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%  do total 
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Títulos Produzidos  todos os documentos a seguir estão disponíveis em 
www.comunidadesegura.org

Linha de Base em Água 0 Linha de Base 
em Água

Usar linha de 
base para 
Gestão da 

Água

Linha de base usada
conforme planejado 100

Dados sobre 
água em Bel 

Air, 2007
100 tabelas

"Estudo Elétrico de Águas 
Subterrâneas - viabilidade &
qualidade", por Eng Chéry 

0

Avaliar a 
possibilidade de 

usar lençóis 
pluviais em Bel 

Air

Usar resultados
para Gestão da 

Água

Resultados usados 
conforme planejado 100

Dados sobre 
lençóis pluviais 

em Bel Air
100 resultados demonstram que os lençóis pluviais não 

são uma boa opção na região

Irregularidade e 
precariedade do 

fornecimento da água de 
uso doméstico em Bel-Air / 

Haiti, by Andrés Cribb

0

Primeira 
Avaliação dos 
Kiosks e da 

Distribuição de 
Água em Bel Air

Usar resultados
para Gestão da 

Água

Resultados usados 
conforme planejado 100 Artigo 

publicado 100 resultados publicados em 
www.comunidadesegura.org

Acesso à Água em Bel Air 0
Estudo sobre 

Acesso à Água 
em Bel Air

Usar estudo 
para Gestão da 

Água

Estudo usado 
conforme planejado 100

Study on 
Access to 

Water in Bel 
Air, 2007

100 apresentação de power point

"A Vida Social da Água", 
por Federico Neiburg e 
Natacha Nicaise, 2008.

0
Conhecimentos 

acerca dos 
mercados 

Usar etnografia 
para Gestão da 

Água

Etnografia usada 
conforme planejado 100

Etnografia do 
mercado de 
água, 2008

100 livro

Linha de base em Saúde 0 Linha de base 
em Água

Usar linha de 
base para 

Mulher e Saúde

Linha de base usada
conforme planejado 100

Dados sobre 
Saúde da 

População de 
Bel Air,  2007

100 tabelas

Saúde entre os estudantes 
de Bel Air 0

Linha de base 
em Saúde entre 

crianças e 
adolescentes

Usar estudo 
para Mulher e 

Saúde

Estudo usado 
conforme planejado 100

Data on Health 
among 

students in Bel 
Air,  2008

100 tabelas

Linha de base em Resíduos
Sólidos 0 Base Line em 

Resíduos Sólidos

Usar linha de 
base para 
gestão de 
Resíduos 
Sólidos

Linha de base usada
conforme planejado 100

Dados em 
Resíduos 
Sólidos

100 tabelas

Segunda linha de base em 
Resíduos Sólidos, solicitada

pelo IDB 
0

Segunda linha de
base em Gestão 

de resíduos 
Sólidos

Usar linha de 
base 2 para 
gestão de 
Resíduos 
Sólidos

Estudo em 
progresso 25

Estudo 
Quantitativo e 

Qualitativo
25 estudo em progresso

"Lixo: Estigmatizações, 
Comércio e Políticas", por 

Federico Neiburg e Natacha
Nicaise, 2009.

0 Estudos em 
Resíduos Sólidos

Pesquisar 
mercado 

informal em 
Resíduos 
Sólidos & 

Saneamento

Etnografia em 
Resíduos Sólidos: 

mercado, estigma e 
políticas

90

Documento 
sendo 

traduzido para 
o Francês

90 revisão final

"Gestão de Resíduos 
Sólidos - Plano de 

Trabalho", por Marco 
Franca, 2009.

0 Estudos em 
Resíduos Sólidos

Plano de 
trabalho em 
Coleta de 
Resíduos

Plano de Trabalho 
concluído 100

Plano de 
Trabalho sendo
traduzido para 

o Francês

100 artigo

"Plano de Trabalho: 
Controle de Vetores", por 

Gilson Mansur, 2009. 0 Estudos em 
Resíduos Sólidos

Plano de 
trabalho em 
Controle de 

Vetores

Plano de Trabalho 
concluído 100

Plano de 
Trabalho 

traduzido para 
o Francês

100 artigo

Sanitários em Baixo Bel Air 0 Estudos em 
Resíduos Sólidos

Pesquisar a 
disponibilidade 
e a qualidade 
de sanitários 

em Gran Rue & 
adjacências

Pesquisa concluída 100

Pesquisa 
concluída e 

sendo 
traduzida

90 tabelas

Composição dos Resíduos 
Sólidos 0 Estudos em 

Resíduos Sólidos

 Caracterização 
dos Resíduos 
Sólidos de Bel 

Air

Pesquisa concluída 100

Pesquisa 
concluída e 

sendo 
traduzida

90 tabelas

"Plano de Trabalho em 
Saneamento e Meio 

Ambiente em Bel Air", por 
Valmir Fachini, 2009.

