRAE-

“SEBRAE 2014”

Objetivo: Objetivo específi co para dentro do eixo turismo, para os vendedores ambulantes e taxistas: capacitar os vendedores 
na área de segurança alimentar, comercialização, atendimento ao cliente, a fi m de oferecer um serviço de melhor qualidade. 
Fomento ao empreendedorismo e incentivo para que profi ssionais como as baianas do acarajé, ambulantes e motoristas de 
táxi se formalizem como microempreendedores individuas (MEI) e, dessa maneira, deixem de atuar na informalidade.

Atividades: Serão usadas metodologias já consolidadas pelo SEBRAE como a metodologia do 
“comércio Brasil” e “Ofi cinas SEI”, além do programa de alimentos seguros.

Periodicidade: Há cursos de 12 e 20 horas. Há diferentes tipos de cursos, e a opção entre um e outro dependerá 
do nível de conhecimento que os participantes possuem sobre os temas abordados.
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Harold Robinson, Representante do UNFPA no 

Brasil e Diretor para Argentina e Paraguai durante a 

reunião com parceiros “Formação em Habilidades 

para a Vida e o legado Social dos Grandes Eventos 

Esportivos e sensibilização e Promoção dos Temas 

Ligados à População e Desenvolvimento para 

Grandes Públicos”. (Outubro, 2012).
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VII. RECOMENDAÇÕES

Algumas organizações informaram que a participação na entrevista possibilitou 
uma reflexão sobre as ações desenvolvidas de maneira mais sistemática. Diante 
de tal evidência, da escassez de informações em alguns sites consultados e dos 
procedimentos burocráticos para a divulgação de informações mais específi cas, 
recomenda-se que as organizações invistam em sistematizar informações bási-
cas sobre os projetos, programas e/ou iniciativas desenvolvidas, a fi m de favo-
recer a circulação de informações, a transparência das ações desenvolvidas e o 
trabalho em rede. 

Outra recomendação diz respeito à importância de se realizar o registro siste-
mático das ações desenvolvidas pelas instituições, prática que contribui para o 
monitoramento e avaliação dos projetos, além de conferir transparência. 

Frente aos fatos destacados nos itens anteriores, a maioria das instituições 
demonstrou interesse em conhecer os resultados do mapeamento. Após o tér-
mino da consultoria, recomenda-se que seja dada uma devolutiva às instituições 
participantes, a fi m de potencializar o contato entre as mesmas e o intercâmbio de 
informações como um elemento estimulador para um possível trabalho em rede. 

A Federação de Indústrias do Estado Bahia (FIEB) chamou a atenção para a 
potencialidade de articulação com o Comitê Jogos Limpos, iniciativa do Instituto 
Ethos, dado que o Comitê tem como objetivo contribuir com o Legado Social da 
Copa do Mundo de 2014. Da articulação com este Comitê, poderão derivar parce-
rias importantes para a cidade e seus cidadãos.

De maneira geral, todas as instituições desenvolvem atividades que abordam 
os temas equidade de gênero, direitos humanos e cidadania, enfrentamento à 
violência, equidade racial, direitos sexuais e reprodutivos, uso de álcool e outras 
drogas, prevenção de DST e AIDS, direito de jovens e participação social e enfrenta-
mento à exploração sexual. Algumas trabalham em uma abordagem direta de um 
ou mais desses temas, outras trabalham de maneira transversal, seja por meio de 
ações pontuais ou por demandas apresentadas pelo público atendido. Tal cons-
tatação evidencia a necessidade de um diálogo sistemático entre as instiuições 
(governo, sociedade civil, setor privado) acerca das ações realizadas, uma vez que 
a intra e a intersetorialidade são elementos fundamentais para a consecução do 
desenvolvimento local, bem como para garantir a sustentabilidade dos resultados. 

O mapeamento evidencia o fato de que diversas organizações desenvolvem ações 
muito semelhantes, em uma mesma área geográfi ca de atuação. O desenvolvimento 
de ações conjuntas, complementares, articuladas ou mesmo a criação de consórcios 
seria mais estratégico para: aprimorar e diversifi car metodologias; potencializar os 
resultados; otimizar recursos fi nanceiros; medir, qualifi car e divulgar o impacto das 
ações; fazer gestão de conhecimento, entre outras estratégias que estão na base do 
trabalho em rede e que, de maneira mais efetiva, são capazes de alcancar os sujeitos 
prioritários e responder mais adequadamanete às suas necessidades.
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O mapeamento evidencia a importância de 

seguir investindo no desenvolvimento de 

habilidades para a vida das pessoas, com 

especial atenção para o exercício seguro 

e voluntário da sexualidade, a tomada 

de decisões reprodutivas conscientes, 

a equidade racial e de gênero e o 

enfrentamento as situações de violência, 

discriminação e exploração sexual.
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VIII. INFORME
e recomendações 
posteriores
à apresentação 
dos resultados da 
consultoria

Relatório sobre a reunião de Apresentação do Mapeamento 
de ações, programas, projetos e/ou iniciativa para o 
Legado Social de Eventos Esportivos em Salvador

Data: 27 de março de 2013.

Horário: 14:30 às 17:30 horas.

Local: auditório da Secretaria Municipal da Fazenda (SEFAZ).

Número de participantes: 63

Abertura
Sra. Ruth Pucheta, ofi cial de programa do UNFPA, inicia sua fala se apresentan-

do, agradece a presença de todos e todas e dá as boas-vindas aos participantes. 
Em seguida, contextualiza qual será a dinâmica da reunião: primeiro, haverá uma 
apresentação sobre o UNFPA, em seguida, a apresentação dos dados do mapea-
mento e, posteriormente, será aberto o debate aos demais participantes do evento.

Apresentação sobre o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA)
Sra. Fernanda Lopes, representante auxiliar do UNFPA, se apresenta e inicia 

sua fala contextualizando que o encontro tem como objetivo somar esforços e 
responsabilidades para multiplicar e potencializar os resultados das ações desen-
volvidas por todos. Ressalta que algumas organizações conhecem o trabalho de-
senvolvido pelo UNFPA, mas outras não, portanto, haverá uma breve apresentação 
sobre o UNFPA, seus objetivos e as ações em potencial que podem ser realizadas 
em conjunto com os presentes.
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Esclarece que o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) é um dos 
organismos das Organizações das Nações Unidas (ONU) responsável pela exe-
cução da agenda de desenvolvimento internacional e lhe compete trabalhar com 
os temas relacionados às questões populacionais. Pontua que dentro das Nações 
Unidas há outros organismos integrantes e que todos trabalham com o objetivo da 
promoção do desenvolvimento em relação à justiça e à sustentabilidade, portanto, 
além do objetivo de promover e garantir os direitos, busca-se compreender como 
as dinâmicas demográfi cas e populacionais influenciam a dinâmica política, so-
cial, econômica e cultural dos povos. Salienta que outro foco de atuação diz respei-
to à diminuição dos diferentes tipos de restrições que as populações enfrentam, 
uma vez que a ausência de desenvolvimento, em especial a pobreza, se caracteri-
za, sobretudo, pelas restrições a que as pessoas e os coletivos estão submetidos. 
Reforça que os mandatos do UNFPA estão relacionados à promoção da equidade 
de gênero, raça, etnia, faixa etária e, sobretudo, a expandir as liberdades individuais 
e coletivas. Nesse sentido, a atuação do UNFPA se relaciona diretamente com a 
possibilidade de contribuir para que todas as gestações sejam desejadas, todos os 
partos sejam seguros e cada jovem alcance seu potencial. 

Sra. Fernanda Lopes esclarece que as ações do UNFPA são bem focadas e 
que as questões populacionais e de garantia de direitos estão, sobretudo, relacio-
nadas à possibilidade de as pessoas defi nirem voluntariamente quando ter fi lhos, 
com quem ter fi lhos, em que espaçamento ter fi lhos, sendo assim, as questões 
dos direitos reprodutivos seriam o aspecto central das questões populacionais. 
Complementa que este é um grande diferencial, pois anteriormente a agenda de 
população e desenvolvimento abordava essas questões desde a perspectiva da 
regulação. Porém, após a Conferência Internacional do Cairo, a discussão sobre a 
temática populacional avança na direção da garantia dos direitos das pessoas, em 
especial, nos direitos das mulheres e na construção e reconhecimento de adoles-
centes e jovens como sujeitos de direitos. 

Em relação à juventude, explica que o UNFPA trabalha na perspectiva de garan-
tir que o mundo seja adequado aos e às adolescentes e jovens, a partir da promo-
ção e da proteção dos seus direitos, por meio do respeito e da criação de melho-
res oportunidades para que este segmento populacional possa desenvolver seu 
potencial, se expressar livremente, ter seus pontos de vista respeitados e possa 
viver sem pobreza, discriminação e violência. Ressalta que os dados que serão 
compartilhados, por meio do mapeamento, buscam enfatizar possibilidades de se 
somarem esforços para garantir que o legado social dos megaeventos esportivos 
atinja a população jovem. Salienta que focar no público jovem não signifi ca deixar 
de olhar para as crianças, adultos e idosos, mas sim compreender a importância 
estratégica de se investir nos jovens.
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Sra. Fernanda Lopes realiza uma breve contextualização sobre a pirâmide po-
pulacional brasileira e salienta que antes a base desta pirâmide era mais alarga-
da, pois as taxas de fecundidade eram mais altas e havia um contingente maior 
de crianças. Porém, explica que atualmente a taxa de fecundidade no Brasil já se 
apresenta abaixo da reposição, o que signifi ca dizer que há mais pessoas enve-
lhecendo que nascendo. Portanto, ressalta que, se na atualidade não houver um 
investimento nessas questões, há a possibilidade de que ocorra um colapso no 
ano de 2050, quando, provavelmente, a pirâmide estará invertida. 

Reforça a importância de o Brasil e também do Estado da Bahia pensarem 
como se darão os investimentos futuros em relação aos temas populacionais, 
pois a média de anos de vida na Bahia é mais baixa quando comparada à mé-
dia brasileira, e a base da pirâmide baiana é mais larga que a do Brasil, portanto, 
há uma proporção maior de jovens habitando o território baiano, o que coloca o 
Estado em uma posição estratégica para se investir na juventude. 

Ressalta que dentro do contexto dos megaeventos esportivos, além das ques-
tões relacionadas à infraestrutura, é importante refletir sobre como a sociedade 
de hoje e a de amanhã irão se benefi ciar a partir dos investimentos realizados. 
Apresenta os gráfi cos populacionais e pontua a importância de estar atento ao 
olhar inovador que a juventude pode agregar a estes desafi os, que as e os jovens 
possuem motivação e capacidade de transformar a realidade social e por isso se 
faz urgente discutir os investimentos na perspectiva de que eles possam contri-
buir para que a juventude alcance seu potencial, amplie seu repertório de direitos, 
defenda seus interesses e dos demais e, sobretudo, contribua com a construção 
de uma nova lógica social. Finaliza sua fala convidando os participantes e as par-
ticipantes a construir junto esse ”fazer diferente” (sic), a fi m de que se possa fazer 
com os jovens, para os jovens e desde a perspectiva dos jovens, pois é a partir da 
construção coletiva que o UNFPA espera contribuir. 

 Apresentação dos resultados do mapeamento
Sra. Letícia Araújo, consultora do UNFPA, cumprimenta a todos e todas e agra-

dece a presença dos e das participantes na reunião. Contextualiza que foi con-
sultora no projeto “Fortalecimento das capacidades nacionais para promoção e 
atenção à saúde sexual e reprodutiva e redução da morbimortalidade materna” em 
que foi responsável por realizar o “Mapeamento de ações, programas, projetos e/
ou iniciativas para o legado social dos eventos esportivos em Salvador”.
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Explica que o objetivo do estudo era o de mapear e sistematizar informações 
referentes às ações, aos programas, projetos e/ou às iniciativas de órgãos muni-
cipais de Salvador e órgãos do governo de Estado da Bahia, além de organizações 
da sociedade civil e iniciativa privada, em curso e/ou planejadas para os anos de 
2013 e 2014. Ressalta que a pesquisa foi realizada em duas fases: a primeira es-
tava focada nas ações, programas, projetos e/ou iniciativas desenvolvidos por ór-
gãos do governo municipal e estadual, além de algumas instituições da iniciativa 
privada e sociedade civil organizada. Contextualiza que a segunda etapa focava as 
organizações da sociedade civil, iniciativa privada e instituições do governo muni-
cipal de Salvador e do governo do Estado da Bahia que, por ventura, não foram en-
trevistadas na primeira fase da consultoria e que teriam a juventude como sujeitos 
prioritários de suas ações.

Dá prosseguimento à apresentação expondo quantas e quais instituições par-
ticiparam do mapeamento e esclarece que a análise das entrevistas gerou resul-
tados bastante signifi cativos, mas que devido aos objetivos da reunião será apre-
sentado um recorte dos dados obtidos. 

Realiza a apresentação dos resultados do mapeamento em relação à consti-
tuição jurídica das organizações participantes, os sujeitos prioritários das ações, 
programas, projetos e/ou iniciativas, as categorias temáticas referentes aos te-
mas que envolvem a juventude (direitos humanos e cidadania, equidade racial e 
de gênero, direitos dos jovens e participação social, enfrentamento à exploração 
sexual e violência, uso de álcool e outras drogas, direitos sexuais e reprodutivos e 
prevenção de DSTs e AIDS) e alguns dos temas trabalhados como ações perma-
nentes pelas instituições participantes. Finaliza a apresentação explicando que, a 
partir dos dados obtidos, foi possível realizar algumas recomendações que podem 
ser úteis a todos os participantes e a todas as participantes do debate. Encerra 
sua fala agradecendo a presença de todos e todas e se coloca à disposição para 
a discussão dos dados.

 Discussão
Sra. Idimara Dantas, representando o SEBRAE, cumprimenta a todos, parabe-

niza o UNFPA pela iniciativa e salienta a importância de o mapeamento ter desta-
cado o fato de várias organizações atuarem no mesmo território, com os mesmos 
sujeitos prioritários e não estarem ainda com as ações articuladas, o que muitas 
vezes pode confundir os benefi ciários dos projetos e enfraquecer os processos. 
Ressalta a importância de a sociedade civil estar representada no mapeamento 
e na reunião, pois a mesma auxilia a dar legitimidade a esses processos. A Sra. 
Idilmara se coloca à disposição para participar e colaborar com a construção des-
sa articulação entre as organizações.
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Sr. Marcos Andrade, representado a Secretaria Estadual para Assuntos da 
Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 (SECOPA), cumprimenta a todos e parabeniza 
o UNFPA pela iniciativa. Reafi rma que o projeto Legados Sociais, citado no mape-
amento, é resultado de uma parceria entre a SECOPA e a Universidade do Estado 
da Bahia (UNEB) e que inclui ações como a Copa nas Escolas, Copa nos Bairros 
e o programa de qualifi cação que atende cerca de 7 a 8 mil pessoas. Comenta 
sobre o programa de capacitação e qualifi cação profi ssional que, em parceria com 
o SEBRAE, atendeu os vendedores ambulantes, as baianas de acarajé e os taxis-
tas. Explica que a SECOPA desenvolve projetos em parceria com o SENAC, SEST/
SENAT e com o CEDECA. Ressalta que com o CEDECA, além do projeto citado 
pelo mapeamento, há outro intitulado “diagnóstico sobre as potencialidades e ris-
cos em megaeventos esportivos”. O Sr. Marcos se coloca à disposição para seguir 
com o diálogo e pontua a necessidade de se trabalhar na perspectiva da “Copa 
das pessoas”(sic), pois além do evento esportivo há a “Copa dos Legados Sociais”, 
cujo resultado poderá contribuir com um legado para a sociedade. Ressalta que a 
SECOPA está disponível para estreitar os laços de parceria e aprofundar o diálogo 
a respeito dos Legados Sociais dos Megaeventos Esportivos. 

Sra. Beth Rangel, diretora do Centro de Formação em Artes, explica que o 
Centro de Formação existe desde 2011 e foi criado a partir da Escola de Dança da 
Fundação Cultural do Estado que está vinculada à Secretaria de Cultura. Esclarece 
que a Escola já tem 29 anos de atuação, está localizada no Pelourinho e atende 
cerca de 1.600 pessoas entre crianças, adolescentes, jovens e adultos. Enfatiza 
que a Escola também desenvolve projetos de qualifi cação profi ssional, pois o 
Centro de Formação desenvolve um trabalho continuado de formação e que tam-
bém trabalha de maneira transversal com os temas citados no mapeamento. 

Sr. Vladimir Pinheiro, representando a Coordenadoria de Juventude (COJUVE) 
da Secretaria de Relações Institucionais do Estado da Bahia (SERIN), salienta que 
a COJUVE realizou um levantamento junto às Secretarias do Estado da Bahia e 
identifi cou cerca de 70 ações, projetos e programas do governo que têm como 
sujeitos prioritários a juventude. Esclarece que o resultado do levantamento foi 
enviado à consultora do UNFPA para ser anexado ao mapeamento. Explica que 
o Programa Trilhas, que é citado nas entrevistas com a Secretaria de Cultura e 
com a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE), é resultado da 
Conferência da Juventude realizada em 2009 e, consequentemente, uma vitória 
dos movimentos juvenis e da política pública de juventude. Ressalta que o progra-
ma é uma resposta às primeiras diretrizes, apresentadas na Conferência, as quais 
se referem à elevação da escolaridade e ao investimento em qualifi cação e forma-
ção profi ssional. Informa que o Programa Trilha traz uma perspectiva inovadora ao 
governo do Estado, pois articula diferentes Secretarias para sua execução, entre 
elas: SETRE, Secretaria da Agricultura, Secretaria de Assistência Social e Combate 
à Pobreza, além da cooperação técnica entre Secretaria de Cultura e SETRE que 
culminou com outra vertente do programa, o “Trilha das Artes”. Destaca que há ou-
tras modalidades do programa que estão diretamente relacionadas à Copa, como: 
Trilha do Esporte e Trilha para as Mulheres.
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Sr. Vladimir reafi rma que o programa é fruto do protagonismo juvenil, uma vez 
que foi o ativismo das e dos jovens que possibilitou a implementação dessa polí-
tica pública para a juventude junto ao governo de Estado. Destaca a importância 
das ações desenvolvidas pela Secretaria de Educação, pois a mesma está ofer-
tando este ano cerca de 70.000 vagas para a qualifi cação e formação profi ssional 
junto às escolas, além das vagas oferecidas pelo Pronatec e pelo EJA. Finaliza sua 
fala ressaltando que o Pronatec também trabalha na perspectiva intersecretarial, 
pois inclui a articulação entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Cultura, 
além de já ter estabelecido parceria com a Secopa.

Sr. José Carlos, Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, cumprimenta a to-
dos e a todas e esclarece que a Secretaria de Turismo, entre outros projetos, está 
realizando uma importante intervenção no centro histórico de Salvador a partir de 
três frentes de atuação: gestão, investimento tecnológico e articulação de agen-
tes econômicos. Ressalta que estas ações qualifi cadas no centro da cidade são 
importantes, pois a região demanda bastante atenção, e destaca que o projeto tra-
balha com as regiões ao redor do centro, atuando, portanto, no centro expandido 
de Salvador. Destaca a importância e a necessidade de a sociedade soteropolitana 
se apropriar mais dos debates sobre os diferentes legados (sociais, econômicos, 
de infraestrutura, entre outros) decorrentes dos megaeventos esportivos, assim 
como acompanhar constantemente esse processo com o intuito de que se exerça 
cada vez mais o controle social por parte da população em relação às políticas 
públicas governamentais. 

Sr. Paulo Rogério, representante do Instituto Mídia Étnica, cumprimenta a todos 
e todas e parabeniza o UNFPA pela iniciativa. Destaca a importância de que haja 
um fórum permanente entre governo, sociedade civil, iniciativa privada e demais 
organizações e/ou pessoas interessadas para discutir e pensar soluções a respei-
to dos Legados Sociais dos Megaeventos Esportivos em Salvador. Ressalta que a 
interlocução e captação de recursos com o governo municipal de Salvador e com 
o governo estadual da Bahia são muito pontuais. Recorda que as organizações 
sociais têm o potencial de ser um laboratório de políticas públicas e realizar proje-
tos inovadores. Cita, como exemplo, um dos projetos desenvolvidos pelo Instituto 
Mídia Étnica e ressalta que esses projetos têm a potencialidade de se tornar po-
lítica pública, no entanto, há a necessidade de que o diálogo entre o governo e a 
sociedade civil seja estreitado. Sr. Paulo destaca que, em várias situações, a socie-
dade civil organizada tem trabalhado isoladamente e que às vezes o único contato 
estabelecido com o governo é por meio dos editais. Reforça a sugestão de que se 
crie um fórum permanente entre as organizações da sociedade civil, órgãos de 
governo das três esferas (municipal, estadual e federal) e iniciativa privada, além 
de solicitar o apoio do UNFPA para fomentar e apoiar esta iniciativa.
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Sra. Irene Piñeiro, representando o Centro de Referência Integral de Adolescentes 
(CRIA), cumprimenta a todos e todas e parabeniza o UNFPA pelo desafi o em rea-
lizar este mapeamento. Destaca a ausência, na apresentação dos resultados do 
mapeamento, de programas e projetos desenvolvidos por algumas organizações 
que trabalham com a questão do enfrentamento ao tráfi co de pessoas. Esclarece 
que faz parte do Comitê de Enfrentamento ao Tráfi co de Pessoas e que há várias 
discussões sendo realizadas sobre o tema e que seria de extrema importância que 
esta temática tivesse visibilidade também por meio do mapeamento. Reafi rma a 
importância do trabalho em rede ser articulado, propõe que as organizações pre-
sentes saiam da reunião com ações pactuadas e se disponibiliza para contribuir 
com as ações e discussões vindouras. 

Sr. Ademir de Oliveira, representando o Instituto Mão Amiga de Ação Social e 
Cidadania e o Coletivo Martin Luther King Jr., cumprimenta a todos e todas e para-
beniza o UNFPA pela iniciativa. Informa que está presidente das duas instituições 
e ressalta que a entrevista concedida sobre os projetos realizados lhe auxiliou a 
refletir sobre as ações que serão desenvolvidas no segundo semestre. Explica que, 
no segundo semestre, as ações que constam no mapeamento serão desenvolvi-
das por meio de uma parceria com a Secretaria de Direitos Humanos. Esclarece 
que os projetos visam a colocar na pauta das escolas municipais e estaduais a dis-
cussão sobre questões relacionadas à cultura da paz e da não violência. Informa 
que participou de um evento no Panamá sobre o tema da questão racial e que no 
Brasil, tanto ele como a Sra. Lia da cidade de São Paulo, estão responsáveis por 
realizar um curso de formação para lideranças afrodescendentes das Américas. 
Esclarece que está sob sua responsabilidade a coordenação do projeto na Bahia 
e que, em 2014, o projeto será expandido para nove Estados da região Nordeste. 
Destaca que dentro do planejamento do curso há a possibilidade de incluir vários 
dos temas que foram abordados no mapeamento, além do tema do enfrentamen-
to ao tráfi co de pessoas. Informa que está conselheiro na Secretaria de Direitos 
Humanos e sugere que seja feita uma consulta com as organizações e/ou pes-
soas participantes do conselho a respeito da inclusão do tema das pessoas por-
tadoras de defi ciência, pois há a necessidade de incluir nas próximas discussões 
os segmentos populacionais que, ao longo da história, foram excluídos. Salienta 
a importância de que a articulação não se encerre com a apresentação dos resul-
tados do mapeamento e apoia a criação de um fórum permanente de discussão 
entre as organizações.
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Sr. Enderson Araújo, do Mídia Periférica, cumprimenta a todos e todas. Esclarece 
que participou da primeira turma do projeto Promovendo Direito dos Jovens e sa-
lienta a importância de se debater qual o legado social que os megaeventos trarão 
para as comunidades. Para tanto, sugere que o olhar da juventude também seja 
contemplado em relação ao que os e as jovens pensam sobre suas comunidades, 
sobre a Copa e sobre o legado social da Copa do Mundo para as próprias comu-
nidades. Cita o exemplo do projeto “Postais das Periferias” que começou como 
uma campanha pela internet e, posteriormente, incorporou o olhar das pessoas 
da própria comunidade e o fortalecimento do empreendedorismo social, a fi m de 
aproveitar o potencial turístico da cidade de Salvador e contribuir com a diminui-
ção do preconceito geográfi co em relação a essas comunidades. 

