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INFORMAÇÕES 

Nome da comunidade: 
 

______________________________________________________ 

Nome da associação local: 
 

______________________________________________________ 

Data de formação: 
 

______________________________________________________ 

Número de associados: 
 

______________________________________________________ 

 



 

 APRESENTAÇÃO 

 

lá! A Agenda de Planejamento Rural Estratégico (PRE) 
foi criada para incentivar a sua Associação a traba-
lhar com planejamento. Sua es-

trutura foi montada pensando no pas-
so a passo que se deve seguir para 
colocar os projetos no papel e, em se-
guida, na prática. Saber o que quer fa-
zer, como começar, quem procurar, 
quanto tempo para acontecer, quem 
irá se responsabilizar, quanto custará, e outras questões, 
são de grande importância para ter sucesso no que se pre-
tende realizar. 
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Esta Agenda tornará as reuniões da Associação mais inte-
ressantes, pois mensalmente, com o planejamento em 
mãos, os associados terão a oportunidade de acompanhar 
o andamento dos projetos e traçar novos objetivos. 

O termo “PRE” é abreviatura de Agenda de Planejamento 
Rural Estratégico, mas na língua portuguesa este termo 
significa um prefixo que se une a outras palavras para de-
terminar o que vem antes. De igual forma, a PRE sugere 
uma antecipação de ideias e o que fazer para colocá-las 
em prática. 

“Planejar é muito 
importante para ter 
sucesso no que se 
pretende realizar”. 

O 



O QUE É PLANEJAMENTO? 

É o ato de organizar ideias e ações antes de serem realiza-
das, para estudar as possibilidades de desenvolvê-las, de-
terminando como serão feitas. A participação dos associ-
ados nesse processo é importante, pois a partir de suas 
opiniões e discussões deve-se chegar a um entendimento 
e este será anotado para guiar as novas decisões. 
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 POR QUE PLANEJAR? 

 

Porque favorece o levantamento de 
deficiências que se apresentam na 
comunidade e a partir daí, podem ser 
tomadas decisões sobre o que se 
pretende fazer para resolver a situa-
ção. A vantagem está na organiza-
ção das ideias e previsão de dificul-
dades que reduzem o tempo de al-
cance dos objetivos, ou seja, o planejamento permite um 
acompanhamento e retorno sobre as decisões, se foram 
acertadas ou não. 

 

“Planejar ajuda a 
prever as dificulda-
des e a ganhar tem-
po para alcançar os 

objetivos finais”. 



O QUE PLANEJAR? 

Opiniões sobre saúde, assistência social, meio ambiente, 
educação, economia, dentre outros direitos do cidadão de-
vem ser consideradas para um bom desenvolvimento do 
Povoado. 

Todas as ideias levantadas por moradores merecem ser 
analisadas nas reuniões da Associação para que de forma 
democrática seja definida como uma prática necessária 
ou não. Se aceita, a partir de então, deve ser discutida sob 
os critérios estabelecidos pela PRE, para que tenha um 
bom desempenho.  
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BENEFÍCIOS DO PLANEJAMENTO: 

 

❖ Mobilização dos moradores para participação ativa 

na associação; 

❖ Melhor comunicação entre os associados; 

❖ Compartilhamento de desejos e ideais; 

❖ Divisão de trabalhos pois não sobrecarrega o presi-



dente da associação; 

❖ Acompanhamento dos projetos para comunidade; 

❖ Melhorias trazidas pela divulgação da comunidade; 

❖ Contato regular com gestores de órgãos municipais; 

através do envolvimento na PRE a partir de suas assina-

turas; 

❖ Desenvolvimento social dos participantes. 

 

 LEMBRE-SE: 

 

“Você nunca sabe que resultados virão da sua 
ação. Mas se você não fizer nada, não existirão 

resultados”. — Mahatma Gandhi 



Motivos para inter-
romper o anda-

mento do projeto: 

O que fazer em caso de 
paralisação de um proje-

to: 

Setor governamental 
não se envolver. 

Levar até outro setor mais pro-
vável em ajudar. 

Falta de informação da 
comunidade sobre o 

assunto. 

Procurar agências de ATER ou 
ONG´s que possam orientar so-

bre o assunto. 

Falta de participação 
dos associados. 

Mostrar o êxito de outros proje-
tos ou relembrar os benefícios 

que este trará pra todos. 

Grande expectativa da 
comunidade sem a res-
posta concreta corres-

pondente. 

