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RESUMO EXECUTIVO DO PROJETO TRIENAL – 2019-2021
Entidade proponente:

Nome do Projeto:

SEAPAC – CNPJ: 70.035.209/0001-76
Rua Trajano Murta – 3317 – Candelária – CEP: 59065-290 - Natal-RN Brasil

A Arte de Conviver no Semiárido Potiguar

Período de execução:

Trienal – 2019 a 2021

Área de Atuação:
Estado do RN – Territórios do Trairi, Alto-Oeste e Seridó – Diretamente 8 municípios.
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* Santa Cruz
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* Campo Redondo
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Objetivo Geral:
Populações do semiárido potiguar em situação de vulnerabilidade social melhoram suas condições de
vida e fortalecem sua resiliência aos efeitos das mudanças climáticas, através do fortalecimento de suas
organizações, da conquista de políticas públicas adequadas de convivência com o semiárido e a
afirmação de seus direitos sociais coletivos e difusos.
Objetivos Específicos:
LINHA 1: MUDANÇAS CLIMÁTICAS E AGROECOLOGIA:
Objetivo 1: Agricultores familiares do semiárido potiguar produzindo a partir de princípios
agroecológicos e participando ativamente em espaços de organização social;
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LINHA 2: CIDADANIA E DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS:
Objetivo 2: Famílias em situação de vulnerabilidade social fortalecem seu protagonismo na defesa dos
seus direitos de cidadania;
LINHA 3: INCIDÊNCIA POLÍTICA DO SEAPAC NA SOCIEDADE E NO ESTADO RN:
Objetivo 3: Organizações de base fortalecidas institucionalmente pela formalização de Redes de
Organização.
Grupos Beneficiários: serão priorizados diretamente 140 grupos, sendo: 126 famílias de agricultores
familiares (UPFs); 12 organizações de base; 01 Movimento do/as atingido/as pelas obras da barragem
Oiticica e 01 Fórum Municipal de Usuários do Sistema Único da Assistência Social – FMUSUAS.
Indiretamente abrangerá 4.492 pessoas.
Desafios do contexto de atuação – foco de prioridades no projeto:


Frente ao desmonte das políticas públicas sociais, com a emenda 95 - que congela
investimentos por 20 anos – agravando ainda mais a qualidade dos serviços públicos e,
consequentemente, produzindo as perdas e retrocessos de garantias e direitos sociais. O
Seapac atuará com ações sociojurídicas práticas, para atendimento da demanda de populações
mais vulneráveis, e articulará parcerias diversas com a sociedade organizada para promover a
cidadania ativa, a garantia e conquista de direitos.



Com o advento do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (Lei 13.019/14),
em face ao cenário político de retrocessos, com as organizações comunitárias sendo excluídas
do acesso a projetos e programas governamentais, o Seapac investirá na formalização Redes
de Associações - em conformidade com a Lei 13.019 - para viabilizar o acesso a recursos
públicos, fomentar a cooperação horizontal entre as organizações de base, promover a
eficiência na gestão e administração dos recursos envolvidos nas parcerias, como meio de
descentralização e ampliação da abrangência de atuação dessas organizações.



Diante da ausência de políticas de fortalecimento da agricultura familiar de base
agroecológica - legislação inadequada, falta de infraestrutura hídrica e produtiva, de
comercialização e certificação dos produtos da agricultura familiar - o Seapac apoiará as UPFs
na perspectiva da produção em transição agroecológica, do fortalecimento das organizações
de base, da justiça socioambiental, de gênero e geração, do acesso a políticas públicas e
controle social, e da luta política em defesa de direitos socioambientais.



Face à forte redução de recursos financeiros internacional e nacional e as incertezas geradas
pela crise econômica e política – mundial e nacional - o Seapac continuará investindo para
identificar e diversificar novas oportunidades de apoio e mobilização de recursos – locais,
estaduais, nacionais e internacionais, públicos e/ou privados – preservando sua histórica
autonomia e identidade institucional. Para isso, envidará esforços visando à estruturação do
setor de comunicação, de forma que possibilite maior visibilidade pública das ações realizadas
em parceria com as organizações de base.

O que permanece – caráter de continuidade:
 O Trabalho com as Unidades Produtivas Familiares (UPFs): a assistência técnica e acompanhamento
às famílias agricultoras familiares – UPFs, na perspectiva de promover e consolidar a cultura da
produção baseada nos princípios e práticas da transição agroecológica; criar condições de geração
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de renda; contribuir para a segurança e soberania alimentar e nutricional; e fortalecer o
protagonismo desses segmentos nos espaços de controle e acesso a políticas públicas. Estão
incluídas aqui a implementação de tecnologias sociais; de bancos de sementes; e feiras
agroecológicas;
 A participação e incidência política em Conselhos e outros canais de decisão e controle social de
políticas e em Redes de Organizações da Sociedade Civil, enquanto ator social e político, visando à
criação de estratégias, canais e instrumentos que favoreçam a mediação, proposição, o acesso e
controle social de políticas públicas;
 A ação em defesa de situações de violação e negação de direitos fundamentais de populações mais
vulneráveis, por meio de assessoria e assistência sociojurídica, em parceria com outros atores e
instâncias públicas;
 A busca pela ampliação e diversificação das fontes e parcerias estratégicas para manutenção do
desenvolvimento institucional e a sustentabilidade de sua missão e ações com os Grupos de base.
O que é inovador:
 O propósito de ampliar e consolidar a atuação no espaço urbano - considerando-se a crescente
exclusão social, violação e negação de direitos e o aumento da pobreza na cidade – daremos ênfase
aos serviços de acompanhamento e assessoramento sociojurídico a populações em situação de
pobreza e extrema pobreza, partindo-se do município de Caicó – Território do Seridó;
 Promoção, organização e assessoramento ao Fórum de Usuários do Sistema Único de Assistência
Social – FMUSUAS – em Caicó. Esse espaço começou a se concretizar no trienal anterior (2016-2018),
por iniciativa do Seapac, sendo a primeira instância, dessa natureza, a ser criada em âmbito
municipal no Estado do RN. Tem por finalidade fomentar a articulação política, o empoderamento,
monitoramento, o controle social e representar o coletivo dos/as usuários/as nas instâncias de
discussão, deliberação, pactuação, controle e gestão municipal do SUAS;
 A formalização de Redes de Organizações de Base, em conformidade com o Marco Regulatório da
Sociedade Civil – Lei 13.019/18, considerando-se o grau de fragilidade dessas entidades,
especialmente no tocante à gestão de projetos e programas, à capacidade de incidência política e
de acesso a políticas públicas. A Rede ampliará a possibilidade de acesso a recursos, conhecimentos
e estratégias que, compartilhados mutuamente, fortalecerão essas instâncias e impulsionarão seu
desenvolvimento econômico e social;
 A insistência na viabilização de canais de comercialização da agricultura familiar, por meio da
construção de parcerias para a instalação de feiras agroecológicas e a consecução da certificação da
produção familiar. Trata-se de uma problemática recorrente, que afeta o desenvolvimento
econômico e produtivo das famílias acompanhadas e apresenta-se como um gargalo em todos os
territórios de nossa atuação. Nos últimos trienais temos perseguido essa proposta, porém,
esbarramos muitas vezes na falta de vontade e sensibilidade política, no entrave burocrático e na
ausência de recursos e parcerias estratégicas. Pelo nível de importância e necessidade para a
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agricultura familiar, urge empreender esforços incessantes para favorecer o escoamento da
produção, de forma justa e solidária;
 A ênfase no aprimoramento do setor de desenvolvimento institucional do Seapac, com a promoção
de campanhas de captação de recursos e a Implementação de uma política institucional de
promoção do voluntariado e de estagiários de áreas afins, visando ampliar e renovar a equipe – de
campo, de comunicação, gestão e administração - aumentado a capacidade multidisciplinar e
técnica, e diversificando a equipe quanto aos aspectos de gênero e geração.
O contexto é desafiador, mas, também, promissor! Ciente disso, o Seapac investirá em
articulações e parcerias que estejam alinhadas com seus objetivos e a proposta de trabalho
apresentadas neste trienal, para dar prosseguimento às ações planejadas e alcançar os efeitos
desejados. A continuidade da histórica parceria e apoio de Misereor-KZE é, sem dúvida, salutar e
indispensável para manutenção da atuação do Seapac com autonomia política, gerencial e a capacidade
técnica necessária para o desenvolvimento do trabalho de transformação socioambiental.
Valor Total do Projeto: R$ 15.205.329,33
Contribuição de Misereor/KZE: R$ 3.944.486,00
Contribuição de Terceiros: R$ 8.604.173,33
Recursos Próprios: R$ 2.656.670,00
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1. FUNDAMENTAÇÃO DO PROJETO (RELEVÂNCIA DO EMPREENDIMENTO):
1.1 EM QUE CONTEXTO O PROJETO VISA ALCANÇAR MUDANÇAS IMPORTANTES?
O Projeto Trienal 2019-2021 terá como principal área de referência o Semiárido do Estado do Rio Grande do
Norte, abrangendo 03 Territórios: Trairi, Alto-Oeste e Seridó. Nessas áreas serão realizadas – em continuidade
ao trabalho desenvolvido anteriormente, ações de acompanhamento técnico e sistemático às Unidades
Produtivas Familiares-UPFs e suas comunidades; bem como assessoramento às organizações de base,
incentivando a participação ativa das famílias nestas instâncias, visando, concomitantemente, que elas possam
se empoderar e se inserir em espaços mais amplos da sociedade civil, como em Redes de organizações e
Conselhos de várias instâncias geopolíticas.
Ao mesmo tempo, o Seapac implementará ações diretas – enquanto assessor, ator social e político - em espaços
municipais, territoriais, estaduais, regionais e nacionais, para facilitar o acesso dos segmentos populacionais
mais vulneráveis a políticas públicas de direito e exercício pleno da cidadania ativa.
Para situar o lócus do Projeto Trienal, apresentaremos uma breve leitura do contexto onde iremos atuar,
destacando os aspectos comuns e as particularidades de cada espaço geopolítico: estado do RN, Territórios e
municípios prioritários de nossa ação. Ao final, destacaremos uma síntese dos principais desafios e tendências
decorrentes da realidade onde iremos trabalhar, diante dos quais o Seapac assumirá ações práticas e
articuladas com outros atores políticos, na perspectiva de encontrar alternativas para o enfrentamento deste
cenário apresentado.
1.1.1 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
O estado do Rio Grande do Norte possui uma área de 52.811,13 km² e é constituído por 167 municípios,
agrupados em 08 territórios, com uma população de 3.168.027 habitantes, sendo 77,81% concentrada no setor
urbano e 22,19% na área rural (IBGE/Atlas/SIDRA 2010). Segundo estimativa do IBGE/2017, a população no Rio
Grande do Norte é de 3.507.003 habitantes, ocupando a sexta colocação no Nordeste e a 17ª no Brasil, em
termos populacionais.
Dados do Ministério do Meio Ambiente indicam que dos 167 municípios do Estado, 143 encontram-se
encravados no semiárido potiguar, totalizando uma extensão de 48.706,01 km², ou seja 92,3% do território. No
estado, temos uma precipitação menor que 800 mm/ano, com características irregulares de distribuição
temporal e espacial das chuvas, provocando longos períodos de estiagem e secas, gerando incertezas climáticas
que incidem diretamente na disponibilidade de recursos hídricos para as atividades agropecuárias, bem como
para o consumo humano e dessedentação animal.
Indicadores:
Os dados da pesquisa Síntese de Indicadores Sociais, divulgados pelo IBGE/17, referentes ao ano de 2016,
indicam que mais de 1,25 milhão de pessoas do RN vivem abaixo da linha de pobreza, com o rendimento per
capita abaixo de 5,5 dólares por dia, considerado pelo Banco Mundial. De acordo com a pesquisa, 36,2% da
população potiguar vivia em residências com renda per capita abaixo do valor diário considerado mínimo pela
instituição, que leva em conta o padrão de desenvolvimento do Brasil e dos países da América Latina (fonte:
portal G1 RN – 15/12/17).
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Agricultura familiar – realidade/políticas públicas/renda
No tocante à agricultura familiar, no RN existem 71.210 estabelecimentos agropecuários com agricultura
familiar, com 125.743 pessoas ocupadas com esta atividade. Destas, 102.171 possuem DAP-pessoa física - que
é a declaração de aptidão ao Pronaf o que comprova o enquadramento da família como agricultor familiar e
possibilita o seu acesso a diversos programas e políticas públicas. No entanto, somente 6.893 famílias dispõem
de assistência técnica oferecida pelo Governo do Estado, por meio do sistema de ATER. (Relatório de
Informações de Segurança Alimentar e Nutricional-SAGI/MDS). O mesmo relatório indica que 78.875 famílias
de agricultores familiares são beneficiárias do Programa Bolsa Família, caracterizando o grau de pobreza e falta
de renda existente no meio rural.
Dados do censo agropecuário/2017, apontam que do pessoal ocupado nos estabelecimentos rurais do RN, 84%
são do sexo masculino e apenas 16% são do sexo feminino. Quanto à faixa etária, o estudo indica que 60% das
pessoas têm entre 30 a 60 anos; 36% possuem 60 anos ou mais; e apenas 4% são menores de 30 anos. Os
percentuais revelam que o espaço rural do estado é masculinizado e envelhecido, ou seja, só possui 4% de
juventudes vivendo no campo, apresentando-se como um grande desafio garantir a sucessão no meio rural.
Mais grave, ainda, é a conclusão de que 83% dos estabelecimentos rurais do Estado não obtiveram
financiamentos com recursos do Governo, o que denota a ausência de políticas governamentais para atender
ao processo produtivo do campo, gerando pobreza, êxodo rural e ausência de renda, levando grande parte das
famílias a viverem de programas compensatórios.
Agravando esse quadro de exclusão no espaço rural, identifica-se que a população tem péssimo atendimento
na área de saúde, com falta de atenção básica, exames, medicamentos, atendimento médico e orientação para
práticas de cuidados com a alimentação e a saúde, principalmente das crianças, mulheres e idosos. Por outro
lado, a situação das escolas rurais é extremamente grave, com infraestrutura inadequada e deteriorada,
ausência de material escolar adaptados à realidade rural, ensino multisseriado, merenda escolar insuficiente e
inadequada aos hábitos alimentares das crianças, profissionais desestimulados pelas condições de trabalho e
baixa remuneração; além de existirem diversas escolas sem acesso à água potável para seu funcionamento.
Neste cenário, tem sido intensa a luta de organizações em defesa da convivência com o semiárido para
implementação de políticas públicas que promovam justiça socioambiental e a dignidade humana para as
centenas de famílias que, de forma resistente, insistem em permanecerem em suas comunidades. Dados do
último relatório do MDS – julho/18 – mostram que, fruto da mobilização da Rede ASA, o RN implementou, no
meio rural, 63.489 cisternas de captação de água para consumo humano, 14.150 tecnologias sociais para o
processo de produção e 442 cisternas em escolas rurais.
Estas ações, somadas aos programas de transferência de renda (bolsa família, aposentadoria rural etc), têm se
constituído o principal suporte para a permanência das famílias na terra, além dos processos de mobilização,
sensibilização, formação e luta permanente fomentados pelos movimentos sociais para animar as famílias e
encorajá-las a não desistirem e não permitirem a retirada de direitos, diante dos retrocessos que estão em curso
no Brasil.
Delimitação das áreas de atuação:
Dentre os oito territórios potiguares, o Seapac atuará diretamente em três deles: Trairi, Alto-Oeste e Seridó, os
quais abrangem 70 municípios, com uma população total estimada em cerca de 633.883 habitantes. (fonte:
Perfil Territorial - Ministério de Desenvolvimento Agrário – 2015).
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1.1.2 CONTEXTO TERRITORIAL
Características Comuns
O Trairi e Alto-Oeste são considerados territórios tipicamente rurais, em função da totalidade de seus
municípios se encontrarem com menos de 50.000 habitantes, de acordo com os padrões da Secretaria de
Desenvolvimento Territorial - SDT do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Já o Seridó caracteriza-se como
parcialmente rural, por apresentar um município com mais de 50 mil habitantes – a cidade de Caicó que é a
maior e mais importante da região.
Centrados no semiárido potiguar, todos sofrem com períodos prolongados de seca, aumentando os desafios
de permanecer nesses espaços. Mesmo os perímetros irrigados têm sofrido com a falta d’água e a salinização
do solo. Isso se agrava mais ainda com o fenômeno da evaporação muito intensa, que atinge os reservatórios
d’água da região. Estes e outros fatores geram forte ameaça de desertificação, mais agudo no território do
Seridó, pois tendem a crescer o uso predatório da cobertura florestal e o alto nível de desmatamento da mata
nativa.
A base produtiva é a pecuária mista. A agricultura predominante é a de sequeiro. Dentre os principais
problemas enfrentados pelos agricultores, destaca-se a perda das safras provocada pelas estiagens. E, quando
a safra é considerada satisfatória, os preços, principalmente do feijão, sofrem quedas significativas em virtude
da grande produção, provocando desequilíbrios entre os preços recebidos e os custos de produção, e,
consequentemente, queda na competitividade da lavoura. Outro problema é a figura do atravessador, que
controla os preços e condições de pagamento aos produtores. Tem-se também o baixo poder aquisitivo da
população, que não favorece a demanda sustentável para os produtos locais.
A ausência de políticas públicas permanentes e a dificuldade de acesso às linhas de crédito são, na maioria das
vezes, um dos maiores problemas enfrentados pelos agricultores. Além disso, este público não conta com
assistência técnica pública assídua e contínua. Enquanto isso, as suas organizações representativas vêm
passando pelo processo de fragilização, de retrocesso e fragmentação, cujas causas estão diretamente
relacionadas a esse quadro de carência de políticas e apoio técnico por parte do Estado.
Por conseguinte, mesmo tendo algumas organizações de base ainda em funcionalidade plena, estas não
conseguem exercer o poder e a incidência em função de interesses coletivos. Há uma tendência de foco em
suas especificidades e não no conjunto do território onde estão inseridas. Faltam mecanismos articuladores
formalizados, de âmbito interterritorial e estadual, capazes de unificar interesses e possibilidades das
associações comunitárias. Essa ausência dificulta a luta por interesses comuns e reforça a fragmentação das
organizações de base.
Os municípios têm pequena participação na arrecadação de ICMS; vivem basicamente de Receitas Públicas de
Transferência: de aposentadorias, pensões e funcionalismo municipal, estadual e federal.
Ainda é baixo o grau de organização da produção, para se buscar canais de escoamento. O que é mais grave é
que – apesar de todas as pressões feitas junto a órgãos públicos, inclusive com o apoio do Seapac - na maioria
das comunidades não existe legislação adequada, nem se tem infraestrutura produtiva, de beneficiamento,
comercialização e certificação dos produtos da agricultura familiar.
O êxodo rural é um fator comum nos três territórios e, neste cenário, o número de jovens que saem da área
rural para o meio urbano, em busca de meios de sobrevivência e estudos nas séries superiores, é muito alto.
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Peculiaridades Territoriais:

A) TERRITÓRIO DO TRAIRI
O Trairi é formado por 15 municípios e possui uma área de 3.065,11 km², com uma população de 141.866
habitantes, sendo 93.901 na zona urbana e 47.965 no espaço rural. Existem 7.918 estabelecimentos da
agricultura familiar e 20.307 pessoas ocupadas com esta atividade. Segundo dados do Ministério de
Desenvolvimento Agrário (MDA/2015), no território existe uma área reformada – reforma agrária – de 20.841
hectares e 834 famílias assentadas. Neste quadro, destaca-se a significativa parcela dos habitantes que ainda
residem no meio rural – 33,8% (IBGE/Censo 2010).
Conta como cidade polo, Santa Cruz, com uma distância em relação à Capital do Estado, Natal, de 111 km.
No que se refere à renda per capta, no Território, o município de Passa e Fica apresenta a maior renda (R$
850,44) e a menor encontra-se no município de Japi (R$ 192,34). Quanto ao percentual da população em
extrema pobreza, Santa Cruz apresenta o menor índice, com 15,60%, e Coronel Ezequiel, a maior taxa, com
32,31%. Já o percentual da população vulnerável à pobreza, o maior índice é no município de Santa Cruz, com
90,22% e a menor taxa é da cidade de Passa e Fica, com 50,51%. (Dados do relatório – perfil territorial –
MDA/2010).
A aposentadoria apresenta-se como importante fonte de renda e, frequentemente, é utilizada para
investimento na atividade agrícola, pois a possibilidade de geração de poupança na agricultura de sequeiro é
mínima tendo em vista as constantes estiagens. Essa renda fomenta o mercado local e acaba se configurando
como um dos principais recursos que fazem a economia funcionar. As possibilidades dos agricultores na busca
de outros tipos de renda no Território são bastantes reduzidas, uma vez que a economia local é extremamente
dependente da agropecuária. Sendo assim, as maiores oportunidades de emprego são as ocupações
temporárias na agricultura, porém, é de baixa remuneração e tem pouco impacto no mínimo necessário para
a manutenção de uma família.
Para essas famílias, as transferências do Governo (Bolsa Família) tornam-se importantes, pois auxiliam,
sobremaneira, na composição da renda familiar. Nas atividades relacionadas à produção primária, verifica-se a
reduzida organização dos agricultores para a comercialização dos produtos agrícolas. No caso da
comercialização de frutas, dada a fragilidade da produção, a atividade é desenvolvida individualmente.
Observando as condições naturais e a dinâmica da economia calcada principalmente em atividades rurais, a
criação de ovinos e caprinos apresenta-se como sendo uma alternativa econômica desenvolvida em todos os
municípios que compõem o Território do Trairi.
B) TERRITÓRIO ALTO-OESTE:
O Alto-Oeste é composto por 30 municípios e possui uma área de 4.045,95 km², com uma população de 196.291
habitantes, sendo 127.158 na zona urbana e 69.133 no espaço rural. Existem 11.170 estabelecimentos da
agricultura familiar e 30.039 pessoas ocupadas com esta atividade. Neste quadro, destaca-se a significativa
parcela dos habitantes que ainda residem no meio rural – 35,2% (IBGE/Censo 2010).
Entre os municípios que compõem o Território, Pau dos Ferros assume a função de “Polo Territorial”,
considerado como Centro Comercial, de Serviços e Financeiros entre outros.
No que se refere à renda per capta, no Território, o município de Doutor Severiano apresenta a maior renda
(R$ 526,96) e a menor encontra-se no município de José da Penha (R$ 174,39). Quanto ao percentual da
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população em extrema pobreza, Pau dos Ferros apresenta o menor índice, com 6,13%, e João Dias, a maior
taxa, com 41,36%. Já o percentual da população vulnerável à pobreza, o maior índice é no município de
Alexandria, com 91,81% e a menor taxa é da cidade de Doutor Severiano, com 64,68%. (Dados do relatório –
perfil territorial – MDA/2010).
O Território apresenta como característica o fato de possuir uma base econômica calcada nas atividades da
agricultura e da pecuária. As atividades agrícolas estão divididas em três eixos: a produção de alimentos, a
fruticultura de sequeiro e a agropecuária. A produção de alimento é desenvolvida em sua maioria pela
agricultura familiar, cujas culturas são: milho, feijão e, em menor escala, arroz, cana-de-açúcar e mandioca,
entre outros.
Estas culturas estão voltadas para a subsistência da própria família em decorrência das propriedades serem
pequenas, o que limita as áreas plantadas. Acrescente-se a este fato, a pouca mão de obra disponível e a baixa
produtividade das culturas trabalhadas.
A bovinocultura consiste em uma das principais atividades desenvolvidas no Território. As atividades do setor
secundário (comércio) e terciário (serviços) também estão presentes, porém de modo pouco expressivo.
A apicultura está entre as novas atividades econômicas surgidas na economia territorial e merece destaque
especial, já que vem sendo praticada em todos os municípios do território. Nesta atividade destacam-se os
municípios de Portalegre, Almino Afonso e Luís Gomes.
C) TERRITÓRIO DO SERIDÓ:
O Seridó é formado por 25 municípios e possui uma área de 10.796,72 km², com uma população de 295.726
habitantes, sendo 225.066 na zona urbana e 70.660 no espaço rural. Existem 11.266 estabelecimentos da
agricultura familiar e 31.242 pessoas ocupadas com esta atividade. Segundo dados do Ministério de
Desenvolvimento Agrário (MDA/2015), no território existe uma área reformada – reforma agrária – de 24.888
hectares e 1.016 famílias assentadas.
Entre os municípios que compõem o Território, Caicó assume a função de “Polo Territorial”, considerado como
Centro Comercial, de Serviços e Financeiros entre outros.
No que se refere à renda per capta, no Território, o município de Acari apresenta a maior renda (R$ 920,51) e a
menor encontra-se no município de São Fernando (R$ 210,78). Quanto ao percentual da população em extrema
pobreza, Timbaúba dos Batistas apresenta o menor índice, com 3,21%, e Santana do Matos, a maior taxa, com
27,13%. Já o percentual da população vulnerável à pobreza, o maior índice é do município de Bodó, com 91,95%
e a menor taxa é da cidade de Acari, com 28,95%. (Dados do relatório – perfil territorial – MDA/2010).
No Seridó existem poucas organizações da sociedade civil, mas há uma participação efetiva da Igreja Católica,
das Associações Comunitárias e dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais com relação a iniciativas que visam ao
desenvolvimento sustentável da região. Destaca-se, neste meio, a Agência de Desenvolvimento Sustentável do
Seridó que assessora e articula as principais ações do território.
A região do Seridó se consolidou com uma economia baseada nos complexos
pecuária/cotonicultura/agricultura de subsistência e na mineração. Com a decadência destes pilares
econômicos, houve uma reestruturação produtiva necessária para sobreviver à crise consolidada na década de
80 do século passado. Vale salientar que apesar de o Seridó conseguir dinamizar sua economia em meio aos
escombros deixados pela crise dos seus pilares econômicos, houve perda de sua importância no cenário
estadual e as migrações tornaram-se um fato preocupante.
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O quadro econômico que se instaurou ano após ano reside numa diversidade de atividades que foram
construídas de acordo com as especificidades regionais, como a pecuária leiteira, a piscicultura, a ovinocaprinocultura e o desenvolvimento de lavouras temporárias e permanentes, principalmente na região serrana
do território. Estes setores localizam-se na porção rural dos municípios. Já as atividades urbanas estão pautadas
na prestação de serviços, no comércio e em menor quantidade na pequena indústria, além do funcionalismo
público, que responde pela empregabilidade de um grande contingente populacional e das aposentadorias que
subsidiam a renda de muitas famílias seridoenses.
Nas últimas décadas o fenômeno do êxodo rural tem se acentuado nesta região, em que maior parte da
população tem migrado do campo para as cidades pela inexistência de emprego e de possibilidades de
sobrevivência. Apesar da existência de algumas políticas públicas direcionadas para sanar essa problemática, o
Seridó tem apresentado uma diminuição significativa do seu contingente populacional rural.
Esses dados revelam uma demanda maior por serviços básicos na cidade, como saneamento básico, água
tratada, habitação, oferta de emprego, assistência social e jurídica, educação, saúde, entre outras necessidades.
1.1.3 CONTEXTO DOS MUNICÍPIOS DE ATUAÇÃO – NESTE TRIENAL:
A) MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS NO TERRITÓRIO DO TRAIRI:
Neste trienal, os municípios prioritários no território Trairi são: Lajes Pintadas, Campo Redondo, Santa Cruz e
Serra Caiada. Eles abrangem uma área total de 1.135,65 km² e somam uma população estimada de 65.622
habitantes (IBGE/Censo 2017). Em 2010 haviam 59.443 habitantes, sendo 16.044 residentes na zona rural e
43.399 na área urbana. (IBGE/Censo 2010). O IDH destes municípios é considerado de médio desenvolvimento,
oscilando entre 0,600 a 0,635 (IBGE/Censo demográfico 2010).
Segundo dados do censo 2010, haviam 227 famílias assentadas, distribuídas em Santa Cruz e Serra Caiada. O
mesmo estudo identifica que os quatro municípios possuem, no total, 2.021 estabelecimentos da agricultura
familiar e 5.426 pessoas ocupadas nesta atividade. Destas, 4.969 possuem DAP – Pessoa Física, que é a
declaração de aptidão ao Pronaf o que comprova o enquadramento da família como agricultor familiar e
possibilita o seu acesso a diversos programas e políticas públicas.
Em relação aos aspectos agropecuários, destacam-se a cultura permanente de fava, feijão, batata, banana,
mandioca, castanha de caju, milho, coco, laranja, limão, mamão e manga; e criação de ovinos e caprinos,
predominantemente; seguido de bovinos, suínos e equinos, além de galinhas. Quanto à renda, o PIB per capta
dos municípios gira em torno de R$ 5.796,00 a R$ 9.696,00.
Gênero, Geração e Etnia:
A maioria da população, nestes municípios, é predominantemente feminina, com 30.048 mulheres e 29.395
homens. Neste universo, o percentual de pessoas entre 10 a 29 anos representa 39,08% da população total.
As demais faixas etárias representam, respectivamente, 16,58% (0 a 9 anos), 24,62% (30 a 49 anos), e 19,72%
(acima de 50 anos). Quanto à etnia, do total de habitantes, 39% se declaram brancos, 54% pardos, 4,37%
pretos, 1,18% amarelos e 0,08% índios (IBGE/Censo 2010).
Vulnerabilidade social:
A população total, nos quatro municípios, considerada em situação de extrema pobreza soma 13.777 pessoas,
sendo 5.840 localizadas na zona rural e 7.937 na área urbana. Segundo relatório do MDS/2018, até junho
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haviam sido beneficiadas 8.472 famílias com o Programa Bolsa Família (PBF)1. Destas, 3.688 são agricultores
familiares.
Taxa de alfabetizados e analfabetos nos quatro municípios:
O grau de analfabetismo da população varia entre 23,9% a 31,93%, destacando-se maior percentual entre os
homens e os residentes na zona rural, conforme o quadro abaixo:

Municípios

Santa Cruz
Campo Redondo
Lajes Pintadas
Serra Caiada

(%)
(%)
(%)
(%)
Taxa de
Taxa de
Analf.
Analf.
alfabetizados analfabetismo Na zona
Na zona
– acima de 15 – acima de 15
urbana
rural
anos
anos
55,92
23,9
20,8
40,8
55,27
25,8
23,2
28,5
54,77
27,20
19,5
35,7
46,72
31,93
26,2
40,8
Fonte: Deepask – DATASUS/IBGE - 2010

(%)
Analf.
Feminino

(%)
Analf.
Masculino

20,3
21,39
21,30
28,01

27,2
30,39
33,12
35,71

Trabalho e rendimento:
Em 2016, o salário médio mensal, nestes municípios - era de 1,6 a 1,8 salários mínimos. A proporção de pessoas
ocupadas em relação à população total era de 5,3% (Campo Redondo), 7,0% (Lajes Pintadas), 9,8% (Santa Cruz)
e de 6,3% (Serra Caiada). Considerando os domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo
por pessoa, haviam nessas condições, 53,3% da população em Campo Redondo; 51,3% em Lajes Pintadas; 49%
em Santa Cruz; e 52,4% em Serra Caiada. (Atlas/IBGE/Censo 2010). Esses dados demonstram a alta
concentração de renda nestes municípios.
B) MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS NO TERRITÓRIO DO ALTO-OESTE:
Neste território, o Seapac irá atuar diretamente em dois municípios: Encanto e São Miguel. Eles abrangem uma
área total de 298,94 km² e somam uma população estimada de 28.841 habitantes (IBGE/Censo 2017). Em 2010
haviam 27.388 habitantes, sendo 10.758 residentes na zona rural e 16.630 na área urbana (IBGE/Censo 2010).
Vale ressaltar que o município de Encanto concentra o maior percentual de população rural com 59,8% (Atlas
do Desenv. Humano/2010). Os IDHs destes municípios são 0,629 (Encanto) e 0,606 (São Miguel), considerados
de médio desenvolvimento (IBGE/Censo demográfico 2010).
Segundo dados do censo 2010, os dois municípios possuem, no total, 2.598 estabelecimentos da agricultura
familiar e 7.108 pessoas ocupadas nesta atividade. Destas, 2.071 possuem DAP – Pessoa Física.
Em relação aos aspectos agropecuários, destacam-se a cultura permanente de coco, banana, manga e goiaba;
e criação de bovinos, predominantemente; seguido de suínos, caprinos e ovinos, além de galinhas e abelhas.
Quanto à renda, o PIB per capta dos municípios é de R$ 6.605,44 (Encanto) e R$ 8.280,24 (São Miguel)

1 O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência condicionada de renda que beneficia famílias pobres e
extremamente pobres, inscritas no Cadastro Único. São aquelas em estado de extrema pobreza que possuem renda per capita
menor que R$ 85,00 ou aquelas em estado de pobreza, que possuem renda per capita de R$ 85,01 a R$ 170,00.
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Gênero, Geração e Etnia:
A maioria da população, nestes municípios, é predominantemente feminina, com 14.251 mulheres e 13.137
homens. Neste universo, o percentual de pessoas entre 10 a 29 anos representa 37,80% da população total.
As demais faixas etárias representam, respectivamente, 15,50% (0 a 9 anos), 27,48% (30 a 49 anos), e 24,62%
(acima de 50 anos). Quanto à etnia, do total de habitantes, 55,53% se declaram brancos, 39,21% pardos, 4,57%
pretos, 0,53% amarelos e 0,66% índios. (IBGE/Censo 2010).
Vulnerabilidade social:
A população total, nos dois municípios, considerada em situação de extrema pobreza soma 7.040 pessoas,
sendo 3.906 localizadas na zona rural e 3.134 na área urbana. Segundo relatório do MDS/2018, até junho
haviam sido beneficiadas 4.155 famílias com o Programa Bolsa Família (PBF). Destas, 1.141 são agricultores
familiares.
Taxa de alfabetizados e analfabetos nos dois municípios:
O grau de analfabetismo da população é de 24,47% (Encanto) e 28,74% (São Miguel), destacando-se maior
percentual entre os homens e os residentes na zona rural, conforme o quadro abaixo:

Municípios

São Miguel
Encanto

(%)
(%)
(%)
(%)
Taxa de
Taxa de
Analf.
Analf.
alfabetizados–
analfabetismo
Na zona
Na zona
acima de 15
– acima de 15
urbana
rural
anos
anos
51,37
28,74
26,18
33,40
56,24
24,47
24,37
24,54
Fonte: Deepask – DATASUS/IBGE - 2010

(%)
Analf.
Feminino

(%)
Analf.
Masculino

23,64
18,23

34,61
31,11

Trabalho e rendimento:
Em 2016, o salário médio mensal, nestes municípios - era de 1,7 e 2,1 salários mínimos. A proporção de pessoas
ocupadas em relação à população total era de 5,7% (São Miguel) e 6,4% (Encanto). Considerando domicílios
com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, haviam nessas condições, 48,3% da
população em Encanto, e 52,1% em São Miguel. (Atlas/IBGE/Censo 2010).
C) MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS NO TERRITÓRIO DO SERIDÓ:
No Seridó, o Seapac irá atuar diretamente em dois municípios: Caicó e Jucurutu, por meio de serviços de
assessoramento e acompanhamento sociojurídico a famílias em situação de vulnerabilidade social e ambiental.
Eles abrangem uma área total de 2.162,31 km² e somam uma população estimada de 86.752 habitantes
(IBGE/Censo 2017). Em 2010 haviam 80.401 habitantes, sendo 12.373 residentes na zona rural e 68.028 na área
urbana (IBGE/Censo 2010).
Vale ressaltar que o município de Caicó é predominantemente urbano, concentrando 91,63% de sua população
na cidade; e Jucurutu concentra o maior percentual de população rural com 40,7% (Atlas do Desenv.
Humano/2010). Os IDHs destes municípios são de 0,710 (Caicó) e 0,601 (Jucurutu), considerados de alto e
médio desenvolvimento, respectivamente (IBGE/Censo demográfico 2010). Apesar do nível de IDH desses
municípios, identificou-se populações que sofrem um processo intenso de exclusão e negação de direitos.
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Gênero, Geração e Etnia:
A maioria da população, nestes municípios, é predominantemente feminina, com 41.159 mulheres e 39.242
homens. Neste universo, o percentual de pessoas entre 30 a 49 anos representa 44,16% da população total.
As demais faixas etárias representam, respectivamente, 12,44% (0 a 9 anos), 39,17% (10 a 29 anos), e 33,77%
(acima de 50 anos). Quanto à etnia, do total de habitantes, 59,84% se declaram brancos, 36,46% pardos, 3,13%
pretos, 0,53% amarelos e 0,03% índios. (IBGE/Censo 2010).
Vulnerabilidade social:
A população total, nos dois municípios, considerada em situação de extrema pobreza soma 5.612 pessoas,
sendo 2.003 localizadas na zona rural e 3.606 na área urbana. Segundo relatório do MDS/2018, até junho
haviam sido beneficiadas 7.592 famílias com o Programa Bolsa Família (PBF). Destas, 1.354 são agricultores
familiares.
Taxa de alfabetizados e analfabetos nos dois municípios:
O grau de analfabetismo da população varia entre 14,66% a 30,11%, destacando-se maior percentual entre os
homens e os residentes na zona rural, conforme o quadro abaixo:

Municípios

Caicó
Jucurutu

(%)
(%)
(%)
(%)
Taxa de
Taxa de
Analf.
Analf.
alfabetizados– analfabetismo Na zona Na zona
acima de 15
– acima de 15
urbana
rural
anos
anos
65,97
14,66
13,47
27,50
53,85
30,11
24,61
38,50
Fonte: Deepask – DATASUS/IBGE - 2010

(%)
Analf.
Feminino

(%)
Analf.
Masculino

11,06
23,94

18,66
36,33

Trabalho e rendimento:
Em 2016, o salário médio mensal, nestes municípios - era de 1,5 a 1,6 salários mínimos. A proporção de pessoas
ocupadas em relação à população total era de 9,5% (Jucurutu) e 17,0% (Caicó). Considerando domicílios com
rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, haviam nessas condições, 37,9% da população
em Caicó, e 48,2% em Jucurutu. (Atlas/IBGE/Censo 2010).
OBS: Em anexo, apresentamos as especificidades da atuação do Seapac, nos municípios de Caicó e Jucurutu
– no território do Seridó – que serão fortalecidas e priorizadas neste trienal.
1.2 Desafios do Contexto a serem abordados no Projeto Trienal:
O contexto acima aponta desafios e tendências diante dos quais o Seapac assumirá ações práticas e articuladas
com outros atores políticos, na perspectiva de encontrar alternativas que possam contribuir para o
enfrentamento da realidade apresentada.



Frente ao desmonte das políticas públicas sociais, com a emenda 95 - que congela investimentos por
20 anos – agravando ainda mais a qualidade dos serviços públicos e, consequentemente, produzindo
as perdas e retrocessos de garantias e direitos sociais. O Seapac atuará com ações sociojurídicas
práticas, para atendimento da demanda de populações mais vulneráveis, e articulará parcerias diversas
com a sociedade organizada para promover a cidadania ativa, a garantia e conquista de direitos.
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Com o advento do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (Lei 13.019/14), em face
ao cenário político de retrocessos, com as organizações comunitárias sendo excluídas do acesso a
projetos e programas governamentais, o Seapac investirá na formalização Redes de Associações - em
conformidade com a Lei 13.019 - para viabilizar o acesso a recursos públicos, fomentar a cooperação
horizontal entre as organizações de base, promover a eficiência na gestão e administração dos recursos
envolvidos nas parcerias, como meio de descentralização e ampliação da abrangência de atuação
dessas organizações.



Diante da ausência de políticas de fortalecimento da agricultura familiar de base agroecológica legislação inadequada, falta de infraestrutura hídrica e produtiva, de comercialização e certificação
dos produtos da agricultura familiar - o Seapac apoiará as UPFs na perspectiva da produção em
transição agroecológica, do fortalecimento das organizações de base, da justiça socioambiental, de
gênero e geração, do acesso a políticas públicas e controle social e da luta política na defesa de direitos
socioambientais.



Face à forte redução de recursos financeiros internacional e nacional e as incertezas geradas pela
crise econômica e política – mundial e nacional - o Seapac continuará investindo para identificar e
diversificar novas oportunidades de apoio e mobilização de recursos – locais, estaduais, nacionais e
internacionais, públicos e/ou privados – preservando sua histórica autonomia e identidade
institucional. Para isso, envidará esforços visando à estruturação do setor de comunicação, de forma
que possibilite maior visibilidade pública das ações realizadas em parceria com as organizações de base.