0 Estudos em 
Resíduos Sólidos

Plano de 
trabalho (Work 
Plan) em Meio 

Ambiente e 
Saneamento

Plano de Trabalho 
concluído 100

Plano de 
Trabalho 

traduzido para 
o Francês

100 artigo

Cartografia 0 Estudos em 
Resíduos Sólidos

Geo Info 
System to 
Serve SW 
Planning & 

Implementation

Informações 
geográficas 
concluídas

100 estudo 
concluído 100 imagens cartográficas

Os Mercados de Rua de 
Baixo Bel Air 0 Estudos em 

Resíduos Sólidos

Estudo 
Multidisciplinar 
de Mercados 

de Rua

Estudo iniciado 10 estudo iniciado 10 plano de estudo pronto e pesquisadores contratados

Os Estudantes de Bel Air - 
Sexo, Drogas e Violência 
entre adolescentes de Bel 

Air", 2008

0
Estudo sobre 
Crianças & 

Jovens
Finalizar estudo Estudo concluído 100

Estudo 
disponível em 
Português e 

Francês

100 apresentação em power point

Tambou Lapè - uma 
experiência positiva em 
recuperação dos jovens 
envolvidos em violência 

armada

0 Estudo sobre o 
Acordo de Paz

Produzir o 
estudo Estudo concluído 80

Estudo 
disponível em 

Espanhol
80 artigo em revisão final, a ser publicado como um 

capítulo em livro por Praeger 

Linha de base em violência 
em Bel Air (e nas Forças 

Armadas e Polícia)
0

Linha de base 
em Vitimização, 
MINUSTAH & 

Polícia

Usar estudo de 
vitimização em 
estratégia de 
redução da 

violência

estudo usado 
conforme planejado 100

Estudo sobre 
Vitimização 

2007
100 apresentação de power point 

PESQUISA

Pesquisa em Gestão da Água

Pesquisa em Mulher e Saúde

Pesquisa em Gestão de Resíduos Sólidos (SWM)

Pesquisa em Juventude e Questões de Segurança

VIVA RIO
Tabela de Resultados - 31 de dezembro, 2009
PROJETO HONRA E RESPEITO POR BEL AIR



Ponto Forte (sobre ação 
militar) 0

Material de 
instrução em 

cooperação civil-
militar para 
MINUSTAH

usar material 
para 

treinamento 
militar

material usado 
conforme planejado 100

Documentário 
sobre 

cooperação 
civil-militar no 

Haiti

100 vídeo 

Manual sobre Cooperação 
Civil-Militar 0

Material de 
instrução sobre 

cooperação civil-
militar para 
MINUSTAH

usar material 
para 

treinamento 
militar

material usado 
conforme planejado 100

Manual sobre 
cooperação 

civil-militar para
treinamento de 

Baixas 
Patentes, com 
especificidades 
do país (Haiti)

100 livro

Estudos Comparativos em 
Cooperação Civil-Militar 0

Estudos sobre 
cooperação civil-
militar no Haiti e 
no Afganistan

divulgar noções
ampliadas de 
cooperação 
civil-militar

material divulgado 
conforme planejado 100

Antologia de 
cooperações 
civil-militares 
comparadas

100 livro

Estatísticas de Homicídios 
na Grande Bel Air 0 Dados em 

Homicídios

usar material 
para pesquisa 

de campo - 
Acordo de Paz, 
Bel Air Verde 

etc

material usado 
conforme planejado 100

Dados 
tornados 
públicos

100 tabelas

Demografia & População 0
Linha de base 

em População na 
Grande Bel Air

usar material 
para estudos 
posteriores e 

para 
planejamento 
de ações em 

resíduos 
sólidos

material usado 
conforme planejado 100

Estudo sobre 
População, 

2007
100 apresentação em power point

Sobre Bens Básicos Ver etnografias sobre Água e Resíduos Sólidos

Sobre Melhores Práticas Ver estudos sobre Juventude e Violência, assim 
como avaliação & estudo sobre cooperação triangular

