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Introdução 
 

 
Mesa de Abertura, UAG, Garanhuns, 3 de Abril de 2017 
 
 
O “I Fórum de Desenvolvimento Local do Agreste de Pernambuco: construindo redes de ação”              
foi uma atividade de co-projetação de ações de desenvolvimento local integrado e sustentável             
que se realizou nos dias 3, 4 e 5 de Abril de 2017 em Garanhuns, Lajedo e Caruaru. A                   
discussão sobre a sustentabilidade do modo de desenvolvimento local e a necessidade de             
realizar caminhos alternativos para superar a crise econômica, social e cultural, já ricamente             
dialogadas no “I Seminário Internacional Curupiras Universidades & Territórios: Diversidade de           
Saberes para Alternativas Sociais”, em Agosto de 2016, ganhou continuidade nesse Fórum            
com uma diferença fundamental: um formato menos acadêmico e mais direcionado à formação             
de redes de ação no território. Com essa intenção que se realizaram três visitas técnicas – na                 
Comunidade Quilombola de Castainho (Garanhuns), na Associação de Trabalhadores Rurais          
de Lajedo e no Assentamento Normandia (Caruaru) – se centrando em torno de três cadeias               
produtivas: farinha de mandioca, laticínios e carne de caprinos e ovinos. Também foram             
realizados, nos dias 4 e 5 de Abril, os laboratórios de co-projetação na UFRPE (Unidade               
Acadêmica de Garanhuns) e na UFPE (Campus Agreste - Caruaru) . Em cada um desses dias,                
ocorreram três laboratórios de co-projetação, divididos nos seguintes eixos: 1- Formação de            
redes de capacitação, assistência técnica e extensão rural (Coordenação Giulio Mattiazzi:           
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Universidade de Pádua e IILA); 2- Ações em rede de Desenvolvimento Local: cooperação,             
comercialização e sustentabilidade (Coordenação: Elisa Gritti (UFPE); 3- Bem-Viver, Equidade          
e Meio Ambiente: ações integradas em educação, saúde e cultura (Coordenação: Júlia            
Benzaquen - UFRPE). Os objetivos principais dessas atividades foram: 

- conhecer o contexto sócio-produtivo local; 
- realizar uma análise primária das demandas específicas existentes e da rede de atores             

atuantes 
- propor um conjunto de ações de curto prazo comuns de desenvolvimento local            

sustentável e ações de médio e longo prazo que possam ser sistematizadas num             
projeto. 
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Palestras de Abertura 
 

 
Palestras de Abertura, UFRPE - Unidade Acadêmica de Garanhuns, 3 de Abril de 2017 (à 
esquerda, o prof. José Luis Rhi-Sausi – IILA; a direita, o prof. Fábio Alves – IPEA) 
 
Na UFRPE - Unidade Acadêmica de Garanhuns, no dia 3 de Abril de 2017, o I Fórum de                  
Desenvolvimento Local do Agreste de Pernambuco - Tecendo Rede de ações se iniciou com a               
fala da professora Júlia Benzaquen (UFRPE) que formou a mesa de abertura com: Airon Melo               
(Diretor Administrativo da Unidade Acadêmica de Garanhuns), Roberta Malta (Prefeitura de           
Águas Belas), Priscila Bellens (Prefeitura de Garanhuns), Jeferson Fernandes         
(SEBRAE-Garanhuns), Fernando Clímaco (SEBRAE-PE), Giorgio Guerra (Câmara de        
Comércio Brasil-Itália), Fátima Godói (Secretaria de Saúde do Governo do Estado de            
Pernambuco) e Caetano De’ Carli (UFRPE). 
Após essa mesa de abertura, a professora Elisa Gritti coordenou a dinâmica das três palestras.               
O primeiro palestrante foi José Luis Rhi-Sausi, Secretário Socioeconômico do Instituto Ítalo            
Latino Americano (IILA) que apresentou algumas atuações desse órgão como organismo           
internacional que reúne em nível diplomático 20 países da América Latina e do Caribe, além da                
Itália em prol da cooperação sócio-econômica, científica e cultural. O palestrante falou            
especificamente sobre o tema “innovación y servicios tecnológicos para la inclusión de los             
pequeños productores en las cadenas de valor agroalimentarias”, ressaltando a experiência do            
IILA em integrar os pequenos produtores nas cadeias agroalimentares globais de valor. Mais             
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especificamente, foram apresentadas experiências das cadeias “cacau-chocolate” (Equador e         
América Central), café (América Central e Caribe), estévia e plantas medicinais (Paraguay). 
O princípio de cooperação sobre o qual se estruturam esses projetos apoiados pelo IILA              
consiste na incorporação de valor aos produtos mediante o uso de inovações tecnológicas             
desenvolvidas na Itália, em parceria com os atores locais (mapa organoléptico e mapa da              
genética vegetal do cacau - análise de polifenóis, análise das componentes voláteis, análise da              
massa isotópica). O objetivo dessas atividades foi a construção de uma cadeia de valor (from               
tree to bar), que se pode obter neste caso, fornecendo assistência tècnica para a produção de                
chocolate, realizando cursos de degustação de chocolate, promovendo a produção de           
semi-elaborados (pasta e manteiga de cacau) e constituindo um empreendimento conjunto           
ítalo-equatoriano, utilizando o instrumento financeiro da cooperação italiana. 
Nessas experiências, outro destaque apontado na palestra foi o enfoque por produto e por              
cadeia de valor como constituidores de elos estruturantes da sustentabilidade do           
desenvolvimento local. Além disso, se formatou uma rede de diversos atores envolvidos nesse             
projeto como: pequenas empresas, associações de produtores, instituições públicas de vários           
níveis e as instituições cientĺficas e tecnológicas. Concluiu-se, portanto, sobre a viabilidade            
econômica de um projeto de intervenção, visando não somente o consumo local, como também              
a exportação para o mercado europeu, dentro de uma área específica do consumo global que é                
a demanda por produtos de qualidade, sustentáveis e produzidos por comunidades           
camponesas na América Latina.  
O segundo palestrante foi Pedro Hespanha, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de              
Coimbra- ECOSOL que abordou a questão do desenvolvimento local em Portugal, a partir de              
experiências concretas na Rede de Economia Solidária portuguesa e sua experiência de 40             
anos em trabalhos de intervenções em comunidades camponesas, seja fora ou dentro da             
academia. O terceiro palestrante foi o pesquisador do IPEA, Fábio Alves, que abordou             
experiências de Desenvolvimento Local Sustentável na Amazônia, particularmente em         
comunidades ribeirinhas no Pará. Um dos pontos fortes do debate foi a comparação entre duas               
comunidades ribeirinhas, uma organizada em cooperação e outra com uma dependência           
extrema dos atravessadores. As diferenças dos indicadores sociais dessas comunidades,          
mediante condições estruturais semelhantes, foi uma prova de que ações simples na área da              
cooperação e associativismo podem resultar diretamente qualidade de vida e acréscimo de            
renda nessas comunidades. 
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Conclusões da primeira sessão 
  
O debate que seguiu as palestras de abertura permitiu evidenciar ao menos três erros mais               
frequentes em projetos de desenvolvimento local que se realizam no Agreste de Pernambuco: 
  
1– A lógica extensionista clássica, ou seja, a mera aplicação do conhecimento            
técnico-científico ao território, sem nenhum mecanismo dialógico ou de aproveitamento dos           
saberes e das demandas locais, não resulta na transformação dos modos de desenvolvimentos             
até hoje experienciados. 
  