1.3 Que experiências do seu trabalho anterior podem ser aproveitadas e tomadas por base para o projeto
agora solicitado? (Ver síntese dos resultados alcançados no atual projeto, nos anexos).
Tomando como base nossos trabalhos anteriores, o Seapac faz uma reflexão, absorvendo todo o aprendizado
oriundo dessas experiências, e propõe para o projeto aqui exposto algumas mudanças e inovações em nossas
estratégias e metodologias de trabalho.
Tema recorrente, a condição de semiárido atinge 93% do território do Rio Grande do Norte, o qual enfrenta a
estiagem mais severa dos últimos cem anos. Esta problemática nos propõe reflexões e lições importantes sobre
como lidar com esta condição climática posta e irreversível. Em complementação às ações de adaptação às
mudanças climáticas, já historicamente consolidadas – implementação de tecnologias de convivência com o
semiárido e capacitações sobre temas como Gestão de Recursos Hídricos (GRH) e Gestão de Água para Gestão
de Alimentos (GAPA), o investimento em reuso de água se torna mais necessário e presente, já que observamos
que todo esforço em prol da conservação e máximo aproveitamento dos recursos hídricos são essenciais para
a continuidade da vida digna em nosso território de atuação.
A experiência de assessoria com embasamento agroecológico, realizada de maneira mais sistemática às UPFs
(Unidades Produtivas Familiares,) nos mostrou o quanto é importante este acompanhamento para o alcance
de resultados significativos e transformadores junto às famílias. Entretanto, por se tratar de uma ciência
bastante complexa e constatar que haviam divergências internas de interpretação e aplicação de seus princípios
e fundamentos, o Seapac, a partir de uma consultoria externa, decidiu rever e alinhar seu posicionamento
institucional sobre o tema Agroecologia e as metodologias a serem utilizadas por seus técnicos para o próximo
período de trabalho, bem como aumentar o número de famílias acompanhadas diretamente.
A fim de otimizar recursos (equipe reduzida, recursos materiais e de tempo), no trienal atual alguns técnicos
aplicaram a metodologia de “dia de campo” ou “dia de partilha”, promovendo intercâmbios quinzenais ou
mensais entre as famílias acompanhadas em cada território, os quais reforçaram o aprendizado coletivo e
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prático, já que muitas vezes compartilham problemas e soluções, agregando mais conhecimentos individuais
e, ao mesmo tempo, gerando maior efeito multiplicador nos participantes, colaborando para a replicação da
atividade/aprendizado. Pretende-se que, para o próximo período de trabalho, os “dias de partilha” sejam a
metodologia predominante para o acompanhamento às UPFs.
No tocante aos Fóruns Municipais e Microrregionais de Associações, a experiência de assessoria a esses espaços
nos mostrou que para garantir uma participação efetiva de seus membros e a continuidade do funcionamento
destes, a metodologia mais adequada, e a que iremos adotar, deve ser a de assessoria às UPFs (Unidades
Produtivas Familiares) e às associações as quais estão vinculadas, reforçando com elas a importância da
participação em espaços de organização social, sejam os fóruns municipais, conselhos ou outros, reafirmando
o quanto estes espaços os servem como instrumentos de acesso à políticas públicas, defesa e garantia de seus
direitos. No próximo período de trabalho, pretendemos que as assessorias aos Fóruns sejam apenas pontuais
ou quando solicitadas para questões específicas.
A contratação de um assistente social, agora com dedicação exclusiva ao Seapac, trabalhando em parceria com
a advogada da organização e em consonância com nosso caráter de entidade beneficente de assistência social,
permitiu a dedicação, no último período de trabalho, a serviços de assessoria sociojurídica, conseguindo
reverter casos de violação e/ou negação de direitos e benefícios. Foram realizados atendimentos individuais a
partir de demandas observadas, tanto na zona rural quanto na área urbana, envolvendo prioritariamente os
grupos e famílias acompanhadas pelo Seapac, que além de terem garantido seus direitos, melhoraram a
qualidade de vida e, também, saíram mais informados e cientes de seu protagonismo cidadão. Este
atendimento sociojurídico a pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, amplia a
incidência do Seapac na dimensão da promoção de direitos humanos fundamentais e pretende-se que seja uma
atividade permanente e na qual investiremos mais tempo e recursos, visando aumentar seu alcance.
No período de trabalho atual, o Seapac realizou dois convênios de concessão de estágios, sendo um com o
SERTA (Serviço de Tecnologia Alternativa), uma organização da sociedade civil de interesse público, que
desenvolve formação contextualizada com jovens, educadores e familiares por meio da proposta educacional
de apoio ao desenvolvimento sustentável, no estado de Pernambuco; e outro com a Universidade Federal do
Rio Grande do Norte (UFRN).
Destas parcerias, foram incorporados quatro jovens estagiários à equipe do Seapac, sendo três do curso técnico
de Agroecologia e uma graduanda do curso de Comunicação Social com habilitação em Publicidade e
Propaganda. Três deles vivem da agricultura e moram na zona rural do Trairi, onde desenvolveram um trabalho
prático na área de produção agroecológica, junto às famílias das Unidades Produtivas Familiares (UPFs), no
município de Lajes Pintadas, sob a coordenação da equipe do Seapac. Já a aluna de Comunicação somou-se à
equipe de Desenvolvimento Institucional, contribuindo no setor, principalmente nas atividades de
reestruturação da comunicação institucional. Ambas experiências foram extremamente positivas para equipe
e alunos, reforçando dentro da organização a ideia e a necessidade de implementarmos um Programa
Institucional de Estágio, já no próximo período de atuação, com o objetivo de oportunizar aos estudantes
vivências práticas e experiências de trabalho onde possam aplicar conhecimentos acadêmicos à realidade
social, permitindo sua integração e participação no processo de desenvolvimento local e regional.
O trabalho que vem sendo desenvolvido pela profissional contratada para efetivação do setor de
Desenvolvimento Institucional do Seapac, conforme previsto no projeto atual, nos possibilitou refletir sobre a
composição necessária a este setor e ao progresso de suas atividades. O desafio da sustentabilidade
institucional perpassa pela reformulação e manutenção de uma comunicação institucional constante e
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atualizada, com vistas a dar visibilidade à organização e às suas ações, em concomitância com atividades
específicas previstas para a mobilização e captação de recursos. Sendo assim, para o projeto aqui proposto,
prevê-se a consolidação deste setor com uma equipe exclusiva e dedicada ao seu desenvolvimento, composta
por profissionais de Comunicação – experientes e estagiários permanentes, e profissional de mobilização de
recursos.
Por último, o contexto político e econômico vivenciado nos últimos anos, também nos deixa algumas lições
importantes, as quais norteiam nossa estratégia de ação para o próximo período. A desmotivação de grupos de
base – a partir de uma mídia monopolizada e a serviço dos grupos econômicos, os recorrentes escândalos da
corrupção, filtrados e seletivos para atingir determinados pensamentos da sociedade, juntamente com a
retração dos investimentos na agricultura familiar, têm causado uma visível reação de desânimo, descrédito e
hostilidade no espaço onde atuamos, em relação a instituições públicas, suas políticas e os agentes políticos.
Torna-se desafiante dialogar, manter os processos de mobilização, planejamento e articulação dos Grupos de
Base. Observa-se que, cada vez mais, eles reivindicam ações concretas, palpáveis, capazes de gerar resultados
imediatos e duradouros em suas vidas.
Todo o conjunto de acontecimentos da conjuntura nacional tem contribuído para a fragmentação e fragilização
dos canais de participação da sociedade, especialmente nos espaços de controle social e formulação de políticas
públicas, tendo como efeito o esvaziamento desses ambientes, prejudicando a ideia de democracia e
participação popular. Diante deste cenário, o Seapac decide por retomar o trabalho realizado diretamente com
associações, propondo a formalização de redes regionais e estadual, como estratégia de atuação frente à
necessidade de articulação e fortalecimento político da sociedade, principalmente contra a retirada de direitos,
a manutenção e o acesso a políticas públicas.
2. GRUPO BENEFICIÁRIO E ENVOLVIDOS EXTERNOS:
2.1 Quem participará do projeto (Descrição dos Grupos beneficiários)?
A atuação do Seapac, neste trienal, priorizará o acompanhamento a 126 famílias; 12 organizações de base; 01
Movimento do/as atingido/as pelas obras da barragem Oiticica, e 01 Fórum Municipal de Usuários do Sistema
Único da Assistência Social – FMUSUAS, totalizando, diretamente, 140 Grupos. Indiretamente, serão envolvidas
cerca de 4.492 pessoas.
As 126 famílias receberão um acompanhamento direto e sistemático, as quais constituem as Unidades
Produtivas Familiares – UPFs. Elas estão localizadas nos municípios de Lajes Pintadas, Campo Redondo, Santa
Cruz e Serra Caiada (no Território do Trairi); Encanto e São Miguel (no Território do Alto-Oeste).
Estas famílias são classificadas como agricultores familiares, ou seja, não possuem área superior a 4 módulos
fiscais; utilizam predominantemente mão de obra da própria família nas atividades econômicas; e parte da
renda familiar é originada das atividades da sua propriedade e é gerida pela própria família.
PERFIL DAS FAMÍLIAS QUE COMPÕEM AS UNIDADES PRODUTIVAS FAMILIARES - UPFs
Faixa etária
Sexo
Etnia/raça
Quant.
Município
19 a 36 a
Acima
UPFs
M
H
Amarela Branca
Parda
35
60
de 60
Lajes
4
48
12
32
38
10
1
7
36
Pintadas
Campo
0
12
1
11
8
4
0
2
9
Redondo
Santa Cruz
0
10
0
10
5
5
0
0
10
Serra Caiada
35
6
29
4
33
2
0
6
28
São Miguel
11
0
4
7
4
7
0
5
2

Preta
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4
1
0
1
4
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Encanto
Total
%

10
126

0
19
15%

2
88
70%

8
19
15%

3
91
72%

7
35
28%

0
1
0

1
21
17%

7
92
73%

2
12
10%

Além destas, será dedicada assessoria presencial e permanente ao Movimento das famílias atingidas pelas
obras da Barragem Oiticica, especificamente com ações no município de Jucurutu. O Movimento agrega
diretamente um grupo de 50 pessoas, composto por 16 homens e 34 mulheres, cuja coordenação é formada
por 04 pessoas (02 homens e 02 duas mulheres). Este grupo representa 998 famílias, sendo 773 da zona rural
e 225 da área urbana. Estas famílias representam cerca de 3.992 pessoas oriundas da área de abrangência do
projeto da barragem (municípios de Jucurutu, São Fernando e Jardim de Piranhas).
Outro grupo que será acompanhado e assessorado sistematicamente é o Fórum Municipal de Usuários do
Sistema Único da Assistência Social – FMUSUAS – do município de Caicó. Esse espaço começou a se concretizar
no trienal anterior (2016-2018), por iniciativa do Seapac, sendo a primeira instância, dessa natureza, a ser criada
em âmbito municipal no Estado do RN. Tem por finalidade fomentar a articulação política, o empoderamento,
monitoramento, o controle social e representar o coletivo dos/as usuários/as nas instâncias de discussão,
deliberação, pactuação, controle e gestão municipal do SUAS.
As organizações de base serão assessoradas de acordo com as suas necessidades e exigências decorrentes da
ação com as Unidades Produtivas. Destaca-se que serão priorizadas as organizações nas quais as famílias das
UPFs estão inseridas. Por conseguinte, a relação do Seapac com os Fóruns não será mais de acompanhamento
sistemático mas, sim, de participação e assessoramento pontual e específico. Estes espaços farão conexão
direta com as organizações de base e, também, com as UPFs. Ou seja, haverá uma ação integrada envolvendo
famílias – comunidade – municípios – territórios. A metodologia e atividades aplicadas na base deverão refletir
diretamente na dinâmica de desenvolvimento e incidência dos Fóruns, tanto em âmbito municipal quanto
territorial.
Parte das famílias e organizações selecionadas já fazem parte do processo de acompanhamento desenvolvido
por meio do projeto trienal (anterior) ou por outras ações complementares (projeto P1+2, CEI). Dentre os
grupos prioritários, 32 deles (famílias, organizações e o movimento dos atingidos pela barragem) já vêm sendo
acompanhados pelo Seapac, e 108 novos grupos serão incorporados neste trienal.
Os desafios apontados pelas famílias e grupos referem-se à falta de investimentos na produção e no
acompanhamento técnico; ausência de canais de comercialização e certificação da produção; além de
dificuldades na gestão e organização da sociedade civil; baixa participação e incidência das famílias no contexto
político e sócio-organizacional da comunidade; dificuldades no enfretamento dos processos de exclusão,
negação e violação de direitos; insuficiente participação e capacidade de intervenção nos espaços de gestão,
de controle social e de execução de políticas públicas; entre outros.
Diante desse contexto, a escolha se deu em função das necessidades e da realidade desses segmentos, como
também para dar continuidade às ações processuais que vêm sendo realizadas com alguns desses Grupos. A
perspectiva é aprimorar, fortalecer e consolidar ações e estratégias já empreendidas, e as inovadoras, que
possibilitem efeitos duradouros e geradores de sustentabilidade socioeconômica e ambiental, de autonomia,
empoderamento e maior capacidade de interlocução e incidência frente às situações de exclusão e dos
retrocessos de direitos fundamentais que estão em curso.
As famílias que compõem os Grupos são, predominantemente, agricultores familiares, que vivem de atividades
agrícolas e pecuárias, como: produção de feijão, hortaliças, frutas, arroz, milho; e criação de pequenos animais
(bovinos, ovinos, caprinos, peixes, abelhas, suínos, aves) para sua própria sobrevivência, e, eventualmente, o
excedente é comercializado principalmente nas próprias comunidades, como também nos mercados locais e
institucional. Alguns realizam outras funções e atividades: no funcionalismo público; no artesanato (bordado,
costura, peças em palha...), processamento de alimentos (bolos, queijo, manteiga..).
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Para garantir a participação do público, adotaremos uma metodologia participativa e dialógica, em que haja
uma interlocução horizontal entre todos os envolvidos (equipe/grupos), respeitando-se as relações de gênero
e geração. Em todas as etapas do Projeto será garantido o respeito às culturas, aos saberes e práticas das
pessoas e comunidades, e a participação ativa e igualitária dos componentes dos Grupos, especialmente nas
ações de planejamento, monitoramento e avaliação.
2.2 Quais outros atores são importantes para a implementação do projeto (Descrição de outros atores
externos)?
Visando contribuir na consecução dos objetivos propostos e na sustentabilidade das ações do Projeto, serão
realizadas as seguintes parcerias:
Parceiros
Dioceses/Paróquias

Território
Trairi, Seridó e
Alto-Oeste
Trairi, Seridó e
Alto-Oeste
Trairi, Seridó e
Alto-Oeste

Rádios
STRs/SINTRAFs

Serviços,
Pastorais
movimentos sociais

e

Seridó

Defensoria, Tribunal de Justiça
e Ministério Público
Secretarias
municipais,
Conselhos
e
Serviços
socioassistenciais
UFRN/Faculdade Católica

Seridó
Seridó

Seridó / Natal
(sede)

Prefeituras

Trairi

AP1MC/ASA – Projeto P1+2

Trairi

UFPB

Trairi

Diaconia – Escritório Regional

Alto-Oeste

UFERSA/UERN

Alto-Oeste

Rede Xique-Xique

Alto-Oeste

CAIS/Misereor

Natal (sede)

Em que aspecto vai colaborar
Disponibilidade de infraestrutura física para os Escritórios da Equipe
e eventos.
Disponibilidade de espaços para divulgação das ações realizadas nos
Territórios.
Mobilização de lideranças, infraestrutura de apoio para realização
de atividades e acompanhamento da organização e gestão das
associações.
Identificação e definição de agentes; contribuição nos
encaminhamentos e resolução de demandas de casos de negação e
violação de direitos, por eles apresentadas, em Caicó.
Nos procedimentos jurídicos cabíveis às demandas apresentadas
pelo Seapac, no município de Caicó.
Prestação de informações, recepção e resolução de casos de
negação e violação de direitos, encaminhados pelo Seapac.
Concessão de estagiários para atuação nos setores de Comunicação
e Contabilidade; na assistência sociojurídica e no atendimento por
meio de práticas jurídicas e de assistência social.
Disponibilidade de espaço para instalação de feiras agroecológicas
e transporte de barracas, em Campo Redondo e Lajes Pintadas.
Mobilização de recursos financeiros para ações de mobilização,
articulação, formação, fomento e implementação de tecnologias
sociais de estoque de água para produção de alimentos e
dessedentação animal.
Contribuição do processo de formação continuada, de metodologias
de intervenção para construção do processo de transição
agroecológica.
Na implementação de infraestrutura hídrica na região; nos debates
e fortalecimento da concepção política do processo de transição
agroecológico.
Contribuição do processo de formulação de metodologias de
intervenção no processo de transição agroecológica; pesquisa e
concessão de estagiários.
Apoio ao processo de fortalecimento da comercialização, da
economia solidária e na conquista da certificação da produção
agroecológica.
Consultoria especializada para aprimoramento do setor de
Desenvolvimento Institucional – Mobilização e Captação de
Recursos.

Serviço de Apoio aos Projetos Alternativos Comunitários – SEAPAC
CNPJ: 70.035.209/0001-76
Endereço: Rua Trajano Murta – 3317 – Candelária – CEP: 59065-290 - Natal-RN - Brasil
Site: www.seapac.org.br – E-mail: seapac.estadual@seapac.org.br – Telefone: 055 (84) 3211-4491

21
Além destes, poderão ser agregadas outras parcerias estratégicas no decorrer da execução do Projeto, na
perspectiva de fortalecer e complementar as ações e alcançar os objetivos e efeitos desejados.
3. OBJETIVOS, DADOS DE PARTIDA, INDICADORES, ATIVIDADES E METODOLOGIA DE INTERVENÇÃO DO
PROJETO:
3.1 Objetivo Geral/Objetivos Específicos/Ponto de Partida/Indicadores:
Populações do semiárido potiguar em situação de vulnerabilidade social melhoram suas condições de vida e
fortalecem sua resiliência aos efeitos das mudanças climáticas, através do fortalecimento de suas organizações,
da conquista de políticas públicas adequadas de convivência com o semiárido e a afirmação de seus direitos
sociais coletivos e difusos.
LINHA 1: MUDANÇAS CLIMÁTICAS E AGROECOLOGIA
Objetivo Específico:

1. Agricultores familiares do
semiárido potiguar produzindo a
partir de princípios agroecológicos
e participando ativamente em
espaços de organização social.