Esclarecer sobre a probabilida-
de do projeto dar certo e de que 

forma poderá ser substituído 
por outra ideia. 

Recurso financeiro es-
casso. 

Elaborar meios de arrecadação 
de dinheiro: bingos, festivais, 

rifas, venda de produtos produ-
zidos na comunidade, por 

exemplo: alimento, artesanato, 
dentre outros. 

 



 

SOBRE SUSTENTABILIDADE 

Nossa terra não é mais a mesma... 

A agricultura tradicional utiliza técnicas que agridem a na-
tureza trazendo consigo consequências de longo alcance. 
O desmatamento e as queimadas, por exemplo, acabam 
com a cobertura do solo e com organismos que nele habi-
ta, empobrecendo o solo e consequentemente prejudican-
do a plantação. 

O plantio desordenado na busca de grande escala de pro-
dução, com extensas áreas desmatadas e prejuízos ao so-
lo através da erosão, salinização e desertificação, por 
exemplo, tem sido um dos fatores causados pela mono-
cultura (plantio de um só produto) e a contaminação de 
rios, solos e alimentos devido a utilização desregulada de 
substâncias químicas que fazem mal à saúde. 

A natureza tem perdido seus benefícios e a 
terra se encontra cada vez mais cansada. 
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 DEVEMOS DESENVOLVER HÁBITOS 
SUSTENTÁVEIS 

 

sustentabilidade busca atingir um nível benéfico de 
qualidade de vida para o homem através do equilí-
brio entre tudo que este precisa para se desenvolver, 

como o meio ambiente, sociedade e economia, sem preju-
dicar as gerações futuras. 

A mudança de hábitos exige pri-
meiramente uma reflexão do 
ambiente que nos rodeia, Como 
se encontra? Do que precisa? Te-
rá durabilidade? Como estará 
daqui há alguns anos à frente? A 
partir das respostas, devemos 
nos avaliar para identificar quais 
costumes levam a degradação 
do ambiente e a partir de então, 
desenvolver atividades de menor 
impacto. 

 EXEMPLOS DE TÉCNICAS DE SUS-
TENTABILIDADE 

 

 Procurar desenvolver projetos com recursos naturais da 
região com o mínimo de agressão a o solo, as plantas e 
animais do local; 

 Prática da agricultura com técnicas de conservação do 
solo e da água; 

 Comercialização de alimentos orgânicos; 
 Recuperação de áreas desertificadas; 
 Proteção de áreas descobertas. 

 

A 

Cursos, palestras, 
programas de TV e 

internet, técnicos ex-
tensionistas e algu-
mas instituições são 
ótimas ferramentas 
para adquirir conhe-

cimento na área. 
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AGROECOLOGIA COMO ALTERNATIVA 

A agroecologia é uma nova ciência voltada para a Agri-
cultura Familiar, pois traz formas inovadoras de relação 
do homem com a natureza de forma respeitosa e durável.  

É um dos princípios da agroecologia a fixação do homem 
ao campo e seu equilíbrio de consumo e produção, atra-
vés da valorização da sua cultura, aspectos sociais e po-
líticos, além do respeito aos limites da natureza. 

Para a agroecologia todos os elementos da natureza es-
tão interligados e interagindo, por isso o combate as pra-
gas e ervas daninhas não geram impacto, a limpeza do 
roçado deve ser evitada, todo resto de comida deve ser 
aproveitado, dentre outras práticas. 
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DICAS DE AGROECOLOGIA 

Consultar saberes populares capazes de somar informa-
ções valiosas para todos da comunidade; 

Fortalecimento da participação popular na Associação. 
Quanto mais forte for o grupo, mais chances de acessar 

apoio técnico e outros benefícios; 

Manter o solo sempre coberto com restos de plantas para 
evitar a evaporação; 

Aumentar a diversidade de culturas para favorecer o cuida-
do com o solo; 

Fazer rotação e consorciação de culturas para descansar o 
solo. 



 

Em seguida será mostrado o significado de cada tópico da Agenda 
PRE e como preencher as tabelas através de um modelo de projeto. 

DATA: Esse espaço é específico para a data da reunião que se discu-
tiu o projeto, ou seja, sua data inicial, data de referência. Assim, ao 
consultar pode-se conferir o tempo de percurso de cada plano. 

PROJETO: Este espaço é reservado para descrever o projeto que se 
pretende colocar em prática. Pode ser utilizado como referência ape-
nas um nome. 

OBJETIVO: O que se pretende com esse projeto, qual o espaço ele 
transformará? 