2. A ilusão gerada por projetos de desenvolvimento local megalomaníacos e/ou sem            
qualidade técnica; isso pode partir tanto dos técnicos e científicos, quanto das próprias             
comunidades rurais e levam a propor projetos de desenvolvimento local sem viabilidade            
econômica e social gerando, quase sempre frustrações e endividamento numa população já            
vulnerável socialmente. 
  
3. A falta de continuidade; muitas vezes projetos bem centrados na construção dialógicas,             
viáveis e sustentáveis não dão certo por um problema de implementação residual ou de falta de                
continuidade. Ações na área de assistência técnica, de pesquisa participante, de extensão            
rural, de cursos de formação, de diagnóstico produtivo só possuem sentido quando possuem             
um horizonte da continuidade.  
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Visita técnica à Comunidade Quilombola de Castainho  
 
 

 
Visita técnica, Comunidade Quilombola de Castainho, Garanhuns, 3 de Abril de 2017 
 
A visita técnica à Comunidade Quilombola de Castainho iniciou com uma visita ao Grupo de               
Mulheres Guerreiras Quilombolas que descreveu a sua atuação na comunidade e recepcionou            
os participantes oferecendo um lanche composto por uma seleção de alimentos produzidos no             
local. Posteriormente foi realizada a visita na Associação dos Trabalhadores Rurais de            
Castainho, onde se abordaram alguns dos problemas presentes nas comunidades como:           
dificuldade na regulamentação da terra; ausência de assistência técnica; extensão rural           
esporádica e descontínua; violência contra a mulher; necessidade de melhorias no sistema            
educacional; necessidade de melhoria no atendimento à saúde; necessidade de apoio na            
organização dos grupos de mulheres; necessidade de beneficiamento da fruta (caju e manga);             
necessidade de apoio no melhoramento do beneficiamento da mandioca.  
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Visita técnica à casa de farinha, Comunidade Quilombola de Castainho, Garanhuns, 3 de Abril de 
2017 
 
Na Associação de Trabalhadores Rurais de Castainho, o líder comunitário Zé Carlos ressaltou             
a importância da parceria que a universidade tem com a comunidade, como inúmeros projetos              
de pesquisa e extensão que foram desenvolvidos ou estão em andamento no território.             
Posteriormente a temática das exposições (proferidas também por Edivane Lopes e Cíntia)            
foram subdivididas nas seguintes temáticas: 1) história da comunidade quilombola (origem           
histórica; realidade vivenciada, a falta de assistência do governo em saúde, educação e na              
regulamentação dos territórios; ausência de políticas de direitos humanos); 2) Grupo Guerreiras            
Quilombolas (grupo de mulheres da comunidade que vem se consolidando há dois anos com o               
objetivo de empoderar as mulheres da comunidade, trabalhar a formação política, a valorização             
da identidade negra e quilombola e a geração de renda); 3) demandas do território (importância               
de se criar uma marca identitária aos produtos comercializados; melhoramentos na casa de             
farinha; o problema da água e a necessidade de certificação informal ou formal); 4)              
potencialidades do território (necessidade de se realizar estudos e análises para se verificar             
isso)  
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Visita Técnica ao Sítio Queimadinha (Lajedo) 
 

 
Visita técnica, Sítio Queimadinha, Lajedo, 4 de Abril de 2017 
 
A visita técnica ao Sítio Queimadinha, teve como intenção verificar as demandas colocadas             
pelos integrantes da associação dos produtores de leite de Lajedo, no que se referem a:               
problemas relacionados à seca; problemas relacionados à assistência técnica; possibilidades          
de beneficiamento do leite em queijo; possibilidades de formação em cooperação; necessidade            
de se elaborar um diagnóstico produtivo; inovação sustentável para o combate à seca; grupo              
de mulheres da região; dificuldades encontradas para a escola do Sítio Queimadinha. A visita              
ao Sítio Queimadinhas, mais precisamente ao Núcleo de Criadores de Vacas Leiteiras, se             
iniciou na manhã do dia 4 de Abril de 2017 em uma instalação zootécnica para produção de                 
leite da propriedade do morador Antônio (Tonho). Posteriormente fomos a outra propriedade            
que trabalha com beneficiamento do queijo coalho e, por fim, fomos a Associação Núcleo de               
Criadores de Vacas Leiteiras, onde se teve um debate mais geral e o encerramento da visita. 
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Visita técnica, Sítio Queimadinha, Lajedo, 4 de Abril de 2017 
 

   
Os principais pontos que foram debatidos na visita técnica foram: a) avaliação sobre a              
associação, as propriedades e a produção leiteira (a propriedade apresentada, possui 20            
hectares de terra, um total de 55 bovinos, onde apenas 12 encontram-se em estado produtivo e                
43 estão secas, que quer dizer não estão produzindo leite. Com estas 12 vacas em produção                
somam 112 litros de leite por dia. Eles trabalham com o sistema de recria, que resume-se na                 
continuidade das bezerras fêmeas na propriedade para o repovoamento do plantel, já que com              
o passar dos anos ele realizou o selecionamento dos melhores animais e descarte dos ruins. O                
leite é vendido a um real e trinta centavos (R$ 1,30) a laticínios da região); b) o problema da                   
seca (sem chuvas o custo da produção aumenta significativamente, seja com a compra de              
alimentos para os animais, como a própria compra da água para uso animal e da residência); c)                 
o problema da ausência de assistência técnica (projeto da Professora Daniela Carvalho,            
UFRPE-UAG, é a única ação no território. A contribuição de outras instituições são dificultosas.              
Os representantes do IPA justificam o baixo recurso de técnicos para o devido             
acompanhamento a todas as propriedades da região); d) potencialidades do território (projeto            
balde cheio da EMPRAPA, possibilidades de financiamento para maquinário para solucionar o            
problema da água, pelo menos em nível de abastecimento doméstico, e para o beneficiamento              
do queijo, apontada como a principal potencialidade do território. produção de queijo é mínima,              
contando com cerca de três associados realizando-a. Eles ainda utilizam um processo rústico e              
precário de fabricação. Utilizando de oito a nove litros de leite para um kg de queijo, sendo                 
estes vendidos em feiras da região, para algumas encomendas e principalmente a            
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atravessadores ao preço médio de R$ 13,00/kilo.); e) necessidade de se verificar os recursos              
que podem ser utilizados para a produção de queijo (AD DIPER, IPA, EMBRAPA e              
Universidades trabalhando em conjunto para a construção de projetos, assistência e           
legalização da produção de queijo e de um selo de identidade semelhante ao Queijo Canastra               
de Minas Gerais); f) necessidade de se criar um grupo de mulheres (ações para geração de                
renda e empoderamento das mulheres; g) necessidade de se encontrar meios para superar o              
atravessador (esse processo deve ser realizado concomitantemente a melhoria do          
processamento do leite); e h) reorganização e fortalecimento das festas e representações            
culturais locais. 
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Visita Técnica ao Assentamento Normandia (Caruaru) 
 

