Ação Participativa através do melhoramento da Comunidade
O que é PACE?
A metodologia PACE de Global Communities oferece um processo estruturado para reforçar a capacidade das comunidades
locais de trabalharem em conjunto no mapeamento de seus bens e fortalezas, identificar necessidades prioritárias, mobilizar
recursos para concluir projetos comunitários e pôr em ação, um processo de desenvolvimento baseado na comunidade.
Ao modelar mecanismos práticos que promovam o sentido de participação, responsabilidade, transparência, propriedade e
empoderamento de grupos cidadãos, este processo normalmente resulta na eleição de Conselhos Comunitários que orientam a implementação de atividades, apoiam a manutenção de projetos concluídos e trabalham em parceria com o governo
local.
Global Communities começou a aplicar esse nome para sua abordagem na década de 1990, o processo baseia-se em crenças fundamentais que têm guiado o trabalho de Global Communities desde
que a organização foi estabelecida em 1952.

Por que trabalhar ao nível da Comunidade?
O desenvolvimento liderado pela comunidade tem um potencial extraordinário para uma mudança sustentável. As comunidades têm
conhecimento local – conhecem como ninguém as necessidades
específicas, sensibilidades, recursos e limitações da área, assim
como as soluções mais vantajosas. O papel do agente externo é
facilitar suas interações e desenvolver sua capacidade de resolver
seus próprios problemas. As comunidades devem apropriar-se
de seu processo de desenvolvimento para que seja sustentável a
longo prazo.

A Participação da Comunidade
é a base fundamental de PACE. Um
processo pelo qual as comunidades
assumem um papel ativo em seu
desenvolvimento e ao mesmo
tempo um mecanismo que permite
e reforça a participação como
resultado direto do programa PACE.

Quando o residente local desempenha um papel importante no planejamento de seu próprio desenvolvimento, eles compartilham tanto um sentido de propriedade como de responsabilidade, o que faz com que seu trabalho coletivo orientado a uma
finalidade comum seja muito mais frutífero e bem sucedido. Os passos sistemáticos do processo PACE agrupam indivíduos
de todos os segmentos da comunidade na busca de um mesmo objetivo para benefício de todos. Ter pessoas trabalhando
juntas em direção a uma meta comum garante que toda a comunidade vai se sentir responsável pelo programa. Através do
processo de participação, tomam-se decisões sobre quais projetos são prioritários. Desta forma, os integrantes da comunidade têm um interesse pessoal na conclusão dos projetos planejados e experimentam um sentimento de posse sobre o que
eles construíram.
Ao mesmo tempo, o processo instila ideais e práticas democráticas que contribuirão a um futuro economicamente seguro e
pacífico.
1

PACE FASES E CICLOS DURANTE A VIDA ÚTIL DO PROGRAMA

Quais são os benefícios de PACE?

Fase 1: Colocando uma Fundação
Desenvolver
Líderes
Comunitários

Envolver a
Comunidade

Fase 2: Tomando Ação

Mapeamento/
Definir as
Prioridades

•

Os programas PACE trazem como resultado melhorias palpáveis nos padrões de
vida e o fortalecimento à capacidade de
autossuficiência das comunidades.

•

PACE promove a cooperação entre indivíduos e comunidades para proporcionar
estabilidade a fim de que as comunidades
prossigam ativamente as suas metas de desenvolvimento.

•

PACE promove entre as comunidades a
consciência de que elas são parte de uma
comunidade ainda maior e, portanto, podem
influenciar o processo de tomada de decisões que afetam suas vidas.

Planejamento
de Ação
Comunitária

Fase 3: Tomando Apropriação
e Sustendo a Ação

1. Desenvolver
Projetos
Comunitários

4. Supervisar
Projetos e Informar
as Partes
Interessadas

Ano
1

2. Mobilizar
Recursos

Repetir
no Ano
2

3. Executar
Projetos
Comunitários

Repetir
no Ano
3

Em Honduras, a metodologia PACE
de Global Communities permitiu
aos moradores locais trabalhar
em conjunto para mapear seus
recursos e fortalezas, identificar
necessidades prioritárias, e
mobilizar recursos para concluir
um sistema de irrigação e colheita
captação de água.

No Iraque, o processo PACE ajudou
a reunir membros de diferentes
comunidades para resolverem
os seus problemas, melhorando
o relacionamento entre duas
aldeias adversárias, aliviando
conflitos sectários e permitindo aos
moradores a conclusão conjunta de
um bem-sucedido projeto de água.
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Na Colômbia, PACE encontra-se
na base do programa ANDA (“Ir
Para Frente”). PACE é utilizado
para reunir moradores que foram
vítimas de violência e deslocamento,
ajudando-os no estabelecimento
de uma visão comum para suas
comunidades e a criação de um
roteiro para chegar lá.

Na Nicarágua, o Programa de Governação Local está usando PACE
para a mobilização de moradores
em Comissões Municipais de Desenvolvimento. Membros das
Comissões Municipais de Desenvolvimento recebem a formação
e competências necessárias para
articular as prioridades comunitárias e agir em nome de suas
comunidades na preservação de
governos locais transparentes e responsáveis.

FORMERLY

Fundada em 1952, Global Communities (antigamente CHF Internacional) opera atualmente em mais de 20 países
e territórios. Nossa missão é criar mudanças duradouras, positivas e lideradas pela comunidade que melhorem
as vidas e os meios de subsistência de pessoas vulneráveis em todo o mundo. Desenvolvimento não é algo que
fazemos para as pessoas; é algo que fazemos com as pessoas. Acreditamos que são os membros da própria
comunidade os que entendem melhor as suas próprias necessidades.
Para mais informação, por favor, visite nosso website em: www.globalcommunities.org
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