Sr. Valdo Lumumba, assessor da Secretaria Municipal de Reparação (SEMUR), 
registra a presença do subsecretário Cláudio Abdala e do coordenador da 
Coordenadoria de Articulação e Projetos Especiais da Diversidade (CAPED), 
Leomar Borges. Esclarece que quando a SEMUR foi contatada, na primeira fase 
do mapeamento, à época não havia nenhum projeto específi co com a juventu-
de. Porém, durante a segunda fase do mapeamento, foi possível enviar uma lista 
dos projetos desenvolvidos, mas devido ao tempo, os mesmos foram incluídos 
como anexo. Ressalta a importância das organizações do Subúrbio Ferroviário se-
rem incluídas no mapeamento devido a seus projetos com a juventude e destaca 
o Movimento de Cultura Popular do Subúrbio, grupos de dança e arte. Reafi rma 
a necessidade de, nas próximas ações, contemplar estas iniciativas, tanto pelo 
trabalho desenvolvido quanto pela possibilidade de reunir diversas instituições e 
pessoas neste momento de discussão sobre os legados sociais dos megaeven-
tos esportivos. Complementa que a Copa do Mundo pode auxiliar a estruturar 
a cidade, mas destaca que as Olimpíadas, como megaevento esportivo, podem 
motivar milhares de jovens a se envolver com as práticas esportivas. Ressalta a 
necessidade de que haja um esforço para que as secretarias do município e do 
Estado se articulem e incluam a juventude nas diferentes modalidades esportivas. 
Salienta que, com o incentivo fi nanceiro, a articulação das diferentes secretarias, 
das escolas, a inclusão dos jovens que estão tanto dentro quanto fora do sistema 
educativo, além dos familiares dos jovens, seria possível que o megaevento que 
acontecerá em 2016 seja uma possibilidade de trabalhar com o potencial esporti-
vo da juventude. Finaliza afi rmando que se a Copa tem o potencial de estruturar a 
cidade, as Olímpiadas têm o potencial de estruturar as pessoas.
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Sr. George Oliveira, Instituto Cultural Benefi cente Steve Biko, cumprimenta a 
todos e todas e parabeniza a iniciativa do UNFPA. Destaca a necessidade de se 
incluir, na discussão sobre os legados sociais, a inserção da juventude nas univer-
sidades, pois além do envolvimento com o esporte é importante que os e as jovens 
tenham a possibilidade de se formar e exercer diferentes profi ssões. Esclarece que 
a instituição Steve Biko faz parte dos Quilombos Educacionais, denominação dada 
aos cursinhos para afrodescendentes na Bahia. Informa que, no Estado da Bahia, 
há cerca de 10 cursinhos e que, possivelmente, nenhum deles possui fi nancia-
mento para executar suas ações para o pré-vestibular 2013. Complementa que a 
presença das secretarias e demais órgãos se faz oportuna para discutir a questão 
do fi nanciamento dos cursinhos, pois estes arcam com o transporte dos jovens 
até a instituição, com a alimentação e com a ajuda de custo para os professores 
que são todos voluntários. Comenta que ao participar da entrevista para o mape-
amento do UNFPA destacou que uma das maiores difi culdades das instituições 
é a questão do fi nanciamento, pois as ONGs estão bastante motivadas, há boas 
ideias, há diálogo com os benefi ciários dos programas, mas há falta de fi nancia-
mento para o desenvolvimento dos projetos. Esclarece que o projeto citado no 
mapeamento, Oguntec, existe desde 2002 e oferece formação aos e às jovens 
durante 3 anos. O programa visa a despertar na juventude o interesse pela área de 
ciência e tecnologia, porém, em 2013, o projeto não tinha verba sufi ciente para for-
necer transporte e alimentação aos e às jovens. Finaliza sua fala reafi rmando que 
além do desenvolvimento esportivo, seria importante motivar, incentivar e apoiar 
os e as jovens, principalmente a juventude afrodescendente, para que sigam com 
seus estudos universitários e possam exercer as mais diversas profi ssões. 

Sr. Romilson Souza, Instituto de Desenvolvimento Interdisciplinar, Pesquisa, 
Educação e Saúde (IDIPES), cumprimenta a todos e todas e parabeniza o UNFPA 
pela iniciativa. Esclarece que o Instituto desenvolve projetos relacionados à pes-
quisa e ciências com o intuito de promover acesso a estes temas e à pós-gradu-
ação. Ressalta a importância de se debater a questão dos legados sociais para 
a juventude afrodescendente com vistas a superar o viés de projetos focados na 
área da cultura, esporte e lazer, pois há outras demandas para a juventude, como 
as relacionadas à área da ciência, tecnologia e inovação. Reafi rma a importância 
de ampliar o debate sobre como a Copa do Mundo pode contribuir com a cons-
trução de um novo olhar sobre a juventude afrodescendente no Estado da Bahia. 
Explica que o projeto de combate à intolerância religiosa, coordenado pelo IDIPES, 
faz parte do mapeamento do UNFPA. Acrescenta que o projeto visa a debater jun-
to às comunidades evangélicas e cristãs a africanidade da religião judaico-cristã. 
Portanto, o IDIPES tem como expectativa promover o diálogo sobre as questões 
religiosas, em comunidades evangélicas, por meio da troca que pode ser estabele-
cida com a juventude. Recorda que os dogmas religiosos estão arraigados nas cul-
turas dos povos, mas que a juventude, por seu dinamismo e por apresentar uma 
abertura para o diálogo, se constitui como um segmento populacional estratégico 
para repensar a intolerância religiosa. Finaliza que há a expectativa de que a Copa 
do Mundo seja um mote para que surjam discussões sobre outros aspectos que 
giram em torno do esporte e que não estão relacionados, diretamente, aos aspec-
tos físicos, mas que incluem outras dimensões e necessidades, principalmente, 
relacionadas ao lugar da população negra na cultura brasileira. 
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Sra. Naiara Leite, Odara- Instituto da Mulher Negra, cumprimenta e parabe-
niza o UNFPA pela iniciativa. Destaca que seria importante que o mapeamento 
contemplasse as ações desenvolvidas pelo Comitê Popular da Copa de Salvador. 
Esclarece que o Comitê é um fórum em que há representantes de diversas insti-
tuições que desenvolvem projetos com a juventude não só no centro da cidade, 
mas que também inclui outros bairros como Alagados e organizações que desen-
volvem projetos com os jovens em situação de rua, jovens que recolhem mate-
riais recicláveis, entre outros. Esclarece que os participantes do Comitê se reúnem 
desde 2010 e que as discussões realizadas até o momento têm contribuído com 
a ampliação do debate sobre o legado social da Copa de 2014 e dos megaeventos 
esportivos em Salvador. Informa que o Instituto Odara participa do Comitê e con-
tribui com o fortalecimento das discussões e articulação de ações que envolvem 
a temática de raça e gênero. 

Sra. Rose Rozendo, Fundo Municipal para o Desenvolvimento Humano e 
Inclusão Educacional de Mulheres Afrodescendentes (FIEMA) da Secretaria 
Municipal de Educação, cumprimenta a todos e parabeniza o UNFPA pela inicia-
tiva. Ressalta a importância de incluir nos debates e no mapeamento os movi-
mentos sociais que discutem a questão do turismo comunitário. Esclarece que há 
várias iniciativas sobre o tema e cita o exemplo da comunidade do Calafate que, 
desde 2005, possui uma rede social denominada tour comunitário. Explica que o 
turismo comunitário visa a promover o desenvolvimento local por meio do turismo 
e que estas ações acabam por resgatar a história comunitária e promovem a valo-
rização da autoestima dos moradores. Destaca a importância de que os morado-
res possam ressignifi car a imagem sobre a própria comunidade, pois a mesma é 
constantemente retratada por meio das mídias pejorativas que buscam perpetuar 
a imagem destes locais apenas como ponto de tráfi co de drogas e marginalidade. 
Finaliza sua fala informando que, em agosto de 2013, haverá no Calafate a primei-
ra experiência de hospedagem comunitária com um grupo de 35 franceses. 

Sra. Helena Oliveira, do UNICEF, cumprimenta a todos e todas e parabeniza o 
UNFPA pela iniciativa. Ressalta a importância de que o estudo também inclua a 
opinião das pessoas entrevistadas sobre o que signifi ca legado social e, ao mesmo 
tempo, o que o mapeamento pressupõe como legado social dos megaeventos es-
portivos. Esclarece que esse debate é fundamental e cada vez mais recorrente, não 
só em Salvador, mas também entre as outras cidades-sede da Copa do Mundo, o 
governo federal e as demais organizações. Salienta a importância de se diferenciar 
a articulação de iniciativas devido à conjuntura do país em 2014 e 2016 e o traba-
lho na perspectiva de que esta articulação deixará um legado social para a cidade. 
Reafi rma que, conforme citou um dos participantes, os legados sociais estão rela-
cionados diretamente às pessoas e destaca a importância de se potencializar as 
ações de fóruns existentes, ou de outros que surjam, na perspectiva de que não 
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sejam apenas espaços de troca de experiências, mas que funcionem como uma 
instância propositiva e indutora de contribuições para a construção de legados 
sociais efetivos para a cidade. Enfatiza a importância de se discutir quais serão os 
resultados destas iniciativas pós-Copa do Mundo e pós-Olimpíadas que de fato se 
concretizarão como legado social. Recorda que o UNICEF tem realizado debates 
com o CEDECA, com a SERINTER e a REJUPE acerca da temática da vulnerabilida-
de de crianças e adolescentes, no contexto dos megaeventos esportivos. Porém, 
faz uma análise crítica de que as discussões devem avançar no sentido de incluir 
o que as crianças e adolescentes estão aprendendo nesse processo e quais os 
impactos dessas novas aprendizagens em seus modos de vida. Finaliza sugerindo 
que seja incluído no mapeamento o diagnóstico sobre vulnerabilidade no futebol 
que o UNICEF está realizando em parceria com a SECOPA e com o CEDECA.

Sra. Cláudia Vasconcelos, consultora em saúde sexual e reprodutiva e estudan-
te de Ciências Sociais da UFBA, cumprimenta a todos e todas e parabeniza a ini-
ciativa do UNFPA. Esclarece que foi bolsista da Aliança de Redução de Danos, mas 
que sua fala não representa a instituição e informa que irá se posicionar enquanto 
sociedade civil, ativista e militante. Relata que trabalhou, no Centro Histórico de 
Salvador, com usuários de drogas, moradores de rua e profi ssionais do sexo, a 
partir da perspectiva da redução de danos. Explica que o projeto era fruto de um 
convênio com a Prefeitura da cidade, mas foi interrompido. Lamenta a interrupção 
de uma das frentes de atuação do projeto, as ações de redução de danos, e cha-
ma a atenção para as ações de internação compulsória de usuários de drogas. 
Informa que a sociedade civil tem discutido as questões referentes à internação 
compulsória, que cada vez mais se aproxima da realidade soteropolitana, e que 
estas ações têm causado preocupação às pessoas. Contextualiza que a remoção 
da população de rua do Centro Histórico é uma prática recorrente e destaca a 
importância de se ampliar o debate sobre estas ações no contexto dos megae-
ventos esportivos. Informa que há um debate por parte da sociedade civil sobre a 
internação compulsória e a Copa do Mundo em Salvador. Salienta a importância 
dos diversos setores do governo, sociedade civil e iniciativa privada participarem 
dessas discussões. Finaliza sua fala esclarecendo que parte da sociedade civil que 
discute essas questões tem se posicionado contra tal medida e convida a todos e 
todas presentes a participarem deste debate.
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Sra. Cândida Moraes, coordenadora pedagógica da Secretaria Municipal de 
Educação, cumprimenta a todos e todas, parabeniza o UNFPA pela iniciativa e 
informa que Verônica Santana, coordenadora da Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) também está presente no evento. Esclarece que sua fala inicial será sobre 
a questão da matrícula dos alunos e das alunas da rede municipal de Salvador e, 
especialmente, das alunas e alunos jovens, idosos e idosas que estudam, priorita-
riamente, no turno da noite. Informa que o EJA possui fluxo contínuo de matrícu-
las, isto é, em qualquer época do ano o aluno e a aluno pode se matricular. Informa 
que há um número crescente de jovens que estão estudando à noite e que são os 
fatores sociais e econômicos que acabam por determinar a opção por frequentar 
o EJA, no entanto, ressalta que os jovens são os que mais evadem do sistema 
escolar. Contextualiza que atualmente há cerca de 200 escolas municipais que 
ofertam EJA e cerca de 8.000 jovens matriculados, porém ressalta que provavel-
mente até junho haverá uma queda no percentual de alunos matriculados, pois há 
estudantes que se matriculam na escola e não conseguem dar prosseguimento 
aos estudos, além daqueles que nem chegam a se matricular. Lamenta que haja o 
abandono escolar por parte da juventude e ressalta que, de certa maneira, a ques-
tão do tráfi co de drogas tem ganhado mais importância na vida dos e das jovens 
que a escolarização. Ressalta que a equipe da Secretaria tem se articulado aos 
movimentos sociais e aos setores da sociedade civil para informar e incentivar o 
aumento de matrículas nas escolas que ofertam EJA. 

Destaca que o acesso à educação é universal e é um direito do cidadão, mas 
que infelizmente ainda não há uma estratégia social educativa que garanta a per-
manência da juventude no ambiente escolar. Informa que dentro da Secretaria de 
Educação está sendo construída uma proposta pedagógica diferenciada para a ju-
ventude que frequenta o EJA em conjunto com a comunidade escolar e de manei-
ra horizontal. Salienta a importância de que a sociedade civil passe a ver a escola 
como um espaço de pertencimento, não só como local em que ocorre o processo 
de escolarização, circunscrito a uma determinada idade, como se a escola só fos-
se relevante para os estudantes que estão em idade escolar, por exemplo.

Ressalta que o UNFPA realiza outras ações além desta para a qual as pessoas 
se reuniram e cita o projeto Promovendo Direitos de Jovens. Esclarece que o pro-
jeto teve início em 2009 e que, nos anos de 2011 e 2012, houve o envolvimento da 
Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde e da SEMUR que em conjunto com 
o UNFPA foram os responsáveis por desenvolver o projeto. Explica que o projeto 
tem como objetivo proporcionar aos e às jovens uma preparação para a vida por 
meio da apropriação de seus direitos e o empoderamento em relação às questões 
de saúde, prevenção às DSTs e AIDS, uso e abuso de drogas, em relação à cultura, 
ao enfrentamento à violência contra a mulher e contra o racismo. Informa que 
o projeto já contou com a parceria da Uneb, Fundac (Fundação da Criança e do 
Adolescente) e Fundação Cidade Mãe e que já houve uma versão do programa 
cujos sujeitos prioritários do projeto eram jovens em cumprimento de medidas 
socioeducativas em meio aberto e fechado. Esclarece que há um número grande 
de jovens que estão cumprindo medidas socioeducativas e estão matriculados em 
escolas regulares, seja os que estão em privação de liberdade (FUNDAC) como os 
que cumprem medidas em meio aberto pela Fundação Cidade Mãe. 
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Informa que, no ano de 2013, o projeto será organizado estrategicamente e 
estará em escolas públicas municipais de Salvador. Compartilha a percepção de 
que é possível fazer e realizar ações dessa natureza e que os resultados são ime-
diatos, principalmente para a população jovem. Destaca a intenção de sensibilizar 
a comunidade escolar em relação ao direito que a população jovem tem de es-
tar na escola, de permanecer e de seguir com seus estudos. Solicita o apoio das 
organizações para que as informações possam ser multiplicadas em relação às 
matrículas do EJA. Informa que Salvador possuía cerca de 200 escolas em diver-
sos bairros, faz a ressalva de que nem todas funcionam à noite por questões de 
violência ou por falta de demanda. Finaliza pedindo apoio para a luta pela educa-
ção e esclarece que a mesma não se restringe à educação formal, mas também 
contempla aspectos relacionados à cultura, arte, saúde entre outros.

Sra. Rita Rosário, da Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado da 
Bahia (SPMBA), cumprimenta e parabeniza o UNFPA pela iniciativa. Informa que 
haverá uma audiência pública a respeito da Lei 10.639/03 e que visa a debater 
os avanços, conquistas e desafi os desta lei. A conferencista será a Profa. Dra. 
Petronilia Beatriz Silva, e o evento acontecerá no dia 04 de abril de 2013 às 15 ho-
ras no Centro de Cultura da Câmara. Ressalta que está representando a Secretaria 
e aproveita a oportunidade para divulgar as publicações realizadas pela Secretaria 
e reafi rmar que o órgão está trabalhando para o enfrentamento das questões de 
violência de gênero. 

 Encerramento
Sra. Fernanda Lopes, representante auxiliar do UNFPA, agradece as contribui-

ções das e dos participantes e ressalta que as mesmas são essenciais tanto para 
o UNFPA quanto para as pessoas presentes, pois os resultados irão subsidiar a 
tomada de decisão e promover a ação conjunta e o trabalho em rede. Esclarece 
que, para o UNFPA, os legados sociais estão relacionados diretamente à constru-
ção de habilidades para a vida, mas que o objetivo da reunião era dar voz àquelas 
e àqueles que estão desenvolvendo ações em Salvador e no Estado da Bahia e 
debater a construção dos legados sociais a partir dessa perspectiva. Destaca que 
o mapeamento evidenciou a necessidade de se investir em ações que irão im-
pactar os indivíduos e a sociedade, mas ressalta a importância de que as ações 
avancem no sentido de superar os debates e, nesse contexto, o UNFPA assume 
o papel de atuar como ponte entre as ações e as instituições, pois se pretende 
trabalhar em parceria com as organizações que já estão atuando nos territórios. 
Contextualiza que o UNFPA atua desde 2007 em Salvador e comenta que um 
dos projetos citados na reunião, o Promovendo Direitos dos Jovens: Cultura e 
Saúde Sexual e Reprodutiva em Salvador, teve início em 2009 e foi realizado na 
comunidade de Sussuarana. Explica que o projeto foi construído em diálogo com 
os jovens e as jovens das comunidades, com as lideranças comunitárias e com 
as instituições participantes, pois os momentos de escuta são essenciais para a 
construção de um ambiente favorável à transformação e é assim que o UNFPA 
vem atuando em Salvador.
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Reafi rma que o UNFPA espera poder contribuir com a construção de ações 
conjuntas, seja no reforço ao comitê, no apoio à constituição de um fórum ou no 
exercício de monitorar as ações desenvolvidas. Ressalta que outra ação impor-
tante da organização se relaciona à necessidade de reforçar que os temas citados 
no mapeamento, mais o de enfrentamento ao tráfi co de pessoas, são de extrema 
importância para a sociedade como um todo e, portanto, não é por acaso que os 
vários projetos citados no estudo trabalham com esses temas. Destaca que o de-
safi o nesse momento é debater o que melhorar, como estabelecer parcerias, como 
aprofundar os temas, para que haja a construção efetiva de ações permanentes 
para a sociedade. 

Esclarece que o UNFPA trabalha na perspectiva de cada vez mais se aproxi-
mar das instituições tanto das que estão presentes como das que participaram 
do mapeamento, ressalta que as contribuições dos e das participantes estarão 
presentes na redação fi nal do relatório e que o estudo estará disponível para todos 
os interessados e todas as interessadas. Agradece a presença dos e das partici-
pantes e convida a todos e todas para a confraternização de encerramento.

 

 

Momentos da reunião 

de apresentação 

do mapeamento de 

ações, programas, 

projetos e/ou 

iniciativa para o 

legado social de 

eventos esportivos 

em Salvador-BA

112



INFORME E RECOMENDAÇÕES POSTERIORES À APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA CONSULTORIA   |   CAPÍTULO 8

Relato da Entrevista com o Sr. Raimundo Nascimento 
do Comitê Popular da Copa 2014-Bahia
Sr. Raimundo Nascimento esclarece que o Comitê Popular da Copa surge a par-
tir de uma mobilização popular da comunidade de Itapagipe (Salvador) por meio 
da rede CAMMPI (Comissão de Articulação e Mobilização dos Moradores da 
Península de Itapagipe). Esclarece que, no plano de trabalho da rede CAMMPI, um 
dos focos de atuação, para o ano de 2014, se refere à melhoria da qualidade de 
vida da região e, consequentemente, da cidade. A partir dessa demanda, a rede 
CAMMPI começou a mobilizar a comunidade para as questões dos megaeventos 
esportivos e criou uma campanha intitulada “Se a Copa é boa eu também quero”1. 
Tal campanha tinha como objetivo articular ações para que o poder público pas-
sasse a contemplar, na construção do legado social dos megaeventos esportivos, 
as demandas que estavam previstas no plano de desenvolvimento local da rede 
CAMMPI. 

A campanha repercute no Estado da Bahia e seus membros começam a dia-
logar com outras cidades-sede da Copa do Mundo FIFA 2014. A partir dessa in-
terlocução e da constatação de que já havia comitês populares em outras cida-
des, em 2011, dá-se a fundação do Comitê Popular da Copa de 2014, que contou 
com a participação de cerca de 20 organizações no início de suas atividades. Sr. 
Raimundo destaca a participação das seguintes instituições: Centro de Defesa dos 
Direitos das Crianças e dos Adolescentes (CEDECA); a Coordenadoria Ecumênica 
de Serviço (CESE); o Fórum das Entidades Negras; a Rede CAMMPI, que reúne 48 
organizações do território de Itapagipe; a rede de alimentação que reúne cerca de 
10 grupos de mulheres que trabalham com economia solidária na área de alimen-
tação; representantes da rede de catadores de materiais recicláveis que contam 
com a participação de 10 cooperativas de reciclagem; participantes da rede de 
costura da economia solidária com cerca de 15 grupos de costura reunidos pela 
cidade; o movimento de população de rua; o Projeto Força Feminina que acompa-
nha as profi ssionais do sexo que atuam no centro da cidade; o Centro de Educação 
e Cultura Popular (CECUP); o Movimento Vozes de Salvador ligado à Universidade 
Federal da Bahia; a organização Vida Brasil; a Comissão Civil de Acessibilidade de 
Salvador (COCAS); e algumas entidades ligadas ao movimento de mulheres, como 
o Odara Instituto da Mulher Negra. 

Explica que, para fundar o comitê, foram reunidas diversas organizações da so-
ciedade civil para discutir a questão do legado social dos megaeventos esportivos, 
entre as quais o movimento negro, universidades, organizações que trabalham 
com população de rua, profi ssionais do sexo e outros segmentos da sociedade. 
Além disso, ressalta que foram realizados debates sobre a questão dos projetos 
relacionados à melhoria da mobilidade na cidade e seminários, entre eles o de 
“Mídia Esportiva e o Legado Social”, que visava a mobilizar os cronistas esportivos 
a se apropriarem da discussão sobre os legados sociais. 