"Cooperação Triangular e 
Efetividade do Auxílio", por 

Talita Yamashiro, 2009
0

Melhores práticas
em cooperação 

internacional

Cooperação 
Triangular

material divulgado 
por representante da

OECD em 
conferência no 

México

100

Artigo 
publicado e 
apresentado 

em 
Conferência 
Internacional 

2009

100 artigo

Integração Social, ergo, 
Estabilização 0

Avaliação da 
missão integrada 

(segurança & 
desenvolvimento)

implementada 
pelo Viva Rio

Avaliar 
resultados, com

seus pontos 
fortes e fracos

Resultados são 
discutidos com a 

equipe do Viva Rio
100

Avaliação 
traduzida para 

três línguas
100 livro (imprimindo)

Censo da Grande Bel Air 0
base de dados 
disponível para 

uso público

usar dados 
para outros 

estudos

dados disponíveis 
para utilização 100

base de dados 
disponível na 

internet
100

dados "micro" disponíveis em 
www.comunidadesegura.org > Documentos e 

Pesquisas do Viva Riono Haiti

Estudantes de Bel Air 0
base de dados 
disponível para 

uso público

usar dados 
para outros 

estudos

dados disponíveis 
para utilização 100

base de dados 
disponível na 

internet
100

dados "micro" disponíveis em 
www.comunidadesegura.org > Documentos e 

Pesquisas do Viva Rio no Haiti

m2 construído 0 40.000 16.000m2 8.084 em 31 dez 51% 31.760 79%

Capacidadede coleta (m3) 0 10.000 4.000 2.021 em 31 dez 51% 7.166 72% 4m2 por M3 em média

Número de litros 
distribuídos por dia 0 120.000 48.000 24.252 em 31 dez 51% 95.280 79% 3 litros por M2, por dia em média

Número de beneficiados 0 60.000 24.000 12.126 em 31 dez 51% 47.640 79% água potável, 2 litros por pessoa por dia

Qualidade da água 0 potável

Número Operacional 3 15 4 2 em 31 dez 50% 13 80 inclui 3 quiosques da CAMEP

Capacidade em litros por 
dia descobrir 138.750 37.000 18.500 em 31 dez 50% 120.250 87%

Beneficiados por dia descobrir 9.250 2.467 1233 em 31 dez 50% 8.017 87% 15 litros por pessoa por dia

Qualidade da água não potável Non potable encontrar solução viável

Gestão dos quiosques
3 comitês de 
gestão são 
funcionais

15 Comitês são 
operacionais

12 comitês 
formados

10 comitês 
formados 83% 13 Comitês são 

Operacionais 87% Comitês são formados em parceria com a CAMEP

Estatus
Reservatorio é 

abastecido uma 
vez por semana 

Reservatorio é 
abastecido uma 
vez por semana 

Reservatorio é 
abastecido 

duas/três vezes
por semana 

investimento quase completo

Volume / litros por semana 1.925.000 3.850.000 5.775.000 150%
trabalhos concluídos, aguardando a inauguração da 

CAMEP. De acordo com a última previsão, o 
lançamento seria em janeiro

Gestão da água

Mulheres e Saúde

Base de Dados

Investimentos no Sitema Público - CAMEP

Pesquisas em outras questões

IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO

Coleta da água da chuva

Kiosks 



 Número de escolas 
participantes do programa 0 10 10 26 260% 26 260%

 Número de mulheres no 
programa de mulheres 
agentes comunitáiras 

0 16 10 13 130% 13 81%

 Número de estudantes 0 10.000 10.000 mais de 30.000 over 100% over 100% 300%  Total de crianças que frequentam as aulas. Alguns 
indivíduos frequentam mais de uma aula  

 Número de avaliações de 
saúde por mês 0 1.000 1.000 697 70% 697 70%

Áreas cobertas 0 6 3 3,5 117% 3,5 58%
Foram criadas duas equipes de coleta emergenciais 

para atender às comunidades da parte baixa da 
cidade Warf Jeremie e Fort Dimanche

Pessoas beneficiadas 0 90.000 50.000 76.348 153% 76.348 85%
50.848 foram beneficiados da coleta diária de lixo e 

25.500 foram beneficiados pela limpeza emergencial 
de áreas críticas

Volume coletado por dia não conhecido 54m3 30 m3 50 m3 167% 50m3 93%

A pesquisa marco zero mostrou que 39% dos 
moradores declararam jogar lixo no canal, enquanto 
41% declararam jogar o lixo nas ruas. Por outro lado, 
somente 12% declararamo entregar o lixo ao serviço 

público de coleta regularmente

Volume Transportado para 
o Trutier por dia não conhecido não estimado no 

plano original 30 m3 50 m3 167% 50m3 não 
estimado

Estamos ajustando os dados para serem 
mensurados em volume (m3), medida mais fácil de 

verificar nas atuais condições

Empregos por dia não conhecido não estimado no 
plano original 50 297 594% 297 não 

estimado

Cerca de 4/5 da força de trabalho foi contratada em 
esquema rotativo. Além do aumento do número de 

empregos, o modelo permite um mecanismo de 
rastreamento para o recrutamento de pessoal 

permanente

Micronegócios criados 0 não estimado no 
plano original 5 2 40% 2 não 

estimado

Optamos até agora por formar cooperativas ao invés
de micronegócios pelo fato de aquele modelo ser 
mais próximo à cultura local do que este. Como 

resultado, um menor número de organizações foram 
formadas do que o originalmente planejado para o 

ano.