 
Visita técnica, Assentamento Normandia - Centro de Formação Paulo Freire, Caruaru, 5 de Abril 
de 2017 
 
 
A visita técnica ao Assentamento Normandia foi realizada no dia 5 de Abril, com início às 10                 
horas da manhã. Inicialmente, foi nos apresentado a sala de refeitório, onde nos foi servido um                
lanche e realizada a primeira boas vindas. Posteriormente, passamos a uma sala do Centro de               
Formação Paulo Freire onde podemos ouvir o depoimento de Mauricéia, dirigente da            
agroindústria do assentamento, que contou a sua história de vida e da organização produtiva              
do assentamento. Após esse debate, fomos à antiga sede da fazenda, onde se tem uma sala                
de beneficiamento de bolo, organizado pelo grupo de mulheres do assentamento. Ao fim,             
fomos ao antigo galpão de armazenamento de algodão, onde funciona uma agroindústria de             
beneficiamento de olericultura e de embalagem e câmara fria de carnes bovinas, caprinas e              
ovinas.  
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Visita técnica, Agroindústria de beneficiamento de carne de carneiro e de olericultura do 
Assentamento Normandia, Caruaru, 5 de Abril de 2017 
 
Os principais pontos que foram debatidos na visita foram: a) necessidade de trabalhar a              
comercialização dos produtos beneficiados pela agroindústria (A produção do assentamento          
Normandia é quase toda dependente do PNAE (Programa Nacional de Abastecimento Escolar)            
e o grande desafio aqui é o escoamento da produção; b) necessidade de organizar a produção                
para operar a agroindústria em sua plena capacidade (o custo de implantação e manutenção              
dos equipamentos da agroindústria são altos e só se tornam viáveis quando se trabalha numa               
escala de produção maior do que a atual) c) problemas relativos ao abastecimento de água               
(necessidade de um melhor aproveitamento da água e de se pensar mecanismos de             
reutilização); d) empoderamento de gênero na produção do assentamento (isso pode ser            
observado tanto na coordenação da agroindústria, como na formação do grupo de mulheres);             
e) necessidade de se equipar melhor a cozinha industrial do grupo de mulheres (o prédio               
necessita ser melhor adaptado segundo as normas para certificação além da necessidade de             
novos equipamentos); f) necessidade de se terminar o prédio da agroindústria (apesar de muito              
bem planejado e equipado, o prédio da agroindústria Normandia necessita ser finalizado, além             
de um maquinário específico para o corte e abate dos caprinos); g) necessidade de se pensar                
formação em agroecologia adaptada ao semiárido (associar a produção de olericultura com a             
perspectiva agroecológica); e h) fortalecimento da saúde do campo (buscar esforços para            
potencializar as ações das residentes multidisciplinares em saúde do campo e do curso de              
medicina da UFPE, Campus Agreste, no território). 
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Laboratórios de Co-Projetação Garanhuns 
 

 
Laboratório de co-projetação, UFRPE - Unidade Acadêmica de Garanhuns, 4 de Abril de 2017 
 
No dia 4 de Abril de 2017, entre 15h às 18h, realizou-se três laboratórios de co-projetação na                 
UFRPE/UAG, envolvendo professores, monitores, comunidades visitadas e técnicos dos         
órgãos públicos, ONGs e terceiro setor. Os eixos de atuação dessas atividades foram: 1-              
Laboratório de co-projetação para formação de redes de capacitação, assistência técnica e            
extensão rural (Coordenação Giulio Mattiazzi: Universidade de Pádua e IILA); 2- Laboratório de             
co-projetação de ações em rede de Desenvolvimento Local: cooperação, comercialização e           
sustentabilidade (Coordenação: Elisa Gritti: UFPE); e 3- Laboratório de co-projetação de           
Bem-Viver, Equidade e Meio Ambiente: ações integradas em educação, saúde e cultura            
(Coordenação: Júlia Benzaquen - UFRPE). 
 
Eixo 1 - Laboratório de co-projetação para formação de redes de capacitação, 
assistência técnica e extensão rural 
 
O laboratório se iniciou com uma explicação do coordenador sobre a metodologia que ia ser               
utilizada na atividade de co-projetação. Primeiramente, se pontuou que a função principal            
dessa atividade que seria o auxilio na criação de projetos para solucionar alguns problemas              
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observados nas visitas realizadas em Castainho (03/04/2017) e em Lajedo (04/04/2017),           
utilizando propostas para a melhoria da produção.  
Sobre Castainho, o debate girou em torno das seguintes temáticas: a necessidade de             
reformulação da assistência técnica (incluindo agregar a ela temas relativos a parte gerencial,             
financeira e de marketing); a formação de um agente comunitário de ATER; revisar todos os               
diagnósticos elaborados para o território; a necessidade de se realizar um diagnóstico nas             
unidades produtivas territoriais e um diagnóstico de viabilidade econômica, social, participativo           
e sustentável; a necessidade da certificação (oficial e não-oficial); um plano de estratégia de              
negócios; incremento em maquinários agrícolas e beneficiamento da produção; necessidade de           
elaboração de projetos próprios; educação para a produção; necessidade de se fazer um             
diagnóstico mais amplo; trabalhar a diferenciação da produção; trabalhar o beneficiamento das            
frutas já presentes no território através do grupo de mulheres; criação de uma horta comunitária               
agroecológica para todas as comunidades quilombolas; trabalhar a questão da transição           
agroecológica nas unidades de produção; reutilizar os recursos descartados (sensibilização          
ambiental com a permacultura) mudando o modelo de produção; mudar a metodologia na             
abordagem com o produtor; e trabalhar a segurança alimentar e nutricional através de boas              
práticas de produção. 
Em Lajedo, os pontos trabalhados foram: o mesmo problema sobre a assistência técnica que              
foi levantado acima (necessidade de reformulação, de se formar um agente comunitário e a              
própria ausência de um técnico atuando no território); a necessidade de políticas de incentivo              
para permanência no território; o problema da seca; a ausência de um cadastro ambiental rural;               
necessidade de projetos de dessalinização e purificação da água (contaminada com           
magnésio); o problema do lixo; trabalhar a governança na cadeia produtiva; identificar            
finalidades e potencialidades da associação de produtores; o desenvolvimento de um TI            
Software de gestão; incremento em maquinários agrícolas e beneficiamento da produção; o            
estrangulamento econômico dos produtores causado pelos atravessadores; revisar os         
diagnósticos produtivos já realizados na região; necessidade de se fazer um diagnóstico mais             
amplo; a necessidade de estabilização do rebanho; planejamento na aquisição de alimentos            
em quantidades e de insumos; valorização dos produtos através da melhoria da qualidade;             
aumentar o número de produtores/famílias que participam da associação para organizar os            
produtores e ter maior poder de pressão política; supervisionar e qualificar os alimentos para o               
gado bovino; trabalhar processos de transição para o cooperativismo; trabalhar ações que            
visem geração de renda; beneficiamento da produção leiteira; trabalhar possibilidades de           
mudanças de modelos de produção; e melhorar a segurança nutricional do território. 
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Eixo 2 - Laboratório de co-projetação de ações em rede de Desenvolvimento Local: 
cooperação, comercialização e sustentabilidade 
 