Sr. Raimundo explica que o Comitê faz uma análise crítica em relação aos pro-
jetos voltados para as crianças, adolescentes e jovens, pois há uma falta de proje-
tos governamentais efetivos que visem a estimular a prática de esporte por parte 
deste segmento populacional. 

1  http://copatambemquero.wordpress.com
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Acrescenta que o Comitê também foi responsável pela organização do semi-
nário “Copa do Mundo e Direitos Humanos: o silêncio que precede a exclusão”, que 
contou com a participação da urbanista Raquel Rolnik, relatora internacional do 
Direito à Moradia Adequada do Conselho de Direitos Humanos da ONU, além de 
organizações da sociedade civil, do Ministério Público e demais instituições que 
se reuniram para discutir as mudanças relacionadas à infraestrutura, entre elas as 
remoções de comunidades e famílias que acontecem no contexto dos megaeven-
tos esportivos. Esclarece que, em Salvador, houve poucas remoções, pois as obras 
estavam centradas, especifi camente, na Arena da Fonte Nova. Porém, ressalta a 
preocupação acerca do impacto que a Copa do Mundo pode acarretar à população 
de rua, em especial às crianças e aos adolescentes em situação de vulnerabilidade. 
Um dos resultados do seminário foi o comprometimento do governo municipal e 
estadual de seguir com o debate com Raquel Rolnik a fi m de equacionar os proble-
mas vindouros em relação à urbanização no contexto dos megaeventos esportivos. 

Sr. Raimundo destaca outras ações do comitê, entre elas: a realização de um 
seminário que discutiu a Lei Geral da Copa, a organização de passeatas e ma-
nifestações, a produção de material impresso para divulgar as ações realizadas 
e a elaboração de documentos que explicam como funcionam alguns contratos 
estabelecidos entre o poder público e o consórcio entre as empreiteiras OAS e 
Odebrecht responsáveis pela construção da Arena Fonte Nova. Aproveita a opor-
tunidade para informar que, em maio, o Comitê organizará um seminário, cujo foco 
serão as questões de gênero e a Copa do Mundo. A organização do evento será 
realizada em conjunto com os movimentos de mulheres de Salvador e haverá as 
representantes femininas das 12 cidades-sede da Copa. 

Explica que o Comitê está desenvolvendo um trabalho de mobilização com as 
lideranças dos bairros do Engenho Velho de Brotas e o Bairro do Torotó, localiza-
dos próximos à Arena Fonte Nova, para que haja a participação destas lideranças 
no Comitê Popular da Copa, uma vez que as comunidades sofrerão o impacto 
direto das ações advindas das obras do estádio. 

Em relação aos legados sociais dos megaeventos esportivos, sr. Raimundo 
ressalta que todas as ações do Comitê têm como foco a garantia de um legado 
social que ainda não é visível e mensurável. Explica que o Comitê é uma instância 
fi scalizadora que realiza o controle social em relação às ações que envolvem a 
Copa do Mundo e que, além disso, funciona como uma instância propositiva, pois 
a partir do debate com a sociedade civil leva propostas que visam a contribuir com 
a construção de legados efetivos para toda a população soteropolitana. Realça 
que as comunidades possuem propostas para participar deste processo, mas des-
taca falta de abertura do governo municipal e estadual para garantir que esses 
grupos possam contribuir com a construção do legado social.

Sr. Raimundo argumenta que a contribuição dos megaeventos esportivos em 
relação aos legados sociais deve avançar e não estar centrada apenas na oferta 
de cursos de idiomas, como se todos e todas fossem necessitar e se relacionar 
com os estrangeiros e as estrangeiras que estarão na cidade. Relata a conquista 
do movimento de população de rua que, pela intermediação do Comitê, conseguiu 
garantir a empregabilidade deste segmento populacional nas obras do estádio da 
Arena Fonte Nova. 
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O Comitê avalia que, até o momento, não houve transparência por parte do go-
verno a respeito das informações que se referem ao planejamento das ações acer-
ca dos legados sociais e ao contrato de construção da Arena Fonte Nova. Ressalta 
que, efetivamente, não há grandes legados sociais, pois não há políticas públicas de 
continuidade que impactarão a população soteropolitana de maneira geral. Outra 
análise refere-se aos cursos de capacitação que, apesar de seus benefícios, se con-
fi guram como uma ação de pequeno impacto perto do que poderia ser ofertado à 
população. Destaca que há a possibilidade de se trabalhar com as redes de econo-
mia solidária que estão espalhadas por toda a cidade, e que a articulação com es-
tas redes poderia causar um impacto positivo maior na cidade. Cita como exemplo 
o trabalho de mobilização das redes de economia solidária, durante o Carnaval, que 
envolveu as centrais de coleta de resíduos, a rede de mulheres que trabalham com 
costura, a de alimentação e a de catadores de materiais recicláveis, o que impactou 
diferentes redes comunitárias durante o período do Carnaval. 

Finaliza sua fala reafi rmando que o Comitê continua aberto para debater, junto 
ao governo municipal e estadual, as propostas de trabalho que visam a contribuir 
com a construção do legado social de maneira mais efetiva e destaca a neces-
sidade de o poder público estimular a participação das organizações do Terceiro 
Setor e os movimentos sociais na construção dos legados sociais dos megaeven-
tos esportivos.

Relato da Entrevista com a Sra. Christiane Sampaio do Comitê Jogos Limpos
Sra. Christiane Sampaio esclarece que o Comitê Jogos Limpos de Salvador é um 
dos componentes do projeto nacional “Jogos Limpos Dentro e Fora do Estádio”, 
iniciativa do Instituto Ethos, em parceria com um conjunto de organizações, en-
tre elas o Escritório do Pacto Global da ONU em Nova York e o Escritório das 
Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC), lançada no Brasil em dezembro 
de 2010. O objetivo do projeto é promover maior transparência e integridade nos 
investimentos relacionados à realização da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos 
Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 no Brasil. Portanto, a Copa do Mundo se apre-
senta como uma oportunidade de se trabalhar a agenda da transparência, da inte-
gridade e do controle social. Esclarece que, além da realização dos megaeventos 
esportivos, o país se encontra em um momento político favorável para tratar dos 
temas citados e que os mesmos são transversais e dialogam diretamente com 
os mandatos do UNFPA. 

Sra. Christiane ressalta a importância de que a sociedade seja incentivada a 
estabelecer uma cultura política mais participativa, uma vez que os megaeven-
tos esportivos, e seus impactos nas cidades, têm despertado a atenção dos cida-
dãos e cidadãs. Além disso, esclarece que o governo brasileiro faz parte do Open 
Government Partnership (OGP- Parceria para o Governo Aberto) e que assumiu o 
compromisso internacional de fortalecer a transparência das ações governamen-
tais por meio da prevenção e do combate à corrupção e da participação cidadã nos 
processos decisórios. Nesse contexto, explica que o governo federal assumiu uma 
série de compromissos públicos e um deles se referia à realização da primeira 
Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social (Consocial) que ocor-
reu em maio de 2012. 
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Informa que o Instituto Ethos fez parte do Comitê Nacional de Organização da 
Conferência, incentivando a realização da mesma nas 12 cidades-sede da Copa do 
Mundo. Explica que a primeira ação concreta que o Comitê Jogos Limpos realizou 
em Salvador foi a de mobilizar organizações da sociedade civil, a Controladoria 
Geral da União, a Auditoria Geral do Estado da Bahia, organizações representantes 
de entidades de classe e outras instituições a fi m de debater, informar e mobilizar 
a sociedade como um todo para participar da Consocial, ampliando o espaço de 
discussão sobre transparência e controle social. 

Esclarece que o projeto “Jogos Limpos Dentro e Fora dos Estádios” foi lan-
çado no Brasil em dezembro de 2010, é coordenado pelo Comitê Nacional de 
Mobilização e é formado por um conjunto de instituições, representantes da so-
ciedade civil, academia, trabalhadores de empresas e por órgãos de controle. O 
formato do Comitê Nacional serviu de base para a criação dos “Comitês Jogos 
Limpos” que atuam nas 12 cidades-sede e, em Salvador, as atividades foram ini-
ciadas em junho de 2011 em parceria com o Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia do Estado da Bahia (CREA). 

As primeiras ações do Comitê em Salvador visavam a promover o diálogo so-
cial multissetorial e contribuir com o debate acerca da construção de uma política 
pública efetiva de transparência e controle social por meio do envolvimento de 
uma diversidade de atores, os quais foram convidados para participar de reuniões, 
de ações pontuais de mobilização e/ou de entrevistas para reportagens realizadas 
pelo Comitê, entre eles: CREA-BA; Controladoria Geral da União Regional Bahia; 
Conselho de Responsabilidade Social da Federação das Indústrias do Estado 
da Bahia (CORES-FIEB); Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento Bahia 
(IAB-BA); OAB-Bahia, por meio da Comissão de Direitos Humanos; Observatório 
da Copa Salvador 2014, vinculado ao programa de Pós-Graduação da Faculdade 
de Arquitetura da UFBA; Cipó Comunicação Interativa; Instituto Fazer Acontecer; 
Cáritas Brasileira; Central Única dos Trabalhadores (CUT-BA); Ouvidoria Geral do 
Estado da Bahia, Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-BA), Comissão Copa 
de 2014 da ALBA; Instituto EcoDesenvolvimento; Rejupe da Bahia, Federação 
dos Trabalhadores Públicos Municipais da Bahia (FETRAMEB), Auditoria Geral do 
Estado da Bahia, Procuradoria Geral do Estado da Bahia, Pastoral da Criança, Grupo 
A Tarde, Centro de Defesa da Criança e do Adolescente Projeto Axé, Movimento 
Nossa Salvador, SECOPA – Bahia, ECOPA – Prefeitura de Salvador, Ouvidoria 
do Município de Salvador, Controladoria Geral do Município de Salvador, Comitê 
Popular da Copa de Salvador, Ministério Público Estadual, Ministério Público 
Federal, Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia 
(SINDSALBA) e Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia. 

Em 2011, o Comitê Jogos Limpos realizou o levantamento de instituições 
que estavam envolvidas com as discussões sobre a Copa do Mundo de 2014 em 
Salvador e procurou envolvê-los na Consocial, além de realizar reuniões periódicas 
que se estenderam até 2012, com o grupo que participava das ações promovidas 
pelo Comitê.
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Já em 2012, foram realizadas as seguintes ações: Seminário “Cidades, 
Megaeventos e a Lei de Acesso à Informação”, encontro público intitulado “Copa, 
Olimpíadas e Eleições: qual é o legado para a sua cidade?” e a coleta de dados e in-
formações referentes à aplicação dos Indicadores de Transparência Municipal, ins-
trumento que visa a oferecer um diagnóstico, para a atual gestão municipal, sobre 
qual o estado de transparência, de conteúdo e qualidade dos canais de participação 
que a sociedade tem disponível para acompanhar as ações do governo municipal 
de Salvador. 

Para o ano de 2013, o Comitê Jogos Limpos passou a atuar mais sistema-
ticamente em parceria com os movimentos sociais e com os fóruns já estabe-
lecidos na cidade e que dialogam com a agenda de transparência e do controle 
social. Para tanto, planejou ações que visam a monitorar e superar o desafi o de 
implementação da Lei de Acesso à Informação Pública (lei nº 12.527/2011) que 
carece de regulamentação tanto no âmbito estadual quanto no âmbito municipal. 
Nesse sentido, o Comitê realizará em julho/2013 uma ofi cina que visa a fornecer 
informações aos cidadãos e às cidadãs a respeito da Lei de Acesso à Informação 
Pública. Outra ofi cina será realizada especifi camente com o segmento empresa-
rial, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) e a 
Controladoria Geral da União da Bahia, com o objetivo de discutir a questão da 
ética e da integridade no setor público. 

Além das ofi cinas, o Comitê irá mobilizar e conscientizar o setor empresarial para 
a aprovação do Projeto de Lei 6.826/2010 que dispõe sobre a responsabilidade civil 
e administrativa de pessoas jurídicas por atos de corrupção. Em novembro/2013, 
está prevista a realização de um seminário local cujo tema será: Transparência e 
Participação Social à luz do Projeto Copa 2014 no Brasil. O objetivo do encontro 
será o de apresentar os resultados da aplicação do instrumento “Indicadores de 
Transparência”, contribuir para o controle social, promover o diálogo intersetorial e 
a transparência dos investimentos relacionados aos megaeventos esportivos. 

A respeito dos legados sociais, Sra. Christiane realiza uma análise crítica acer-
ca das ações relacionadas aos megaeventos esportivos e afi rma que a construção 
de um legado social efetivo em Salvador ainda é um grande desafi o. Reconhece 
que houve esforço, principalmente do governo estadual, em criar programas e pro-
jetos com vistas a contribuir com o legado social dos megaeventos esportivos, 
porém ressalta que estas ações ainda são inexpressivas em termos de políticas 
públicas que visam a impactar socialmente os moradores da cidade pós-evento. 
Analisa que, apesar de haver vários projetos, os mesmos ainda atendem a um 
número pouco expressivo de benefi ciários frente à demanda da população sote-
ropolitana. Enfatiza a preocupação dos urbanistas e da sociedade em relação à 
questão da falta de transparência a respeito do licenciamento ambiental no entor-
no do estádio da Arena da Fonte Nova e o estudo do impacto ambiental daquela 
região. Recorda que havia a expectativa da sociedade baiana de que a cidade se 
benefi ciaria de uma melhora em relação à mobilidade urbana, porém não houve a 
concretização de ações com vistas a melhorar o transporte público e a mobilidade 
na cidade. Salienta como positiva a reforma do Porto de Salvador, mas ressalta a 
importância de aprofundar o debate de como o Porto será usado para suprir as 
demandas da cidade e dos cidadãos e cidadãs.
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A juventude é uma das chaves para o 

desenvolvimento com sustentabilidade, 

pois possui capacidade para transformar 

o destino socioeconômico de suas 

comunidades.
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Que os resultados do mapeamento 

possam estimular as diferentes 

instituições a realizar ações integradas 

com vistas à construção de um ambiente 

de respeito e promoção aos direitos 

fundamentais das pessoas que residem ou 

trabalham na cidade sede.
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X. ANEXOS

ANEXO 1 Listagem das instituições contatadas para participar do mapeamento

1. Associação Brasileira de Agências de 
Viagem da Bahia (ABAV- BA)

2. Associação Comercial da Bahia (ACB)
3. Cipó Comunicação Interativa
4. Conselho Baiano de Turismo / Sindicato de Hotéis, 

Restaurantes, Bares e Similares de Salvador (CBTUR/SHRBS)
5. Coordenadoria Ecumênica de Serviço (CESE)
6. Empresa de Turismo S/A – Prefeitura 

Municipal de Salvador (SALTUR)
7. Escritório Municipal da Copa do Mundo 

da FIFA Brasil 2014 (ECOPA)
8. Federação das Indústrias do Estado da Bahia 

(FIEB- representando CIEB/SESI/SENAI/IEL)
9. Fundação Cidade Mãe vinculada ao 

governo municipal de Salvador
10. Instituto Federal da Bahia (IFBA)
11. Secretaria de Administração do Estado da Bahia (SAEB)
12. Secretaria de Assuntos Internacionais da 

Agenda Bahia (antiga Secretaria Extraordinária 
de Relações Internacionais) SERINTER

13. Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SECULT)
14. Secretaria de Educação do Estado da Bahia/

Superintendência de Educação Profi ssional (SUPROF)
15. Secretaria de Relações Institucionais do Estado da Bahia/

Coordenação de Políticas de Juventude (SERIN)
16. Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia 

(Diretoria de Planejamento Estratégico, Projetos e Ensino)
17. Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (SETUR)
18. Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda 

e Esporte da Bahia (SETRE)
19. Secretaria Estadual para Assuntos da Copa do 

Mundo da FIFA Brasil 2014 (SECOPA)
20. Secretaria Municipal de Educação de Salvador 

(SMED) (antiga Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer - SECULT)

21. Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à 
Pobreza (SEMPS) (antiga Secretaria Municipal do Trabalho, 
Assistência Social e Direitos dos Cidadãos - SETAD)

22. Secretaria Municipal de Reparação (SEMUR)
23. Secretaria Municipal de Saúde (SMS)
24. Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE)
25. Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC)

26. Serviço Social de Transporte/Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Transporte (SEST/SENAT)

27. Superintendência de Políticas para as Mulheres 
– Prefeitura Municipal de Salvador (SPM)

28. Superintendência de Segurança Urbana e 
Prevenção à Violência (SUSPREV)

29. Universidade Estadual da Bahia (UNEB)/Núcleo de 
Cooperação e Ações em Políticas Públicas e Economia 
Solidária/ Incubadora Tecnológica de Cooperativas 
Populares (COAPPES/ITCP) - Convênio SECOPA

30. Universidade Jorge Amado (UNIJORGE)
31. Aliança de Redução de Danos Fátima Cavalcanti
32. Associação Artística e Cultural Diáspora
33. Associação Carnavalesca Bloco Afro Olodum
34. Associação Cultural e Carnavalesca Usina do Samba
35. Associação de Moradores e Amigos do 

Centro Histórico de Salvador
36. Associação Recreativa e Cultural Bloco Carnavalesco Kizumba
37. Bahia Street
38. CEAFRO- Programa de educação para igualdade racial e 

de gênero do CEAO - Centro de Estudos Afro-Orientais
39. Centro de Defesa da Criança e do Adolescente da Bahia - CEDECA
40. Centro de Referência Integral de Adolescentes (CRIA)
41. Centro Humanitário de Apoio à Mulher
42. Centro Projeto Axé de Defesa e Proteção 

à Criança e ao Adolescente
43. Coletivo Martin Luther King Jr./ Aliança de 

Negras e Negros Evangélicos do Brasil
44. Congregação das Irmãs Servas da Sagrada Família
45. Escola Doméstica Kate White
46. Germem Grupo de Defesa e Promoção Socioambiental
47. Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS da Bahia (GAPA)
48. Iao Ilê Augusto Omolu
49. Instituto Cultural Benefi cente Steve Biko
50. Instituto das Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor 
51. Instituto de Desenvolvimento Interdisciplinar, 

Pesquisa, Educação e Saúde (IDIPES)
52. Instituto Mão Amiga de Ação Social e Cidadania 
53. Instituto Mídia Étnica
54. Instituto Odara
55. Junior Achievement Bahia (JA Bahia)
56. Lar Assistencial Franco Belcaro
57. Província Carmelitana de Santo Elias
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ANEXO 2 Sistematização dos contatos estabelecidos 

ENTREVISTAS REALIZADAS

PESSOA/INSTITUIÇÃO DATA DA ENTREVISTA

MANEIRA QUE A 
COLETA DE DADOS 
FOI REALIZADA E/
OU COMBINADA 

(TELEFONE, E-MAIL 
E/OU SKYPE)

1. ABAV BA – Associação Brasileira de 
Agências de Viagem da Bahia

Entrevista realizada dia 30/11 Telefone

2. ACB – Associação Comercial da Bahia Finalizado. Não tem projetos em andamento tampouco planejados. Telefone

3. ARI/ECOPA – Assessoria de Relações 
Internacionais Prefeitura de Salvador / 
EscritórioMunicipal da Copa FIFA Brasil 2014

Entrevista agendada, mas não foi realizada devido à indisponibilidade 
de agenda do entrevistado ao ser contatado no dia agendado.

Telefone e e-mail

4. CBTUR/SHRBS – Conselho Baiano de 
Turismo / Sindicato de Hotéis, Restaurantes, 
Bares e Similares de Salvador

Entrevista agendada, mas não foi realizada devido à indisponibilidade 
de agenda do entrevistado ao ser contatado no dia agendado.

Telefone e e-mail

5. CESE – Coordenadoria Ecumênica de Serviço Entrevista respondida por e-mail dia 27/11 E-mail

6. FIEB – Federação das Indústrias do Estado da 
Bahia (representando CIEB/SESI/SENAI/IEL)

Entrevista enviada para ser respondida por e-mail, mas não houve 
devolução do roteiro na data prevista, devido à indisponibilidade 
de tempo do entrevistado ao ser contatado por telefone.

E-mail

7. SALTUR – Empresa de Turismo S/A – 
Prefeitura Municipal de Salvador

Entrevista realizada dia 27/11, mas a informante não conclui a entrevista 
devido à falta de informações e solicita que se contate Soraya da Agência 
Espanhola de Cooperação Internacional e Desenvolvimento- AECID

Telefone

8. AECID- Agência Espanhola de Cooperação 
Internacional de Desenvolvimento

Entrevista realizada dia 03/12 Skype 

9. SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas

Entrevista agendada, mas não foi realizada devido à indisponibilidade 
de agenda do entrevistado ao ser contatado no dia agendado.

Telefone

10. SMED – Secretaria Municipal de Educação Entrevista realizada dia 21/11 Telefone

11. SEMUR – Secretaria Municipal de Reparação Entrevista enviada para ser respondida por e-mail, mas não houve 
devolução do roteiro na data prevista. Ao contatar o informante, o 
mesmo informou que os responsáveis por responder à entrevista não 
conseguiram atender à demanda solicitada no tempo estabelecido.

E-mail

12. SENAC – Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial

Entrevista enviada para ser respondida por e-mail, mas não 
houve devolução do roteiro na data prevista, tampouco 
resposta aos contatos estabelecidos por telefone e e-mail.

E-mail

13. Secretaria Municipal de Promoção Social e 
Combate à Pobreza (SEMPS) - antiga SETAD

Entrevista agendada, mas não foi realizada devido à indisponibilidade 
de agenda do entrevistado ao ser contatado no dia marcado.

Telefone

14. SMS – Secretaria Municipal de Saúde O entrevistado informou que enviaria documentos a respeito 
do programa e responderia a dúvidas futuras posteriormente. 
Roteiro preenchido pela consultora, porém não houve retorno 
do entrevistado para esclarecimento das dúvidas.

E-mail

15. SPM – Superintendência de Políticas para as 
Mulheres – Prefeitura Municipal de Salvador

Contato estabelecido, porém o envio do contato dos 
profi ssionais responsáveis pelos programas não foi 
enviado em tempo hábil para agendar a entrevista.

Telefone

16. SUSPREV – Superintendência de Segurança 
Urbana e Prevenção à Violência

Entrevista realizada dia 28/11 Telefone
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ENTREVISTAS REALIZADAS

PESSOA/INSTITUIÇÃO DATA DA ENTREVISTA

MANEIRA QUE A 
COLETA DE DADOS 
FOI REALIZADA E/
OU COMBINADA 

(TELEFONE, E-MAIL 
E/OU SKYPE)

17. UNIJORGE – Universidade Jorge Amado Entrevista realizada dia 27/11 Telefone

18. SETRE- Secretaria do Trabalho, Emprego, 
Renda e Transporte da Bahia

Entrevista realizada dia 03/12 Telefone

19. SECULT- BA- Centro de Formação A entrevistada informou que enviaria documentos a respeito 
do programa e responderia a dúvidas futuras posteriormente. 
Roteiro preenchido pela consultora, porém não houve retorno 
do entrevistado para esclarecimento das dúvidas.

E-mail

20. SECULT-BA Entrevista realizada 03/12 (Programa Na Trilha das Artes 
e Ações de formação do programa Cultura na Copa)

Telefone

21. SETUR- BA Entrevista realizada dia 03/12 sobre o Projeto Qualifi cação profi ssional 
de atores do comércio informal e ambulantes do município de 
Salvador e Qualifi cação Profi ssional para Condutores de Táxi.

Telefone

22.  SSP - Secretaria de Segurança Pública do 
Estado da Bahia (Diretoria de Planejamento 
Estratégico, Projetos e Ensino)

Entrevista enviada para ser respondida por e-mail, mas não 
houve devolução do roteiro na data prevista, tampouco 
resposta aos contatos estabelecidos por telefone e e-mail.

