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Estratégia de saída

Componente Social

Os resultados sociais a partir dos treina

mentos, capacitações, intercâmbios e as

sessoria técnica 

Componente Técnico Componente Político

Contratação de Assistência 

Técnica, Parceria com 

UFCG, COOPERAR, 

EMPAER e SUDEMA 

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 crescimento de suas cadeias produtivas a fim de

garantir o desenvolvimento das comunidades.



Estratégia de saída
Enfoque

Componente Técnico

Práticas de produção sustentável, com foco no 

aumento da produção animal, melhores práticas 

de manejo de solo e atividades agrícolas.

Práticas de uso sustentável dos recursos naturais,

novas técnicas para usar e reutilizar água,

convivência com o Semiárido incorporadas pelas

comunidades.



Parceria com a UFCG para a          

elaboração de memorial descritivo 

das agroindústrias (setor de  

engenharia do Procase), elaboração 

de manuais de boas práticas, e 

oferta de curso de boas práticas de 

fabricação.

- Aquisição de Itens de apoio a

divulgação e comercialização;

- Cooperação para fomento a ações

de reforço para comercialização com

a SESAES;

- Fomento a participação dos grupos

nas chamadas públicas do PAA e

PNAE

Parceria para instrumentos de

gestão ambiental que auxiliem no

desenvolvimento dos

empreendimentos da agricultura

familiar apoiado pelo Procase.

Apoio nos campos irrigados com

água do Rio São Francisco.

Estratégia de saída
Principais resultados 

Parcerias:

Universidade Federal de Campina 

Grande - UFCG

Superintendência de Meio Ambiente 

do Estado da Paraíba- SUDEMA e   

Agência Executiva de Gestão das   

Águas - AESA

Secretaria Executiva de Segurança 

Alimentar e Economia Solidária -

SESAES



Estratégia de saída
Principais resultados 

Formalização de Termo de Cooperação Técnica com o Projeto Cooperar do Estado da Paraíba –

PB Rural Sustentável, com objetivos:

Inserção de mercados a grupos apoiados pelo Procase e que 

serão beneficiados pelo Projeto Cooperar;

Apoio ao fortalecimento da comercialização dos grupos produtivos estruturados      

pelo PROCASE;

Acompanhamento e continuidade das ações produtivas iniciadas pelo Procase para Cooperativas e 

associações; 



Estratégia de saída
Principais resultados 

Formalização de Termo de Cooperação Técnica com a Empresa Paraibana de Pesquisa,

Extensão Rural e Regularização Fundiária – EMPAER , com objetivos:

Assessoria técnica com acompanhamento regular; 

Encaminhamentos e orientações para a regularização de agroindústrias;

Orientação quanto a gestão dos dessalinizadores, dos empreendimentos produtivos, campos         

irrigados de palma forrageira e SAF´s;



Estratégia de saída
Atividades de transição  

As atividades de transição do componente técnico:

i) Finalização de cadastro de famílias beneficiárias;

ii) visitas técnicas regulares;

iii) encaminhamento para a regularização das agroindústrias;

iv) orientação quanto a gestão dos dessalinizadores;

v) orientação quanto ao cultivo da palma forrageira, uso das águas nos sistemas de

irrigação e SAF´s.



Estratégia de saída
Enfoque

Componente Político

Garantir o acesso a mercados estáveis dos e

mpreendimentos apoiados pelo PROCASE

Mobilizar agricultores e agricultoras e artesãos 

e artesãs do Estado que tem potencial para pro

dução e comercialização de produtos para se or

ganizarem 



Aquisição de Itens de apoio para comercialização:

i) Aquisição de van, reboque, freezer, tendas e 

barracas de feiras;

ii) Elaboração de mapa de distribuição dos itens aos 

parceiros para implantação/reforço de feiras;

iii) Elaboração de agenda de participação em eventos 

para demonstração dos produtos da agricultura familiar

Estratégia de saída
Principais resultados 



Termo de Cooperação para fomento a ações de reforço para comercialização com a SESAES: 

i) Realização de Mostra da Agricultura Familiar;

Estratégia de saída
Principais resultados 



Termo de Cooperação para fomento a ações de reforço para comercialização com a SESAES: 

ii) Aquisição de equipamentos para reforço das casas de economia solidária

Estratégia de saída
Principais resultados 



Fomento a participação dos grupos nas chamadas públicas do Programa de Aquisição de Alime

ntos (PAA) e Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE): i) Participação da chamada 

do PNAE estadual do PAA estadual;

Novos Financiamentos permitir o acesso a linhas de apoio financeiro para complementação 

de  investimentos realizados pelo PROCASE. Os diálogos com parceiros para novos 

financiamentos incluem o Banco do Nordeste, Cooperar e Empreender.

A sustentabilidade após o termino do projeto prevê o acesso continuado aos mercados 

institucionais por meio de acesso de grupos nas chamadas públicas do PAA estadual e PNAE, 

compra pública direta, etc.

Estratégia de saída
Principais resultados 



Estratégia de saída
Perspectiva pós-termino do projeto

A sustentabilidade após o termino do projeto inclui:

i) Articulação interinstitucional de parcerias estabelecidas ou em construção, a qual

permitira continuidade das ações do Procase;

ii) Certificação das agroindústrias das comunidades atendidas pelo projeto;

iii) Continuidade dos investimentos produtivos para melhorar os fluxos produtivos;

iv) Organização e apoio para continuidade para inserção de mercado de grupos produtivos;

v) Apoio nos licenciamentos ambientais e campos irrigados pelas água do Rio São Francisco.
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