Dados de partida
 217
famílias
mobilizadas
e
sensibilizadas para a produção
agroecológica
e
31
famílias
acompanhadas
produzindo
em
processo
inicial
de
transição
agroecológica

Indicadores:
1.1 Pelo menos 35% das famílias
acompanhadas produzindo em
processo
de
transição
agroecológica

 126 famílias de agricultores familiares
inseridas em espaços de organização
social

1.2 Pelo menos 50% de famílias
sensibilizadas e participando
ativamente dos espaços de
organização social, incidindo nas
políticas públicas para a
agricultura e promovendo o
acesso dos grupos beneficiários a
medidas de convivência com o
semiárido
LINHA 2: CIDADANIA E DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS
Objetivo Específico:
Dados de partida
Indicadores:
 Anualmente o Seapac atende em 2.1 60 pessoas/famílias
com
média
20
famílias
para processos administrativos/
encaminhamento
de
processos jurídicos encaminhados para garantia
administrativos/jurídicos para garantia de seus direitos
2. Famílias em situação de
de seus direitos
vulnerabilidade social fortalecem
seu protagonismo na defesa dos
 A partir do trabalho do Seapac na área 2.2
35
agentes/lideranças
seus direitos de cidadania.
de defesa de direitos foi identificada capacitadas e, pelo menos, 30%
grande demanda de formação de identificando casos de violação e
agentes/lideranças para apoiar essa negação de direitos e encaminhandoiniciativa junto à população em os às instâncias competentes
situação de vulnerabilidade e risco
social
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LINHA 3: INCIDÊNCIA POLÍTICA DO SEAPAC NA SOCIEDADE E NO ESTADO RN 2
Objetivos Específicos:
Dados de partida
Indicadores:
3. Organizações de base
 O Seapac identificou e mapeou 2.513 3.1 Pelo menos três organizações de
fortalecidas institucionalmente
organizações sociais, no estado do RN, bases formalizadas em Redes de
pela formalização de Redes de
com potencial para executarem Organização e aptas a captarem
Organização
projetos com recursos públicos, se recursos públicos
organizadas em Redes, conforme
determina a Lei 13.019/14

3.2 Atividades Previstas:
Abaixo está uma descrição sintética das principais atividades agrupadas pelas Linhas de ação e objetivos
específicos aos quais são relacionadas. (Em anexo, o cronograma detalhado das atividades para o triênio).
Linha 1: MUDANÇAS CLIMÁTICAS E AGROECOLOGIA
Objetivo 1: Agricultores familiares do semiárido potiguar produzindo a partir de princípios agroecológicos e participando
ativamente em espaços de organização social.
Atividades:

ACOMPANHAMENTO TÉCNICO ÀS UNIDADES PRODUTIVAS FAMILIARES
Encontro estadual para apresentação do projeto e discussão da proposta, com as famílias a serem acompanhadas nos dois
territórios –Trairi e Alto-Oeste;
Encontros de socialização, avaliação e monitoramento com as famílias acompanhadas;
Encontro estadual de avaliação e socialização de experiências e resultados;
Curso modular (10 módulos) sobre juventude e agroecologia - Princípios, Práticas, Organização, Comercialização,
metodologias, classes sociais;
Dias de partilha - saberes e sabores (quintal produtivo, diversidade, saúde do solo, manipulação de alimento, sementes,
economia solidária ....) dia de campo a cada dois meses
Visitas tecnicopedagógicas e de monitoramento - acompanhamento sistemático às 91 UPFs - 1 por mês x 10 meses;
Intercâmbios intermunicipais para conhecer experiências agroecológicas
Visitas de monitoramento dos diagnósticos familiares – redesenho da realidade ao final de cada ano
ACOMPANHAMENTO ÀS ORGANIZAÇÕES DE BASE E FÓRUNS
Reuniões de acompanhamento as organizações comunitárias - 12 Organizações de base - 3 reuniões para: planejamento,
monitoramento e avalição;
Participação nas reuniões dos fóruns municipais – bimestral
SISTEMAS DE REÚSO DE ÁGUAS CINZA - POR FAMILIA
Implantação de reúso de águas cinzas nas 91 Unidades Produtivas Familiares
IMPLANTAÇÃO DE FEIRAS AGROECOLÓGICAS
Implantação de 4 feiras agroecológicas – comunid. Serra Verde; Campo Redondo e Encanto
CERTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO FAMILIAR
Formação para certificação da produção agroecológica

Linha 2: CIDADANIA E DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS
Objetivo 2: Famílias em situação de vulnerabilidade social fortalecem seu protagonismo na defesa dos seus direitos de
cidadania
Atividades:

FORMAÇÃO DE AGENTES/LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS
Cursos modular para formação de 35 agentes/lideranças comunitárias – em Caicó
Reuniões com os agentes para acompanhamento, monitoramento e avaliação - Caicó
2

Obs: As entidades que serão assessoradas pelo Seapac: Adese, Movimento dos atingidos pela Barragem Oiticica e Fórum Municipal dos
Usuários do Sistema Único da Assistência Social – FMUSUAS. Seapac participará como membro e ator social e político na Rede ASA
(fóruns microrregionais do Território do Trairi e do Alto-Oeste; e do Fórum estadual da ASA Potiguar)
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IDENTIFICAÇÃO DE SITUAÇÕES DE NEGAÇÃO E VIOLAÇÃO DE DIREITOS
Visitas e diligências para reconhecimento e encaminhamento de demandas – em Caicó

ATENDIMENTO SOCIOJURÍDICO
Atendimentos/Acompanhamento sociojurídicos a famílias/pessoas em situação de vulnerabilidade social – em Caicó
Palestras formativas sobre temas: trabalho infantil e direitos sociais - em comunidades rurais e urbanas – em Caicó
Encontro de avaliação de impactos dos resultados junto às pessoas/famílias atendidas – serviço sociojurídico
ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA AO FÓRUM MUNICIPAL DE USUÁRIOS DO SIST. ÚNICO DA ASSIST. SOCIAL –
FMUSUAS
Oficinas modulares com membros do FMUSUAS sobre a política de assistência social – programas e serviços e benefícios
socioassistenciais, controle social – 04 módulos – 4h cada um - Caicó
Reuniões de acompanhamento e assessoria ao FMUSUAS - Caicó
Reuniões de planejamento, monitoramento e avaliação com o FMUSUAS
ACOMPANHAMENTO AO MOVIMENTO DOS ATINGIDOS PELA BARRAGEM
Seminário sobre Agua como um direito humano e um bem comum da natureza
Seminário sobre uso de venenos e seus impactos negativos no meio ambiente e na pessoa humana
Curso sobre soberania e segurança alimentar e nutricional
Linha 3: INCIDÊNCIA POLÍTICA DO SEAPAC NA SOCIEDADE E NO ESTADO RN
Objetivo 3: Organizações de base fortalecidas institucionalmente pela formalização de Redes de Organização
Atividades:

IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ORGANIZAÇÕES DE BASE – DA AGRICULTURA FAMILIAR
Encontros territoriais para atualização do diagnóstico de associações comunitárias
Encontros territoriais de associações para fomentar o processo de discussão, sensibilização e concepção para criação de
Redes – Territórios do Seridó, Trairi e Alto-Oeste
Oficinas territoriais de formação sobre temáticas relacionadas à legislação (MROSC) e à gestão de organizações sociais
Encontros para formalização das Rede – em cada Território
Encontro estadual com as Redes Territoriais formalizadas para avaliação, monitoramento e planejamento