O laboratório do eixo 2 se iniciou com a apresentação da coordenadora sobre o significado da                
co-projetação como instrumento de cooperação, diálogo e coesão das ideias e, posteriormente            
a isso, se explicou a metodologia de trabalho a ser adotada. A partir disso, houve um amplo                 
debate sobre as demandas e propostas a partir do que foi visto nas visitas técnicas à                
comunidade quilombola de Castainho e ao Sítio Queimadinha. A coordenadora dividiu as            
atividades em três momentos: 1° apresentação das pessoas presentes; 2° apresentação das            
demandas dos territórios; 3° discussão de possíveis propostas de ação para o território. O eixo               
teve como foco pensar propostas de melhorias das formas de comercialização e venda dos              
produtos para garantir sustentabilidade completa dos arranjos produtivos (econômica,         
ambiental e social) pensando na cooperação e no associativismo como meio para alcançar             
este objetivo. 
As principais demandas levantadas nesse debate foram: necessidade de se ter um diagnóstico             
completo para poder direcionar a atuação dos órgãos públicos; demanda de capacitação no             
grupo de mulheres de Castainho para a diversificação da produção do grupo (atualmente             
trabalha apenas com a tapioca); demanda para que esse mesmo grupo de mulheres passe a               
trabalhar com o beneficiamento de frutas que já existem no território e são pouco ou nada                
aproveitadas para rendimento das famílias; ações para se buscar novos mercados para os             
produtores e grupo de mulheres dos dois territórios; necessidade de se trabalhar uma marca              
identitária (que vá além de um logotipo, mas passe por um trabalho identitário) e a certificação                
formal e informal nos dois territórios; necessidade de cursos sobre cooperativismo que vise no              
futuro o desenvolvimento de cooperativas (informais ou formais); em Lajedo se viu formas de              
fortalecer a formação das pastagens (IPA e UAG já contribuem no planejamento de pasto e               
rebanho na localidade deles), o melhoramento das condições de produção de laticínios e o              
planejamento da produção; necessidade de se ter objetividade e de pensar em ações simples,              
mas que ofereçam retorno em termos de rentabilidade e viabilidade; a importância de que as               
comunidades não sejam dependentes das vendas para o governo, devido as dificuldade para o              
Estado de manter continuidade em quantidade/volume de produtos; se remarcou quanto           
cooperativismo e associativismo sejam também estratégias para ter comercialização mais          
organizada e melhor; se destacou que o beneficiamento de fruta funciona em vários países; se               
levantou a necessidade de se centrar estrategicamente na transição agroecológica nas           
comunidades, da construção de uma rede de produtores agroecológicos e sobre transformar            
todo o território em agroecológico; e, por fim, se indicou que a aplicação de tecnologias               
simples, na escolha de produtos de mercado, no investimento em derivados de leite, na              
articulação das comunidades e sobre sanidade nos locais de produção são elementos de fácil              
alcance em pequenos projetos, mas que produzem muita diferença. 
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Os compromissos firmados para se trabalhar essa demanda: o representante do SEBRAE-PE,            
escritório de Recife, se comprometeu a buscar recursos para dinamizar a economia local e              
com, sobretudo, o trabalho de capacitação dos produtores. Em Castainho se trabalhar projetos             
que visem o beneficiamento de frutas da região através do grupo de mulheres (se iniciando de                
forma artesanal, mas irem beneficiando enquanto se adquire retorno). Em Lajedo o foco do              
trabalho deve se voltar ao beneficiamento do queijo como forma de garantir uma maior              
rentabilidade à produção leiteira. Nos dois casos, a estratégia é a mesma: agregar valor para               
melhor planejar vendas e entradas 
 
 
Eixo 3 - Bem viver, equidade e meio ambiente: ações integradas em cultura, educação e 
saúde 
 

    
O objetivo deste eixo foi debater propostas projetuais sobre o conceito prático de             

bem-viver como possibilidade de pensar outras formas de bem-estar para além do único critério              
do desenvolvimento econômico. A articulação entre diferentes agentes da educação, da saúde,            
da cultura e do meio ambiente gerou uma reflexão multisetorial com o objetivo de melhoria da                
qualidade de vida nos territórios. O laboratório se iniciou com a apresentação da metodologia              
pela coordenadora, que enfatizou a necessidade de pensarmos a partir dos atores presentes             
projetos viáveis e simples.  

Os pontos levantados no laboratório foram: a) relação escola-desenvolvimento local          
(proposta de hortas comunitárias agroecológicas e demais ações na Escola Virgilia Garcia            
Bessa em Castainho); b) relação agentes de saúde - desenvolvimento local (proposta de se              
estabelecer hortas fitoterápicas nas comunidades como forma de fortalecimento das políticas           
de saúde e geração de renda); c) necessidade de potencializar as ações do grupo de               
mulheres (como forma de geração de renda e de conscientização para combater o problema da               
violência doméstica no território); d) necessidade de se trabalhar a educação ambiental (já             
existem diversas parcerias entre escola, CRAS e os agentes de Saúde de Castainho e Estivas               
em realizar esse trabalho de reciclagem e de melhor cuidado com o território); e) potencializar               
as atividades culturais que já existem no território (festa da mãe preta, dança quilombo-axé,              
banda de pífano e grupo de coco); f) necessidade de articular as diversas frentes de trabalho                
no território (em Castainho há várias frentes de trabalho e parceria mas há uma imensa               
dificuldade em se trabalhar em conjunto, mesmo entre os diferentes agentes do território, como              
o grupo de mulheres, a escola e a associação); g) necessidade de se fortalecer o grupo de                 
mulheres em Lajedo (já existe uma organização prévia desse grupo mas foi muito direcionado              
a uma festa anual que existe no Sítio Queimadinha. A ideia é potencializar essa organização               
prévia para ações mais periódicas de formação e de geração de renda. Uma das formas de                
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fortalecimento desse grupo encontradas é a visitação a outros territórios onde esses grupos             
são mais fortalecidos. Há a possibilidade de se voltar para o artesanato e para preparos de                
bolos e outros quitutes pelas mulheres para possível inserção na venda por PNAE e PAA); h)                
saúde do campo e segurança nutricional (educação na área da saúde visando a redução do               
açúcar e sal na alimentação e incentivo de horta escolar e comunitária, jardinagem e plantio de                
mudas).  