Eco Points estabelecidos 0 6 2 1 50% 1 17% Estão sendo buscados locais para estabelecer outros
Eco Points e negociados com as autoridades. 

Peso/volume utilizado por 
dia 0 não estimado no 

plano original 11.5 MT 0 0 0 0
O foco foi colcoado na organização da coleta regular. 
A separação e a reciclagem do lixo serão realizadas 

numa próxima fase.

renda gerada 0 não estimado no 
plano original

não estimado 
no plano 
original

0 0 0 0

Mudas de árvores plantadas 0 não estimado no 
plano original 20.000 20.000 100% 20.000

Árvores plantadas 0 não estimado no 
plano original 3.750 11.000 293% 11.000

As árvores foram plantadas nas ruas de Bel Air, no 
solo e nos telhados de Kay Nou, inaugurando a 

campanha Telhados Verdes.

número de árvores 
sobreviventes por número 

de árvores plantadas
0 não estimado no 

plano original 6.600 60% 6.600

Quase todas as sementes plantadas em Kay Nou
sobreviveram. Nas ruas de Bel Air, no entanto, o 

índice de sucesso foi de 25% por causa da presença 
de gado caprino e de outros animais que são atraídos

pelos vegetais. 

Banheiros públicos 0 não estimado no 
plano original 20 20 100% 20

Média de uso de banheiros 
por dia 0 1.000 200 100 50% 100 10%

Volume de gás produzido 
por dia 0  150 m3 50 m3 não medido ainda

Número de escolas no 
programa 0 10 10 26 260% 26 260% Além da água, resíduos sólidos e esportes, foram 

iniciadas ações com foco na proteção da infância

Número de bolsas de 
estudo para crianças 0 até 504 por ano 540 805 149% 1.132 112%

O objetivo original de 504 bolsas de estudo por ano 
foi atingido em 14 áreas do acordo de paz. Esse 

número foi expandido para 15 áreas em 2009. Além 
do Programa de Bolsas de Estudo do Acordo de Paz, 
outras atividades de inclusão escolar foram iniciadas 

em setembro de 2009 com o apoio do UNICEF.

Homicídios devido ao 
conflito

episódios 
cosntantes

nível muito alto, 
mas sem dados 

concretos 
disponíveis

nenhum 
episódio nenhum episódio 100%

Essa foi a maior conquista do Programa Acordo de 
Paz - uma redução radical dos conflitos coletivos na 

Zona. Antes do projeto, entre 2004 e 2005, de 
acordo com a pesquisa, quase metade da população 
migrou temporariamente devido aos níves extremos 

de violência. 

Himicídios em geral nível muito alto

menos de 15 
homicídios por 

100.000 
habitantes

menos de 20 
homicídios por 

100.000 
habitantes

15 por 100.000
O índice de 15 por cem mil corresponde ao período 
entre maio e novembro de 2009. Esse número deve 

subir para 20 por cem mil até abril de 2010.

Artistas de rua formados 0 até 84 por ano até 84 por ano 60 71% 103 61%

Eventos culturais realizados 0 até 4 por ano até 6 por ano 4 67% 10 125%
O número de celebrações de rua aumentou para uma

a cada dois meses ao invés de uma a cada três 
meses, como planejado originalmente.

Outros beneficiados 
treinados 0 não estimado no 

plano original

30 líderes 
comunitários, 

25 membros da 
brigada 

comunitária

30 líderes e 25 
membros da brigada 
comuntária treinados

100% 55

Jovens envolvidos com 
esportes 0 não estimado no 

plano original 400

150 em capoeira, 
700 em torneios de 

futebol, 25 em 
treinamentos 
específicos

219%

Além da edução geral através do esporte, foi iniciado 
um treinamento de 25 crianças com menos de 15 
anos com talentos específicos. Além disso, 150 

crianças e jovens receberam o batismo na capoeira 
numa cerimônia que durou uma semana.

Crianças, jovens e paz

Meio ambiente, saneamento básico, energia alternativa

Gestão do lixo sólido







405