METAS: Onde se pretende chegar com esse projeto e quanto tempo 
se pretende gastar para ser concluído. Pode ser de curto, médio e 
longo prazo. Quem determinará é o estilo do projeto e a comunidade. 

PARCERIAS: Quais instituições públicas ou privadas serão procura-
das para ajudar a colocar o projeto em prática? 

 TUTORIAL 



RESPONSÁVEL PELA DIVULGAÇÃO: Pessoa que ficará à frente do 
projeto por ser o autor, ou ter conhecimento com pessoas que podem 
ajudar diretamente os interessados, ou aquele que ainda não se en-
volveu em outro projeto. Enfim, o ideal é que o escolhido seja da von-
tade de todos 

ASSINATURA DO COLABORADOR: Espaço para assinatura do Res-
ponsável pela instituição parceira. Independente do assunto, a maio-
ria dos projetos exigirá a participação de pessoas ou instituições ex-
ternas à comunidade que serão informadas a respeito do que se pre-
tende executar e como poderiam ajudar. Se for do interesse destas, 
assinarão neste espaço como um comprometimento de sua atuação. 
Podendo ser mais tarde ser lembrado, caso não cumpra em tempo 
hábil. 

CHECK-LIST: Este espaço é destinado à conferência dos procedi-
mentos necessários à realização do projeto. Nele estarão listadas ta-
refas a se cumprir, e na medida em que forem sendo realizadas serão 
marcadas como feitas, até que todas tenham sido concluídas. É im-
portante anotar sempre a data da conferência para se ter uma noção 
do tempo que cada tarefa levou para se completar e marcar a data 
final do projeto. 



Modelo de Projeto 

 

DATA: 20/11/2018 

PROJETO:  Cinturão verde 

OBJETIVO:   

Reduzir a erosão da principal rua da comunidade; Arborização do espaço con-
tribuindo para o clima local; Fornecimento de frutas e área de lazer na comuni-
dade. 

METAS: A médio prazo (1 a 5 anos): plantio de plantas arbustivas e fruteiras de 
crescimento rápido (acerola, mamão, goiaba, hibisco); 

A longo prazo (6 anos em diante): árvores nativas da caatinga, fruteiras de 
crescimento lento (mangueiras, cajueiro, outros). 

PARCERIAS:  Secretaria de Meio ambiente do Município de Delmiro Gouveia; 
Sala Verde – Departamento da Secretaria de Educação do município de Paulo 
Afonso. 

RESPONSÁVEL PELA DIVULGAÇÃO:  João e Maria (membros da comunidade 
votados para assumir esse compromisso). 

ASSINATURA DO COLABORADOR: 

_________________________________________________________ 

CHECK-LIST: 

[ X ]  Entrar em contato com o setor 
específico – 26/11/18 

[    ]  Selecionar espécies – de 26/11 a 
10/12 

[    ] Definir os espaços, cavar os bura-
cos para o plantio – de 26/11 a 11/12 

[    ] Receber as mudas – 12/12 



DATA: 

PROJETO: 

OBJETIVO: 

METAS: 

PARCERIAS: 

RESPONSÁVEL PELA DIVULGAÇÃO: 

 

ASSINATURA DO COLABORADOR: 

_________________________________________________________ 

CHECK-LIST: 

[    ] 

[    ] 

[    ] 

[    ] 

[    ] 

[    ] 

[    ] 

[    ] 



 

DELMIRO GOUVEIA – AL 

Secretaria Municipal de Agricultura 
(82) 98126-1920 

 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

(82) 99660-9162 
 

Secretaria Municipal de Cultura 
(82) 98875-1738 

 
Secretaria Municipal de Saúde 

(82) 99102-9485 
 

Guarda Municipal 
(82) 3641-1936 

 
Disk Cidade Limpa — Entulho, Esgoto, Poda de Árvores 

(82) 99844-9676 
 

Casal 
(82) 3641-1198 

 
Ceal 

 (82) 3641-1120 
 

PAULO AFONSO – BA 

Assessoria e Gestão em Estudos da Natureza Desenvolvi-
mento Humano e Agroecologia (Agendha) 

 (75) 3281-5370 
 

 CONTATOS ÚTEIS 



Sala Verde - Secretaria de Educação Municipal de Paulo 
Afonso  

(75) 3281-5144 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referência: 
Mutuando, Instituto Giramundo, 2005. A Cartilha Agroeco-
lógica / Instituto Giramundo Mutuando. Botucatu, SP: Edi-
tora Criação Ltda, 2005. 
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