A partir desse levantamento das demandas, algumas ações a curto prazo já foram             
pensadas pelos participantes do laboratório. A representante da Secretaria de          
Desenvolvimento Econômico de Garanhuns se disponibilizou em oferecer cursos de          
capacitação e cursos profissionalizantes, em parcerias com o SENAR. Os agentes de saúde do              
território e a representante da Secretaria Estadual de Saúde pontuou sobre a necessidade de              
uma maior articulação do território com outras instituições e com as Conferências Municipais de              
Saúde. O representante da ONG somos.professores.org ofereceu um projeto para potencializar           
ações que a UFRPE/UAG já desenvolvem na Escola de Castainho. Em Lajedo, o grupo da               
FUNDAJ e NEAFI se comprometeu em assessorar a equipe da secretaria de educação para              
uma assessoria técnica e pedagógica para implementação de programas nessa área. E por             
fim, se reforçou a necessidade de troca de experiências entre os grupos territoriais com outras               
comunidades mais organizadas como o Assentamento Normandia, os Xukurus e a comunidade            
quilombola de Conceição das Crioulas. 
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Laboratório de Co-projetação Caruaru 

 
Laboratório de Co-projetação, UFPE - Campus Agreste, Caruaru, 5 de Abril de 2017 
 
No dia 5 de Abril de 2017, entre 14h às 16h, realizou-se três laboratórios de co-projetação na                 
UFPE-Campus Agreste, envolvendo professores, monitores, comunidades visitadas e técnicos         
dos órgãos públicos, ONGs e terceiro setor. Os eixos de atuação dessas atividades foram: 1-               
Laboratório de co-projetação para formação de redes de capacitação, assistência técnica e            
extensão rural (Coordenação Giulio Mattiazzi: Universidade de Pádua e IILA e Daniela            
Carvalho UFRPE/UAG); 2- Laboratório de co-projetação de ações em rede de           
Desenvolvimento Local: cooperação, comercialização e sustentabilidade (Coordenação: Elisa        
Gritti: UFPE); e 3- Laboratório de co-projetação de Bem-Viver, Equidade e Meio Ambiente:             
ações integradas em educação, saúde e cultura (Coordenação: Júlia Benzaquen - UFRPE). 
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Eixo 1 - Laboratório de co-projetação para formação de redes de capacitação,            
assistência técnica e extensão rural 
 
Após um breve relato da coordenadora do laboratório sobre as atividades desenvolvidas pelo             
fórum até então, se iniciou o debate para a projetação a partir de um levantamento de                
demandas do território de Normandia e depois se tratou posteriormente a respeito de             
possibilidades de atuação em rede de curto, médio e longo prazo. As demandas pontuadas no               
debate foram: a) necessidade de capacitação em cortes de carnes bovinas, caprinas e ovinas              
(para dar otimizar a rentabilidade da agroindústria do assentamento); b) formação de jovens             
(continuidade a uma série de ações de formação já realizadas com os jovens da Normandia e                
de outros assentamentos na área da educação, cultura, saúde, produção agroecológica e meio             
ambiente); c) necessidade de certificação da produção da agroindústria (Selo de Inspeção            
Estadual e o Selo de Inspeção Federal); d) potencializar a assistência técnica prestada             
(avaliação, formação do agente comunitário, integração dos serviços já existentes no           
assentamento, com o trabalho de outros parceiros e assistência técnica integrada à cadeia, ou              
seja direcionada não só para pecuária caprina, ovina e bovina, mas também para o abatimento               
e cortes dos animais); e) o problema da energia (avaliar formas de substituição das fontes de                
energia para baratear os custos como o sistema solar, microeólico e biomassa, e utilizar a               
energia elétrica em horário de baixo custo); e) finalização da agroindústria (correções da             
construção e compra de maquinário agrícola); f) integração com rede de produtores de caprino              
(integrar esse grupo à rede municipal e regional de produtores de caprinos e ovinos, com               
prioridade voltada ao confronto sobre questões técnicas); g) necessidade de realização de            
diagnóstico (elaborar um diagnóstico de produção no assentamento e nas comunidades           
vinculadas à rede, verificar a capacidade produtiva do assentamento, determinar o número de             
animais, definir quantidades de alimentação animal - realizar pesquisa sobre tipo de pastagens             
- em parceria com a universidade e IPA - e confrontar com o plano de negócio já existente); h)                   
reaproveitamento dos subprodutos do abate (realizar pesquisa de viabilidade para produção e            
comercialização de ossos, vísceras, couro, tripas, etc.); i) beneficiamento mais refinado da            
carne caprina, bovina e ovina (fabricação de buchada e embutidos); j) reduzir custos de              
abastecimento de água (comprar um caminhão cisterna, reutilizar águas das chuvas e do             
processo de produção, aprofundar formas de bom uso da água, fazer tratamento de água); k)               
visitas de cooperação técnica (realizar projetos comuns com os outros territórios visitados            
durante o fórum para aumentar a capacidade efetiva e conjunta de projetação, realização e              
avaliação de ações de desenvolvimento local, através de visitas técnicas e formação de             
equipes técnicas que colaborem entre si; e l) melhoramento do abate animal (utilizar             
abatedouros móveis, máquinas para beneficiamento e outros equipamentos baratos). 
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Eixo 2 - Laboratório de co-projetação de ações em rede de Desenvolvimento Local: 
cooperação, comercialização e sustentabilidade 
 
O laboratório 2 teve início com a coordenadora introduzindo a temática do eixo e destacando o                
objetivo principal da atividade que era o levantamento de demandas para se buscar através da               
cooperação os objetivos na área da comercialização e sustentabilidade na produção do            
Assentamento Normandia, em Caruaru. Além disso, os representantes das outras duas           
comunidades (Castainho e Sítio Queimadinha) ressaltaram a necessidade de se trabalhar uma            
maior cooperação técnica entre as comunidades.  
As demandas levantadas no laboratório foram: a) fortalecimento do grupo de mulheres (criação             
de uma rede entre diferentes grupo de mulheres em comunidades do campo, agregação de              
valor ao produto desenvolvido pelos grupo de mulheres e melhoramentos na cozinha industrial             
para produção de bolos); b) superação dos atravessadores (formação de rede de produtores e              
de consumidores com esse objetivo); c) Necessidade de calcular gastos de energia e investir              
nas fontes energéticas alternativas (O SEBRAE-PE se comprometeu com a possibilidade de            
atuar na área da eficiência energética); d) possibilidade de uma maior atuação do SEBRAE na               
área (o representante da Unidade de Políticas Públicas do SEBRAE se comprometeu a integrar              
os três territórios visitados aos programas desenvolvidos pelo órgão); e) visitas a projetos bem              
sucedidos (fornecer oportunidade aos camponeses em visitar exemplos de beneficiamento bem           
sucedidos em termos de economia camponesa, como a produção de queijo de Senharó ou a               
caprinocultura de Juazeiro); f) necessidade de ampliar os canais e a formação em             
cooperativismo no local (os trabalhos de assistência técnica e de melhoramento da produção e              
comercialização só irão resultar em beneficiamento com um trabalho pedagógico na área de             
gestão voltada ao cooperativismo); g) necessidade de aumentar a produção da agroindústria            
(atualmente ela funciona somente com 20% de sua capacidade); h) necessidade de            
aproveitamento da água (em período de seca, toda a água do Assentamento, da agroindústria              
e do Centro de Formação Paulo Freire é comprada por caminhões pipa); i) ausência de capital                
de giro (fundamental para a gestão da agroindústria); j) necessidade de desenvolver análise de              
mercado para a entrada em novos mercados (criação de uma rede de comércio justo e um site                 
que se possa comercializar esses produtos diretamente com o consumidor); k) necessidade de             
desenvolver certificações mais elaboradas (federal e estadual. O Assentamento Normandia          
possui já um selo primário, próprio para a comercialização no município através do PNAE, mas               
necessitam de outras formas de certificação oficial e não-oficial); e, fundamentalmente, l)            
necessidade de terminar a estrutura da agroindústria (demanda crucial para adquirir novos            
espaços e equipamentos e aumentar os níveis de produção). 
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Eixo 3: Bem viver, equidade e meio ambiente: ações integradas em cultura, educação e 
saúde 
 
