
 

             
 

 

 

FICHA DE EXPERIÊNCIA EM ATHIS 
 

1. Ação / Projeto / Ano: 
ONG Teto  

Surgiu em 2007 no Chile com objetivo de elaborar planos de desenvolvimento em conjunto 
com os moradores de comunidades, a fim de alcançar soluções concretas frente à 
multidimensionalidade da pobreza na América Latina.  
Essa iniciativa se converteu em um desafio institucional que hoje é compartilhado em todo o 
continente. Desde o início no Chile, seguido por El Salvador e Peru, TETO empreendeu uma 
extensão e após 15 anos mantém operação em 19 países . 
Em novembro de 2006, a TETO Brasil inicia suas atividades no maior país da América Latina. 
Em cinco anos de trabalho, a organização mobilizou voluntários e recursos para a construção 
de 679 moradias de emergência para famílias de baixa renda de favelas brasileiras. 
Os voluntários mobilizados são de várias universidades de São Paulo e outros estados. 
Os recursos para a construção das moradias são viabilizados mediante parcerias e apoios de 
diversas naturezas, estabelecidos com organizações não governamentais, públicas e 
privadas. 
A proposta de trabalho comunitário do TETO é focada nos assentamentos precários mais 
excluídos, sendo seu principal motor a ação conjunta de seus moradores e jovens 
voluntários, os quais trabalham para gerar soluções concretas para uma problemática social 
que julgamos prioritária: a pobreza. TETO estimula um processo contínuo de fortalecimento 
da comunidade, considerando o desenvolvimento comunitário como eixo transversal da 
intervenção. 
Modelo de Intervenção:  
Etapa I 
Construção de casas de emergência 
Na primeira etapa, é construída uma casa de emergência e criada uma relação entre os 
voluntários e os moradores e líderes da comunidade, abrindo espaço para um trabalho 
permanente entre eles. 
A casa de emergência é uma casa pré-fabricada de madeira, de 18 metros quadrados com 
durabilidade de cerca de cinco anos (prazo em que se espera incorporar toda a sociedade 
mobilizando os recursos necessários para uma solução definitiva), e pode ser armada em 
dois dias por um grupo de oito a dez voluntários em conjunto com a família beneficiada. 
Etapa II 
Habilitação Social 
Por meio de diferentes planos de trabalho procura-se gerar estratégias orientadas a diminuir 
a situação de vulnerabilidade que impede que muitas famílias possam sair da condição de 
extrema pobreza. Dessa forma, são desenvolvidos diferentes planos com o objetivo de 
fortalecer a comunidade: 
• Plano de educação: realização de programas de nivelamento escolar, para crianças e 
jovens, e planos de alfabetização para adultos. 
• Capacitação em ofício: Capacita os moradores da comunidade em distintos ofícios e 
ferramentas que aumentam sua produtividade incrementando suas possibilidades de 
geração de renda. 
• Plano de saúde: busca uma mudança nas famílias da comunidade atendida no 



 

             
 

 

 

sentido de que elas tenham um estilo de vida mais saudável. Além disso, pretende 
potencializar a prevenção e vinculá-los com redes de apoio. 
• Plano de fomento produtivo (microcrédito): procura contribuir com o 
desenvolvimento de empreendimentos por meio de microcrédito e capacitações na 
formação de novos negócios. 
Depois da construção das casas de emergência e do trabalho de habilitação social, passa a 
ser apoiado, quando as políticas habitacionais dos países permitem, o desenvolvimento de 
projetos de casa definitiva (até hoje essa etapa já foi alcançada pela organização no Chile). 
Essa terceira etapa busca gerar bairros sustentáveis de acordo com as necessidades da 
comunidade. 

 

2. Abrangência:  
( x) Pontual  / poligonal ( x ) Pulverizada 

 

3. Cidade / Bairro / Local:  
Chile, El Salvador, Uruguai, Colômbia, Peru, Argentina, Costa Rica, Bolívia, Brasil, México, 
Equador, Guatemala, Paraguai, República Dominicana, Nicarágua, Haiti, Panamá, Honduras e 
Venezuela 

 

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

Especificar: Incialmente é construída uma 
unidadede emergência, provisória para que 
futuramente seja construída uma unidade 
definitva.  
 
 
 
 

 

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

Especificar:  
 
 
 
 

 

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

Especificar: Não informa 

 
 

 

7. Atores Promotores da Ação / Projeto:   
(  ) Poder Público 
(   ) Mercado 
(   ) Universidade 
( X ) ONG / OCIP 
(   ) Entidades 

 
 
 



 

             
 

 

 

(   ) Associação / Cooperativa 
(   ) Outro 
(   ) Misto 

 

8. Atores Envolvidos / Parcerias:  Responsabilidades:  
ONG Teto Promotor 

American Tower, BNB Paribas Parceria Institucional 
Gol, Gerdau Parcerias Estratégicas 
Casas Bahia Parceria Corporativas 
Cultura Inglesa Empresa AMIGA DO TETO 

BID Parceria Latinoamericanas 

 

9. Financiadores / Composição Financeira: 
Doação mensal, que contribui diretamente para busca de novas comunidades e para realização 
dos nossos programas e projetos sociais em todo Brasil.Parcerias institucionais, ações de 
voluntariado corporativo, como empresa AMIGA 

 

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

Especificar:  

 

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

Especificar:  

 

12. Perfil dos Beneficiários:   
Número de Unidades Atendidas: Moradores da favela,não há faixa de renda especifica 

Número de Famílias Atendidas: A empresa já desenvolveu mais de 250 projetos 

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

 

13. Destaques da Ação 
Até hoje, mais de 78 mil famílias foram beneficiadas e mais de 400 mil voluntários mobilizados em 
19 países do continente: Chile, El Salvador, Uruguai, Colômbia, Peru, Argentina, Costa Rica, 
Bolívia, Brasil, México, Equador, Guatemala, Paraguai, República Dominicana, Nicarágua, Haiti, 
Panamá, Honduras e Venezuela 
 

 

14. Desafios da Ação 
A casa provisória tem uma duração média de 5 anos, o desafio é conseguir executar uma 
casa definitiva. 
 



 

             
 

 

 

 

15. Fonte:  
http://faveladhttp://www.techo.org/paises/brasil/ 
https://pt.wikipedia.org/wiki/TECHO 
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