3.3 Estratégia de Atuação e Metodologia:
A atuação do Seapac está calcada nos princípios da Educação Popular, que busca o diálogo entre saberes
popular e científico, e o empoderamento de sujeitos sociais em situação de vulnerabilidade para que se tornem
protagonistas de suas histórias. A estratégia de ação está baseada em quatro linhas de atuação que, mesmo
distintas, se complementam:
Na Linha 1: Mudanças climáticas e Agroecologia:
A linha 1 incorpora a temática – mudanças climáticas e agroecologia – priorizando o trabalho com as Unidades
Produtivas Familiares – UPFs, na perspectiva da produção em transição agroecológica, como forma de conciliar
práticas agrícolas com a inclusão da preservação da biodiversidade no sistema produtivo, como fator
contributivo para a resiliência e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas.
Essa estratégia já vem sendo desenvolvida pelo Seapac e tem mostrado, claramente, a sua adaptabilidade às
condições de semiaridez da região e às mudanças climáticas. Neste sentido, o Seapac deseja potencializar esta
ação, neste trienal, como uma proposta de convivência harmoniosa com o semiárido e de enfrentamento às
adversidades ambientais, características da região em que atua.
Na lógica de intervenção a prioridade serão famílias da agricultura familiar localizadas nos territórios do Trairi
e Alto-Oeste, abrangendo diretamente 6 (seis) municípios e 21 comunidades rurais. A proposta é acompanhar
diretamente 126 famílias e, ao final do triênio, alcançar o resultado de 70% das famílias em processo de
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transição agroecológica, produzindo para consumo próprio e para comercialização, contribuindo para a geração
de trabalho e renda e a melhoria da qualidade de vida humana e ambiental. A partir do trabalho com as
famílias, pretende-se atuar no apoio e assessoria a suas organizações de base e no fortalecimento de espaços
mais amplos da sociedade civil, como fóruns, conselhos e redes de organizações municipais, fomentando a
participação das famílias e lideranças comunitárias nestas instâncias, estimulando o exercício da cidadania
ativa para o acesso e controle de políticas públicas, em especial para o desenvolvimento da agricultura familiar
de base agroecológica e a convivência com o semiárido.
Assim, a metodologia abarcará estratégias que dialoguem com os três eixos principais da proposta de trabalho:
famílias (UPFs), organizações de base e redes de organizações sociais (fóruns, sindicatos, conselhos, etc).
Operando cada um com suas atividades e espaços específicos, embora se complementando, criando um
conjunto sistêmico que estimule e promova a produção familiar de base agroecológica, a geração de renda, o
respeito à biodiversidade e a todas as formas de vida naturais; a organização e o empoderamento dos atores
envolvidos para uma ação mais propositiva e qualificada de enfrentamento das injustiças e desigualdades
existentes.
Em linhas gerais, destacam-se os principais desdobramentos em cada eixo da linha:
a) Atuação com as UPFs – o ponto de partida será a realização de um diagnóstico situacional de cada família, o
qual será revisado anualmente para análise dos avanços ocorridos a partir da intervenção do Seapac. A base da
dinâmica metodológica de acompanhamento às UPFs será os intercâmbios entre as famílias, em que os
agricultores se visitarão e trocarão experiências e saberes, mediados pela equipe técnica. A interlocução entre
eles será fundamental para a construção de conhecimentos e aprendizagens de práticas agroecológicas, como
também de relações de reciprocidade e respeito às diferenças. O sentido da transmissão e socialização de
saberes de agricultor para agricultora será o princípio norteador do diálogo e da construção coletiva nos
intercâmbios. Além dessas atividades, haverá visitas técnicas e dias de partilhas; encontros de planejamento,
monitoramento e avaliação; e oficinas de capacitação sobre agroecologia, para aprofundamento da temática –
intercalando teoria e prática.
Cada família desenvolverá seu caráter produtivo de acordo com seu potencial, a aptidão e a realidade
socioambiental e cultural, inserindo novos conhecimentos e práticas produtivas sem, no entanto, desconsiderar
suas experiências e “jeito” próprio de produção. Para fortalecer esse processo, oferecer mais autonomia às
famílias e ampliar as condições hídricas, o Seapac acrescentará a implementação de sistemas simplificados de
reúso de águas cinza, tecnologias sociais de captação de água que as famílias já dispõem, além de casas de
sementes comunitárias.
Toda essa dinâmica de ações e atividades também desencadeará articulações com outros atores para viabilizar
a comercialização e a certificação dos produtos, além de dar visibilidade aos agricultores e suas organizações
de base. Para isto, serão implementadas 4 (quatro) feiras agroecológicas em pontos estratégicos, sendo uma
na zona rural e três na zona urbana, possibilitando a comercialização dos produtos das UPFs. O processo de
certificação será fundamentado no Sistema de Certificação Participativa (SPG) que constitui uma das formas de
certificação orgânica reconhecida pela lei brasileira e se estrutura sob os princípios de confiança, trabalho em
rede e troca de saberes.
b) Fortalecimento das organizações sociais e fóruns municipais O trabalho com as UPFs é o ponto de partida para a organização comunitária e o fortalecimento das
organizações de base. O diagnóstico situacional das Unidades Produtivas Familiares será o referencial para
identificação do nível de articulação e participação política e social das famílias nos espaços micro e macro. A
proposta é estimular a participação delas em espaços da organização social diversos, como instrumento político
e representativo dos interesses da comunidade, com capacidade propositiva e de mobilização social em função
de causas coletivas. A participação ativa e a capacitação de homens, mulheres e jovens serão as fontes
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propulsoras do fortalecimento das organizações e do empoderamento dos seus associados. A ação da
organização em nível micro – associações – incidirá diretamente no funcionamento e dinâmica dos fóruns
municipais de associações.
A relação de assessoria aos fóruns se dará de forma pontual, porém, haverá participação bimestral nas
reuniões, intercalando momentos de formação de organização associativa; realização de encontros/atividades
de agroecologia e de sementes; sempre fomentando e animando mulheres e jovens a participarem dessas
instâncias organizativas – inclusive em suas coordenações. Esses espaços são instrumentos de defesa de
direitos, que se manifestam nos conselhos, Redes de organizações, entre outros. A interlocução com os Fóruns
partirá sempre das atividades e demandas das bases, ou seja, a relação com as famílias (UPFs) e suas
organizações representativas é que irá conduzir e pautar os momentos de interação com os Fóruns municipais.
Toda a lógica de intervenção é fundamentada nos princípios da educação popular em que se estabelecerá o
respeito entre os diferentes saberes, a horizontalidade nas relações entre a equipe técnica e as famílias/grupos
e a garantia da participação ativa de todos os envolvidos, promovendo a interação entre o conhecimento
teórico e as práticas cotidianas.
Na Linha 2: Cidadania e Defesa de Direitos Sociais Básicos:
Nesta Linha o foco é a defesa e a promoção da dignidade humana e dos direitos e garantias fundamentais, da
justiça social e da paz, por meio de um serviço de orientação e assistência sociojurídica, destinado ao público
em situação de vulnerabilidade e risco social.
Tomando-se como ponto de partida as ações já desenvolvidas pelo Seapac, em Caicó e Natal, as demandas
serão encaminhadas pelos serviços, movimentos e pastorais sociais de Caicó, ao Seapac, cujas situações serão
avaliadas pela equipe técnica, para a realização da triagem, de acordo com os parâmetros adotados, pelo
Seapac, e o perfil das pessoas/famílias a serem atendidas pela ação – famílias em situação de pobreza e extrema
pobreza, em conformidade com a Lei Orgânica de Assistência Social - nº 8.742/1993.
Para isto, serão realizadas visitas in loco para conhecimento da situação e a realização de um diagnóstico
socioassistencial. A partir do referido diagnóstico serão identificadas as questões a serem encaminhadas por
meio de orientação e assistência sociojurídica, como casos de inclusão em serviços, programas, projetos e
benefícios socioassistenciais.
Além disso, haverá uma ação envolvendo agentes atuantes nas pastorais sociais da Diocese de Caicó (Pastoral
do Idoso, Carcerária, da Criança, da Sobriedade, Cáritas Diocesana, entre outras) e de entidades parceiras, com
formação voltada para direitos, cidadania e mediação de conflitos. Para tanto, será realizado um Curso Modular
de formação em direitos humanos e sociais, em 10 módulos, no período de 12 meses, com encontros mensais
de 16h/cada, com assessoria de juristas, assistentes sociais, entre outros, de forma a possibilitar aos agentes
uma atuação com maior qualificação em suas comunidades.
Será feita uma reunião inicial com as coordenações e agentes dessas pastorais e entidades parceiras para
conhecer as maiores necessidades e demandas que encontram em seus trabalhos, além de discutir, planejar e
encaminhar a proposta do Curso Modular. No decorrer do triênio, através de espaços nas próprias reuniões
dessas pastorais, será realizado o monitoramento e avaliação das situações encaminhadas e/ou assistidas pelo
público do Curso.
Esta ação de Promoção da Justiça e da Paz buscará parcerias com universidades, defensoria pública, OAB,
órgãos da própria justiça e entidades afins, para fortalecer o trabalho, como também realizar atendimentos de
orientação e assistência sociojurídica de demandas identificadas e outras que surjam espontaneamente das
comunidades e grupos acompanhados. Por conseguinte, será elaborada uma ficha de diagnóstico inicial do
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público que será assistido, visando não só a triagem, mas, também, posteriores avaliações e resultados obtidos
com essa ação. A equipe também participará de audiências e de outros espaços e eventos públicos que
reforcem o controle social e a defesa de direitos de populações em situação de vulnerabilidade social.
Nesta perspectiva, abre-se a possibilidade de se fomentar uma política institucional que amplie as parcerias em
vista à concessão de estagiários de áreas afins e o engajamento de pessoas voluntárias, para fortalecer e
potencializar a ação de atendimento sociojurídico. O envolvimento de estagiários, nesta ação, contribuirá,
também, para a formação de novas lideranças e atores sociais com capacidade de incidência política e proativa
em relação ao controle social de políticas públicas e às lutas em defesa de direitos socioambientais.
Na Linha 3: Incidência Política do Seapac na Sociedade e no Estado RN:
Esta linha tem como foco a capacidade articuladora, mediadora, convocatória e mobilizadora do próprio
Seapac, que se assume enquanto ator social, sujeito político, respeitado por amplos setores político e da
sociedade civil, em consideração ao seu histórico compromisso com as causas populares e a mudança social. A
ação de incidência direta do Seapac se faz ainda necessária para articular esferas micro e macro, âmbito
estadual e âmbito nacional e internacional.
Para isso, o Seapac elegeu espaços prioritários e estratégicos de controle de políticas públicas e de articulação
da sociedade civil para participar efetivamente, em conjunto com outros atores sociais, visando fortalecer e
garantir os direitos sociais de populações em situação de vulnerabilidade social e econômica, em especial
aquelas que vivem na área rural. Nessa perspectiva, atuará de forma articulada com as forças sociais que
compõem esses espaços, visando obter um posicionamento em bloco mais efetivo, ampliando o poder de
intervenção e decisão nas instâncias de proposição, controle social das políticas públicas e defesa de direitos.
Neste trienal o Seapac participará efetivamente de (04) Conselhos de Políticas Públicas: sendo (02) dois
municipais - Assistência Social e de Saúde do município de Caicó – e (02) dois Estaduais – o de Recursos Hídricos
e o de Desenvolvimento Rural Sustentável. Além destes, atuará como membro da diretoria executiva do Comitê
da Bacia Hidrográfica Piancó-Piranhas-Açu – CBH-PPA, que envolve municípios do Rio Grande do Norte e da
Paraíba.
No âmbito da incidência em Redes de organizações da sociedade civil, o Seapac continuará atuando como ator
social e assessoria em três (03) instâncias da sociedade civil: Agência de Desenvolvimento Sustentável do Seridó
(ADESE); Movimento dos atingido/as pelas obras do complexo barragem Oiticica – no município de Jucurutu; e
o Fórum Municipal de Usuários do Sistema Único de Assistência Social - FMUSUAS – em Caicó. Estes dois últimos
espaços receberão, além da assessoria, um acompanhamento presencial da equipe do Seapac a fim de garantir
o acesso aos direitos socioambientais pautados por estes grupos e fortalecer a capacidade de incidência política
de seus atores.
Participará de articulações de fóruns e Redes de Organizações da Sociedade Civil, como Rede ASA, Rede Cáritas,
Focampo, dentre outros, nos âmbitos nacional, estadual e microrregional, contribuindo na formulação,
execução e defesa de políticas públicas de convivência com o semiárido, e para a criação de estratégias
eficientes e eficazes para a disputa e conquista de políticas, programas e projetos socioambientais, focados no
desenvolvimento da agricultura familiar, da promoção humana e no fortalecimento dessas Organizações.
Fundamentados nesta experiência, nas necessidades e limitações das organizações da sociedade civil,
especialmente no campo da gestão de contratos e na administração de programas e projetos, o Seapac se
propõe a apoiar e incentivar a formalização de Redes dessas instituições de base. A perspectiva é iniciar esse
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processo nos territórios onde atua, articulando e mobilizando as associações rurais com as quais se relaciona,
para adequá-las ao novo regime jurídico das relações entre o Estado e a sociedade civil – Lei 13.019/143,
O contexto em que se encontram as organizações de base tem limitado a capacidade de sobrevivência, de
desenvolvimento e de acesso a políticas públicas. Compreende-se que, agrupadas em Redes, elas terão maior
possibilidade de compartilhar recursos, metodologias, conhecimentos e valores, colaborando umas com as
outras para o fortalecimento identitário e de suas competências. Atuando em Rede de forma organizada e
flexível, essas entidades terão mais facilidade para ultrapassar os limites geográficos, hierárquicos,
burocráticos, sociais ou políticos que a elas se impõem.
Na Linha 4 – Sustentabilidade Institucional:
Esta linha tem como foco principal a consolidação do setor de Desenvolvimento Institucional, criado no período
de atuação atual, a partir da contratação de profissional especializada em mobilização e captação de recursos.
A experiência de implementação deste novo setor permitiu a reflexão sobre sua composição e a metodologia
necessária ao progresso de suas atividades, descritas a seguir.
Face à forte redução de recursos financeiros, internacionais e nacionais, disponíveis para financiamento do
setor social, e as incertezas geradas por crises econômica e política, o Seapac continuará investindo em pesquisa
e identificação de novas oportunidades de financiamento para diversificar suas fontes de apoio e mobilização
de recursos, sejam elas locais, estaduais, nacionais e internacionais, públicos e/ou privados, preservando sua
histórica autonomia e identidade institucional.
O desafio da sustentabilidade institucional perpassa, em primeiro lugar, pela comunicação, a qual vem sendo
reformulada durante o trienal atual e deverão ser mantidas e aprimoradas as transformações realizadas,
mantendo uma comunicação institucional constante e atualizada, com vistas a dar visibilidade pública à
organização e às suas ações realizadas em parceria com as organizações de base, em concomitância com
atividades específicas previstas para a mobilização e captação de recursos. Sendo assim, para o projeto aqui
proposto, prevê-se a consolidação deste setor com uma equipe exclusiva e dedicada ao seu desenvolvimento,
composta por profissionais de Comunicação – experientes e estagiários - os quais devem trabalhar em conjunto
para a produção de conteúdo institucional atualizado e que venha a alcançar pautas e agendas locais e
regionais, através do apoio e contratação de serviços pontuais de assessoria de imprensa.
O fortalecimento do setor de Comunicação prevê a formação de sua equipe permanente a partir da contratação
de um profissional com o perfil de Gerente de Comunicação e de dois estagiários, estudantes de Comunicação
com habilitação em Rádio e TV, Jornalismo ou Publicidade & Propaganda, os quais irão auxiliar na criação de
conceitos, conteúdos, produção de materiais/peças de comunicação institucional, produção de programa de
rádio semanal, apoio às campanhas, etc.
Consolidada e atualizada a comunicação institucional é possível investir com mais assertividade nas ações
específicas de mobilização e captação de recursos previstas no Plano de Captação, o qual deve ser atualizado
ao início do novo período de atuação e constantemente monitorado e revisado. O enfoque deste plano é a
elaboração e implementação de ações e campanhas de captação voltadas para o empresariado e para pessoas
físicas e a realização de visitas diretas ao segundo setor com o objetivo de estabelecer parcerias e arrecadar
recursos. Prevê-se ainda a realização de eventos anuais de mobilização e captação de recursos. É importante
ressaltar que estratégias de captação de recursos via Editais e Chamadas Públicas, bem como através de
parcerias diretas com organizações internacionais, continuarão sendo realizadas. O objetivo é diversificar ao
máximo nossas fontes de recursos, reduzindo dependências muito significativas de determinados parceiros, a
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Lei 13.019/14 - Marco Regulatório das Organizações Sociedade Civil – MROSC.
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fim de sermos capazes de manter nossa sustentabilidade institucional sem grandes riscos à manutenção
financeira.
Outro pilar de grande importância para a manutenção da sustentabilidade institucional refere-se à sua equipe.
Com vistas a renovar, fortalecer e ampliar suas competências e habilidades, através de processos de trocas de
conhecimentos e aprendizados, serão implementados Programas Institucionais de Voluntariado e de Estágio.
Os voluntários poderão atuar em atividades específicas, a partir de convocações pontuais, ou poderão
colaborar de forma sistemática com o SEAPAC; os moldes e detalhamento deste trabalho serão construídos de
forma participativa com a equipe atual, de forma a atender às demandas de cada setor e sua capacidade de
orientação e acompanhamento destes novos colaboradores. Já a colaboração dos estagiários, advindos de
parcerias institucionais a serem estabelecidas ao longo do trienal, com renomadas instituições de ensino do
estado e com perspectiva de ampliação das áreas de atuação dos estudantes a serem contratados, deverá se
dar por meio de contratações constantes, podendo atuar em diversos setores da organização – Contabilidade,
Comunicação, Assistência Sociojurídica e Agroecologia. À toda a equipe deverá ser ofertada oportunidade de
formação continuada, para que esteja em constante atualização de seus conhecimentos.
3.3.1 Efeitos Esperados:
Espera-se, de cada Linha, os seguintes efeitos:
A 1ª LINHA aposta na melhoria das condições socioeconômicas e socioambientais de setores populacionais que
vivem em situação de vulnerabilidade no Semiárido do RN, priorizando aquelas que vivem nos Territórios do
Trairi e Alto-Oeste Potiguar. Espera-se que famílias e comunidades, que o Seapac pretende acompanhar no
novo triênio, consigam desenvolver sua produção, inspiradas nos princípios e práticas de transição
agroecológica; ampliem o acesso à água por meio do uso e implementação de tecnologias sociais –
equipamentos de captação de água para consumo humano, dessendentação animal e a produção; e sistemas
de reúso de águas cinza; constituam e consolidem suas Unidades Produtivas – de forma a gerar renda,
autonomia, segurança e soberania alimentar; resgatem e pratiquem a cultura da guarda de sementes nativas;
protagonizem a construção e troca de saberes entre si; vivenciem os princípios e práticas da economia solidária;
consigam a certificação de seus produtos e, assim, possam ampliar o acesso em espaços de comercialização e
se libertarem da figura do “atravessador”.
Ainda nesta Linha, almeja-se que, a partir do fortalecimento de suas Unidades Produtivas, as famílias possam
exercer sua cidadania ativa, promovendo e participando mais de suas organizações de base e,
consequentemente, ampliando a participação em Redes de organizações mais amplas e em outros espaços
societários, na perspectiva de potencializar e exercitar sua capacidade de incidência política, facilitar o acesso
a políticas e recursos públicos e defender seus direitos fundamentais. Por isso, propõe-se a formalização de
Redes de Organizações Sociais, começando pelos territórios onde iremos atuar: Seridó, Trairi e Alto-Oeste.
A 2ª LINHA investe, prioritariamente, na consolidação de sua atuação no meio urbano, por meio da promoção
da defesa de direitos negados e/ou violados de populações em situação de pobreza e extrema pobreza. Bem
como, na formação de agentes/lideranças para que possam atuar em seus espaços, com maior capacidade de
identificação, intervenção e encaminhamento de situações de exclusão e negação de direitos. O contexto em
que o Seapac atuará tem apresentado uma grande demanda da população em relação a essa problemática.
A proposta não é substituir ou assumir o papel do Estado mas, sim, ser um sinal de esperança e de
transformação na vida de milhares de pessoas alijadas e excluídas de seus direitos fundamentais. Assim, a
expectativa é contribuir para facilitar o acesso de pessoas/famílias aos seus direitos e possibilitar maior
conhecimento acerca dos benefícios e políticas socioassistenciais; maior empoderamento dos usuários para o
acesso aos serviços, programas e projetos socioassistenciais; promoção do exercício da cidadania ativa – com
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protagonismo e participação dos usuários nos espaços de controle social de políticas públicas; melhoria da
qualidade de vida e da dignidade das pessoas atendidas; e oportunizar espaços de mediação de conflitos.
A 3ª LINHA tem como foco a capacidade de incidência política, articuladora, mediadora, convocatória e
mobilizadora do próprio Seapac, que se assume enquanto ator social, respeitado por amplos setores da
sociedade civil e política em consideração ao seu histórico compromisso com as causas populares e a mudança
social. A ação de incidência política do Seapac se propõe, entre outros efeitos, contribuir para o funcionamento
efetivo de Conselhos de Políticas Públicas; maior empoderamento dos usuários para o acesso e conquista de
políticas públicas e direitos; aprovação e efetivação de proposições apresentadas pela sociedade civil, nos
espaços de proposição e controle de políticas públicas; possibilitar o diálogo horizontal entre as esferas públicas
e as organizações sociais; acompanhar de forma sistemática os editais públicos através de um corpo técnico
qualificado para evitar uso lesivo dos instrumentos legais; fortalecer as estratégias em Redes para potencializar
a capacidade propositiva e de incidência política em instâncias societárias e governamentais, em defesa da
manutenção e implementação de políticas socioassistenciais e convivência com o semiárido.
A 4ª LINHA enfatiza o fortalecimento do setor de desenvolvimento institucional do Seapac, que compreende a
consolidação do plano de captação de recursos; o aprimoramento do setor de comunicação; a formação
continuada da equipe técnica; e a criação de uma política de incentivo ao voluntariado e de recepção de
estagiários. O intuito de se trabalhar estas dimensões é, cada vez mais, aperfeiçoar sua organização interna,
ampliar e diversificar parcerias estratégicas e as fontes de captação; fortalecer a capacidade de atuação e a
qualidade dos serviços prestados à sociedade.
As quatro Linhas, mesmo que distintas e com efeitos específicos, se complementam e contribuem entre si para
o alcance dos efeitos esperados no projeto trienal.
OUTROS EFEITOS POSSÍVEIS
Efeitos sobre as relações de gênero:
Os objetivos e ações intencionadas neste trienal requerem acuidade quanto aos possíveis efeitos e riscos
inesperados, sejam eles positivos e/ou negativos. Fundamentados em experiências anteriores e na conjuntura
atual, arriscamos destacar alguns efeitos que podem ocorrer no decorrer do projeto.
A cultura machista e a invisibilidade do trabalho feminino ainda são fatores que determinam a relação de poder
do homem sobre a mulher, especialmente no meio rural, cuja realidade está presente em áreas onde atuamos.
A metodologia de trabalho com as Unidades Produtivas e o desenvolvimento da atividade agroecológica poderá
provocar, aos poucos, uma mudança real nas relações de gênero, possibilitando à mulher a participação, com
mais autonomia, no processo produtivo, gerencial e econômico do empreendimento familiar.
O diagnóstico situacional das famílias, indicam que o sistema produtivo realizado ao arredor da casa, espaço
prioritário das atividades agroecologias, é concretizado por mulheres (72%) e uma pequena parte pelos homens
(28%). Embora as mulheres estejam diretamente envolvidas no trabalho produtivo, a problemática da
desigualdade de gênero no campo ainda é grande. A sua força de trabalho é considerada somente “ajuda” na
mão de obra e no orçamento doméstico. Não é dada a mesma importância a elas, quando comparado com a
participação do homem na produção dos roçados, área de cultivos de sequeiro.
Cabe às mulheres, ainda, as tarefas do espaço privado, dos afazeres domésticos e ao arredor de casa. As
atividades do espaço público são realizadas na grande maioria (85%) pelos homens, como na comercialização
da produção e aquisição/compra de insumos.
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Embora tenha havido um avanço nas relações de gênero, na prática ainda é muito presente a discriminação das
mulheres. Os programas de tecnologias sociais (P1MC, P1+2) já utilizam uma estratégia que valoriza a mulher.
O cadastro das famílias, nestes programas, é feito preferencialmente em nome das mulheres, proporcionando
a elas o direito de serem protagonistas e beneficiarias diretas, contribuindo, assim, para seu empoderamento.
Além disso, o incentivo à comercialização da produção excedente das hortas, atividade que conta com número
expressivo de mulheres, poderá contribuir para sua autonomia econômica.
O estímulo à participação de mulheres nas organizações de base e nos fóruns municipais e microrregionais é
uma das preocupações do Seapac em todos os projetos. Com isso, espera-se contribuir para que suas demandas
específicas sejam consideradas nas ações de controle social e de proposição de políticas públicas e que elas
possam assumir, cada vez mais, funções nas comissões municipais e nas coordenações de fóruns, colaborando
diretamente na redução da desigualdade de gênero nas estruturas de poder.
A participação das mulheres nas reuniões, intercâmbios e atividades formativas poderá provocar o seu
autorreconhecimento como sujeitos políticos e capazes, pela oportunidade de poderem ser protagonistas nas
definições e prioridades que afetam suas vidas.
Efeitos sobre as relações geracionais:
A elaboração e implementação de Programas Institucionais de Voluntariado e de Estágio, ocorre em sintonia
com orientações legais sobre inclusão de voluntários e estudantes ao funcionamento das organizações da
sociedade civil, tendo como objetivo oportunizar aos voluntários e estudantes vivências práticas e experiências
de trabalho onde possam aplicar habilidades e conhecimentos acadêmicos à realidade social, permitindo sua
integração e participação no processo de desenvolvimento local e regional.
Ambas atividades poderão ser consideradas atividades de inclusão de gerações, seja de inclusão de jovens,
através das oportunidades de estágio, primeiro emprego e/ou voluntariado, seja a inclusão de pessoas que se
encontram na chamada terceira idade, em geral aposentadas, as quais representam uma parcela significativa
da população brasileira disponível e atuante em trabalhos voluntários.
As ações de integração de jovens, estudantes e voluntários, ao quadro de colaboradores do Seapac, ainda
podem ter um outro efeito bastante significativo e necessário ao desenvolvimento futuro da organização que
é o de visibilizar a instituição perante este público específico, despertando nele o interesse em participar e,
futuramente, a possibilidade de integrar-se ao seu quadro técnico. Inicia-se, assim, um necessário processo de
renovação de equipe e colaboradores, os quais terão a oportunidade de aprender com toda a experiência e
conhecimento técnico acumulados pelo Seapac, nestes 25 anos de atuação, bem como trarão novos conceitos
e a modernização de metodologias, práticas e da própria comunicação institucional.
Efeitos de agravamento ou mitigação de injustiças e conflitos:
Neste trienal o Seapac pretende reforçar e consolidar suas ações na zona urbana, em decorrência das inúmeras
situações de injustiça social, violação e negação de direitos que afetam diretamente as populações mais
vulneráveis. O trabalho será pautado no atendimento sociojurídico, por meio de uma equipe qualificada e
multidisciplinar, em parceria com um conjunto de atores sociais, tendo como foco principal pessoas/famílias
em situação de pobreza e extrema pobreza.
Outra frente a ser priorizada é a luta das famílias atingidas pelas obras da barragem Oiticica, que tem gerado
casos de disputa, conflitos e desrespeito aos direitos socioambientais daquela população. O Seapac continuará
o processo de assessoramento; mediação de conflitos; negociação com o ente público, de forma permanente.
Complementando estas ações, promoverá momentos de formação em temáticas diversas para este segmento,
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na perspectiva de ampliar a capacidade de incidência política em defesa de seus direitos e maior autonomia
nas relações com o poder público.
Nos espaços macro, continuará a exercer seu papel – como ator político e social – em Conselhos/Fóruns e Redes
de organizações, formulando, propondo, mediando, exercendo o controle social e a defesa de direitos. Dentre
estes, destaca-se a atuação direta na diretoria do Comitê da Bacia Hidrográfica Piancó-Piranhas-Açu,
acompanhando e mediando conflitos em decorrência da crise hídrica, mas, também, propondo medidas
mitigatórias e cobrando ações emergentes por parte do poder público.
Neste contexto, espera-se contribuir para o empoderamento dessas populações e facilitar o acesso a direitos
que, historicamente, lhes têm sido negados e/ou violados, promovendo a justiça social e a dignidade humana.
3.3.2 Possíveis Riscos:
Analisando os cenários, avaliamos possíveis riscos que poderão influenciar o alcance dos objetivos e efeitos
esperados. Alguns são de ordem externa – pelos quais não temos governança. Outros, poderemos neutralizar
por meio de estratégias de atuação e cooperação com outros atores, conforme segue:
Principais Riscos:
a) Quanto à atuação com as Unidades Produtivas Familiares:
 Estiagem prolongada;
 Influência de outras propostas de produção agrícola,
implementadas pelo poder público;
 Pacotes orgânicos;
 A contaminação das sementes crioulas por transgênicos;
 Cooptação das lideranças comunitárias pelos esquemas
tradicionais da política municipal.
b) Quanto ao trabalho na esfera da defesa de direitos:
 Profissionais da advocacia questionando a assistência jurídica
gratuita prestada pelo Seapac;
 Entendimento dos serviços socioassistenciais de que a ação é
assistencialista e que compete com a responsabilidade do
Estado;
 Não governabilidade do Seapac sobre a resolução dos casos
encaminhados.
c) Quanto à ação de incidência direta do Seapac:
 Conclusão das obras físicas da barragem de Oiticica sem
respeitar os direitos dos atingidos;
 Fragilização da força política das organizações da sociedade
civil na reivindicação e negociação de políticas públicas junto
ao poder público;
 Risco de não implementação do Plano de Recursos Hídricos e
Falta de Recursos orçamentários para o funcionamento do
Comitê da Bacia Hidrográfica Piancó/Piranhas/Açu;
 Não comprometimento dos governos municipais em relação à
atuação da Agência de Desenvolvimento Sustentável do
Seridó - ADESE, como instrumento fomentador do
desenvolvimento da região;
 Risco de os Conselhos não darem respostas concretas aos
encaminhamentos ordenados pelos seus membros, em
função da falta de interesse e controle social por parte da
sociedade civil e da falta de comprometimento e respeito do
poder público para com o Conselho.