E-mail

23. UNEB- Universidade do Estado da 
Bahia (Convênio SECOPA)

Entrevista realizada 03/12 Telefone

24. SAEB- Secretaria de Administração 
do Estado da Bahia

Contato feito, mas não houve retorno sobre a 
possibilidade de participar do mapeamento.

Telefone

25. IFBA- Instituto Federal da Bahia Entrevista enviada para ser respondida por e-mail, mas não 
houve devolução do roteiro na data prevista, tampouco 
resposta aos contatos estabelecidos por telefone e e-mail.

E-mail

26. Fundação Cidade Mãe – governo municipal Contato estabelecido, roteiro enviado por e-mail, porém a entrevistada 
informou que não conseguiria respondê-lo no prazo estabelecido.

E-Mail

27. Secretaria para Assuntos Internacionais 
e da Agenda Bahia- SERINTER BA

Contato estabelecido, roteiro enviado por e-mail, porém a entrevistada 
informou que não conseguiria respondê-lo no prazo estabelecido.

E-mail

28. Secretaria de Relações Institucionais da 
Bahia- Coordenadoria de Juventude

Contato estabelecido, roteiro enviado por e-mail, porém a entrevistada 
informou que não conseguiria respondê-lo no prazo estabelecido.

E-mail

29. Cipó Comunicação Interativa Entrevista realizada dia 03/12 Telefone 

30. UNEB - ITCP / COAPPES Roteiro enviado por e-mail e entregue dia 04/12 E-mail

31. Secretaria Estadual para Assuntos da Copa 
do Mundo da FIFA Brasil 2014 (SECOPA)

Contato estabelecido, roteiro enviado por e-mail, porém, apesar 
do contato telefônico, o entrevistado não enviou e informou 
que não conseguiria respondê-lo no prazo estabelecido.

E-mail
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ENTREVISTAS REALIZADAS

PESSOA/INSTITUIÇÃO DATA DA ENTREVISTA

MANEIRA QUE A 
COLETA DE DADOS 
FOI REALIZADA E/
OU COMBINADA 

(TELEFONE, E-MAIL 
E/OU SKYPE)

FASE 2 MAPEAMENTO

1. IFBA – Instituto Federal da Bahia Entrevista agendada, mas no dia marcado a entrevistada 
não estava presente e devido à indisponibilidade de agenda 
da entrevistada não foi possível realizar a entrevista.

Telefone

2. Conselho Baiano de Turismo / 
Sindicato de Hotéis, Restaurantes, 
Bares e Similares de Salvador

Entrevistado informou não possuir projetos que 
contribuiriam com o mapeamento

Telefone

3. FIEB Foi enviado documento com os projetos desenvolvidos pelas 
instituições na data de 06/03, porém a entrevistada solicitou que 
o contato com os responsáveis do projeto fosse estabelecido 
somente depois que a entrevistada entrasse em contato com eles. 

Telefone

4. Aliança de Redução de Danos 
Fátima Cavalcanti

Entrevista realizada dia 05/03 Telefone

5. Projeto Bahia Street- Quebrando O Ciclo 
da Pobreza com Educação e Cidadania

Entrevista enviada por e-mail 04/02 E-mail

6. Centro de Defesa da Criança e do 
Adolescente Yves de Roussan- CEDECA

Entrevista realizada dia 05/03 Telefone

7. Cipó Foram enviados documentos sobre os projetos dia 05/03 E-mail

8. Centro de Referência Integral 
de Adolescentes-CRIA

Entrevista realizada dia 18/02 E-mail/Telefone

9. Fundação Cidade Mãe Roteiro de entrevista enviado dia 05/03 E-mail

10. Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS-GAPA Entrevista realizada dia 08/03 Telefone

11. Secretaria Municipal de Saúde Foi enviada solicitação, mas não houve retorno. Telefone/E-mail

12. Instituto de Desenvolvimento Interdisciplinar, 
Pesquisa, Educação e Saúde-IDIPES

Entrevista realizada dia 22/02 Telefone

13. Instituto Mídia Étnica Entrevista realizada dia 27/02 Telefone

14. Serviço de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas- SEBRAE

Entrevista realizada dia 11/03 Telefone

15. SENAC Entrevista realizada dia 08/03 Telefone

16. Secretaria para Assuntos Internacionais 
e da Agenda Bahia- SERINTER

Entrevista realizada dia 12/03 Telefone

17. SEST/SENAT Entrevista realizada dia 08/03 E-mail

18. Superintendência de Políticas para as 
Mulheres – Prefeitura Municipal (SPM)

Entrevista realizada dia 22/02 Telefone

19. SESI Entrevista enviada por e-mail 15/03 E-mail

20. SECULT- BA- Secretaria de Cultura do 
Estado da Bahia- Centro de Formação

A responsável pelo Centro de Formação estava em viagem ao exterior. Telefone/e-mail

21. SSP- Secretaria de Segurança Pública (Diretoria 
de Planejamento Estratégico, Projetos e Ensino)

Contato estabelecido, roteiro enviado por e-mail, porém a entrevistada 
informou que não conseguiria respondê-lo no prazo estabelecido.

22. Associação Recreativa e Cultural 
Bloco Carnavalesco Kizumba

Entrevista realizada dia 15/02 Telefone

23. Centro Humanitário de Apoio à Mulher- CHAME Entrevista realizada dia 19/02 Telefone

24. Iao Ilê Augusto Omolu Entrevista realizada 25/02

25. Odara Instituto da Mulher Negra Entrevista realizada dia 01/03 Telefone 

26. Centro Projeto Axé de defesa e proteção 
da criança e do adolescente

Entrevista realizada dia 14/02 Telefone
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ENTREVISTAS REALIZADAS

PESSOA/INSTITUIÇÃO DATA DA ENTREVISTA

MANEIRA QUE A 
COLETA DE DADOS 
FOI REALIZADA E/
OU COMBINADA 

(TELEFONE, E-MAIL 
E/OU SKYPE)

27. Ceafro – Programa de educação para 
igualdade racial e de gênero do CEAO 
- Centro de Estudos Afro-Orientais

Foi realizada a entrevista dia 11/03, mas a entrevistada não pode 
dar prosseguimento devido a outro compromisso. A entrevista foi 
remarcada, mas ao contatar a instituição a entrevistada estava 
afastada por questões de saúde. Foram enviados e-mails a 
outros profi ssionais da instituição, mas não houve retorno.

Telefone/E-mail

28. Secretaria de Relações Institucionais (SERIN) 
Coordenação de Políticas de Juventude

Foi enviado documento com os projetos desenvolvidos 
pela Secretaria (08/03), porém não foi possível contatar 
os responsáveis devido ao prazo da consultoria.

Telefone/E-mail

29. SEMUR - Secretaria Municipal de Reparação Foi enviado documento com os projetos desenvolvidos 
pela Secretaria (15/03), porém não foi possível contatar 
os responsáveis devido ao prazo da consultoria.

Telefone/E-mail

30. Província Carmelitana de Santo Elias Informou não ter projetos que contribuam com o mapeamento. Telefone/E-mail

31. Junior Achievement Bahia – Já Bahia Entrevista realizada 08/03 Telefone

32. Associação Artística e Cultural Diáspora Entrevista resumida realizada 22/02. A instituição não 
possuía projetos que contribuiriam com o mapeamento.

Telefone

33. Associação Cultural e Carnavalesca 
Usina do Samba

A instituição está há dois anos sem projetos. Telefone

34. Escola Doméstica Kate White Entrevista resumida realizada 06/02. A instituição não 
possuía projetos que contribuiriam com o mapeamento.

Telefone 

35. Província Carmelitana de Santo Elias Não possuem projetos que contribuiriam com o mapeamento. Telefone

36. Lar Assistencial Franco Belcaro Entrevista realizada 22/02 Telefone

37. Congregação das Irmãs Servas 
da Sagrada Família

Não possuem projetos que contribuiriam com o mapeamento. Telefone

38. Germem Grupo de Defesa e Promoção 
Socioambiental / ONG Ambientalista.

Entrevista resumida realizada 05/02. A instituição não 
possuía projetos que contribuiriam com o mapeamento.

Telefone

39. Instituto Cultural Benefi cente Steve Biko Entrevista enviada por e-mail dia 21/02 E-mail/Telefone

40. Associação Carnavalesca Bloco Afro Olodum Entrevista foi enviada por e-mail 01/03 E-mail/Telefone

41. Instituto das Irmãs Oblatas do Santíssimo 
Redentor – Projeto Força Feminina

Não possuem projetos que contribuiriam com o mapeamento. Telefone 

42. Instituto Odara Entrevista realizada dia 21/02 Telefone

43. Associação de Moradores e Amigos 
do Centro Histórico de Salvador

Entrevista realizada dia 21/02 Telefone

44. Coletivo Martin Luther King Jr./ Aliança de 
Negras e Negros Evangélicos do Brasil

Entrevista realizada dia 18/02 Telefone
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ANEXO 3 Informações sumárias sobre ações, programas, projetos 
e/ou iniciativas enviados por organizações que, devido ao prazo 
estabelecido, não puderam constar no mapeamento e/ou não 
possuíam ações que não respondiam aos objetivos da pesquisa.

Informações da Federação de Indústrias do Estado da Bahia (FIEB)
POLO DE CIDADANIA – O SESI-DR/BA e o Cofi c – Comitê de Fomento Industrial 

de Camaçari realizaram anualmente evento para promover serviços de cidada-
nia, saúde e educação e atividades de lazer para as comunidades vizinhas ao 
Complexo Industrial de Camaçari. 

PROGRAMA BAHIA DO TRABALHO DECENTE – Participação da FIEB no 
Comitê Gestor para a construção e acompanhamento do Programa e da Agenda 
Bahia do Trabalho Decente que propõe uma pauta de compromissos de governos, 
trabalhadores e empregadores, voltada para a defesa do trabalho decente como 
elemento central da estratégia de desenvolvimento do Estado da Bahia. O comitê 
é composto de 17 organizações e 11 secretarias de Estado.

PROGRAMA SENAI DE AÇÕES INCLUSIVAS (PSAI) – Com o objetivo de incluir 
nos cursos de qualifi cação profi ssional pessoas com necessidades educacionais 
especiais, expandir o atendimento a negros/índios, oportunizar o acesso das mu-
lheres aos cursos estigmatizados para homens e de pessoas acima de 45 anos, o 
SENAI promove cursos de informática para públicos específi cos. 

PROJETO ESCOLA LEGAL – Desenvolvido pela área jurídica do Sistema FIEB 
com o objetivo de levar conhecimentos sobre cidadania e fomentar discussões 
sobre temas críticos da juventude com os alunos da Rede SESI de Ensino.

PARCERIA INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL 
– São realizadas diversas ações como eventos técnicos, ofi cinas e apoio a pro-
gramas. Destaca-se a participação da FIEB no grupo-piloto de empresas para a 
análise e aplicação da Ferramenta Indicadores Ethos 3ª Geração, com objetivo de 
análise e proposições de melhoria para ferramenta.

PROJETO SINALEIRAS – Viabilizado pelo Ministério Público do Trabalho, 
em parceria com Ministério Público do Estado da Bahia em conjunto com as 
Secretarias Municipais de Promoção Social e Combate à Pobreza, de Educação 
e de Saúde e o SENAI, com o objetivo de combater e prevenir a exploração de 
adolescentes de 14 a 18 anos em situação de rua, em especial nas sinaleiras do 
município de Salvador, onde os alunos participam de curso de aprendizagem para 
a inserção no mercado do trabalho. 

PROGRAMA ESPORTE E CIDADANIA – evento promovido pelo SESI em parce-
ria com a Rede Globo e Rede Bahia, com a disponibilização de serviços de cidada-
nia e atividades de lazer e esporte na Unidade Temática de Lazer de Simões Filho.
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INDÚSTRIA DO CONHECIMENTO – O SESI, em parceria com prefeituras e em-
presas, disponibiliza, para a comunidade, centros multimeios compostos de biblio-
teca, videoteca, CDteca, DVDteca e acesso à internet, concebidos especialmente 
para atender às lacunas existentes na promoção do acesso à informação e ao 
conhecimento. 

AÇÃO GLOBAL – Parceria entre o SESI, a Rede Globo e empresas que juntos 
oferecem serviços de cidadania, saúde e educação e atividades de lazer para co-
munidades de baixa renda. 

Ações de natureza interna 
SISTEMA DE ÉTICA – processo defi nido para gerenciar as questões que envol-

vem dilemas éticos na organização. Inclui o Código de Conduta Ética, e o Comitê 
de Ética para realizar as tratativas do código, com um sistema informatizado e um 
plano de treinamento para todos os empregados. 

VOLUNTARIADO – Destaca-se a execução de ações sociais realizadas por 
colaboradores, com a formação de grupos de teatro e canto para apresentações 
junto a creches, asilos, instituições e grupos desfavorecidos próximos às unidades 
operacionais.

CAMPANHA SOLIDARIEDADE O ANO INTEIRO – Visa a estimular e fortalecer o 
exercício da cidadania de toda a força de trabalho do Sistema FIEB, viabilizando, 
durante o ano inteiro, a arrecadação e a doação de itens para instituições sociais. 

BANCO DE SANGUE – Disponibilização de um sistema de cadastro de doado-
res e de solicitação de doação de sangue para componentes de força de trabalho 
como também parentes e amigos.

PROGRAMA INCLUIR – Com o objetivo de fomentar a diversidade social na 
organização, visa a incluir, na primeira fase, Pessoas com Defi ciência e Jovens 
Aprendizes no quadro funcional do Sistema FIEB. Destaca-se a parceria realizada 
com o SENAI e o SESI que possibilitou a contratação de 25 jovens aprendizes em 
2012, oriundos do Projeto Vira Vida que estão sendo capacitados pelo SENAI em 
curso de aprendizagem de rotinas administrativas, oferecido exclusivamente para 
o Sistema FIEB.

PROGRAMA OITO ATITUDES PARA UMA VIDA MELHOR – Prática de gestão do 
SESI DR/BA que visa à melhoria e preservação do meio ambiente e qualidade de 
vida das pessoas, a partir da disseminação de oito grandes atitudes voltadas para 
o respeito ao ecossistema e ao ser humano.
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EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO – Anualmente é realiza-
da uma Festa Junina que conta com a participação de aproximadamente 1.500 
integrantes da força de trabalho do Sistema FIEB e evento comemorativo ao Dia 
das Crianças que objetiva a integração da família com a organização.

ACOMPANHAMENTO SOCIAL DO EMPREGADO – Programa de acompanha-
mento individual para empregados afastados em questões de ordem social. 

SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO (SGI) – A implantação do SGI tem como 
escopo todas as unidades do Sistema FIEB, para o atendimento de requisitos le-
gais de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSMA), contribuindo para melhoria de 
qualidade de vida da força de trabalho.

CONSELHO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL (CORES/FIEB) – 
objetiva subsidiar a FIEB na sensibilização e apoio às indústrias da Bahia para 
adoção da gestão socialmente responsável.

CONSELHO DE MEIO AMBIENTE – objetiva contribuir para a melhoria da ima-
gem da indústria baiana e sugerir ações para o posicionamento estratégico da 
FIEB, em temas de natureza ambiental.

Ações relacionadas aos negócios
IEL – CAPE (CAPACITAÇÃO DE ESTUDANTE) – Com o objetivo de preparar es-

tudantes para ingressarem, se desenvolverem ou melhor aproveitarem o estágio, 
o IEL Bahia capacita estudantes e supervisores por meio de minicursos e ofi cinas 
de estágio.

MUNDO SENAI – Evento que tem como fi nalidade proporcionar à comunidade, 
à indústria, aos parceiros e alunos do SENAI a oportunidade para conhecerem as 
instalações, os cursos e serviços ofertados pela instituição, assim como participa-
rem de diversas atividades como palestras, ofi cinas, ações sociais, dentre outras. 

DIA NACIONAL DA CONSTRUÇÃO SOCIAL – Promovido pela Câmara Brasileira 
da Indústria da Construção (CBIC) em parceria com o SESI, é voltado para traba-
lhadores da construção civil e seus familiares. São oferecidos serviços de cidada-
nia, saúde e educação e atividades de lazer. 

PROGRAMA ATLETA DO FUTURO – Objetiva desenvolver, de forma pessoal e 
social por meio do esporte, crianças e adolescentes com faixa etária de 07 a 17 
anos por meio da parceria realizada entre o SESI e empresas industriais.
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ATENDIMENTO A IDOSOS – Programa do SESI que visa a desenvolver ativida-
des buscando a autoestima e melhoria da qualidade de vida, através de ativida-
des sociais, esportivas e culturais para aposentados e pensionistas da indústria 
baiana.

COZINHA BRASIL – Proposta do SESI que tem por objetivo a oferta de Cursos 
Básicos de Educação Alimentar com foco no aproveitamento integral dos alimen-
tos por meio de Unidades Móveis que se inserem em empresas e/ou comunidades. 

PRÊMIO SESI DE QUALIDADE NO TRABALHO (PSQT) – Objetiva valorizar boas 
práticas de responsabilidade social e políticas internas de gestão dos negócios e 
melhoria da qualidade de vida de empresas industriais. 

CONSULTORIA EM RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL – Objetiva 
prover soluções sociais para a indústria baiana, por meio de equipe interdisciplinar 
de consultores e gestores sociais capacitados em diferentes técnicas e ferramen-
tas de gestão. 

PRÊMIO FIEB DE DESEMPENHO AMBIENTAL – Objetiva incentivar ações das 
empresas que contribuem para melhoria do desempenho ambiental e qualidade 
de vida, assegurando o desenvolvimento sustentável da indústria baiana.

PROJETO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL DE TRANSFERÊNCIA DE TEC-
NOLOGIA BRASIL/PERU/ALEMANHA – Objetiva implantar um centro de tecnolo-
gias ambientais no SENATI, para apoiar a indústria peruana rumo ao desenvolvi-
mento sustentável.

PROJETOS DE INOVAÇÃO EM TECNOLOGIAS MAIS LIMPAS – Visam ao desen-
volvimento de protótipos de equipamentos/produtos, a partir do uso de materiais 
alternativos mais ambientalmente corretos.

CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATO-
RIAIS – O Senai disponibiliza infraestrutura que compreende pessoal qualifi cado 
e laboratórios acreditados para a prestação de serviços na área ambiental, para 
apoiar a indústria no atendimento de requisitos legais e mercadológicos.
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Informações da Secretaria de Relações Institucionais do Estado 
da Bahia/Coordenação de Políticas de Juventude2

PROGRAMA SUMÁRIO DA ATIVIDADE
SECRETARIA 

RESPONSÁVEL

Projovem Adolescente Projovem Adolescente é um serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes 
e Jovens de 15 a 17 anos e tem por foco o fortalecimento da convivência familiar e comunitária, 
o retorno dos adolescentes à escola e sua permanência no sistema de ensino. Esse serviço é 
desenvolvido por meio de atividades que estimulem a convivência social, a participação cidadã e a 
formação geral para o mundo do trabalho. O público-alvo constitui-se de jovens cujas famílias são 
benefi ciarias do Bolsa Família, estendendo-se também aos jovens em situação de risco pessoal e 
social, encaminhados pelos serviços de Proteção Social Especial do Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS) ou pelos órgãos do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
Os jovens são organizados em grupos, denominados coletivos, compostos por, no mínimo, 15 e, 
no máximo, 30 jovens. O coletivo é acompanhado por um orientador social e supervisionado por 
um profi ssional de nível superior do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), também 
encarregado de atender às famílias dos jovens, por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral 
à família (PAIF). A metodologia prevê a abordagem de temas que perpassam os eixos estruturantes, 
denominados temas transversais, abordando conteúdos necessários para compreensão da realidade 
e para a participação social. Por meio da arte-cultura e esporte-lazer, visa a sensibilizar os jovens para 
os desafi os da realidade social, cultural, ambiental e política de seu meio social, bem como possibilitar 
o acesso aos direitos e à saúde, e ainda, o estímulo a práticas associativas e as diferentes formas 
de expressão dos interesses, posicionamentos e visões de mundo dos jovens no espaço público.

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Social e Combate à 
Pobreza (SEDES)

Projeto Rede TV Jovem Tem por objetivo fomentar a integração e articular ações através da arte, enfatizando a inserção de 
jovens em situação de vulnerabilidade, utilizando a inclusão socioprodutiva nas áreas de Produção 
(roteiro, direção, apresentação e produção), Operação de Câmera (operação de câmera, áudio e 
fotografi a) e Edição (edição, fi nalização e computação gráfi ca), abrange o território de Salvador (TV 
Pelourinho), Irecê (TV Irecê) e Senhor do Bonfi m (TV Senhor do Bonfi m Vila Nova da Rainha).

SEDES

Projeto Semente 
de Ciência

Contribuir para a redução da pobreza e da desigualdade social e cultural, garantindo uma 
melhor formação para jovens de acordo com os princípios do ECA. Formação de 1.440 
jovens na área ligada à tecnologia, nas áreas de fi nalizador de audiovisual, operador de 
computador de desenvolvimento de software e suporte ao usuário em informática.

SEDES

Projeto Fábrica Cultural Tem como objetivo a inclusão socioprodutiva de jovens através de ações integradas para a formação 
humana e cidadã e qualifi cação profi ssional, nas áreas de design de produtos têxteis, design de 
estamparia, design gráfi co, manutenção de micro e redes e tecnologia em projetos culturais, tendo 
como eixo norteador a participação juvenil, sustentabilidade e cidadania, oportunizando aos jovens 
a atuação como agentes de desenvolvimento comunitário. Com a missão de contribuir para a 
construção coletiva do reconhecimento cultural local, para apoiar, ampliar e fortalecer a dinâmica 
socioeconômica e ambiental com projetos nas áreas de educação, cultura e produção sustentável.

SEDES

Projeto Pracatum 
Escola de Música

Visa a imprimir melhoria ao nível da qualidade de vida e subsistência de comunidades 
urbanas de baixo poder aquisitivo, através do fomento à educação profi ssionalizante e 
ao desenvolvimento sustentado local com a inclusão socioprodutiva nas áreas de Áudio, 
Música, Rádio e Mídias Convergentes, através dos cursos, Gravação Digital em Home Studio, 
Comunicação em Rádio, Percussão, Assistente de Palco (Hoadie), DJ-Mixagem e Música 
Eletrônica, Sonorização, oportunizando uma formação comprometida com valores éticos, 
sociais e culturais, e a atuação destes como agentes multiplicadores em suas comunidades. 

SEDES

Projeto Educar 
para Construir

Promoção da autonomia e da inclusão de jovens, através de ações integradas 
para formação humana e qualifi cação profi ssional, na área da Construção Civil, 
oferecendo cursos de pedreiro, pintor, encanador, eletricista, almoxarifado e carpinteiro, 
abarcando também o acompanhamento dos jovens no mercado de trabalho.

SEDES

Trilha das Artes Realização de ofi cinas profi ssionalizantes para jovens com idade entre 16 e 29 anos, que 
atendessem aos seguintes requisitos: Ter a família cadastrada no Bolsa Família e que estivessem 
matriculados na rede pública de ensino, frequentando regularmente o ensino médio, ou cursos 
de educação de jovens e adultos (EJA Médio) ou que tenham concluído o ensino médio.

Secretaria de 
Cultura da Bahia 
(SECULT)

Curso Técnico Nível 
Médio em Dança

Formação técnica em dança, com duração de 2 anos e meio, no turno 
matutino, realizado na Escola de Dança, com inscrições anuais.

