
 

             
 

 

 

FICHA DE EXPERIÊNCIA EM ATHIS 
 

1. Ação / Projeto / Ano: 
Cooperativismo Habitacional  (2010) 
 

O sonho da casa própria é compartilhado por milhões de brasileiros que ainda não 
conseguiram realizá-lo. Em Santa Catarina, 3,5 mil associados a oito cooperativas 
habitacionais estão unidos na mesma vontade.  
Uma cooperativa habitacional caracteriza-se por uma associação de pessoas que 
unem esforços para a obtenção do objetivo comum: a aquisição de uma moradia a 
um baixo custo.  
De acordo com a Federação das Cooperativas Habitacionais de Santa Catarina 
(Fecoohasc), os oito grupos do Estado geram pelo menos mil vagas de forma 
indireta, considerando a mão de obra da construção civil necessária para executar os 
projetos das cooperativas.  
De acordo com a Federação das Cooperativas Habitacionais de Santa Catarina 
(Fecoohasc), os oito grupos do Estado geram pelo menos mil vagas de forma 
indireta, considerando a mão de obra da construção civil necessária para executar os 
projetos das cooperativas.  
Essas empresas contribuem na organização coletiva, formando grupos habitacionais 
de acordo com necessidade e renda. Eles buscam a aquisição de lotes, apartamentos 
ou construção.  
Em seguida, buscam parceiros e recursos, principalmente junto ao Ministério das 
Cidades, que tem programas específicos para as cooperativas, como Crédito 
Solidário e Minha Casa Minha Vida Entidades (MCMV-E), o mais evidente 
atualmente, que beneficia famílias com renda mensal de até R$ 1,6 mil.  
Quando se associou à Cooperativa Habitacional de Chapecó (Cooperchap), a dona de 
casa previa que a ideia iria crescer e ajudar mais pessoas que sonhavam com a casa 
própria. Em sete anos, 1.113 famílias foram beneficiadas.  
 
 

 

2. Abrangência:   
( x ) Pontual  / poligonal 
 

( X ) Pulverizada 
 

 

3. Cidade / Bairro / Local:  
Santa Catarina / Brasil.  

 

 

4. Objeto da Ação / Projeto de ATHIS:   
(  ) Melhoria da Moradia / Pontual 
(  ) Melhoria da Moradia  / Geral 
(X) Unidade Nova 
(  ) Regularização Fundiária 
(  ) Entorno / Espaço Público 

Especificar: Trabalho consiste em ações de 
financiamento, Tecnologia, Assistência técnica, 
Direitos de propriedade, Saneamento, Água, 
Infra-estrutura, Conservação de energia, Meio 
ambiente, Geração de renda, Desenvolvimento 



 

             
 

 

 

(  ) Apoio Técnico para Resistências 
(   ) Outros:  

urbano, Desenvolvimento rural, Participação 
cidadã/comunitária, Políticas públicas. 
Incentivos para a regularização fundiária e do 
imóvel (mutirão cartório, divulgação e apoio ao 
reguarizador social) 
 
 
 
 

 

5. Abrangência da Ação / Projeto de ATHIS:    
(X) Projeto  
(X) Execução da Obra 
( ) Gestão  / Assessoramento 
(  ) Compra de Material de Construção 
(  ) Outros:  

Especificar:  
 
 
 
 

 

6. Base Normativa da Ação / Projeto   
(  ) Lei 11.888/2008 
(  ) Outra 

Não especificou 
 
 

 

7. Atores Promotores da Ação / Projeto:   
(   ) Poder Público 
(   ) Mercado 
(  ) Universidade 
(  ) ONG / OCIP 
( x  ) Entidades 
( x ) Associação / Cooperativa 
(   ) Outro 
(   ) Misto 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

8. Atores Envolvidos / Parcerias:  Responsabilidades:  

Buscam parceiros e recursos, 

principalmente junto ao Ministério das 

Cidades, como Crédito Solidário e 

Minha Casa Minha Vida Entidades 

(MCMV-E) 
 

 

 

9. Financiadores / Composição Financeira: 

programas específicos para as cooperativas, como Crédito Solidário e Caixa 

Econômica Federal 
 

 



 

             
 

 

 

10. Profissionais Técnicos Envolvidos:   
( x ) Arquiteto e Urbanista 
(  ) Engenheiro 
(  ) Advogado 
(  ) Assistente Social / Sociólogo 
(   ) Geografo 
(  ) Outros:  
( x ) Não especificado:   

 

 

11. Remuneração dos Técnicos: 
( x  ) Sim 
(   ) Não 
(  ) Não Informado 

Especificar:  

 

12. Perfil dos Beneficiários:   
Número de Unidades Atendidas:  

Número de Famílias Atendidas: Só na Cooperativa Habitacional de Chapecó (Cooperchap), 
em sete anos, 1.113 famílias foram beneficiadas. 

Perfil socioeconômico dos beneficiários:  
(  ) Até 1SM ( x ) de 1SM até 3SM (   ) de 3SM até 5SM (   ) Mais de 5SM 

 

13. Destaques da Ação 
De acordo com a Federação das Cooperativas Habitacionais de Santa Catarina (Fecoohasc), 
os oito grupos do Estado geram pelo menos mil vagas de forma indireta, considerando a 
mão de obra da construção civil necessária para executar os projetos das cooperativas.  
 

 

14. Desafios da Ação 
 
Não informou. 
 

 

15. Fonte:  
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2014/09/cooperativas-habitacionais-em-santa-
catarina-facilitam-sonho-da-casa-propria-e-geram-mais-de-mil-vagas-de-emprego-
4603058.html , acesso 10/01/2018. 
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