O laboratório se iniciou com a coordenadora expondo a metodologia de trabalho da atividade e               
passando para uma rodada de apresentação. Posteriormente foram colocadas algumas          
demandas pelos representantes do território da Normandia, foram elas: a) necessidade de            
fortalecimento das ações de saúde do campo (maior apoio na residência multiprofissional de             
saúde do campo, realização do II encontro dos agentes comunitários de saúde do campo e a                
construção de um Centro de Saúde Popular, com o objetivo de criar um centro de práticas de                 
saúde, voltadas para aquelas reconhecidas pelos camponeses, como a fitoterapia, e que            
possam garantir e produzir um cuidado em saúde de baixo custo); b) necessidade de              
fortalecimento do grupo de mulheres (formação em gênero, programas de geração de renda e              
investimento na cooperação entre os grupos nos três territórios e em outros exemplos bem              
sucedidos de ações de grupos de mulheres, como o da Muribeca que trabalha com              
fitoterápicos); c) necessidade de impulsionar as atividades de educação em saúde           
(experiência de educação que congregue no desenvolvimento de uma horta medicinal e            
produção de fitoterápicos artesanais); d) necessidade de produção de materiais para saúde            
(prontuário familiar, tecnologia da residência familiar, como o e-sus, prontuário espelho e fica             
na família); e) educação ambiental (criação de um curso técnico de saúde e meio ambiente); f)                
articulação com outras políticas públicas na área de saúde (necessidade de maior participação             
no plano municipal de saúde, a partir das conferências municipais); g) auxílio dos órgãos de               
assistência técnica em produção de tecnologias sociais em saúde (como o IPA e as              
Universidades podem pensar em parcerias e projetos concretos na área de quintais produtivos             
e produção de fitoterápicos); h) ampliar o grupo de boleiras (incremento de maquinário na              
cozinha industrial). 
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Plano de Ação em Rede para o território de Castainho 
 
 

AÇÕES DE CURTO PRAZO X AÇÕES DE LONGO PRAZO 

CURTO PRAZO 

- Verificar os diagnósticos existentes e fazer uma plataforma compartilhada com esses 
diagnósticos e que possa abrigar diagnósticos futuros a ser realizado por pesquisas da 
Universidade ou pelos órgãos técnicos competentes. 
- Certificação não-oficial e trabalhar a marca (compromisso do NEAFI). 
- Curso de plano de negócios, gestão, captação de recursos e boas práticas - (compromisso 
do SEBRAE, AD DIPER e SEMPETEC) 
- Trabalhar a transição agroecológica 
- Trabalhar a Educação Ambiental, visando a questão do lixo. 
- Cursos e visitas de formação para troca de receitas, envolvendo a cooperação 
intra-camponesa. 
- Curso para gestão em cooperativismo e economia solidária. 
- Pesquisa de mercado para escoamento da produção (hortaliças, farinha, doces e polpas de 
frutas). 
- Curso de identidade quilombola e gênero. 
- Biblioteca da escola. 
- Projeto de extensão produção de livro didático sobre Castainho. 

LONGO PRAZO 

- Tecnologia adequada financeiramente e socialmente a realidade das comunidades 
(processamento de fruta) 
- Buscar financiamento para estrutura adequada para a  cozinha industrial para 
processamento das frutas em doces e polpa.  
- Transição agroecológica 
- Feira do desenvolvimento local do Agreste de Pernambuco em Recife. 
- Curso para gestão em cooperativismo e economia solidária. 
- Curso de identidade quilombola e gênero. 
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PROPOSTA DE MARCO LÓGICO (Ações de longo prazo) 

Objetivo Geral Objetivo 
Específico 

Metas Atividades Resultados 
Esperados 

Fomentar o 
desenvolvimento 
local na 
Comunidade 
Quilombola de 
Castainho 
associado a 
políticas de 
empoderamento 
de mulheres 

Implementação 
de 
beneficiamento 
produtivo das 
frutas para 
produção de 
doces e polpas, 
utilizando a 
tecnologia 
socialmente, 
ambientalmente 
e 
financeiramente 
adequada.  
 

Pesquisar sobre 
compra de 
maquinário de 
beneficiamento 
de fruta (polpa e 
cozinha 
industrial) 

1 relatório sobre 
maquinário 
agrícola 
apropriado 

Otimização do 
recurso do 
projeto para 
compra 
maquinário e 
ações no 
território 

Comprar de 
despolpadeira 
de frutas 

1 despolpadeira Geração de 
Renda para o 
Grupo de 
Mulheres 

Construir 
Ambiente 
adequado para 
produção de 
polpas e 
cozinha 
industrial 

1 ambiente de 
cozinha 
industrial 

Comprar 
equipamento de 
cozinha 
industrial para 
fabricação de 
doces. 

1 cozinha 
industrial 

Promover ações 
de capacitação 
e assistência 
técnica para a 
transição 
agroecológica 
da produção em 
Castainho 

Prestar serviço 
de assistência 
técnica 
agroecológica 
no território de 
Castainho 

X visitas de 
assistência 
técnica 

Desenvolver um 
maior equilíbrio 
ambiental na 
comunidade e 
inserir a 
produção de 
hortaliça em 
feiras 
agroecológicas  

Realizar Cursos 
de Formação 
em Agroecologia 

X Cursos de 
Formação em 
Agroecologia 
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Desenvolver 
cursos de 
gestão de 
cooperativas e 
empreendimento
s solidários.  

Realizar Cursos 
de Gestão em 
Cooperativas e 
Empreendiment
os solidários 

X Cursos de 
Gestão em 
Cooperativas e 
Empreendiment
os solidários 

Implementar as 
relações de 
cooperação no 
território 

Instituir cursos 
de formação em 
gênero, com a 
especificidade 
da identidade 
quilombola.  

Realizar cursos 
de Gênero, com 
a especificidade 
da identidade 
quilombola 

X Cursos de 
Gênero, com a 
especificidade 
da identidade 
quilombola 

Empoderamento 
das mulheres da 
comunidade. 
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Plano de Ação em Rede para o território de Lajedo 
 
 

AÇÕES DE CURTO PRAZO X AÇÕES DE LONGO PRAZO 

CURTO PRAZO 

- Verificar os diagnósticos existentes e fazer uma plataforma compartilhada com esses 
diagnósticos e que possa abrigar diagnósticos futuros a ser realizado por pesquisas da 
Universidade ou pelos órgãos técnicos competentes 
- Curso de plano de negócios, gestão, captação de recursos e boas práticas  
- Visitas de formação e cooperação entre Lajedo, Normandia e Castainho. 
- Curso para gestão em cooperativismo e economia solidária. 
- Pesquisa de mercado para escoamento da produção (queijo). 
- Ações de geração de renda e empoderamento do grupo de mulheres. 
- Ações para assistência técnica. 