Como reagir:

 Trabalhar a proposta política pedagógica da
agroecologia, como forma de mitigar os efeitos
decorrentes dos possíveis riscos;
 Trabalhar a proposta política pedagógica de
fortalecimento e autonomia das organizações
comunitárias.
 dialogar com todos os envolvidos do projeto,
publicizando as ações e demarcando o papel e o
limite do Seapac em relação aos serviços
socioassistenciais prestados por ele e a
responsabilidade do agente público.

 Manter a assessoria direta ao movimento dos
atingidos pela obra da barragem Oiticica,
fortalecendo o protagonismo das famílias no
controle social e na incidência política em defesa de
seus direitos;
 Fortalecer a unidade da rede de organizações da
sociedade civil, visando qualificar a intervenção
política na defesa de interesses comuns, em vista ao
desenvolvimento dos grupos e comunidades;
 Mobilizar e sensibilizar os agentes públicos em
função do fortalecimento e funcionamento da
Agência do Seridó – ADESE;
 Provocar e apoiar capacitação de membros da
sociedade civil para uma atuação política eficaz e
qualificada nos conselhos de políticas públicas;
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d) Quanto ao desenvolvimento institucional:
 Falta de atratividade das causas do SEAPAC para potenciais
doadores e campanhas de captação de recursos;
 Insuficiente adesão de pessoas físicas e empresas às
campanhas de captação;
 Incerteza econômica com possível retração de potenciais
doadores.
 Diminuição de chamadas públicas para o terceiro setor.







Trabalhar temáticas específicos de alto grau de
atratividade nas campanhas de captação de
recursos e durante os encontros com potenciais
doadores (exemplo: meio ambiente, água, acesso
à educação adequada para crianças rurais, etc.).
Fortalecer a imagem e credibilidade do SEAPAC
perante os potenciais doadores/possíveis
parceiros, através de uma contínua e assertiva
comunicação institucional.
Fortalecer a captação através de outras fontes
que não recursos públicos, diversificar as fontes
(pessoas físicas e jurídicas, eventos, etc.).

3.4 Composição da equipe do Projeto

Qte

Função

Formação

01

Coordenador

01

Gerente
Financeiro

Direito –
Especialista em:
Direito e Processo
do Trabalho e
Desenv. Rural

Contabilidade




Formação Comunicação
social,
preferencialmente
com habilitação em
Jornalismo

01

Gerente de
Comunicação

01

Técnico

Serviço Social

01

Técnica

Agronomia:
Especialista em
Extensão Rural para
desenv. Sustentável

01

Técnico

Agronomia

01

Técnico

Historiadora/
Bacharel em Direito

Experiência profissional
Terceiro Setor - Aspectos
Jurídicos, Gestão e Captação
de Recursos/Gestão de
Pessoas/Educação Popular
/Direitos Humanos e Sociais/
Ensino Social da Igreja
Católica
Contabilidade do Terceiro
Setor/Licitação pública
(Pregoeiro)/ Prestação de
contas de fundos públicos
(contratos, convênios etc)
Experiência profissional
- planejamento estratégico de
comunicação institucional
/experiência no terceiro
setor/ gerenciamento de
mídias sociais / noções
básicas design gráfico, rádio e
produção audiovisual
Gênero/Economia solidária
/Educação popular
/Organização comunitária
/Gestão de projetos
Políticas Públicas/ Economia
solidária/ Educação popular/
Desenv. Rural/Organização e
gestão comunitária
Agroecologia/Economia
solidária/Educação popular/
Organização e gestão
comunitária/ Tecnologia de
convivência com o semiárido
Gestão de Políticas
Públicas/Economia
Solidária/Educação popular/
Organização e gestão

Relação de
trabalho

Tempo
de
trabalho

Fonte
de
financ.

Funcionário

20h/
semanais

Misereor

Funcionário

40h/
semanais

Misereor

Funcionário

40h/
semanais

Misereor

40h/
semanais

Misereor

Funcionária

40h/
semanais

Misereor

Funcionário

40h/
semanais

Misereor

40h/
semanais

Recursos
Próprios

Funcionário

Funcionário
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01

Coordenador
de Proj. de
convivência
com o
semiárido

Agronomia

01

Articulador

Agronomia

01

Técnico de
Apoio

Letras – Especialista
em Linguística

01

Técnica de
Apoio

Administração

01

Técnico

01

Auxiliar
Administrativo

02

Animadores

Economia

Administração

2º Grau completo

comunitária/Tecnologia de
convivência com o semiárido
Gestão de Projetos,
Licitações públicas e
(Pregoeiro)/ Educação
popular/ Tecnologia de
convivência com o semiárido/
Organização e gestão
comunitária
Políticas Públicas/ Meio
Ambiente/Educação popular/
Desenv. Rural/Tecnologia de
convivência com o semiárido
Elaboração e Sistematização
de relatórios e projetos
/Revisão e diagramação de
textos/Redação oficial
Gestão administrativa/
Informática, Associativismo/
Elaboração de projetos/
Convivência com o semiárido
Comércio solidário/Educação
popular/Organização e gestão
comunitária/Gestão de
projetos
Gestão administrativa/
Informática, Associativismo/
Elaboração de projetos/
Convivência com o semiárido
Organização e mobilização
comunitária/Convivência com
o Semiárido/Informática