SECULT

2  Informações cedidas pela Secretaria de Relações Institucionais
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PROGRAMA SUMÁRIO DA ATIVIDADE
SECRETARIA 

RESPONSÁVEL

Cursos de Formação 
Continuada 
-Qualifi cação em Dança

Qualifi cação e atualização em dança, nas modalidades de Matrizes Africanas: (Dramaturgia 
dos Orixás, Dança Afro-Brasileira, Técnica Silvestre) e Ballet Clássico, com carga horária 
de 60h, realizado na Escola de Dança, no turno matutino. Inscrições semestrais. 

SECULT

Cursos de Formação 
Continuada – 
Qualifi cação em Música

Núcleo de Formação Musical com Enfoque na Música da Bahia – ênfase na prática e no 
pensamento da música ancestral da Bahia e baseado em tecnologias contemporâneas. 

SECULT

Núcleo Moderno de Música – Curso de técnicas musicais para composição, arranjo e 
orquestração para música erudita e popular. Curso Preparatório para o Vestibular de Música.

SECULT

Cursos de Formação 
Continuada – 
Qualifi cação em 
Artes Visuais

Ofi cina de Fotografi a Vernacular&Fotopintura – Fotografi a através de técnicas tradicionais e populares 
como lambe-lambe, monóculos, lonas pintadas, votiva e fotopintura. Ministrada por TitusRiedl.

SECULT

História da Arte e Processos Criativos Contemporâneos – abordagem sobre 
os novos procedimentos artísticos na contemporaneidade.

SECULT

Cursos de Formação 
Continuada – 
Qualifi cação em Teatro

Curso de Dramaturgia e Processo – Processos criativos sem exercícios de dramaturgia, 
em contato com o repertório de conhecimentos e experiências do artista ministrante, 
João Falcão, que escreve, compõe e dirige para teatro, televisão e cinema.

SECULT

Cursos de Formação 
Continuada-Qualifi cação 
em Artes no Interior

Qualifi cação da Dança, Literatura, Música e Teatro – Realização simultânea em 12 cidades do 
interior, onde estão localizados os espaços culturais, sob a gestão da Secretaria de Cultura, entre 
outubro e novembro. Com carga horária de 60 horas divididas em três módulos de 20 horas.

SECULT

Curso Preparatório 
em Dança – Núcleo 
Pelourinho

Formação inicial em dança, no turno vespertino, realizado na Escola de Dança. Aulas de Ballet 
Clássico, Técnicas de Dança Moderna e Contemporâneas, Danças Populares e de Matrizes Africanas, 
Atividades Brincantes e Capoeira. Na perspectiva de uma educação integral. As inscrições são anuais. 

SECULT

Curso Preparatório 
em Dança – Núcleo 
Nordeste de Amaralina

Formação inicial em dança, realizado no Centro Social Urbano do 
Nordeste de Amaralina. São oferecidos cursos de Ballet Clássico, Danças 
Populares e Dança Afro-Brasileira. As inscrições são anuais.

SECULT

Cursos Livres de Dança Cursos semestrais noturnos, em diversas modalidades da dança, de curta ou média duração, 
e abertos à comunidade interessada em dança, amadores ou profi ssionais. Cursos de Pilates, 
diurnos direcionadas para família de alunos e funcionários públicos do Centro Histórico. 

SECULT

Jovens Multiplicadores 
de Cultura

O programa concede bolsas para jovens atuarem em áreas de vulnerabilidade 
social, por meio dos pontos de cultura, com o objetivo de democratizar a cultura 
e contribuir para a erradicação da pobreza e para a melhoria de vida.

SECULT

Pontos de Cultura Os pontos de cultura são parcerias entre sociedade civil e a SECULT, com instalações 
físicas variando de acordo com o objetivo de cada projeto. Tem como principais 
objetivos impulsionar a arte, cultura, educação, cidadania e a economia solidária.

SECULT

PROAJ – Programa de 
Aprendizado Jovem

Programa de capacitação em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), 
orientado à empregabilidade, para alunos do ensino médio da rede pública. 

Secretaria de 
Ciência, Tecnologia 
e Inovação (SECTI)

Centros Digitais 
de Cidadania

A implantação da rede de Centros Digitais de Cidadania – CDCs nos últimos anos signifi cou um 
passo importante na direção da inclusão digital do nosso Estado, pois possibilita a milhares de 
pessoas de Salvador e de todos os municípios do interior o contato e o uso de computadores e 
o acesso à internet. A SECTI volta agora as suas atenções para uma gestão mais mobilizadora 
e sustentável dos centros, preservando e intensifi cando sua interiorização e capilaridade, 
direcionando a rede dos Centros Digitais de Cidadania para fi nalidade de treinamento e 
qualifi cação profi ssional para empregabilidade, contando com auxílio de gestores e monitores.

SECTI

Popularização da 
Ciência: Semana 
Nacional de Ciência 
e Tecnologia

Nesse sentido, a disponibilidade de conteúdos de conhecimento nos CDCs benefi ciará 
o público jovem que é signifi cativo entre os grupos de usuários dos centros.

SECTI

Sistema Baiano 
de Incubação

O programa fomenta o empreendedorismo entre os jovens baianos, possibilitando que 
uma ideia inovadora seja transformada em um negócio de sucesso. Além de selecionar 
novas empresas de base tecnológica para a Incubadora do Parque Tecnológico. 

SECTI
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PROGRAMA SUMÁRIO DA ATIVIDADE
SECRETARIA 

RESPONSÁVEL

PISD – Programa de 
Inclusão Sociodigital 
Ação: Pré-Qualifi cação 
Profi ssional

O Programa de Inclusão Sociodigital tem como objetivo desenvolver ações que potencializem 
oportunidades de desenvolvimento espacial equilibrado e de inclusão social, através da democratização 
do acesso da população aos recursos da informática e da internet, em todas as regiões do Estado e 
para todas as camadas sociais. Dentro deste programa foi desenvolvida uma ação de capacitação 
para usuários dos CDC voltada para a pré-qualifi cação profi ssional, disponibilizando cursos na 
modalidade de Educação a Distância (EAD), para Informática, Matemática e Língua Portuguesa. 

SECTI

Programa de Proteção a 
Crianças e Adolescentes 
Ameaçados de 
Morte – PPCAAM

O PPCAAM foi criado em 2003, como uma das estratégias do governo federal vinculado 
à SJCDH, para o enfrentamento da letalidade infantojuvenil. Foi instituído ofi cialmente 
em 2007 pelo Decreto 6.231/07. O objetivo do PPCAAM/BA é combater o homicídio de 
crianças e adolescentes no Estado da Bahia, através de um programa de proteção especial 
às vítimas de ameaça, buscando reinserir a criança e adolescente na sociedade.

Secretaria da 
Justiça, Cidadania 
e Direitos Humanos 
(SJCDH)

Programa de Estágio O programa defi ne estágio como ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 
trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando 
o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profi ssional, de ensino médio 
da educação especial e dos anos fi nais do ensino fundamental, na modalidade profi ssional de 
educação de jovens e adultos. Para gerir o Programa, foram editados os Decretos nº13.212 
de 24/08/11 e o de nº11.342 de 01/12/2008 para regulamentação do Estágio de nível Médio e 
Superior. A SAEB é responsável pela Gestão do Programa de Estágio do Executivo Estadual. Suas 
atribuições envolvem a formulação e disseminação da legislação estadual específi ca e de normas e 
diretrizes complementares, estudo e proposta de valor da bolsa-estágio, levantamento e análise das 
demandas por estágio, e, esclarecimentos e orientação aos diversos órgãos e entidades do Executivo 
Estadual. Compete às diversas Coordenações de Recursos Humanos e unidades equivalentes, 
selecionar, contratar e acompanhar seus estagiários, efetuar pagamento de bolsa-estágio, contratar 
agentes de integração, quando ocorrer, contratar seguro para os estagiários e cumprir as demais 
obrigações estabelecidas pela Lei Federal nº11.788/08 e pelos Decretos Estaduais supracitados.

Secretaria de 
Administração 
(SAEB)

Programa Estadual 
de Aprendizagem 
– Mais Futuro

Objetiva promover a ampliação das oportunidades de inserção no mundo do trabalho formal 
para adolescentes e jovens entre 14 e 24 anos. Oriundos de escola pública e em situação de 
vulnerabilidade social, por meio de um programa de formação técnico-profi ssional metódica e da 
oferta de oportunidade do primeiro emprego, a fi m de minimizar as desigualdades de oportunidades 
de trabalho formal. Como funciona: O ingresso dos jovens no Programa Mais Futuro se dá através 
de seleção pública simplifi cada. Onde e Como se inscreve: Como o ingresso só se dá através 
de seleção pública, os candidatos aprovados na seleção formam o Banco de Aprendizes do 
Governo do Estado da Bahia. À medida que a entidade sem fi ns lucrativos e órgãos e entidades do 
Executivo Estadual fi rmam convênio de adesão ao Programa, os jovens, todos oriundos do Banco 
de Aprendizes, são convocados para admissão, através de Contrato Especial de Aprendizagem.

SAEB

Pacto pela Vida Ação: Realização de ofi cinas, mostras de fi lme e atividades de arte e educação. Dialogar 
temáticas socioambientais para fortalecer a prática da Educação Ambiental popular.

Secretaria do Meio 
Ambiente (SEMA)

Edital de Apoio a 
Projetos de Educação 
Ambiental

A ação da SEMA foi realizada através do Edital do Fundo Estadual de Meio Ambiente para 
o apoio a projetos de educação ambiental. Ao menos seis dos 11 projetos selecionados 
apresentaram o público jovem como um dos segmentos envolvidos nas ações.

SEMA

Apoio a ações 
socioambientais

Convênio com entidade sem fi ns lucrativos para a sensibilização ambiental de jovens SEMA

Educação para 
o trabalho

Seleção e contratação de estagiários. Acompanhamento de todo o processo de estágio. Promoção 
de cursos ou atividades que venham a enriquecer a formação profi ssional e cidadã do estagiário. A 
partir das solicitações de estagiários feitas pelos departamentos da SEFAZ, de inscrições individuais 
e de contatos com as escolas, é feita a seleção de candidatos às vagas de estágio. O estágio é 
de (1) um ano renovável por mais um. O remanejamento de estagiário acontece entre setores 
conforme posicionamento de ambas as partes envolvidas. As inscrições são feitas diretamente na 
coordenação de estágio ligada à diretoria administrativa. Não existe restrição quanto ao período 
de inscrição, mas sim de contratação que é de março a outubro. É possível, por exemplo, se 
inscrever em novembro para ser contratado em março. Contratações também não podem ocorrer 
em períodos de férias escolares devido à exigência legal de atestado de estar matriculado na 
instituição de ensino e frequentando a mesma. Os estagiários são estudantes de cursos técnicos 
de administração, logística, serviços públicos, informática e comércio e nível superior ( a partir do 3º 
semestre) de administração, logística, informática, direito, contabilidade, pedagogia e serviço social.

Secretaria da 
Fazenda (SEFAZ)
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PROGRAMA SUMÁRIO DA ATIVIDADE
SECRETARIA 

RESPONSÁVEL

Construção do Plano 
Operativo da Saúde para 
adolescentes de ambos 
os sexos em situação 
de privação de liberdade

Sem informações Secretaria da 
Saúde (SESAB)

Implantação da 
Caderneta de Saúde 
da e do Adolescente 
em todo o Estado

Sem informações SESAB

Implantação de 
Serviços de Atenção à 
saúde de adolescentes 
grávidas com ênfase 
na prevenção da 
segunda gestação

Sem informações SESAB

Implantação da Linha do 
Cuidado para Atenção 
Integral à Saúde de 
Crianças, Adolescentes 
e suas Famílias em 
Situação de Violências

Sem informações SESAB

Implementação da 
atenção integral à 
saúde de adolescentes 
e jovens

Sem informações SESAB

Projeto Saúde e 
Prevenção nas 
Escolas – SPE

Sem informações SESAB

Programa Saúde 
na Escola – PSE

Sem informações SESAB

Atendimento de 
necessidades de saúde 
no âmbito de média 
e alta complexidade

Sem informações SESAB

Capacitação de 
profi ssionais de saúde 
e áreas afi ns que atuam 
com o segmento 
adolescente e jovem 
da região sisaleira do 
semiárido baiano

Sem informações SESAB

Capacitação de 
profi ssionais de 
maternidades do 
Estado em atenção 
humanizada a 
mulheres em situação 
de abortamento

Sem informações SESAB

Qualifi cação Social 
e Profi ssional para 
Jovens Mulheres- 
Trilha para Mulheres

O projeto oferece às jovens oportunidades formativas e inovadoras de desenvolvimento pessoal, 
social e profi ssional, sendo o mesmo composto por cursos de 400 horas. As inscrições serão 
realizadas em unidades SINEBAHIA e outras estruturas parceiras da SETRE. Para se inscrever, 
a jovem precisará preencher a fi cha, apresentar comprovante de escolaridade, comprovante de 
residência, RG, CPF e cópia do cartão do benefi ciário do Programa Bolsa Família do governo federal.

Secretaria de 
Políticas para as 
Mulheres (SPM)
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Programa Mais 
Educação e Programa 
Escola Aberta*

O Programa Mais Educação (PME), instituído e implantado no país em 2008, pelo governo federal, 
através da Portaria Interministerial nº. 17/2007, foi criado pelo Ministério da Educação (MEC) como 
estratégia para a implementação da Educação Integral no país. 
O objetivo principal do PME é ampliar tempos e espaços de aprendizagens e, para isso, vem 
promovendo o debate sobre a educação integral, descortinando a real condição de funcionamento das 
unidades escolares situadas nos diversos cantos do país, tanto em seus aspectos pedagógicos quanto 
em suas estruturas físicas.
Objetivos: Melhorar o aprendizado e os indicadores externos; Elevar a qualidade da escola; Diversifi car 
os espaços de aprendizagens; Fortalecer a cultura e saberes locais; Ampliar o tempo de aprendizagem; 
Fortalecer as políticas de proteção social.

Funcionamento:
Organização de atividades educativas, articuladas ao PPP, às diversas áreas de conhecimento previstas, 
pedagógica e fi nanceiramente, no Plano Consolidado; Ampliação do tempo escolar de 4h para 7h; 
Utilização de recursos fi nanceiros (PDDE-Educação Integral) para ressarcimento de monitores, compra 
de kits, alimentação e pequenos reparos; Seleção de monitores voluntários para desenvolver as 
atividades; Utilização da leitura crítico-reflexiva como elemento basilar de todas as atividades; 
Execução de atividades teóricas e práticas nas diferentes áreas do conhecimento; Articulação das 
atividades ao Plano Político-Pedagógico e aos projetos estruturantes da SEC;

Critérios para adesão:

Cidades com mais de 100 mil habitantes e aquelas com mais de 50 mil habitantes situadas 
fora das áreas metropolitanas.
Municípios atendidos pelo Programa Nacional de Segurança com Cidadania (Pronasci), 
do Ministério da Justiça.

Escolas contempladas com PDDE/Integral nos anos de 2008, 2009, 2010 e 2011.

Escolas estaduais, municipais e/ou distritais que foram contempladas com o PDE/Escola e 
que possuam o IDEB abaixo ou igual a 4,2 nas séries iniciais e/ou 3,8 nas séries fi nais.

Escolas localizadas nos territórios prioritários do Plano Brasil Sem Miséria.

Escolas com índices igual ou superior a 50% de estudantes participantes do Programa Bolsa Família;

Escolas que participam do Programa Escola Aberta

Escolas estaduais e municipais do ensino fundamental localizadas no campo;

Escolas localizadas em municípios com índices de pobreza do campo (maior ou igual 25%);

Escolas situadas em municípios com população do campo (maior ou igual 30%);

Escolas localizadas em municípios com docentes do campo 
sem formação superior (maior ou igual 20%);

Escolas situadas em Comunidades de Remanescentes de Quilombos com 74 matrículas ou mais;

Escolas situadas em municípios com assentamentos da Reforma Agrária com 100 famílias ou mais;

Escolas situadas no campo com 74 matrículas ou mais.

Secretaria de 
Educação (SEC)
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Programa Ensino 
Médio Inovador

O Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI) integra as ações do Plano de Desenvolvimento 
da Escola (PDE), como estratégia do governo federal para induzir a reestruturação dos 
currículos do ensino médio na perspectiva da educação integral, ampliando o tempo 
dos estudantes na escola e a diversidade de práticas pedagógicas, atendendo às 
necessidades e expectativas em prol da equidade social e racial na educação.

Objetivos:
• Universalizar o acesso e permanência dos adolescentes na faixa etária de 15 a 17 anos.

• Ampliar o acesso para a faixa etária acima de 18 anos.

• Consolidar a identidade e a organização curricular desta etapa educacional 
de forma a contemplar a realidade de jovens e adultos.

• Garantir uma aprendizagem signifi cativa e contextualizada para todos os estudantes.

• Superar as desigualdades sociais.

Funcionamento:
• Ampliação de carga horária: mínimo de 3.000 (três mil horas).

• Utilização da leitura crítico-reflexiva como elemento basilar de todas as disciplinas.

• Organização das ações em ofi cinas previstas, pedagógica e 
fi nanceiramente, no Projeto de Reestruturação Curricular (PRC).

• Execução de atividades teóricas e práticas em todas as áreas do conhecimento.

• Incorporação das ações ao Plano Político-Pedagógico de cada unidade escolar

Critérios de Adesão
• Projeto Político-Pedagógico implementado; 
• Regimento Escolar atualizado;
• Colegiado Escolar em pleno funcionamento; 
• Interesse e compromisso da Equipe Gestora; 
• Ambiente escolar propício à implantação de propostas pedagógicas inovadoras; 
• Espaços escolares em condições mínimas de promoção das atividades curriculares; 
• Escolas que já apresentem algum tipo de inovação pedagógica. 

SEC

Programa Fanfarras 
no Compasso das 
Juventudes

O Programa funciona como estratégia de disseminação da cultura musical com a perspectiva de 
fortalecer a relação entre escola e comunidade.
A adesão ao programa ocorre mediante ofício e projeto com o objetivo da 
implantação, faixa etária dos alunos, clientela, séries, número de alunos matriculados, 
comunidade do entorno, quais os riscos existentes na comunidade.

O Programa consiste numa estratégia para manter o estudante na escola e, por conseguinte, prevenir 
contra o uso de drogas, além de estimular a criatividade e facilitar a interação entre estudantes. 

SEC

Juventude em Ação Considerando os atores docentes e estudante, os perfi s são os seguintes: 

Estudantes: 
• Ser estudante do ensino médio ou fundamental regularmente matriculado e com frequência regular na 
• Rede Estadual de Ensino
• Idade mínima de 14 anos
• Perfi l de liderança e boas relações interpessoais no ambiente escolar
• Noções em Informática (Excel, Word, Power Point)
• Facilidade de expressão escrita e oral
• Disponibilidade de tempo

Professores (as):
• Ser professor efetivo da Rede Estadual de Ensino
• Ter interesse e afi nidade em desenvolver trabalhos na área de Educação Ambiental
• Ter carga horária, preferencialmente, de 40 horas
• Ter, preferencialmente, participado da Conferência Infantojuvenil pelo Meio Ambiente 
• Não estar em processo de aposentadoria
• Não estar em estágio probatório

SEC
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ProEASE Programa de Educação Ambiental do Sistema Educacional da Bahia – ProEASE/BA traz 
diretrizes e linhas de ação que orientam a política de Educação Ambiental em todos os 
níveis e modalidades do ensino formal da Bahia. Além dos docentes, o público-alvo do 
ProEASE são jovens de 14 a 29 anos que participam dos desdobramentos de algumas 
linhas de ação previstas no Programa, traduzidas nos projetos: JA – Juventude em Ação: 
Construindo a Agenda 21 na Escola e Identifi cação: Que ambiente temos? Que ambiente 
queremos? Tais projetos são elaborados e executados pela SUDEB (Superintendência de 
Desenvolvimento da Educação Básica) através da Coordenação de Educação Ambiental.

SEC

JERP – Jogos 
Estudantis da 
Rede Pública

Os Jogos Estudantis da Rede Pública (JERP), organizados pela Secretaria da Educação da Bahia – 
por meio de cada uma das 33 Diretorias Regionais de Educação do Estado, envolvem, anualmente, 
estudantes e professores de escolas das redes públicas de quase todos os municípios baianos.
Funciona em três etapas, o período de inscrição é defi nido em cada diretoria regional – DIREC. 
O critério de participação é ter executado a etapa 1 que acontece na unidade de ensino.

SEC

Produção de Vídeos 
Estudantis (Prove)

• Trata-se de projetos de natureza educativa, artística (musical, literária, visual, patrimonial, fílmica) e 
cultural realizados na rede estadual de educação.
• Constituição de movimentos em prol do desenvolvimento das diversas linguagens artísticas (arte 
musical, literária, visual, patrimonial, fílmica) nos currículos escolares, por meio da experiência criativa 
de produção de canções, poemas, prosas, álbuns patrimoniais, fi lmes, documentários; assim como de 
realização de festivais, mostras de artes e de fi lmes e saraus escolares e regionais. 
• A inscrição é feita nas escolas, no início do ano letivo. 
• O pré-requisito é estar regularmente matriculado e frequentando a escola. 

SEC

Educação Patrimonial e 
Artística 
(EPA)

• Trata-se de projetos de natureza educativa, artística (musical, literária, visual, patrimonial, fílmica) e 
cultural realizados na rede estadual de educação.
• Constituição de movimentos em prol do desenvolvimento das diversas linguagens artísticas (arte 
musical, literária, visual, patrimonial, fílmica) nos currículos escolares, por meio da experiência criativa 
de produção de canções, poemas, prosas, álbuns patrimoniais, fi lmes, documentários; assim como de 
realização de festivais, mostras de artes e de fi lmes e saraus escolares e regionais. 
• A inscrição é feita nas escolas, no início do ano letivo. 
• O pré-requisito é estar regularmente matriculado e frequentando a escola.

SEC

Artes Visuais 
Estudantis (AVE)

• Trata-se de projetos de natureza educativa, artística (musical, literária, visual, patrimonial, fílmica) e 
cultural realizados na rede estadual de educação.
• Constituição de movimentos em prol do desenvolvimento das diversas linguagens artísticas (arte 
musical, literária, visual, patrimonial, fílmica) nos currículos escolares, por meio da experiência criativa 
de produção de canções, poemas, prosas, álbuns patrimoniais, fi lmes, documentários; assim como de 
realização de festivais, mostras de artes e de fi lmes e saraus escolares e regionais. 
• A inscrição é feita nas escolas, no início do ano letivo. 
• O pré-requisito é estar regularmente matriculado e frequentando a escola.

SEC

Tempos de Arte 
Literária (TAL)

• Trata-se de projetos de natureza educativa, artística (musical, literária, visual, patrimonial, fílmica) e 
cultural realizados na rede estadual de educação.
• Constituição de movimentos em prol do desenvolvimento das diversas linguagens artísticas (arte 
musical, literária, visual, patrimonial, fílmica) nos currículos escolares, por meio da experiência criativa 
de produção de canções, poemas, prosas, álbuns patrimoniais, fi lmes, documentários; assim como de 
realização de festivais, mostras de artes e de fi lmes e saraus escolares e regionais. 
• A inscrição é feita nas escolas, no início do ano letivo. 
• O pré-requisito é estar regularmente matriculado e frequentando a escola.

