Instituição de um sistema descentralizado de planificação e gestão participativa e transparente dos plano

Fortalecer as autoridades locais e promover a participação de actores não-Estatais na definição
e implementação dos planos de desenvolvimento locais.

Oficinas participativas impulsionam o envolvimento activo de movimentos locais e organizações
sociais e económicas para uma melhor gestão municipal.

O sismo de Agosto de 2007 ocorrido no Peru agravou ainda mais a situação de pobreza e
exclusão social de algumas regiões do País, destruindo casas, infra-estruturas básicas e
produtivas. As províncias em que este projecto da Oikos é implementado estão entre as zonas
afectadas, com perdas que vão além das vidas humanas, mas estendem-se para a perca de
recursos importantes, colocando em causa o desenvolvimento destas duas províncias.

Um dos objectivos é contribuir para a passagem progressiva de uma fase de reconstrução
pós-emergência para uma maior estabilização da situação social e económica, com a redução
da pobreza.

A Bacia do Rio Cañete tem uma população de 79.200 habitantes, distribuída por 33 Distritos da
província de Yauyos e 6 Distritos da província de Cañete. Diversos estudos apontam para altos
índices de pobreza, desnutrição, carência de água, electricidade e saneamento.

Para a mudança desta realidade, é essencial que exista uma maior participação local nos
processos de desenvolvimento que possa apoiar uma planificação efectiva, transparente e
conjunta - tanto por parte das instituições estatais locais, das empresas, como da sociedade
civil.
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Oficinas participativas, formações, workshops, cursos entre outras actividades são algumas
das estratégias utilizadas para garantir que diferentes actores sociais estejam de facto
envolvidos nos processos de gestão local, através do fortalecimento de suas capacidades e
maior consciencialização, numa lógica de desenvolvimento sustentado e continuado.

A Oikos promove também a inclusão tecnológica, através da distribuição de computadores,
impressoras e outros materiais de informática, instrumentos fundamentais para a execução
mais efectiva dos planos de gestão. A acompanhar, são sempre efectuadas formações de
técnicos e líderes, não só a nível operacional mas também em temáticas como a elaboração de
planos e propostas de desenvolvimento.

Este projecto pretende beneficiar directamente 480 pessoas. Com co-financiamento da
Generalitat Valenciana, é realizado em parceria com Municipalistas por la Solidaridad y el
Fortalecimiento Institucional - MUSOL; Taller de Promoción Andina - TADEPA; e Ajuntament de
Tarragona.

Consulte aqui o Blogue deste Projecto .
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