Funcionário

40h/
semanais

Recursos
Próprios

Funcionário

40h/
semanais

Recursos
Próprios

Funcionária

40h/
semanais

Recursos
Próprios

Funcionária

40h/
semanais

Recursos
Próprios

40h/
semanais

Recursos
Próprios

Funcionária

40h/
semanais

P1MC

Funcionários

40h/
semanais

P1MC

Funcionário

3.5 Estratégias de planejamento, monitoramento, avaliação e sistematização no projeto (Processo de M&A)
As estratégias utilizadas para a execução do Planejamento, Monitoramento e Avaliação do projeto seguirá uma
lógica de atividades anuais, abrangendo todo o período do projeto trienal, que são:
 Levantamento das demandas dos Grupos/Diagnóstico situacional;
 Construção do Plano Operacional Anual – POA;
 Oficinas de monitoramento semestrais;
 Reuniões semanais da equipe para registro de atividades e planejamento das agendas de trabalho;
 Reuniões trimestrais da coordenação com a equipe técnica;
 Oficinas de avaliação e sistematização anuais;
 Oficina de avaliação do projeto no final do triênio.
O planejamento acontecerá a cada início de ano, numa metodologia participativa, em que serão ouvidas
representações de beneficiários e parceiros estratégicos para revisão do plano trienal e construção do Plano
Operacional Anual/POA, abarcando as demandas e prioridades dos Grupos.
As oficinas de monitoramento ocorrerão a cada semestre a fim de manter o foco nos objetivos propostos,
comparando o desempenho real versus o que foi planejado, determinando ações preventivas ou corretivas,
quando for o caso, e identificando as áreas que exigem maior atenção da equipe. Embora seja semestral, o
monitoramento não se restringirá a um momento específico, mas será um processo contínuo de observação,
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análise e aprendizagem, fornecendo os elementos necessários para a elaboração dos relatórios e a tomada de
decisão acerca de eventuais medidas corretivas no projeto para obtenção do resultado desejado.
Nesta etapa, as informações geradas pelo monitoramento serão partilhadas e discutidas com os participantes
– beneficiários, técnicos e coordenação – possibilitando um espaço para troca de experiências e opiniões,
críticas, inovações e criatividade. Portanto, espera-se, com isso:
 Confrontar objetivos e ações planejadas com objetivos e ações realizadas;
 Verificar a necessidade de fazer novos ajustes no plano;
 Realizar eventuais ajustes na metodologia de trabalho ou na projeção de estratégias de sua
implementação;
 Documentar as observações e apreciações, tanto dos Grupos quanto da Equipe, para a elaboração do
relatório de avaliação anual.
Quanto à avaliação do Projeto, ela acontecerá ao final de cada ano, somando-se aos resultados da avaliação
processual que acontecerá ao final das atividades planejadas, em que a equipe provocará uma reflexão
avaliativa acerca do trabalho realizado, envolvendo os grupos e eventuais parceiros, facilitando o registro
cumulativo das experiências, aprendizados e efeitos. Os objetivos específicos, indicadores de efeito e meios de
verificação serão utilizados como referenciais para medir o alcance dos resultados esperados.
No final do trienal, o Seapac fará uma avaliação global – dos três anos – para elaboração do relatório de
conclusão do projeto.
4. PERSPECTIVAS/SUSTENTABILIDADE:
Pensar uma proposta de projeto pressupõe refletir, imediatamente, a sua exequibilidade em todos os aspectos,
inclusive quanto à manutenção de suas ações e efeitos pós-execução. O conhecimento prévio da realidade
onde o Seapac vai atuar e as relações construídas com os grupos e outros atores externos são estratégias
determinantes para balizar o grau de sustentabilidade do projeto em foco.
O escopo característico da proposta é o desenvolvimento da agricultura familiar de base agroecológica, o
empoderamento e o protagonismo dos Grupos no exercício da cidadania ativa e na consecução de seus direitos
socioambientais, num universo que envolve recursos financeiros, pessoas e organizações públicas e sociais na
perspectiva do alcance das atividades e objetivos planejados.
Neste sentido, a incidência no controle e proposição de políticas públicas tem sido uma das estratégias
adotadas pelo Seapac para o alcance da sustentabilidade dos efeitos positivos gerados pela sua ação junto aos
Grupos e populações mais vulneráveis, foco de sua atuação no território potiguar. Entende-se que a luta
coletiva na defesa e conquista de políticas públicas é um dos caminhos para reforçar, complementar e manter
os efeitos gerados pela ação do Seapac e as conquistas dos Grupos beneficiários.
Ao longo da execução dos Projetos tem se firmado parcerias relevantes que potencializam e ampliam as ações
realizadas, oportunizando maior impacto e sustentabilidade de seus efeitos junto aos Grupos beneficiários.
Nesta premissa, temos os Grupos como os primeiros parceiros de nossa ação, com os quais construímos e
executamos a proposta de trabalho, gerando a adesão, sintonia e corresponsabilidade mútua pelas tarefas e o
alcance dos objetivos propostos.
O sentimento de pertença e o envolvimento prático dos Grupos, no projeto, contribuem para reforçar o
compromisso pela continuidade das ações empreendidas e, consequentemente, pelos resultados aferidos
durante o processo de execução. A metodologia participativa, adotada pelo Seapac, colabora para o
engajamento dos beneficiários em todas as etapas do projeto, garantindo a perenidade do trabalho realizado
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nas bases, muitas vezes replicado para outras comunidades, o que gera novas demandas e envolvimento de
outros atores sociais, agregando qualidade e avanços às conquistas sociais pretendidas.
Concomitantemente, articulamos parcerias com instituições nacionais e internacionais – governamentais e não
governamentais, que atuam em consonância com a proposta de trabalho, criando-se uma conjunção de
esforços – recursos financeiros e humanos, técnicos, logísticos, material – em torno de uma causa comum,
estabelecendo um processo de comunicação entre todos os envolvidos, compartilhando as necessidades e
prioridades demandadas pelos Grupos beneficiários, com critérios e mecanismos de comunicação
transparente, construindo um pacto de compromisso mútuo em relação aos objetivos e resultados das ações
empreendidas.
4.1 Sustentabilidade do prosseguimento das atividades:
Com base no exposto acima, contaremos com parcerias institucionais que apoiarão ações relacionadas à
infraestrutura, produção, formação, assistência técnica, desenvolvimento de políticas públicas
complementares, logística, entre outros.
Nesta perspectiva, poderá se continuar contando com o apoio governamental, nas três esferas, com algumas
parcerias internacionais, iniciativas privadas e com as Dioceses e Sindicatos:
 Secretarias Estaduais do RN (SETHAS e SAPE/RN); Pronaf (Gov. Federal); Emater/Emparn; MDS/MDA;
Agência Nacional de Águas-ANA; Chamadas públicas do Governo Federal, em torno da sustentabilidade
socioambiental; Prefeituras municipais; Conselhos de políticas públicas – municipais e estadual: apoio
financeiro para o desenvolvimento produtivo e organizacional; capacitação; logística para atividades;
infraestrutura comunitária; (instituições governamentais);
 Ministério Público, Organização dos Advogados do Brasil -OAB, Promotoria Pública – assessoria
(instituições governamentais);
 Conferência Episcopal Italiana (CEI) e Adveniat – apoio financeiro para processo produtivo;
infraestrutura hídrica; organização comunitária; formação; assessoria técnica e sociojurídica
(instituições internacionais);
 AP1MC/ASA Brasil e ASA Potiguar – contratos/apoio na mobilização e articulação de atividades
(Sociedade civil);
 Rede Xique-Xique – apoio à comercialização e certificação da produção (sociedade civil);
 Universidades – UFPB, UFRN, UERN, UFERSA – pesquisa/assessoria técnica/formação/estagiários
(instituições públicas);
 Dioceses/Paróquias (apoio à infraestrutura de 03 Escritórios Territoriais do Seapac) e Sindicatos (apoio
logístico e de mobilização social).
4.2 Atividades de mobilização de recursos e para fortalecimento da autonomia financeira:
Conforme já vimos trabalhando no trienal anterior, pretende-se continuar desenvolvendo:
 O Plano de Mobilização de Recursos do Seapac, com a implementação de campanhas de doação,
investindo nos setores empresariais e na captação via pessoas físicas;
 A captação de recursos via Chamadas Públicas;
 Parcerias com organizações internacionais.
Para assegurar a expertise institucional nesta área, o Seapac manterá o processo de formação da equipe de
desenvolvimento institucional para o aprimoramento de sua performance no campo da gestão, captação e
comunicação, e buscará ampliar a equipe de comunicação, visando ao aumentado da visibilidade da entidade
por meio da publicização de sua missão, ações e resultados.
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5. Orçamento e Plano de Financiamento
Despesas / Receitas

Contribuição
MISEREOR/KZE

Contribuição
de terceiros*

Contribuição
própria

Total

(em moeda
nacional).

(em moeda
nacional).

(em moeda
nacional).

(em moeda
nacional).

1. Medidas de construção (o terreno deve ser
disponibilizado pela organização parceira
como contribuição local extra-orçamental)

Subtotal Custos de construção

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pessoal com vínculo empregatício (por
funções)
salários incl. encargos sociais, por
pessoa. Pessoal a tempo parcial:
Indicar a carga horária e a
remuneração bruta em regime de
tempo integral
01 Coordenador institucional
01 Gerente de finanças e controle
01 Gerente de Comunicação
07 Técnicos
02 Técnicos de apoio
02 Animadores
01 Auxiliar administrativo
Contabilidade

400.960,00
400.960,00
400.960,00
1.017.520,00
0,00
0,00
0,00
216.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
1.451.520,00
398.720,00
120.213,33
30.800,00
0,00

400.960,00
400.960,00
400.960,00
2.469.040,00
398.720,00
120.213,33
30.800,00
216.000,00

Subtotal Pessoal

2.436.400,00

0,00

2.001.253,33

4.437.653,33

Reuniões, cursos, oficinas
intercâmbios, encontros, seminários

737.686,00

0,00

245.985,00

983.671,00

Subtotal Medidas previstas

737.686,00

0,00

245.985,00

983.671,00

2. Despesas não recorrentes (aquisições)
Subtotal Aquisições
3. Pessoal
3.1

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.2

4. Medidas previstas
Custos correntes
4.1
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5. Administração do projeto
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Auditoria
Despesas com espaço físico: aluguel,
eletricidade, manutenção do edifício
Comunicação: Telefone, internet, etc.
Mobilidade: manutenção de veículos,
custos operacionais para veículos
Material de consumo para operação,
administração, logística, etc.

Subtotal Administração do projeto

39.000,00

0,00

0,00

39.000,00

102.900,00

0,00

77.100,00

180.000,00

76.334,00

0,00

71.626,00

147.960,00

67.680,00

0,00

45.360,00

113.040,00

0,00

0,00

460.800,00

460.800,00

285.914,00

0,00

654.886,00

940.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.460.000,00

0,00

2.902.124,33

6.362.124,33

6. Avaliação
(encomendada pela organização parceira e
executada por um(a) consultor(a) externo(a))

Total
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ANEXO:
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES – TRIENAL 2019-2021
LINHA 1 - MUDANÇAS CLIMÁTICAS E AGROECOLOGIA
OBJETIVOS:
INDICADORES:
1. Agricultores familiares do semiárido potiguar produzindo a partir de 1.1 Pelo menos 35% das famílias acompanhadas produzindo em processo de
princípios agroecológicos e participando ativamente em espaços de transição agroecológica
organização social.
1.2 Pelo menos 50% de famílias sensibilizadas e participando ativamente dos espaços de
organização social, incidindo nas políticas públicas para a agricultura e promovendo o
acesso dos grupos beneficiários a medidas de convivência com o semiárido

Ações/Atividades

Quant.
2019

Cronograma
2020
2021

ACOMPANHAMENTO TÉCNICO ÀS UNIDADES PRODUTIVAS FAMILIARES
Encontro estadual para apresentação do projeto e discussão da proposta, com as famílias a serem acompanhadas nos dois
territórios –Trairi e Alto-Oeste;
Encontros de socialização, avaliação e monitoramento com as famílias acompanhadas;
Encontro estadual de avaliação e socialização de experiências e resultados;
Curso modular (10 módulos) sobre juventude e agroecologia - Princípios, Práticas, Organização, Comercialização, metodologias,
classes sociais;
Dias de partilha - saberes e sabores (quintal produtivo, diversidade, saúde do solo, manipulação de alimento, sementes, economia
solidária ....) dia de campo a cada dois meses
Visitas tecnicopedagógicas e de monitoramento - acompanhamento sistemático às 91 UPFs - 1 por mês x 10 meses;
Intercâmbios intermunicipais para conhecer experiências agroecológicas
Visitas de monitoramento dos diagnósticos familiares – redesenho da realidade ao final de cada ano
ACOMPANHAMENTO ÀS ORGANIZAÇÕES DE BASE E FÓRUNS
Reuniões de acompanhamento as organizações comunitárias - 12 Organizações de base - 3 reuniões para: planejamento,
monitoramento e avalição;
Participação nas reuniões dos fóruns municipais – bimestral
SISTEMAS DE REÚSO DE ÁGUAS CINZA - POR FAMILIA
Implantação de reúso de águas cinzas nas 91 Unidades Produtivas Familiares
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1

1

0

0

5
1
10

5
0
2

0
4

1
4

150

60

60

30

2.730
15
182

910
5
0

910
5
91

910
5
91

108

36

36

36

90

30

30

30

91

56

36

0

39

IMPLANTAÇÃO DE FEIRAS AGROECOLÓGICAS
Implantação de 4 feiras agroecológicas – comunid. Serra Verde; Campo Redondo e Encanto
CERTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO FAMILIAR
Formação para certificação da produção agroecológica

LINHA 2 - CIDADANIA E DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS
OBJETIVOS:

4

4

0

0

5

1

3

1

INDICADORES:

2. Famílias em situação de vulnerabilidade social fortalecem seu 2.1 60 pessoas/famílias com processos administrativos/Jurídicos encaminhados
protagonismo na defesa dos seus direitos de cidadania
para garantia de seus direitos
2.2 35 agentes/lideranças capacitadas e, pelo menos, 30% atuando na
identificação de casos de violação e negação de direitos e encaminhando-os às
instâncias competentes
Quant.
Cronograma
2019
2020
2021

Ações/Atividades
FORMAÇÃO DE AGENTES/LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS
Cursos modular para formação de 35 agentes/lideranças comunitárias – em Caicó
Reuniões com os agentes para acompanhamento, monitoramento e avaliação - Caicó

7
7

7
1

0
3

0
3

120

40

40

40

60
10
1

20
0
0

20
5
0

20
5
1

4

4

0

0

15
3

5
1

5
1

5
1

IDENTIFICAÇÃO DE SITUAÇÕES DE NEGAÇÃO E VIOLAÇÃO DE DIREITOS
Visitas e diligências para reconhecimento e encaminhamento de demandas – em Caicó

ATENDIMENTO SOCIOJURÍDICO
Atendimentos/Acompanhamento sociojurídicos a famílias/pessoas em situação de vulnerabilidade social – em Caicó
Palestras formativas sobre temas: trabalho infantil e direitos sociais - em comunidades rurais e urbanas – em Caicó
Encontro de avaliação de impactos dos resultados junto às pessoas/famílias atendidas – serviço sociojurídico
ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA AO FÓRUM MUNICIPAL DE USUÁRIOS DO SIST. ÚNICO DA ASSIST. SOCIAL – FMUSUAS
Oficinas modulares com membros do FMUSUAS sobre a política de assistência social – programas e serviços e benefícios
socioassistenciais, controle social – 04 módulos – 4h cada um - Caicó
Reuniões de acompanhamento e assessoria ao FMUSUAS - Caicó
Reuniões de planejamento, monitoramento e avaliação com o FMUSUAS
Serviço de Apoio aos Projetos Alternativos Comunitários – SEAPAC
CNPJ: 70.035.209/0001-76
Endereço: Rua Trajano Murta – 3317 – Candelária – CEP: 59065-290 - Natal-RN - Brasil
Site: www.seapac.org.br – E-mail: seapac.estadual@seapac.org.br – Telefone: 055 (84) 3211-4491
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ACOMPANHAMENTO AO MOVIMENTO DOS ATINGIDOS PELA BARRAGEM
Seminário sobre Agua como um direito humano e um bem comum da natureza
Seminário sobre uso de venenos e seus impactos negativos no meio ambiente e na pessoa humana
Curso sobre soberania e segurança alimentar e nutricional
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LINHA 3 - INCIDÊNCIA POLÍTICA DO SEAPAC NA SOCIEDADE E NO ESTADO RN
3. Organizações de base fortalecidas institucionalmente pela formalização de
Redes de Organização

3.1 Pelo menos três organizações de bases formalizadas em Redes de Organização e aptas
a captarem recursos públicos

Ações/Atividades

Quant.
2019

Cronograma
2020
2021

IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ORGANIZAÇÕES DE BASE – DA AGRICULTURA FAMILIAR
Encontros territoriais para atualização do diagnóstico de associações comunitárias
Encontros territoriais de associações para fomentar o processo de discussão, sensibilização e concepção para criação de Redes –
Territórios do Seridó, Trairi e Alto-Oeste
Oficinas territoriais de formação sobre temáticas relacionadas à legislação (MROSC) e à gestão de organizações sociais
Encontros para formalização das Rede – em cada Território
Encontro estadual com as Redes Territoriais formalizadas para avaliação, monitoramento e planejamento
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