SEC

Festival Anual da 
Canção Estudantil 
(Face)

• Trata-se de projetos de natureza educativa, artística (musical, literária, visual, patrimonial, fílmica) e 
cultural realizados na rede estadual de educação.
• Constituição de movimentos em prol do desenvolvimento das diversas linguagens artísticas (arte 
musical, literária, visual, patrimonial, fílmica) nos currículos escolares, por meio da experiência criativa 
de produção de canções, poemas, prosas, álbuns patrimoniais, fi lmes, documentários; assim como de 
realização de festivais, mostras de artes e de fi lmes e saraus escolares e regionais. 
• A inscrição é feita nas escolas, no início do ano letivo. 
• O pré-requisito é estar regularmente matriculado e frequentando a escola.

SEC
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O Programa Escola 
Aberta desde 2012

Uma ação integrada ao Programa Mais Educação, ou seja, o Programa Escola Aberta não mais se 
confi gura como um programa independente.
 
2 – Os recursos do Programa Mais Educação e do Programa Ensino Médio Inovador são 
descentralizados pelo PDDE – Educação Integral (Programa Dinheiro Direto na Escola – Educação 
Integral). 

3 – Desde 2008 que os programas de Educação Integral vêm sendo desenvolvidos com 
relativo sucesso, contudo a Secretaria de Educação vem enfrentando inúmeras difi culdades 
em relação à contrapartida do Estado para a execução dos referidos Programas, tais 
como: programação de coordenadores para os programas, a infraestrutura das unidades 
escolares (refeitórios, quadras esportivas, etc.), a alimentação escolar e o transporte 
para os alunos de horário integral, em especial os estudantes da zona rural.

SEC

Educação Profi ssional 
Integrada ( EPI)

Contempla cursos técnicos integrados ao ensino médio que duram quatro 
anos e são voltados para quem terminou o ensino fundamental.

SEC

Proeja Fundamental 
(Programa TRILHA/
PROJOVEM Urbano)

Educação Profi ssional está integrada ao ensino fundamental, possibilitando a elevação 
da escolaridade com qualifi cação social e profi ssional. Tem duração de 2 anos.

SEC

CEEP – Centro 
Estadual de Educação 
Profi ssional

25 unidades no Estado da Bahia SEC/ SUPROF

CETEP – Centro 
Territorial de Educação 
Profi ssional

 29 unidades no Estado da Bahia, presentes em todos os territórios do Estado SEC/ SUPROF

TRILHA O Projeto Trilha implica no combate à pobreza do campo e suas condições de reprodução, além 
de proporcionar ao jovem agricultor familiar uma tendência de maturação, incentivando a trabalhar 
em busca de sua sustentabilidade. Contudo o Programa TRILHA não só está estabelecendo 
critérios de lucratividade e/ou renda familiar absoluta, mas também um trabalho contínuo, 
progressivo social e econômico, permitindo transformar o jovem contemplado, no futuro próximo, 
em um jovem empreendedor de seu negócio com metas de crescimento, numa atividade voltada 
para agricultura familiar e estabelecendo na sua comunidade um exemplo para os demais.

Secretaria de 
Agricultura, 
Irrigação e Reforma 
Agrária (SEAGRI)

Programa de Esporte, 
Lazer e Inclusão Social

Sem informações Secretaria do 
Trabalho, Emprego, 
Renda e Esporte 
(SETRE)

Caravanas do Lazer Além de formar agentes de esporte e lazer nas cidades,
 leva o Dia de Lazer para as cidades com menores IDH’s do Estado

SETRE

Jogos Abertos Leva o lazer e o esporte, em diversas modalidades.
 Atuando em seis regiões baianas.

SETRE

Segundo Tempo Crianças e adolescentes de 6 a 17 anos em situação de vulnerabilidade
 social nas comunidades carentes. São 5.000 com o Programa Segundo Tempo.

SETRE

Artesanato Baiano :
 Estímulo à criatividade

Os Jovens Benefi ciários da parceria são os alunos matriculados na Instituição de Ensino Básico do 
Centro Educacional Santo Antônio – CESA
pertencente às Obras Sociais Irmã Dulce, no município de Simões Filho. São jovens 
de ambos os sexos na faixa etária de 15 a 18 anos, de famílias de baixa renda.

SETRE

Trabalho Decente Objetivo : Inserir e manter a juventude no mundo do trabalho, articulando as necessidades de trabalho e 
geração de renda com 
as demandas gerais da juventude, pertencentes à faixa etária de 15 a 29 anos.
 Por meio desse programa, governo, trabalhadores, empregadores e a sociedade civil irão desenvolver 
uma série de ações conjuntas com vistas a garantir a promoção do trabalho decente no Estado.

SETRE

Projeto Juventude 
Cidadã

O Projeto Juventude Cidadã, realizado pelo governo da Bahia em Parceria com o Ministério do Trabalho 
e Emprego -TEM, objetivo do Convênio 125/2007, desenvolveu ações de formação em direitos 
humanos, cidadania, qualifi cação profi ssional, prestação de serviços voluntários à comunidade e 
preparação para inserção no mundo do trabalho.
No Estado, o projeto implementou ações em 59 municípios, localizados em 22 Territórios 
de Identidade, qualifi cando 10.562 jovens baianos, na faixa etária de 16 a 24 anos.

SETRE
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Programa Trilha 
Trabalhador

O Programa Trilha é uma iniciativa do governo do Estado da Bahia, implementado através da 
SETRE, para qualifi car jovens baianos com idade entre 16 e 29 anos. O Programa foi criado 
com o objetivo de inserir, no mundo do trabalho, jovens oriundos de situação de vulnerabilidade 
social, promover a geração de renda e o protagonismo juvenil, através de ações de valorização 
dos direitos humanos e da cidadania, qualifi cação profi ssional, voltados à superação das 
desigualdades e como forma de combater a situação de desemprego, melhorando a qualidade 
de vida dos jovens baianos. O Objetivo Geral: Oferecer oportunidades de qualifi cação social 
e profi ssional para jovens baianos em situação de vulnerabilidade social, atendendo a 
diversas demandas identifi cadas pelas políticas públicas em curso no Estado da Bahia.

SETRE

Projovem Trabalhador O Programa Nacional de Inclusão de Jovens- PROJOVEM foi concebido pelo governo federal, 
com objetivo de ampliar o atendimento aos jovens excluídos da escola e da formação 
profi ssional. O programa permitirá que os jovens recebam qualifi cação profi ssional e 
tenham acesso a ações de cidadania, inserção no mundo do trabalho, esporte, cultura 
e lazer. Serão contemplados 118 município do Estado ( biênio de 2011 e 2012).

SETRE

Programa TRILHA 
-Fase II

Oferecerá de 400 horas, atendendo a diversas demandas da juventude baiana, com foco 
voltado para os principais investimentos, identifi cados a partir de políticas públicas em 
execução no Estado da Bahia. A formação social e profi ssional dos jovens do programa 
contemplará cursos de 400 horas, sendo 100 horas de qualifi cação social e retomada de 
conceitos da educação básica, o que é fundamental para a aprendizagem teórica e prática e 
para o exercício da profi ssão, 250 horas de qualifi cação profi ssional e preparação para o mundo 
do trabalho e 50 horas para orientação e elaboração do Trabalho Final de Curso (TFC). 

SETRE

Inclusão Digital, 
Cidadania e 
Identidade Negra

Contribuir com ações estruturantes de inclusão social que levem à: a) qualifi cação profi ssional; b) ao 
apoio à formação escolar; c) à ampliação das oportunidades de emprego e renda; d) e à elevação da 
autoestima da juventude através do fortalecimento de sua identidade e pertencimento étnico-racial.

Secretaria da 
Promoção de 
Igualdade Racial 
(SEPROMI)

Projeto Qualifi cando 
a Permanência de 
Estudantes Cotistas 
– Pró-Cotistas

Qualifi car academicamente a permanência de estudantes cotistas na Universidade do Estado da Bahia SEPROMI

Apoio às iniciativas 
da sociedade civil

Apoiar as iniciativas das organizações da sociedade civil através de 
projetos que visem à promoção da igualdade social.

SEPROMI

PROERD Programa Educacional de Resistência às Drogas – PROERD, junto às Escolas Públicas Municipais e 
Estaduais, bem como Particulares, em todo o Estado da Bahia, 
tendo formado 198.970 (cento e noventa e oito mil, novecentos e setenta) crianças e adolescentes, 
de 9 a 16 anos de idade, da implantação do Programa em 2003 até o ano de 2010. Além 
disso, a Coordenação do Programa promove palestras debates e seminários que tratam das 
drogas e da violência nas escolas, junto à comunidade estudantil do ensino fundamental e 
médio (9 a 17 anos) e também na comunidade onde o jovem está inserido, em parceria com 
o Teatro da Polícia Militar que apresenta uma peça educativa sobre o perigo das drogas.

Secretaria da 
Segurança 
Pública (SSP)

Projeto Crescendo -
Regulação e 
Cidadania Ativa

Projeto educativo que tem por objetivo divulgar os direitos e deveres dos consumidores 
de energia elétrica e dos usuários de transporte intermunicipais de passageiros, 
benefi ciando os alunos da rede pública de ensino fundamental e médio do Estado da 
Bahia, fortalecendo os conceitos de cidadania ativa, responsabilidade social, o papel e 
a imagem institucional das agências de regulação, particularmente da AGERBA.

Secretaria de 
Infraestrutura do 
Estado da Bahia / 
Agência Estadual 
de Regulação de 
Serviços Públicos 
de Energia, 
Transportes e 
Comunicações da 
Bahia (SEINFRA/
AGERBA)

TRILHA O Projeto Trilha implica no combate à pobreza do campo e suas condições de reprodução, além 
de proporcionar ao jovem agricultor familiar uma tendência de maturação, incentivando a trabalhar 
em busca de sua sustentabilidade. Contudo o Programa TRILHA não só está estabelecendo 
critérios de lucratividade e/ou renda familiar absoluta, mas também um trabalho contínuo, 
progressivo, social e econômico permitindo transformar o jovem contemplado, no futuro próximo, 
em um jovem empreendedor de seu negócio com metas de crescimento, numa atividade voltada 
para agricultura familiar e estabelecendo na sua comunidade um exemplo para os demais.

Secretaria da 
Agricultura, 
Irrigação e Reforma 
Agrária (SEAGRI)

Projeto Crescendo -
Regulação e 
Cidadania Ativa

Projeto educativo que tem por objetivo divulgar os direitos e deveres dos consumidores 
de energia elétrica e dos usuários de transporte intermunicipais de passageiros, 
benefi ciando os alunos da rede pública de ensino fundamental e médio do Estado da 
Bahia, fortalecendo os conceitos de cidadania ativa, responsabilidade social, o papel e 
a imagem institucional das agências de regulação, particularmente da AGERBA.

SEINFRA/AGERBA
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Praças da juventude Olindina, Santa Cruz Cabrália, Barreiras, Eunápolis, Simões Filho, Salvador (3 praças). Secretaria de 
Desenvolvimento 
Urbano / 
Companhia de 
Desenvolvimento 
Urbano do Estado 
da Bahia (SEDUR/
CONDER)

Requalifi cação 
Urbanística da 
Praça e Anfi teatro

Salvador bairro de Tancredo Neves SEDUR/CONDER

Requalifi cação da Praça 
Antônio Sérgio Carneiro

Salvador bairro de Arenoso SEDUR/CONDER

Requalifi cação da 
Praça Nova República

Salvador bairro de Tancredo Neves SEDUR/CONDER

Implementação do 
Estádio Poliesportivo 
de Pituaçu

Salvador SEDUR/CONDER

Informações da Secretaria Municipal de Reparação
  Observatório da Discriminação Racial das Copas

  Inserção de Jovens

  Ouvidoria Municipal de Combate ao Racismo

  Selo da Diversidade

  Feira de Empreendedores Afrodescendentes

  Grupo de Trabalho para Celebração da Lei 10.639/03

  Projeto de 30% de cotas para negros em cargos de confi ança

  Projeto de 30% de cotas para negros em concursos públicos

  Observatório da Discriminação Racial, Violência contra a Mulher e LGBT

  Programa de Combate ao Racismo Institucional (PCRI);

  Fortalecimento das ações da Unidade Permanente do Observatório;

  Ações de Reparação para as Religiões de Matriz Africana;

  Mapeamento de entidades, associações e grupos 
culturais relacionados à temática étnico-racial;

  Assegurar o apoio às iniciativas de promoção da igualdade;

  Desenvolver ações de apoio a estudantes cotistas, 
junto a Instituições de Ensino Superior;

  Ampliar ações que promovam a intersetorialidade e transversalidade na 
administração municipal, no que tange às questões étnico-raciais;

  Políticas de combate ao racismo ambiental;

  Implementar ações com vistas a garantir o cumprimento 
efetivo das Leis 10.639 e 11.645;

  Fomentar ações que promovam a valorização da 
autoestima da população afrodescendente;

  Enveredar esforços para aprovação do Plano Municipal 
da Promoção da Igualdade Racial;

  Enveredar esforços para aprovação do Estatuto da Igualdade Racial.
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Informações do Centro de Defesa da Criança e 
do Adolescente da Bahia (CEDECA)

Missão (objetivo) da instituição (enviada por escrito)
Garantia de direitos das crianças e dos adolescentes.

Projeto Riscos e Oportunidades para Crianças e Adolescentes no Esporte

Informações da Associação Artística e Cultural Diáspora
Missão (objetivo) da instituição
Tem por fi nalidade expandir a cultura afro-brasileira, através de ações culturais 

e apresentações através de espetáculos de dança e músicas tradicionais, em es-
pecial as danças e toques de matrizes africanas como o candomblé.

Sujeitos Prioritários
No momento a Diáspora Art Center é um centro de artes que desenvolve aulas 

de dança e percussão, em que a maior clientela é composta por estrangeiros de 
várias partes do mundo e do Brasil.

Área geográfi ca de atuação
Centro Histórico de Salvador (Pelourinho)

Informações da Escola Doméstica Kate White
Missão (objetivo) da instituição
Preparar e capacitar pessoas para o mercado de trabalho. Todos os cursos 

possuem um custo para as pessoas interessadas.

Sujeitos Prioritários
Atende a toda a população soteropolitana.

Área geográfi ca de atuação
Salvador

Informações do Gérmen Grupo de Defesa e Promoção Socioambiental
Missão (objetivo) da instituição (enviada por escrito)
Defesa e promoção do patrimônio ambiental, natural e construído, o patrimônio 

cultural, tangível e intangível, assim como as políticas públicas voltadas para os 
direitos difusos e coletivos de direitos humanos e cidadania.

Sujeitos prioritários
Sociedade civil

Área geográfi ca de atuação
Bahia de Todos os Santos e entorno (total de 50 municípios aproximadamente).
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ANEXO 4 Dados de contato das instituições entrevistadas

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE VIAGENS DA BAHIA- ABAV-BA

Endereço: Rua Lucaia 65. Bairro: Rio Vermelho. Cidade: Salvador.

Telefone: (71) 3334- 0455. E-mail: presidência@abavbahia.com.br.

Responsável pela instituição: Pedro José Galvão Novato Alves

Cargo do responsável pela instituição: Presidente

Site: www.abavbahia.com.br

Missão (objetivo) da instituição: Tem por fi nalidade precípua congregar e representar os interesses de suas agências associadas, representar 
os agentes de viagens, defender os legítimos objetivos da Indústria do Turismo como um todo, colaborar com os poderes públicos no 
estudo e solução dos problemas do setor e fomentar o desenvolvimento do Turismo Nacional em todas as suas manifestações.

Sujeitos prioritários: Agentes de viagem e demais profi ssionais ligados ao turismo.

Área geográfi ca de atuação: Ações na área de marketing: mundo todo. Atuação no Estado da Bahia na defesa dos direitos dos agentes de viagem.

Responsável pelo preenchimento do roteiro de entrevista

Nome: Pedro José Galvão Novato Alves

Cargo: Presidente

AGÊNCIA ESPANHOLA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO- AECID

Endereço: Avenida das Nações Unidas, Quadra 811, Lt. 44. Cidade: Brasília. Telefone: (61) 3443-3303.

E-mail: otcbrasil@aecid.org.br

Responsável pela instituição: Jesus Molina

Cargo do responsável pela instituição: Coordenador geral

Site: www.aecid.org.br

Missão (objetivo) da instituição: A agência tem como objetivo a luta contra a pobreza, entendida como a situação de carência 
de oportunidades, capacidades e opções para alcançar a promoção do desenvolvimento humano sustentável. No Brasil, visa a 
desenvolver programas e projetos em seis setores prioritários, a saber: desenvolvimento institucional, cobertura das necessidades 
sociais, promoção do tecido econômico e empresarial, meio ambiente, cultura e desenvolvimento e gênero.

Responsável pelo preenchimento do roteiro de entrevista

Nome: Soraya Pessino

Cargo: Consultora do Instituto de Fortalecimento da Cooperação Internacional (IFCI). Coordenadora dos projetos que a Espanha desenvolve na Bahia.

Email: sorayapessino@hotmail.com

Telefone: 71-9279-6248

COORDENADORIA ECUMÊNICA DE SERVIÇO- CESE

Endereço: R. da Graça, 164. Bairro: Graça. Cidade: Salvador. Telefone: (71) 2104-5457

E-mail: cese@cese.org.br

Responsável pela instituição: Eliana Rolemberg (ad hoc)

Missão (objetivo) da instituição: A CESE é uma entidade fi lantrópica, composta institucionalmente por igrejas cristãs 
que se unem no compromisso ecumênico de afi rmar a vida. Sua missão é fortalecer grupos populares empenhados 
nas lutas por transformações políticas, econômicas e sociais que conduzam a estruturas em que prevaleça democracia 
com justiça, intermediando recursos fi nanceiros e compartilhando espaços de diálogo e articulação. 

Sujeitos prioritários: populações tradicionais (indígenas, quilombolas, extrativistas, ribeirinhos, vazanteiros, 
geraizeiros, faxinalenses, pescadores artesanais), mulheres, trabalhadores, juventude. 

Área geográfi ca de atuação: Nacional, com prioridade Norte e Nordeste.

Responsável pelo preenchimento do roteiro de entrevista: José Carlos Zanetti.

Cargo: Assessor de Projetos e Formação

E-mail: zanetti@cese.org.br

Telefone: (71) 2104-5457 / 9161-4748
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CIPÓ COMUNICAÇÃO INTERATIVA- CIPÓ

Endereço: Avenida Oceânica, Morro da Paciência, 3784. Bairro: Rio Vermelho. Cidade: Salvador. Telefone: (71) 3503-0477. 

Responsável pela instituição: Luciano Simões, Nelina Silveira, Isabel Gouveia

Cargo do responsável pela instituição: Comitê Gestor (gestão compartilhada)

Site: www.cipo.org.br

Missão (objetivo) da instituição: Criar oportunidades para que o pleno desenvolvimento e participação social, cultural e 
política de crianças, adolescentes e jovens, por meio da democratização da comunicação e da educação.

Sujeitos prioritários: Juventude. 

Área geográfi ca de atuação: Salvador. 

Responsável pelo preenchimento do roteiro de entrevista

Nome: Isabel Gouveia

Cargo: Faz parte da gestão compartilhada e é coordenadora de programas dentro da ONG.

 E-mail: isabel@cipo.org.br

Telefone: (71) 3345-5657

SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA- CENTRO DE FORMAÇÃO EM ARTES – ESCOLA 
DE DANÇA DA FUNDAÇÃO CULTURAL DA BAHIA- SECULT/CFA FUNCEB

Endereço: Rua da Oração 1, Terreiro de Jesus, Pelourinho.

Bairro:  Centro Histórico de Salvador

Cidade: Salvador 

Telefone: 71-3116-6518; 6515

E-mail: escola.danca@funceb.ba.gov.br

Responsável pela instituição: Beth Rangel

Cargo do responsável pela instituição: Diretora

Missão (objetivo) da instituição: Educação pela arte. Educação e qualifi cação profi ssional (dança e música). Iniciação artística. 

Sujeitos prioritários: Crianças e Jovens 

Área geográfi ca de atuação: Pelourinho Centro Histórico

Responsável pelo preenchimento do roteiro de entrevista

Nome: Beth Rangel

Cargo: Diretora 

E-mail: Beth Rangel 

Telefone: 71-3116-6518
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SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA- SECULT

Endereço: Palácio Rio Branco, Praça Thomé de Souza, s/n. Bairro: Centro. Cidade: Salvador. 

Telefone: (71) 3103-3400 / 3434. 

Responsável pela instituição: Albino Canelas Rubim.

Cargo do responsável pela instituição: Secretário de Cultura

Site: www.cultura.ba.gov.br

Missão (objetivo) da instituição: Formular e implementar, de forma articulada com a sociedade, políticas 
públicas que expressem a centralidade da cultura na transformação e no desenvolvimento social e valorizem a 
diversidade cultural da Bahia, nas suas dimensões territorial, simbólica, econômica e de cidadania.

Sujeitos prioritários: Cidadãos do Estado da Bahia

Área geográfi ca de atuação: Estado da Bahia

Responsável pelo preenchimento do roteiro de entrevista: Laura Bezerra

Cargo: Assessora de transversalidade da cultura, responsável pela área de formação na SECULT

E-mail: laura.bezerra@cultura.ba.gov.br

Telefone: (71) 3103/3260/3449/3418

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE DA BAHIA – COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS- SETRE

Endereço: Av. Número 2, nº 200, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia

Telefone: 3115-1615. 

Responsável pela instituição: Rosane Porto Bittencourt Diangelo 

Cargo do responsável pela instituição: Coordenadora geral

Site: www.portaldotrabalho.ba.gov.br/institucional/setre/sobre-a-setre

Missão (objetivo) da instituição: Inserção dos jovens no mercado de trabalho, a partir da 
qualifi cação profi ssional e social. Sujeitos prioritários: Jovens 16 – 29 anos.

Área geográfi ca de atuação: Todo o Estado da Bahia. Potencialmente todos os bairros de Salvador estão dentro da área de atuação, porém os 
bairros em que existe a demanda de qualifi cação são prioritários, principalmente os bairros em situação de vulnerabilidade social e econômica. 

Responsável pelo preenchimento do roteiro de entrevista: Denise Marques Carneiro Neves

Cargo: Coordenadora técnica

E-mail: denise.carneiro@setre.ba.gov.br

Telefone: (71) 3115-1514

SECRETARIA DO TRABALHO DO ESTADO DA BAHIA (SETRE)- COORDENAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
PERTENCENTE À SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO (SUDET)- COQUAP

Endereço: Av. Número 2, nº 200. Bairro: Centro Administrativo da Bahia. Cidade: Salvador

Telefone: (71) 3115-1615. 

Responsável pela instituição: Maria Tereza Andrade

Cargo do responsável pela instituição: Superintendente de Desenvolvimento do Trabalho

Site: www.portaldotrabalho.ba.gov.br/institucional/setre/sobre-a-setre

Missão (objetivo) da Superintendência de Desenvolvimento do Trabalho: Coordenar ações de desenvolvimento do trabalho e de intermediação de mão de 
obra. Coordenar as unidades do Serviço de Intermediação de Mão de obra (SINE) da Bahia, que faz parte do SINE de emprego do Ministério do Trabalho.

Sujeitos prioritários: Pessoas entre 19 e 59 anos em situação de vulnerabilidade econômica e desempregados 

Área geográfi ca de atuação: Estado da Bahia 

Responsável pelo preenchimento do roteiro de entrevista: Kadine Bárbara Ferreira Santos

Cargo: Coordenadora da coordenação de qualifi cação – COQUAP

E-mail: kadine.santos@setre.ba.gov.br

Telefone: (71) – 3115-1753
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SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA – DIRETORIA DE QUALIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO – SETUR

Endereço: Av. Tancredo Neves, Desenbahia Bl-A. Bairro: Caminho das Árvores; Cidade: Salvador. Telefone: 71 3116-4131. 