LONGO PRAZO 

- Tecnologia adequada financeiramente e socialmente a realidade das comunidades (IILA, 
AD DIPER) (queijo). 
- Buscar financiamento para estrutura adequada para a agroindústria de beneficiamento do 
queijo. 
- Trabalhar a certificação oficial 
- Feira do desenvolvimento local do Agreste de Pernambuco em Recife. 
- Curso para gestão em cooperativismo e economia solidária 
- Ações de geração de renda e empoderamento do grupo de mulheres 
- Ações para assistência técnica. 
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PROPOSTA DE MARCO LÓGICO (Ações de Longo Prazo) 

Objetivo Geral Objetivo 
Específico 

Metas Atividades Resultados 
Esperados 

 
 
 
Fomentar o 
desenvolvimento 
local e o 
cooperativismo 
na Associação 
de Produtores 
de Leite de 
Lajedo (Sítio 
Queimadinha)  

 
Implementação 
de 
beneficiamento 
do queijo 
utilizando a 
tecnologia 
socialmente, 
ambientalmente 
e 
financeiramente 
adequada.  
 

 
Pesquisar sobre 
compra de 
maquinário de 
beneficiamento 
de queijo 

 
1 relatório sobre 
maquinário 
agrícola 
apropriado 

 
Otimização do 
recurso do 
projeto para 
compra 
maquinário e 
ações no 
território 

Comprar o 
maquinário para 
beneficiamento 
de queijo 

1 maquinário 
para produção 
de queijo 

Desenvolver 
uma cadeia 
produtiva de 
queijo na 
comunidade 

Construir 
Ambiente 
adequado 
(segundo as 
normas da 
ANVISA e 
MAPA) para 
produção de 
queijo 

1 ambiente de 
produção de 
queijo 

Contratar um 
técnico de 
alimentação 
para a busca da 
certificação. 

1 técnico 
contratado 

Promover ações 
de capacitação 
e assistência 
técnica para o 
beneficiamento 
do queijo 

Prestar serviço 
de assistência 
técnica na área 
do leite e queijo 

X visitas de 
assistência 
técnica 

Impulsionar o 
beneficiamento 
do queijo  

Realizar Cursos 
de Formação 

X Cursos de 
Formação em 
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em Técnicas e 
Boas Práticas 
de produção de 
Queijo 

Técnicas e Boas 
Práticas de 
produção de 
Queijo 

Desenvolver 
cursos de 
gestão de 
cooperativas e 
empreendimento
s solidários.  

Realizar Cursos 
de Gestão em 
Cooperativas e 
Empreendiment
os solidários 

X Cursos de 
Gestão em 
Cooperativas e 
Empreendiment
os solidários 

Fornecer as 
condições para 
a criação de 
uma 
Cooperativa 
para produção 
de queijo 

Ações de 
geração de 
renda e 
empoderamento 
do grupo de 
mulheres 
  

Realizar oficinas 
de capacitação 
em  atividades 
de geração de 
renda 
(artesanato e 
produção de 
doces) para 
grupo de 
mulheres 
camponesas 

X Oficinas Empoderament
o das mulheres 
da comunidade. 

Compra de 
material para a 
oficina dos 
grupos de 
mulheres 

X materiais para 
oficinas 

Equipar Cozinha 
Industrial para 
doces 

1 Cozinha 
Industrial 
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Plano de Ação em Rede para o território do Assentamento Normandia 
 
 

AÇÕES DE CURTO PRAZO X AÇÕES DE LONGO PRAZO 

CURTO PRAZO 

- Verificar os diagnósticos existentes e fazer uma plataforma compartilhada com esses 
diagnósticos e que possa abrigar diagnósticos futuros a ser realizado por pesquisas da 
Universidade ou pelos órgãos técnicos competentes. 
- Curso de plano de negócios, gestão, captação de recursos e boas práticas. 
- Visitas de formação e cooperação entre Lajedo, Normandia e Castainho. 
- Curso para gestão em cooperativismo e economia solidária. 
- Pesquisa de mercado para escoamento da produção. 
- Ações de geração de renda e empoderamento do grupo de mulheres. 
- Ações para assistência técnica. 
- Formação de jovens para produção. 
- Avaliar formas de substituição das fontes de energia para baratear os custos (utilizar a 
energia elétrica em horário de baixo custo (de 18h às 07h)) 
- Reduzir custos de abastecimento de água (educação sobre bom uso da água) 
- Integrar esse grupo à rede municipal e regional de produtores de caprinos e ovinos (dando 
prioridade ao confronto sobre questões técnicas) 
- Buscar parcerias com outras regiões produtoras de ovinos e caprinos (da Itália e da 
América Latina). 
- Trabalho da Logomarca do Grupo de Mulheres que valorize a identidade própria 
- Intercâmbio de ações entre os grupos de mulheres de Castainho, Lajedo e Normandia – ver 
um calendário de visitas, com auxílio do transporte das prefeituras e da universidade;  
- Horta fitoterápica - produção de fitoterápicos artesanais. 
- Curso técnico de saúde e meio ambiente. 

LONGO PRAZO 

- Tecnologia adequada financeiramente e socialmente a realidade das comunidades 
(terminar a agroindústria de carne caprina) (corte, embutidos, abatedouro móvel) 
- Buscar financiamento para terminar a estrutura adequada para a agroindústria de 
beneficiamento do carne caprina. 
- Certificação oficial. 
- Feira do desenvolvimento local do Agreste de Pernambuco em Recife. 
- Curso para gestão em cooperativismo e economia solidária. 
- Ações de geração de renda e empoderamento do grupo de mulheres. 
- Ações para assistência técnica. 
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- Cursos de capacitaçao de cortes de carnes bovinas, caprinas e ovinas e cortes especiais 
para agregar valor. 
- Selo de Inspeção Estadual e o selo de Inspeção Federal. 
- Realizar pesquisa de viabilidade para produçao e comercializaçao de subprodutos do abate 
animal (ossos, vísceras, couro, tripas, etc.) 
- Avaliar formas de substituição das fontes de energia para baratear os custos (passar de 
elétrica para solar, micro eólico, biomassa) 
- Reduzir custos de abastecimento de água (comprar um caminhão cisterna, reutilizar águas 
das chuvas e do processo de produção, fazer tratamento de água) 
- Transição agroecológica (formação e assistência técnica). 
- Adequação para exportação no comércio justo global. 
- Fortalecer o grupo de boleiras de Normandia – falta maquinário. 
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PROPOSTA DE MARCO LÓGICO (Ações de Longo Prazo) 

Objetivo Geral Objetivo 
Específico 

Metas Atividades Resultados 
Esperados 

Fomentar o 
desenvolvimento 
local com vistas 
a adequar a 
produção da 
Agroindústria 
Normandia para 
a inserção no 
comércio justo 
nacional e 
global 

Potencializar a 
Agroindústria do 
Assentamento 
Normandia, com 
a utilização de 
tecnologia 
adequada 
financeiramente 
e socialmente à 
realidade local. 

