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OBJETIVO GERAL

Fortalecer os bancos comunitários de desenvolvimento 
já existentes e a serem implantados na região Sudeste 
do Brasil de modo que ao final do projeto consigam:
- estabelecer parcerias, desenvolver projetos e oferecer 
serviços financeiros a comunidade;
- fomentar o desenvolvimento local solidário como 
estratégia de geração de trabalho e renda; e
- atingir autonomia e sustentabilidade.
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METAS

1. Acompanhar, estruturar e apoiar os 11 bancos já existentes no 
SE,  contribuindo para o processo de desenvolvimento 
econômico e sócio-territorial das comunidades já atendidas.

2. Fomentar e desenvolver 13 novos bancos comunitários em 
áreas prioritárias do PRONASCI e em regiões de baixa renda de 
modo a potencializar o desenvolvimento econômico e sócio-
territorial das comunidades atendidas.

3. Contribuir no acesso ao crédito e aos serviços financeiros 
pelas comunidades atendidas.

4. Sistematizar e consolidar a metodologia do processo de 
desenvolvimento econômico e sócio-territorial impulsionado a 
partir dos bancos comunitários.
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CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

Jan/11 Jun/11 Dez/11 Dez/12

MANUTENÇÃO

SENSIBILIZAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

- contratação dos trabalhadores dos bancos comunitários
- qualificação técnica
- apoio ao desenvolvimento do trabalho nos bancos

- diagnóstico para implementação de bancos comunitários
- sensibilização em economia solidária e estratégia de desenvolvimento sócio territorial

- formação em Banco Comunitário
- Inauguração dos Bancos
- contratação dos trabalhadores dos bancos comunitários
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MANUTENÇÃO

- 4 encontros dos Bancos Comunitários SE
- Apoio ao desenvolvimento do trabalho 
  nos bancos:
  . Plano de trabalho por banco, cujo 
    objetivo é ampliar a autonomia e     
    sustentabilidade dos bancos 
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IMPLEMENTAÇÃO

- diagnóstico para implementação de bancos 
  comunitários

- sensibilização em economia solidária e      
  estratégia de desenvolvimento sócio territorial

- formação em Banco Comunitário

- inauguração dos Bancos

- contratação dos trabalhadores 
  dos bancos comunitários
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