
PRODEC 

PROGRAMA DE 
APOIO AO 

DESENVOLVIMENTO 
COMUNITÁRIO



PRODEC - Conceito

• Programa com vistas ao 
incentivo da organização, 

participação e do  
desenvolvimento 

comunitário, por meio de 
ações que contribuam para 

a integração das famílias 
beneficiárias  ao espaço 

urbano.



PRODEC - Participantes

• CAIXA, como Agente Operador
• Entidade Executora ou Agente 

Promotor ( Prefeituras Municipais, 
Universidades, Consultorias, 
Entidades Representativas da 
Comunidade, ONG, etc. )

• Comunidade beneficiada



Atividade Básica

Desenvolvimento, 
mobilização e 
organização

comunitária na 
busca de 

legitimidade e 
autonomia da 
comunidade.



PRODEC - Objetivos
• Melhoria da qualidade de vida 

das populações atendidas;
• Estimular a criação e 

desenvolvimento de 
organizações representativas; 

• Promover a integração dos 
conjuntos habitacionais ao 
espaço urbano.



Trabalho Social
Conceito:  Ações planejadas 

e executadas pelo Agente 
Promotor, adequadas às 

características sócio-
econômicas da população 

beneficiada, buscando 
promover o desenvolvimento 

comunitário e atender às 
demandas sociais existentes, 

confirmadas através da 
Pesquisa de Demanda.



PRODEC - Fonte de Recursos

Os recursos são oriundos das 
contribuições efetuadas na 
conta PRODEC, quando da 
contratação de financiamentos 
habitacionais com recursos do 
FGTS e SBPE.



PRODEC - Aplicação dos Recursos

• Até 5% na Pesquisa de 
Caracterização de Demanda 
(já realizada); 

• Contratação da Programação 
da Intervenção Global (Icapoí e 
Parque dos Coqueiros):

   R$ 257.499,43



PRODEC - Composição dos Custos
�Pesquisa de caracterização (já 

realizada) 
�Trabalho social de participação e 

capacitação comunitária:
• serviços de terceiros (consultorias, 

palestrantes, etc.)
• material permanente destinado à 

comunidade
� Investimento em obras comunitárias
� Legalização de constituição de 

entidade representativa



PRODEC - PESQUISA DE DEMANDA 

O que foi considerado:
• Nº de Pessoas;
• Faixa Etária;
• Instrução; 
• Atividade Econômica e Renda;
• Saúde Pública;
• Organização Representativa;
• Necessidades e Aspirações;
• Infra-estrutura.



PRODEC - Áreas de Atuação
• Organização, mobilização e 

desenvolvimento  comunitário;
• educação sanitária e ambiental;
• educação e formação 

profissionalizante;
• saúde, esportes, cultura e lazer;
• geração de renda e/ou serviços; 
• divulgação/comunicação;
• implantação e administração de 

entidade representativa; e
• outras de interesse dos moradores 

(infra-estrutura).



DEMANDAS PRIORITÁRIAS DA 
COMUNIDADE (segmentos)

Equipamentos urbanos:
• Unidade de Saúde 24 horas;
• Creches;
• Urbanização de praças e áreas de lazer; 
Ações sócio-educativas:
• Organização comunitária (cursos de formação de 

lideranças);
• Cursos profissionalizantes (informática e idiomas);
• Educação sanitária e ambiental (reaproveitamento de 

alimentos, Programas de reciclagem do lixo e de 
coleta seletiva).



PRAZOS AGENDADOS
�Entrega do Projeto 

Social e de Engenharia 
até MARÇO/2006

�Assinatura do Contrato 
CAIXA e Prefeitura 
Municipal de Natal até 
ABRIL/2006

�Início do Trabalho 
Social até MAIO/2006



Vamos refletir
A necessidade de “MORADIA” 

não se esgota unicamente na 
construção física, mas é 

integrante de um processo 
amplo que envolve as 
relações humanas e a 

adequação da infra-estrutura 
urbana, visando a melhoria da 

qualidade de vida e  o 
exercício da cidadania da 

população envolvida.