Pesquisar sobre 
compra de 
maquinário de 
corte de carne 
caprina, 
abatedouro 
móvel e 
produção de 
embutidos 

3 relatórios 
sobre 
maquinário 
agrícola 
apropriado 

Otimização do 
recurso do 
projeto para 
compra 
maquinário e 
ações no 
território 

Finalizar a 
construção de 
um Ambiente 
adequado 
(segundo as 
normas da 
ANVISA e 
MAPA) para 
beneficiamento 
da carne caprina 

1 ambiente 
adequado para 
beneficiamento 
da carne caprina 

Desenvolviment
o de cadeia 
produtiva de 
carne caprina 
para exportação 
em comércio 
justo global e 
nacional 

Comprar o 
maquinário para 
corte de carne 
caprina 

1 maquinário 
paracorte de 
carne caprina 

Comprar o 
maquinário para 
abatedouro 
móvel 

1 maquinário 
para abatedouro 
móvel 

Comprar o 
maquinário para 
produção de 
embutidos 

1 maquinário 
para produção 
de embutidos 

Promover ações 
de capacitação 
e assistência 
técnica para o 
beneficiamento 
da carne caprina  

Prestar serviço 
de assistência 
técnica na área 
da 
caprinocultura 

X visitas de 
assistência 
técnica 

Impulsionar o 
beneficiamento 
do carne caprina 
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Realizar Cursos 
de Formação 
em Técnicas e 
Boas Práticas 
de 
beneficiamento 
da carne caprina 

X Cursos de 
Formação em m 
Técnicas e Boas 
Práticas para 
beneficiamento 
de carne caprina 

Desenvolver 
cursos de 
gestão de 
cooperativas e 
empreendimento
s solidários.  

Realizar Cursos 
de Gestão em 
Cooperativas e 
Empreendiment
os solidários 

X Cursos de 
Gestão em 
Cooperativas e 
Empreendiment
os solidários 

Fornecer as 
condições para 
a criação de 
uma 
Cooperativa 
para 
beneficiamento 
de carne caprina 

Ações de 
geração de 
renda e 
empoderamento 
do grupo de 
mulheres 

Realizar oficinas 
de capacitação 
em  atividades 
de geração de 
renda 
(artesanato e 
produção de 
doces) para 
grupo de 
mulheres 
camponesas 

X Oficinas Associação de 
políticas de 
Desenvolviment
o Local com 
políticas de 
Equidade de 
Gênero 

Terminar de 
Equipar Cozinha 
Industrial para 
bolos 

1 Cozinha 
Industrial 

Ações de 
Sustentabilidade 
Ambiental e 
Social 

Implementar 
sistema de 
Energia 
renovável 

X Placas de 
energia solar 

Associação de 
políticas de 
Desenvolviment
o Local com 
políticas de 
Sustentabilidade 
Ambiental 

Formação na 
área da 
agroecologia 
voltada 
especificamente 
à realidade do 
semiárido e a 
carne de caprino 

X Cursos de 
Agroecologia 
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Carta do Desenvolvimento Local do Agreste de Pernambuco 
 

 
Atividade de Encerramento, UFPE - Campus Agreste, Caruaru, 5 de Abril de 2017 
  
O “I Fórum de Desenvolvimento Local do Agreste de Pernambuco: construindo redes de ação”              
aconteceu de 3 a 5 de Abril de 2017 nos municípios de Garanhuns, Lajedo e Caruaru (PE),                 
reunindo atores públicos e privados do território, Universidades, gestão pública, terceiro setor e             
comunidades do campo.  
Sempre alternando atividades de co-projetação de ações de desenvolvimento local e visitas            
técnicas, o diálogo realizado girou em torno de um planejamento para o território centrado em               
alternativas concretas, simples, sustentáveis e viáveis. A metodologia adotada partiu do           
protagonismo dos atores locais e buscou a efetivação de parcerias. 
Nesse sentido, a rede do “I Fórum de Desenvolvimento Local do Agreste de Pernambuco:              
construindo redes de ação”: 
- reafirma a necessidade de realizar caminhos alternativos para superar a crise econômica,             
social e cultural através de projetos que envolvam comunidades, pequenas e médias            
empresas, terceiro setor, instituições governamentais e centros de formação técnica e           
universitária; 
- adota para tanto os princípios da inovação sustentável, do cooperativismo, da agroecologia,             
do fortalecimento dos grupos de mulheres e da economia social, solidária e colaborativa; 
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- se concentra em três eixos de atuação, a saber: 
a. Formação de redes de capacitação, assistência técnica e extensão rural; 
b. Ações em redes de desenvolvimento local para a cooperação, comercialização e            
sustentabilidade; 
c. Bem viver, equidade e meio ambiente: ações integradas em cultura, educação e saúde 
 
Para tanto, os integrantes do “I Fórum de Desenvolvimento Local do Agreste de Pernambuco:              
construindo redes de ação“(UFRPE, UAG, UFPE, IILA, CES, ECOSOL, Universidade de           
Pádua, Curupiras, IPEA, FUNDAJ, NEAFI, IPA, SEBRAE, Observatório dos Movimentos          
Sociais, MST, Comunidade Quilombola de Castainho, Associação dos Trabalhadores Rurais de           
Lajedo, Centro Sabiá, Somos.Professores.Org, Prefeitura de Águas Belas, Prefeitura de          
Garanhuns, Prefeitura de Lajedo, AD DIPER, Governo do Estado de Pernambuco, Secretaria            
de Desenvolvimento Econômico do Município de Águas Belas, Secretaria de Desenvolvimento           
Econômico de Garanhuns, Secretaria da Micro e Pequeno Empresa, Trabalho e Qualificação            
de Pernambuco, Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente de Garanhuns,           
Secretaria de Saúde de Pernambuco, Residência Interdisciplinar em Saúde do Campo) se            
comprometem em: 
 
1. Planejar e executar ações de curto, médio e longo prazo com vistas a dar continuidade ao                 
trabalho realizado; 
 
2. Constituir uma equipe de trabalho composta por representantes de todas as entidades             
participantes para finalizar a elaboração dos projetos de desenvolvimento local e buscar            
financiamentos para sua implementação; 
 
3. Realizar atividades de planejamento contínuas, a partir das demandas que possam surgir do              
diálogo com os territórios;  
 
4. Manter equidade de gênero, raça e posição social na equipe de trabalho e nas demais                
atividades; 
 
5. Trabalhar para solidificar e ampliar a cooperação internacional, com vistas à implementação             
dos projetos e atividades planejadas; 
 
6. Dotar-se de grupos técnicos mistos que promovam o intercâmbio de informações e a              
formação de redes de assistencia tecnica e extensao rural; 
 
7. Convocar o II Fórum de Desenvolvimento Local do Agreste de Pernambuco para o primeiro               
semestre de 2018. 
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