Responsável pela instituição: Domingos Leonelli 

Cargo do responsável pela instituição: secretário 

Site: http://www.setur.ba.gov.br/

Missão (objetivo): O objetivo da Diretoria de Qualifi cação é o de promover a qualifi cação do segmento do turismo. 

Sujeitos prioritários: Colaboradores e gestores do trade da área de turismo – donos e gestores de empresas relacionadas ao turismo: 
hospedagem, operadoras de viagem, locadoras de automóveis, todos esses segmentos estão relacionados diretamente à área do turismo.

Área geográfi ca de atuação: Estado da Bahia

Responsável pelo preenchimento do roteiro de entrevista: Daniela Rebouças Silva

Cargo: Diretora de Qualifi cação e Certifi cação

E-mail: daniella.silva@turismo.ba.gov.br.

Telefone: (71) 3116-4180 

SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA – SETUR

Endereço: Av. Tancredo Neves, Desenbahia Bl-A. Bairro: Caminho das Árvores. Cidade: Salvador. Telefone: (71) 3116-4131. 

Responsável pela instituição: Domingos Leonelli 

Cargo do responsável pela instituição: Secretário

Site: www.setur.ba.gov.br/

Missão (objetivo) da instituição: A Secretaria de Turismo (SETUR) foi criada pela Lei nº 10.549, de 28 de dezembro de 2006, e tem por 
fi nalidade planejar, coordenar e executar políticas de promoção e fomento ao turismo. Compete ainda à Secretaria de Turismo: 

Planejar, coordenar, implementar, acompanhar e avaliar as políticas de turismo;

Formular diretrizes e promover a defi nição e implantação de planos, programas, projetos e ações relativas ao turismo no âmbito estadual;

Promover, coordenar, executar e supervisionar a elaboração de planos, programas e projetos estaduais de turismo;

Atrair recursos técnicos, humanos e fi nanceiros, para o desenvolvimento do turismo na Bahia;

Promover, isoladamente ou em articulação com pessoas jurídicas de direito público e privado nacionais ou estrangeiras, 
ações destinadas a incrementar o turismo como fator de desenvolvimento, geração de riqueza, trabalho e renda;

Realizar e desenvolver estudos e pesquisas destinados a identifi car as necessidades e avaliar os 
efeitos dos programas, projetos e atividades vinculados ao setor de turismo;

Fiscalizar o cumprimento da legislação referente à área turística, quando previamente autorizada;

Incentivar a inclusão da identidade cultural e dos valores históricos da Bahia na promoção do turismo;

Exercer outras atividades correlatas.

Sujeitos prioritários: População do Estado da Bahia

Área geográfi ca de atuação: Estado da Bahia

Responsável pelo preenchimento do roteiro de entrevista: Nereida Mazza Espirito Santo

Cargo: Técnica de nível superior da diretoria de serviços turísticos da Superintendência de serviços turísticos.

E-mail: nereidamazza@gmail.com, nereida.mazza@turismo.ba.gov.br

Telefone: (71) 3116-4122/ 8241-4060 / 8671-3284
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SMS

Endereço: Rua da Grécia, n°3 A Ed. Caramuru. Bairro: Comércio. Cidade: Salvador. Telefone: (71) 3186-1000 / 3186-1024 / 3186-1010. 

Responsável pela instituição: Tatiana Paraíso

Cargo do responsável pela instituição: Secretaria de Saúde

Site: www.saude.salvador.ba.gov.br/

Missão (objetivo) da instituição: Cuidar de forma integral da saúde do cidadão em Salvador, assegurando seus direitos e respeitando as diversidades. Ser 
reconhecida pela sociedade, como referência de gestão democrática, com autonomia e criatividade, na condução plena do Sistema Municipal da Saúde.

Sujeitos prioritários: População soteropolitana

Área geográfi ca de atuação: Toda a cidade de Salvador

Responsável pelo preenchimento do roteiro de entrevista: Luiz Carlos de O. Santos

E-mail: luizcosa@gmail.com

Telefone: (71) 3186-1220

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA – SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANÇA URBANA E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA (SEMOP/SUSPREV)

Endereço: Avenida General San Martin, 734. Bairro: Fazenda Grande do Retiro. Cidade: Salvador. Telefone: (71) 3183- 8300

E-mail: guardasalvador@gmail.com (Comunicação da SUSPREV)

Responsável pela instituição: Marcelo Abreu

Cargo do responsável pela instituição: Secretário

Site: http://www.segurancaurbana.salvador.ba.gov.br/

Missão (objetivo) da instituição: Garantir a proteção dos bens do município; a disciplina no trânsito; a proteção ao meio ambiente, à 
propriedade e a equipamentos urbanos; colaboração com o cidadão, objetivando desenvolver o convívio social, civilizado e fraterno.

Sujeitos prioritários: Sociedade soteropolitana como um todo 

Área geográfi ca de atuação: Salvador

Responsável pelo preenchimento do roteiro de entrevista: João Gomes de Souza Neto

Cargo: Gerente de Prevenção à Violência – guarda municipal

E-mail: neto27@salvador.ba.gov.br

Telefone: (71) 9993-7964/3183-8307

INCUBADORA TECNOLÓGICA DE COOPERATIVAS POPULARES DO NÚCLEO DE COOPERAÇÃO E AÇÕES EM POLÍTICAS PÚBLICAS 
E ECONOMIA SOLIDÁRIA, PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA- ITCP-COAPPES/UNEB

Endereço: Rua Silveira Martins, 2555. Bairro: Cabula. Cidade: Salvador-BA. Telefone: (71) 3177 2320. E-mail: itcp@listas.uneb.br

Responsável pela instituição: Coordenação colegiada do COAPPES: Zuzélia da Vitória Viana, 
Suely da Silva Guimarães, Maria do Carmo Araújo, Celso Antonio Favero. 

Cargo dos responsáveis pela instituição: Coordenação colegiada

Site: www.itcp.uneb.br 

Missão (objetivo) da instituição: Desenvolver ações de Pesquisa, Ensino e Extensão no campo de Políticas 
Públicas, de Incubação de empreendimentos autogestionários, com base nos princípios da Economia Solidária, 
para o fortalecimento de territórios de cooperação, de identidade cultural e de cidadania.

Sujeitos prioritários: Mulheres e homens moradores de bairros populares da Região Metropolitana de 
Salvador e outros municípios do interior do Estado da Bahia; pescadores artesanais.

Área geográfi ca de atuação: Estado da Bahia

Responsável pelo preenchimento do roteiro de entrevista: Suely da Silva Guimarães.

Cargo: Membro da Coordenação Colegiada do Núcleo, engenheira civil e pesquisadora da UNEB

E-mail: sguimaraes@uneb.br

Telefone: (71) 3117 2320; (71)8852 1636
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB

Endereço: Rua Silveira Martins, 2555. Bairro: Cabula. Cidade: Salvador. Telefone: (71) 3117-2200. E-mail: uneb@listas.uneb.br.

Responsável pela instituição: Lourisvaldo Valentin

Cargo do responsável pela instituição: Reitor

Site: www.uneb.br

Missão (objetivo) da instituição: A UNEB tem como missão a produção, difusão, socialização e aplicação do conhecimento nas diversas áreas do saber.

Sujeitos prioritários: População do Estado da Bahia

Área geográfi ca de atuação: Estado da Bahia

Responsável pelo preenchimento do roteiro de entrevista: Luiz Firmino Soares Neto

Cargo: Professor Universitário

E-mail: sluizneto@yahoo.com.br

Telefone: (71) 3371- 0173

UNIVERSIDADE JORGE AMADO – UNIJORGE

Endereço: Av. Luis Viana, n. 6775. Bairro: Paralela. Cidade: Salvador. Telefone: (71) 3206-8000. E-mail: matheus.souza@unijorge.edu.br.

Responsável pela instituição: Guilherme Marback

Cargo do responsável pela instituição: Reitor

Site: www.fja.edu.br

Missão (objetivo) da instituição: Produzir, sistematizar e difundir conhecimentos que contribuam para a 
formação de profi ssionais éticos, empreendedores, dotados de senso crítico, sensibilidade cultural e inteligência 
criativa, conscientes do seu papel social, profi ssional e do seu compromisso com a cidadania.

Sujeitos prioritários: Alunos de graduação e pós-graduação 

Área geográfi ca de atuação: A UNIJORGE está localizada nos Bairros da Paralela, Comércio e Suburbana. 

Responsável pelo preenchimento do roteiro de entrevista: Matheus Souza

Cargo: Coordenador do Bacharelado de Relações Internacionais

E-mail: matheus.souza@unijorge.edu.br

Telefone: (71) 3206-8077/9611-7037 

ALIANÇA DE REDUÇÃO DE DANOS FÁTIMA CAVALCANTI

Aliança de Redução de Danos Fátima Cavalcanti- Departamento de Saúde da Família da Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal da Bahia. (Serviço de Extensão permanente). Endereço: Largo Terreiro de Jesus, sem número. Bairro: Centro Histórico 

Cidade: Salvador. Telefone: (71) 3283-5571 

Responsável pela instituição: Tarcísio Matos de Andrade

Cargo do responsável pela instituição: Coordenador geral e professor associado do 
Departamento de Saúde da Família da Faculdade de Medicina da UFBA

Site: www.fameb.ufba.br/ard-fc/welcome.htm

Missão (objetivo) da instituição

A Aliança de Redução de Danos é um serviço de atendimento às pessoas que usam substâncias psicoativas na ótica da redução de 
danos. A atenção à população se desdobra em ações de prevenção, tratamento, suporte social, encaminhamento para área de saúde, 
entre outras. Além dessas ações, a Aliança também participa de debates que visam a impactar a formulação de políticas públicas.

Sujeitos prioritários: Usuários de substâncias psicoativas (álcool e outras drogas)

Área geográfi ca de atuação: A cidade de Salvador como um todo e, eventualmente, algum município do interior do Estado da Bahia. Há muitas 
ações localizadas no Centro Histórico devido à localidade do serviço, mas toda a cidade é objeto das ações da Aliança de Redução de Danos.

Responsável pelo preenchimento do roteiro de entrevista: Tarcísio Matos de Andrade.

Cargo: Coordenador geral e professor associado do Departamento de Saúde da Família da Faculdade de Medicina da UFBA

E-mail: tarcisio@ufba.br

Telefone: (71) 3283-5571/ 9976-7036.
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PROJETO BAHIA STREET – QUEBRANDO O CICLO DA POBREZA COM EDUCAÇÃO E CIDADANIA

Endereço: Rua do Sodré, 435. Bairro: Dois de Julho-Centro. Cidade: Salvador. Telefone: (71) 3322-7680. E-mail: rita@bahiastreet.org.br

Responsável pela instituição: Rita de Cássia Conceição

Cargo do responsável pela instituição: Diretora executiva

Site: www.bahiastreet.org.br

Missão (objetivo) da instituição: A missão do Bahia Street é desenvolver ações educacionais para meninas afrodescendentes 
da cidade de Salvador que visem a seu bem-estar físico e mental, possibilitando a sua ascensão socioeconômica 
e político- cultural de forma que fortaleça a autonomia e criticidade de mundo enquanto cidadãs. 

Sujeitos prioritários: Crianças e adolescentes matriculadas na rede pública de ensino, cursando o fundamental (do 1º até o 9º ano) período 
importante para o desenvolvimento dos processos cognitivos e fundamental para o aprendizado, o processo de alfabetização, letramento 
e o domínio da leitura e escrita. São sujeitos indiretos os familiares destas crianças, adolescentes, jovens e mulheres, além da sociedade 
em geral, pois, à medida que fortalecemos esse público para acessar os bens e serviços públicos de forma critica e com qualidade, 
otimizaremos os recursos públicos, impactaremos nas estatísticas do IDEB, redução da violência e garantia de qualidade de vida.

Área geográfi ca de atuação: O Bahia Street situa-se no centro da cidade de Salvador. Contudo, 
seu público direto são meninas de diversos bairros periféricos da cidade.

Responsável pelo preenchimento do roteiro de entrevista: Rita de Cássia Conceição

Cargo: Diretora Executiva

E-mail: rita@bahiastreet.org.br

Telefone: (71) 3322-7680 / 8880-7680

CENTRO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE YVES DE ROUSSAN – CEDECA

Endereço: Rua Gregório de Matos, 51. Bairro: Pelourinho. Cidade: Salvador. Telefone: (71) 3321-1543. 

Responsável pela instituição: Messias José das Virgens

Cargo do responsável pela instituição: Presidente do Conselho de Administração

Site: www.cedeca.org.br

Missão (objetivo) da instituição: Garantia de direitos das crianças e dos adolescentes.

Sujeitos prioritários: Crianças e adolescentes

Área geográfi ca de atuação: Salvador: ações de atendimento. Há ações de capacitações em todo o Estado da Bahia

Responsável pelo preenchimento do roteiro de entrevista: Valdemar Almeida de Oliveira

Cargo: Coordenador executivo

E-mail: vava1944@yahoo.com.br 

Telefone: (71) 3321-1543/ 8757-1541/9948-5700
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CENTRO DE REFERÊNCIA INTEGRAL DE ADOLESCENTES – CRIA

Endereço: Rua Gregório de Matos, 21. Bairro: Pelourinho. Cidade: Salvador. Telefone: (71) 3321-3041/ 3322-1334. E-mail: projetos@criando.org.br.

Responsável pela instituição: Fernanda Cabrine

Cargo do responsável pela instituição: Diretora. Há um conselho gestor que faz a gestão da instituição. 

Site: www.criando.org.br

Missão (objetivo) da instituição (enviado por escrito)

1. Promover a valorização étnico-cultural de crianças, adolescentes, jovens e adultos através de uma 
pedagogia de arte-educação centrada nas artes cênicas (do teatro, poesia, música e dança);

2. Contribuir com a melhoria das políticas públicas de educação, saúde e cultura através da 
mobilização social pela garantia dos direitos das crianças, adolescentes e jovens; 

3. Desenvolver uma proposta interdisciplinar para formação de crianças, adolescentes, jovens, familiares e profi ssionais de diversas áreas, pautada na 
arte-educação, comunicação e produção cultural, para articular grupos culturais e instituições em ações socioeducativas e culturais de cidadania;

4. Promover a ética da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais. 
Para alcançar seus objetivos, o CRIA desenvolve ações em dois eixos de atuação: Eixo 1 – formação, 
criação e difusão da arte; e Eixo 2 – participação em redes e espaços de controle social.

Sujeitos prioritários: Adolescentes e jovens entre 12 e 23 anos.

Área geográfi ca de atuação: Em Salvador atua em cerca de 15 bairros da periferia da cidade, em cada bairro há iniciativas de jovens que frequentam o 
CRIA e disseminam as práticas do programa nessas regiões. Atuação no sertão baiano a partir da Rede Sertão-Brasil: O CRIA atuava como propulsores 
da rede, estimulava encontros e algumas das reuniões até se formar um núcleo duro para a constituição de um trabalho em rede. A rede Sertão-Brasil 
tem uma agenda comum para impactar política pública da área da cultura e apoia incentivar a construção de um plano de cultura para as cidades. 

Responsável pelo preenchimento do roteiro de entrevista: Maria Eleonora Dantas Lemos Rabello

Cargo: Coordenadora institucional

E-mail: eleonora@criano.org.br

Telefone: (71) 3321-3041/ 3322-1334

FUNDAÇÃO CIDADE MÃE - FCM

Endereço: Rua Profº Aloísio de Carvalho Filho, 219 � Eng. Velho de Brotas. Bairro: Brotas. Cidade: 
Salvador. Telefone: (071) 3176-8096. E-mail: cidade_mae@salvador.ba.gov.br

Responsável pela instituição: Risalva Fagundes Cotrim Telles

Cargo do responsável pela instituição: Presidente

Missão (objetivo) da instituição (enviado por escrito)

Promover a educação de crianças e adolescentes em situação de risco social e pessoal 
para exercício da cidadania, na perspectiva dos direitos humanos.

Sujeitos prioritários: Crianças e adolescentes.

Área geográfi ca de atuação: Todo o município de Salvador.

Responsável pelo preenchimento do roteiro de entrevista: Hélio Botelho Pinto da Silva Filho

Cargo: Assessor técnico

E-mail: helio@salvador.ba.gov.br

Telefone: (071) 3176-8325
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GRUPO DE APOIO À PREVENÇÃO À AIDS - GAPA

Endereço: Rua do Passo 45/47. Bairro: Bairro do Carmo. Cidade: Salvador. Telefone: (71) 3328-9200. 

Responsável pela instituição: Halen Henrique do Nascimento

Cargo do responsável pela instituição: Coordenador Geral

Site: www.gapabahia.org.br

Missão (objetivo) da instituição: Desenvolver estratégias articuladas de educação para prevenção à AIDS, assistência para pessoas infectadas 
e afetadas pela AIDS e ação política para o controle da epidemia de AIDS, especialmente para os setores mais pobres e excluídos.

Sujeitos prioritários: Populações de maior vulnerabilidade (baixa renda e baixa escolaridade) para o HIV-AIDS.

Área geográfi ca de atuação: Especialmente no Subúrbio Ferroviário, mas há ações na cidade como um todo. 

Responsável pelo preenchimento do roteiro de entrevista: Rosa Beatriz Graça Marinho

Cargo: Coordenadora executiva e coordenadora da área de educação

E-mail: rosa@gapabahia.org.br/rosaa.marinho@hotmail.com

Telefone: (71) 9984-5908

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTERDISCIPLINAR, PESQUISA, EDUCAÇÃO E SAÚDE – IDIPES

Endereço: Rua dos Algibebes, nº 4. Complemento: edifício Silio Pedreira, sala 807. Bairro: Comércio. Cidade: Salvador. 
Telefone: (71) 3326-2416/3242-2986. E-mail: cedic.idipes@gmail.com/ cedic@atarde.com.br.

Responsável pela instituição: Joel Motta dos Santos

Cargo do responsável pela instituição: Presidente

Site: conjuvesfc.blogspot

Missão (objetivo) da instituição 

Promoção do desenvolvimento de estudos, pesquisa, ensino e interação das diversas áreas do conhecimento, com prioridade para: educação e saúde, 
políticas públicas para as populações negras, ações afi rmativas de planejamento e desenvolvimento institucional, protagonismo juvenil, história e 
cultura, línguas e literatura afro-brasileira, tecnologias do trabalho e desenvolvimento sustentável. Visa também ao intercâmbio com instituições 
nacionais e internacionais com objetivo do desenvolvimento da pesquisa em ciências, tecnologia, construção e descolonização do conhecimento.

Sujeitos prioritários: População afro-brasileira

Área geográfi ca de atuação: Estado da Bahia

Responsável pelo preenchimento do roteiro de entrevista: Romilson da Silva Souza

Cargo: Consultor técnico

E-mail: romilson.uneb@hotmail.com

Telefone: (71) 9984-4620
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INSTITUTO MÍDIA ÉTNICA - IME

Endereço: Rua de Odilon Santos sem número. Bairro: Shopping Vila 14. Cidade: Salvador. 

E-mail: redacao@correionago.com.br/redecorreionago@gmail.com

Responsável pela instituição: Paulo Rogério Nunes

Cargo do responsável pela instituição: Diretor executivo

Site: http://midiaetnica.ning.com e revista.correionago.com.br 

Missão (objetivo) da instituição: Assegurar o direito humano à comunicação e ao uso das ferramentas 
tecnológicas pelos grupos socialmente excluídos, especialmente a comunidade afro-brasileira.

Sujeitos prioritários: Juventude de maneira geral e, especifi camente, a comunidade afrodescendente.

Área geográfi ca de atuação: Salvador e atuação nacional por causa dos trabalhos desenvolvidos via internet.

Responsável pelo preenchimento do roteiro de entrevista: Paulo Rogério Nunes

Cargo: Diretor executivo

E-mail: rogerions@gmail.com

Telefone: (71) 8718 7156

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS – SEBRAE

Endereço: Horácio César, 64. Bairro: Dois de Julho. Cidade: Salvador. Telefone: (71) 3320-4488/ 3320-4358. 

Responsável pela instituição: Edvaldo Passos

Cargo do responsável pela instituição: Superintendente do SEBRAE-BA

Site: www.ba.sebrae.com.br 

Missão (objetivo) da instituição

Promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas e fomentar empreendedorismo.

Sujeitos Prioritários: Todos os pequenos negócios.

Área geográfi ca de atuação: Todo o Estado da Bahia

Responsável pelo preenchimento do roteiro de entrevista: Madalena Portela de Souza Seixas

Cargo: Coordenadora regional da Unidade Regional Metropolitana

E-mail: madalena.seixas@ba.sebrae.com.br

Telefone: (71) 3320-4488/ 3320-4358
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SERVIÇO NACIONAL DA APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC

Endereço: Avenida Tancredo Neves, 1109. Bairro: Bairro do Comércio. Cidade: Salvador. 

Telefone: (71) 3273-9752. 

Responsável pela instituição: Carlos Fernando Amaral

Cargo do responsável pela instituição: Presidente do Conselho Regional do SENAC
Marina Viana Alves Almeida- Diretora Regional do SENAC Salvador.

Site: http://www.ba.senac.br

Missão (objetivo) da instituição (enviado por escrito): Educar para o trabalho em atividades de comércio de bens, serviços e turismo.

Sujeitos prioritários: dado não informado.

Área geográfi ca de atuação: Estado da Bahia

Responsável pelo preenchimento do roteiro de entrevista: Natália Sudsilowsky

Cargo: Gerente de Planejamento e Desenvolvimento 

E-mail: natalia.s@ba.senac.br

Telefone: (71) 3273-9752/ 96052517

Informações complementares sobre o SENAC-BA

Na Bahia, o SENAC conta com 10 unidades de ensino, entre Centros de Formação Profi ssional, Educação a Distância, Desenvolvimento 
Empresarial e Pós-Graduação, Empresas Pedagógicas de Turismo & Hospitalidade e de Imagem Pessoal, e ainda as unidades do 
Programa SenacMóvel que tem contribuído para a interiorização das ações institucionais. Atualmente, o SENAC da Bahia dispõe de 
cinco equipamentos do Programa SenacMóvel para atender aos municípios de vocação turística do Estado e da área de Informática, 
exercendo um importante papel na qualifi cação e aperfeiçoamento de profi ssionais para o Turismo e contribuindo para a inclusão digital 
das pessoas que se encontram distantes dos grandes centros. Em 2012 a instituição atendeu 102.654 alunos em todo o Estado.

SECRETARIA PARA ASSUNTOS INTERNACIONAIS E DA AGENDA BAHIA - SERINTER

Endereço: Terceira Avenida, 390. Complemento: 3º andar, sala 300, Plataforma IV. Bairro: Centro 
Administrativo da Bahia. Cidade: Salvador. Telefone: (71) 3115-6008.

Responsável pela instituição: Fernando Schmidt

Cargo do responsável pela instituição: Secretário de Assuntos Internacionais

Site: site experimental- http://www.serinter.ba.gov.br/ 

Missão (objetivo) da instituição (por escrito)

A SERINTER tem a missão de estruturar e fortalecer a política estadual de relações internacionais, ampliar e aprofundar a interlocução 
com os demais entes governamentais, não governamentais e empresariais. É também responsável por coordenar, monitorar e 
acompanhar as ações internacionais do governo e avaliar os resultados alcançados na execução da política internacional do Estado, 
para subsidiar com mais efi ciência sistêmica, celeridade e confi abilidade as instâncias decisórias do governo da Bahia.

Promover o desenvolvimento inclusivo por meio da inserção da Bahia no mundo globalizado e da articulação dos poderes constituídos do Estado.

