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Objetivos
Contribuir para o desenvolvimento rural sustentável do semiárido

paraibano, reduzindo os atuais níveis de pobreza rural e fortalecendo as ações de

prevenção e mitigação da desertificação em sua área de intervenção.

Desenvolver o capital humano e social, apoiando a capacitação

técnica e vocacional da juventude rural;

Melhorar a produção agrícola e não agrícola, o acesso aos mercados e as

capacidades organizacionais da agricultura familiar, e dos empreendimentos rurais;

Prevenir e mitigar os efeitos da desertificação, promovendo o gerenciamento
sustentável



COMPONENTES

Desenvolvimento Humano e Capital Social.

Desenvolvimento Produtivo e Inserção no Mercado

Gestão Ambiental e Convivência com o Semiárido

Gestão Administrativa e Financeira

Monitoramento e Avaliação



Estratégia de saída

Componente Social

Os resultados sociais 

a partir das capacitações, 

intercâmbios, treinamentos

e assessoria técnica 

Componente Técnico Componente Político

Contratação de Assistência 

Técnica, Parceria com 

CEDRS,COOPERAR, 

EMPAER, SEMDH, 

SESAES,SUDEMA,UFCG

Aquisição de itens de apoio para 

comercialização, elaboração TCT com a 

SESAES, participação no PAA e PNAE. 

O PROCASE tem firmado parcerias importantes na busca de articular a estratégia de saída

para a manutenção das ações visando o fortalecimento organizativo, a inserção nos canais

de comercialização e a incidência política..



Estratégia de saída

ENFOQUES

97 projetos produtivos, 461 Campos 
Irrigados e 61 dessalinizadores

46% Mulheres titulares 

14%  Inserção Jovens

3% Comunidades Quilombolas 



Incorporação pelas equipes técnicas das temáticas equidade de 
gênero e de raça 

23 Grupos produtivos liderados por Mulheres – 24% dos PPs

Instalação de Cozinha Escola para produção e para formação de 
mulheres, de jovens e intercâmbios de experiências.

Grupos de mulheres produzindo em quintais com uso de 
tecnologia social de reuso de águas cinzas.

Mulheres são maioria nas comissões de licitações

Aumento de 75% de comunidades reconhecidas e 
certificadas como quilombolas 

Intercâmbios organizativos e culturais  e auto-organização  
Ocupação dos espaços de poder 

Capacidades instaladas em Grupos e 

Comunidades



Capacidades instaladas em Grupos e 

Comunidades

Adoção das Cadernetas Agroecológicas 
pelas agricultoras  

Capacitação das técnicas/os e agricultoras 
multiplicadoras  para uso das Cadernetas 
Agroecológicas

Criação de Grupos de jovens

Fundo Rotativo Solidário  

Participação nos Espaços de Poder 

Maior inserção em suas comunidades 

Acesso a educação superior  (jovens  bolsistas)

Fortalecimento das capacidades técnicas a partir 
das experiências no GT de Focalização.



Institui grupo de Trabalho 

permanente de gênero, geração raça 

e etnia para proposições, 

monitoramento e intervenções destin

adas ao meio rural da PB

Centro de Referência do Artesanato do

Cariri;

Participação nos Salões de Artesanato

do Estado e em eventos locais e

nacionais.

Parceria no atendimento às Comunida

des Quilombolas, no enfrentamento à

violência contra as mulheres, tendo co

mo instrumentos o Projeto Tecendo Re

des e o Centro de Referência Inter

municipal de atendimento às mulheres

do Cariri.

Estratégia de saída
Principais resultados 

Parcerias:

Conselho Estadual de 

Desenvolvimento Rural Sustentável
Secretaria de Estado da Mulheres e 

Diversidade Humana

PAP- Programa de Artesanato da 

Paraíba



Coordenação

Aristeu Chaves

Gerência de Monitoramento e Avaliação

José Rocha

Gerência Administrativa e Financeira

André Cantalice

Gerência de Desenvolvimento Produtivo e Inserção de Mercado 

Nicholas Queiroz

Gerência de Desenvolvimento Humano e Capital Social

Aparecida Henriques

Gerência de Gestão Ambiental e Combate à Desertificação

Wallene Cavalcante