Sujeitos prioritários: Todo cidadão baiano é foco na articulação com as organizações internacionais para divulgar 
o Estado da Bahia de maneira global, a fi m de captar oportunidades de negócios e de cooperação.

Área geográfi ca de atuação: Todos os países, mas priorizando a cooperação sul-sul. A Secretaria está 
voltada para a área de diplomacia, comunicação e divulgação do Estado da Bahia.

Responsável pelo preenchimento do roteiro de entrevista: Iara Souza Farias

Cargo: Assessoria Especial do secretário e Articuladora do Pacto Nacional pela Criança e Adolescente do Semiárido.

Ações do Pacto Nacional pela Criança e Adolescente do Semiárido: É um programa nacional do UNICEF com todos os Estados brasileiros 
que compõem a região do semiárido (nove Estados do Nordeste e os Estados do Espírito Santos e Minas Gerais). A cooperação 
visa a melhorar os indicadores sociais das crianças e adolescentes do semiárido, de acordo com as metas do milênio.

E-mail: iara.farias@governadoria.ba.gov.br 

Telefone: (71) 9965-8161
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SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE E SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - SEST/SENAT (UNIDADE SALVADOR/BA)

Endereço: Av. Manoel Dias da Silva, 1052. Bairro: Pituba. Cidade: Salvador/Bahia. Telefone: (71) 3205-5910. E-mail: gal@sestsenat.org.br

Responsável pela instituição: Maria das Graças Silveira Leite Xavier

Cargo do responsável pela instituição: Diretora

Site: www. sestsenat.org.br

Missão (objetivo) da instituição (enviada por escrito)

A missão do SEST SENAT é desenvolver e disseminar a cultura de transporte, promovendo a melhoria da 
qualidade de vida e do desempenho profi ssional do trabalhador, bem como a formação e a qualifi cação de 
novos profi ssionais para efi ciência e efi cácia dos serviços a serem prestados à sociedade.

O SEST SENAT tem o objetivo, defi nido pela visão da instituição, de atingir um patamar superior de desempenho a partir de foco no mercado, 
utilização intensiva de tecnologia e informação e comunicação de massa, geração de inteligência corporativa e transparência institucional.

Sujeitos prioritários: Trabalhadores em transportes (empregados das empresas de transportes, taxistas, 
caminhoneiros autônomos, condutores de transporte escolar) e seus dependentes.

Área geográfi ca de atuação: Salvador e Região Metropolitana de Salvador

Responsável pelo preenchimento do roteiro de entrevista: Maria das Graças Silveira Leite Xavier

Cargo: Diretora

E-mail: gal@sestsenat.org.br

Telefone: (71) 3205-5910

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - SPM

Endereço: Avenida sete de setembro, 202. Complemento: Edifício Adolpho Basbaum 4º andar. Bairro: Centro. 
Cidade: Salvador. Telefone: (71)21087309/ 2108-/7302. E-mail: sepm@salvador.ba.gov.br. 

Responsável pela instituição: Monica Márcia Kalile Passos

Cargo do responsável pela instituição: Superintendente

Site: spm.salvador.ba.gov.br

Missão (objetivo) da instituição: Promoção da equidade de gênero a partir de ações e políticas que visam a garantir a equidade de gênero.

Sujeitos prioritários: Mulheres da comunidade.

Área geográfi ca de atuação: Salvador

Responsável pelo preenchimento do roteiro de entrevista: Luciana Ribeiro

Cargo: Chefe do Setor de Articulação Interinstitucional

E-mail: ribelu@gmail.com

Telefone: (71) 2108-7312/7315

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - UNIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR EJA RMS

Endereço: Rua Edistio Pondé, 200. Bairro: STIEP. Cidade: Salvador – BA. Telefone: (71) 3343 – 1404; 8643 – 6135. 

Responsável pela instituição: José Wagner Fernandes

Cargo do responsável pela instituição: Superintendente SESI – DR – Bahia

Site: www.fi eb.org.br/sesi / www.viravida.org.br/ www.carinhodeverdade.com.br 

Missão (objetivo) da instituição (enviada por escrito): Promover a qualidade de vida do trabalhador e de seus dependentes, 
com foco em educação, saúde e lazer e estimular a gestão socialmente responsável da empresa industrial.

Sujeitos prioritários: Trabalhador da indústria e seus dependentes

Área geográfi ca de atuação: Estado da Bahia

Responsável pelo preenchimento do roteiro de entrevista: Jeandro Ribeiro

Cargo: Coordenador Técnico Operacional – ViraVida 

E-mail: jeandrorn@fi eb.org.br

Telefone: (71) 8890-8337; 8643-6134
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ASSOCIAÇÃO CARNAVALESCA BLOCO AFRO OLODUM

Endereço: Rua das Laranjeiras, 30. Bairro: Pelourinho. Cidade: Salvador. Telefone: (71) 3322-8069. E-mail: escolaolodum@uol.com.br 

Responsável pela instituição: João Jorge Rodrigues

Cargo do responsável pela instituição: Presidente

Site: www.olodum.com.br 

Missão (objetivo) da instituição (enviada por escrito) : Desenvolver ações culturais e educacionais que visem a preservar 
e valorizar a cultura negra baiana com perspectivas de construir uma identidade cultural dos afro-brasileiros.

Sujeitos prioritários: A comunidade remanescente do Maciel/Pelourinho

Área geográfi ca de atuação: Salvador 

Responsável pelo preenchimento do roteiro de entrevista: Mara Felipe

Cargo: Coordenadora da Escola Olodum

E-mail: escolaolodum@uol.com.br 

Telefone: (71) 3322-8069

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO CENTRO HISTÓRICO DE SALVADOR

Endereço: Rua do Bispo, 24. Complemento: Ed Ipê, sala 03. Bairro: Pelourinho. Cidade: Salvador. Telefone: 
(71) 3022-3679. E-mail: amachssa@yahoo.com.br / ascom.amach@gmail.com 

Responsável pela instituição: Jessilda Maria da Cruz Melo

Cargo do responsável pela instituição: Presidente

Site: www.amachssa.com.br 

Missão (objetivo) da instituição: Promover e apoiar os cidadãos em vulnerabilidade social a partir de ações que visam a 
garantir o direito à moradia, educação, cultura, geração de emprego e renda e defesa dos direitos sociais.

Sujeitos prioritários: Famílias de baixa renda que vivem a exclusão social

Área geográfi ca de atuação: Centro antigo de Salvador

Responsável pelo preenchimento do roteiro de entrevista: Cícero Jorge Araújo Melo

Cargo: Diretor fi nanceiro 

E-mail: cirochs@hotmail.com 

Telefone: (71) 3022-3679
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ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL BLOCO CARNAVALESCO KIZUMBA

Endereço: Rua Portas do Carmo, 24. Bairro: Centro Histórico Pelourinho. Cidade: Salvador. Telefone: (71) 3322-2386. E-mail: birareis2009@hotmail.com

Responsável pela instituição: Ubirajara de Andrade Reis – Bira Reis

Cargo do responsável pela instituição: Presidente

Site: facebook (kizumbahia); www.birareis.com 

Missão (objetivo) da instituição: Trabalhar com jovens, adolescentes e adultos com arte integrada 
à música, realizando cursos, eventos e apresentações durante todo o ano.

Sujeitos prioritários: Jovens

Área geográfi ca de atuação: Salvador

Responsável pelo preenchimento do roteiro de entrevista: Ubirajara de Andrade Reis – Bira Reis

Cargo: Presidente

E-mail: birareis2009@hotmail.com

Telefone: (71) 3322-2386/ 9154-3317

CENTRO HUMANITÁRIO DE APOIO À MULHER - CHAME

Endereço: Rua Gustavo dos Santos, 10. Complemento: Ed. Marquês de Abrantes, sala 607. Bairro: São 
Pedro. Cidade: Salvador. Telefone: (71) 3321-9166. E-mail: ongchame@gmail.com. 

Responsável pela instituição: Maria Jaqueline de Souza Leite

Cargo do responsável pela instituição: Coordenadora geral

Site: em manutenção

Missão (objetivo) da instituição

Alertar e prevenir a sociedade para os riscos da exploração da mulher jovem e adulta nas diferentes formas 
de migração e recrutamento para o trabalho forçado (sexual, doméstico e demais modalidades de escravidão, 
usualmente relacionadas à violência física e psicológica), respeitando a sua liberdade de escolha.

Sujeitos prioritários: Mulheres (jovens e adultas).

Área geográfi ca de atuação: Salvador

Responsável pelo preenchimento do roteiro de entrevista: Isabela Santos de Jesus

Cargo: Coordenadora administrativo-fi nanceira 

Email: ongchame@gmail.com

Telefone: (71) 3321-9166

COLETIVO MARTIN LUTHER KING JR.

Endereço: Travessa Guaiba, 30. Bairro: Caixa d´Água. Cidade: Salvador. Telefone: (71) 4102-3849. E-mail: cmlkjr@gmail.com / cmlkjr@yahoo.com.br 

Responsável pela instituição: Ademir de Oliveira Santos

Cargo do responsável pela instituição: Coordenador

Site: – (em construção)

Missão (objetivo) da instituição: Elaborar e implementar em toda a esfera do segmento evangélico do Estado da BA o debate da questão 
racial e negritude com ações afi rmativas e reparações da população negra, com o objetivo de garantir a igualdade de oportunidades.

Sujeitos prioritários: Jovens afrodescendentes

Área geográfi ca de atuação: Região Metropolitana de Salvador

Responsável pelo preenchimento do roteiro de entrevista: Ademir de Oliveira Santos

Cargo: Coordenador

E-mail: cmlkjr@gmail.com / cmlkjr@yahoo.com.br

Telefone: (71) 4102-3849
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IAO ILÊ AUGUSTO OMOLU

Endereço: Rua Fortunato Benjamim Sabak, 93. Bairro: Baixa de Quinta Sete Portas. Cidade: Salvador. Telefone: (71) 3381-1222. E-mail: iao@yahoo.com.br 

Responsável pela instituição: Augusto José da Purifi cação Conceição

Cargo do responsável pela instituição: Presidente

Missão (objetivo) da instituição: A partir da arte e educação proporcionar às crianças da comunidade Alto da Esperança 
e adjacências a oportunidade de reconhecimento de si mesmo, enquanto sujeitos atuantes, reflexivos e críticos 
em seu meio, sua cidade e seus país, contribuindo com a construção da história do povo brasileiro.

Sujeitos prioritários: crianças e adolescentes (6 a 16 anos)

Área geográfi ca de atuação: Comunidade Alto da Esperança e adjacências

Responsável pelo preenchimento do roteiro de entrevista: Maria do Carmo Cavalcanti Rodrigues

Cargo: Coordenadora do Núcleo Pedagógico

E-mail: docarmo221@hotmail.com 

Telefone: (71) 3381-1222

INSTITUTO CULTURAL BENEFICENTE STEVE BIKO

Endereço: Rua do Paço, 04 – 2 ANDAR. Complemento: Largo do Carmo. Bairro: Pelourinho. 
Cidade: Salvador. Telefone: 71 3241-8708. E-mail: adm@stevebiko.org.br. 

Responsável pela instituição: Jucy Silva

Cargo do responsável pela instituição: Diretora executiva

Site: www.stevebiko.org.br

Missão (objetivo) da instituição (enviada por escrito): O instituto tem como missão promover a ascensão político-
social da população negra a partir da educação e do resgate de seus valores ancestrais.

Sujeitos prioritários: De acordo com o art. 5º do Estatuto, destacam-se duas fi nalidades da entidade: Desenvolver prioritariamente o projeto 
educacional Steve Biko, por meio de atividades sociais e educacionais, através de convênios culturais, fi nanceiros, políticos e de capacitação 
profi ssional para afro-brasileiros; Promover ações cooperativas com o objetivo de qualifi car, preferencialmente, jovens afro-brasileiros, possibilitando 
e potencializando o desenvolvimento de sua cidadania e consciência negra, com a consequente inserção no mercado de trabalho.

Área geográfi ca de atuação: Salvador e Região Metropolitana

Responsável pelo preenchimento do roteiro de entrevista: George Roque Braga Oliveira

Cargo: Gestor administrativo

Colaboração de Naiara Bittencurt (assistente pedagógica) 

E-mail: grbo2003@yahoo.com.br

Telefone: (71) 3241-8708 e 8706-2013 
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JUNIOR ACHIEVEMENT BAHIA

Endereço: Rua Carlos Gomes, 1063. Complemento: Edifício da CDL, sexto andar. Bairro: Aflitos. 
Cidade: Salvador. Telefone: (71) 3320-4024. E-mail: jabahia@jabahia.org.br 

Responsável pela instituição: Aldo Ramon Brito de Almeida

Cargo do responsável pela instituição: Diretor Presidente

Site: www.jabahia.org.br 

Missão (objetivo) da instituição

Despertar o espírito empreendedor dos jovens e proporcionar uma visão real do mundo dos negócios.

Sujeitos prioritários: Crianças e adolescentes (dos 9 anos aos 21 anos).

Área geográfi ca de atuação: Salvador e Região Metropolitana

Responsável pelo preenchimento do roteiro de entrevista: Gervázio Lopes Macedo Filho

Cargo: Coordenador fi nanceiro

E-mail: gervazio@jabahia.org.br 

Telefone: (71) 3320-4024

LAR ASSISTENCIAL FRANCO BELCARO

Endereço: Rua Rockfeller, 50. Bairro: Barris. Cidade: Salvador. Telefone: (71) 3328-2191. E-mail: larfrancobelcaro@yahoo.com.br 

Responsável pela instituição: Guido Galessi

Cargo do responsável pela instituição: Presidente

Site: facebook – francobelcaro

Missão (objetivo) da instituição: Amparar crianças em situação de vulnerabilidade a partir do desenvolvimento de atividades 
educacionais e correlatas e da fi losofi a construtivista. Investir no desenvolvimento da criança de hoje, pensando no futuro.

Sujeitos prioritários: crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade

Área geográfi ca de atuação: centro de Salvador.

Responsável pelo preenchimento do roteiro de entrevista: Iana de Brito Ramos

Cargo: Vice-presidente

E-mail: larfrancobelcaro@yahoo.com.br 

Telefone: (71) 3328-2191

ODARA INSTITUTO DA MULHER NEGRA

Endereço: Rua do Sodré, 33. Bairro: Largo Dois de Julho. Cidade: Salvador. Telefone: (71) 3034-3726. E-mail: odarainstituto@gmail.com 

Responsável pela instituição: Valdecir Nascimento

Cargo do responsável pela instituição: Coordenadora executiva

Site: odarainstituto.wordpress.com 

Missão (objetivo) da instituição: Organização feminista cuja principal missão é o combate ao racismo e ao sexismo, buscando 
alternativas para promover a inclusão sociopolítica e econômica das mulheres afrodescendentes e seus familiares.

Sujeitos prioritários: Mulheres afrodescendentes (jovens e adultas)

Área geográfi ca de atuação: Região Metropolitana de Salvador

Responsável pelo preenchimento do roteiro de entrevista: Naiara Leite Costa

Cargo: Coordenadora de Comunicação

E-mail: naiaranegra@yahoo.com.br 

Telefone: (71) 3034-3726/ (71) 8323-7760
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CENTRO PROJETO AXÉ DE DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Endereço: Avenida Estados Unidos. Complemento: 161, 9º andar. Edifício Suerdex. Bairro: do Comércio. 
Cidade: Salvador. Telefone: (71) 3242-5912. E-mail: projetoaxe@projetoaxe.org.br

Responsável pela instituição: Cesare De Florio La Rocca

Cargo do responsável pela instituição: Presidente/fundador

Site: www.axeitalia.net 

Missão (objetivo) da instituição: Proteção e defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes.

Sujeitos prioritários: crianças, adolescentes, jovens e famílias.

Área geográfi ca de atuação: Região Metropolitana de Salvador (trabalho direto). Centro de Formação: atuação brasileira

Responsável pelo preenchimento do roteiro de entrevista: Marco Antônio Candido Carvalho. 

Cargo: Coordenador de arte-educação.

E-mail: antonio_candido@yahoo.com 

Telefone: (71) 3242-5912

INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA MÃO AMIGA

Endereço: Rua Guaíba, 18. Complemento: Térreo. Bairro: Caixa d’ Água. Cidade: Salvador. 
Telefone: (71) 4102-3849. E-mail: ademir@institutomaoamiga.org.br . 

Responsável pela instituição: Ademir de Oliveira Santos

Cargo do responsável pela instituição: Presidente

Site: www.institutomaoamiga.org.br 

Missão (objetivo) da instituição: Proporcionar melhores condições de vida para a população em geral, priorizando crianças, 
jovens e idosos em situação de vulnerabilidade social. Buscar fortalecer e garantir as necessidades básicas e os direitos 
humanos ao público benefi ciário por meio do Ativismo da Cultura da Paz e da Educação Capacitante.

Sujeitos prioritários: Crianças, adolescentes e idosos.

Área geográfi ca de atuação: O programa tem como foco de atuação Salvador, mas membros da instituição estão 
levando o projeto para outros Estados e países a partir da realização da Marcha da Cultura da Paz.

Regional (Salvador e municípios próximos), nacional (AL, MA, PE, SP e RJ) e internacional (Panamá).

Responsável pelo preenchimento do roteiro de entrevista: Ademir de Oliveira Santos

Cargo: Presidente 

E-mail: ademir@institutomaoamiga.org.br 

Telefone: (71) 4102-3849
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ANEXO 5 Lista de Presença da Reunião de 
Apresentação dos Dados do Mapeamento 

NOME INSTITUIÇÃO

1 Ademir de Oliveira Santos IMA – Instituto Mão Amiga de Ação Social e Cidadania / Coletivo Martin Luther 
King Jr./ Aliança de Negras e Negros Evangélicos do Brasil

2 Adriana Vieira SEMPS – Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza

3 Ana Paula Torres Pinheiro SESAB/ASAJ – Secretaria da Saúde do Estado da Bahia /Área Técnica da Saúde do Adolescente

4 Andaraí Cavalcante SMS/ASPERS – Secretaria Municipal de Saúde/Assessoria de Promoção da Equidade Racial em Saúde 

5 Arthur Simões SECOPA – Secretaria Estadual para Assuntos da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014

6 Arygil Cerqueira Assessoria Vereador Sílvio Humberto

7 Barbara Suzane SPM – Superintendência de Políticas para as Mulheres

8 Beth Rangel SECULT-BA/FUNCEB – Secretaria de Cultura do Estado da Bahia – Centro de Formação em Artes

9 Cândida Moraes SMED/EJA – Secretaria Municipal da Educação/Educação de Jovens e Adultos

10 Cândida Queiroz SMS/PAPDF – Secretaria Municipal de Saúde/Programa de Atenção às Pessoas com Doença Falciforme

11 Celso Borges SMS/PAPDF – Secretaria Municipal de Saúde/Programa de Atenção às Pessoas com Doença Falciforme

12 Claudia Vasconcelos -

13 Cláudio Abdala SEMUR – Secretaria Municipal de Reparação

14 Conceição Maria Granja Gonçalves  SALTUR – Empresa de Turismo S/A – Prefeitura Municipal de Salvador

15 Edinilson Pereira Observatório Popular da Copa

16 Edmilson Machado da Silva SMED/Diretoria de Esporte – Secretaria Municipal da Educação

17 Elisângela Brandão Instituto Mídia Étnica / Portal Correio Nagô

18 Elza Carolina do Nascimento Neta SUSPREV – Superintendência de Segurança Urbana e Prevenção à Violência 

19 Enderson Araújo Mídia Periférica

20 Fernanda Lopes UNFPA – Fundo de População das Nações Unidas

21 George Oliveira Instituto Cultural Benefi cente Steve Biko

22 Helena Oliveira UNICEF – Fundo das Nações Unidas para a Infância

23 Hélio Botelho FCM – Fundação Cidade Mãe

24 Iara Farias SERINTER – Secretaria para Assuntos Internacionais e da Agenda Bahia

25 Idimara Dantas SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

26 Irene Piñeiro CRIA – Centro de Referência Integral de Adolescentes

27 Jeandro Ribeiro FIEB – Federação das Indústrias do Estado da Bahia (representando CIEB/SESI/SENAI/IEL)

28 José Carlos SETUR – Secretaria do Turismo do Estado da Bahia

29 Joubert Ferreira da Silva Neto SEPROMI – Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do Estado da Bahia

30 Kleber Bernardes CDI – Comitê para Democratização da Informática

31 Leomar Borges SEMUR – Secretaria Municipal de Reparação

32 Leonel Leal Neto Prospecta Consultoria 

33 Letícia Araújo Consultora do UNFPA

34 Liana Oliva ECOPA – Escritório Municipal da Copa FIFA Brasil 2014

35 Luciana Ribeiro SPM – Superintendência de Políticas para as Mulheres

36 Luciane Neves Instituto Mídia Étnica / Portal Correio Nagô

37 Luciano Simões Cipó Comunicação Interativa / Pelourinho Digital

38 Marcos Andrade de Oliveira SECOPA – Secretaria Estadual para Assuntos da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014

39 Maria do Carmo Iao Ilê Augusto Omolu

40 Maricélia Morais Macêdo SMS/DGVS/CEREST – Secretaria Municipal de Saúde

41 Maurício Figueiredo Nogueira UNEB – Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares do Núcleo de 
Cooperação e Ações em Políticas Públicas e Economia Solidária, Pró-Reitoria de 
Extensão, Universidade do Estado da Bahia- ITCP-COAPPES/UNEB.

42 Midiã Santana UNFPA – Fundo de População das Nações Unidas

43 Naiara Leite Odara – Instituto da Mulher Negra
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NOME INSTITUIÇÃO

44 Nenrod Douglas de Oliveira Santos UNIJORGE – Universidade Jorge Amado

45 Nereida Mazza Espirito SETUR – Secretaria do Turismo do Estado da Bahia

46 Nivia Souza Dias IDIPES – Instituto de Desenvolvimento Interdisciplinar, Pesquisa, Educação e Saúde

47 Paulo Rogério Instituto Mídia Étnica / Portal Correio Nagô

48 Priscila Morais Gomes FCM – Fundação Cidade Mãe

49 Rita Maria do Rosário SPMBA – Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado da Bahia

50 Romilson da Silva Souza IDIPES – Instituto de Desenvolvimento Interdisciplinar, Pesquisa, Educação e Saúde

51 Rose Rozendo SMED/FIEMA – Secretaria Municipal da Educação/Fundo Municipal para o 
Desenvolvimento Humano e Inclusão Educacional de Mulheres Afrodescendentes

52 Ruth Pucheta UNFPA – Fundo de População das Nações Unidas

53 Sergio Chamadoira Prospecta Consultoria 

54 Sonia Santos SMS/ATSAJ – Secretaria Municipal de Saúde / Área Técnica da Saúde do Adolescente e do Jovem

55 Tony Andrade Associação Recreativa e Cultural Bloco Carnavalesco Kizumba

56 Ubirajara Reis Associação Recreativa e Cultural Bloco Carnavalesco Kizumba

57 Ulisses Lacava UNFPA – Fundo de População das Nações Unidas

58 Valdenor Carlos SEMPS – Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza

59 Valdo Lumumba SEMUR – Secretaria Municipal de Reparação

60 Vassil Cavalcanti CDI – Comitê para Democratização da Informática

61 Vassil Cavalcanti CDI – Comitê para Democratização da Informática

62 Vladimir Pinheiro SERIN/COJUVE – Secretaria de Relações Institucionais do Estado da Bahia / Coordenadoria de Juventude

63 Waldemar Almeida de Oliveira CEDECA – Centro de Defesa da Criança e do Adolescente da Bahia
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