MODELO DE RELATÓRIO SEMESTRAL DA ORGANIZAÇÃO

Organização: Associação Comunitária de Milagres
Projeto: PRODEC Projeto de Desenvolvimento Comunitário e Produção
Ecosustentável
Início da listagem: 20/05/2013
Relatório referente ao período de julho/2014 a abril/2015

1. Descreva atividades de divulgação do projeto listado na BVSA que a
organização realizou neste período e quais foram os resultados atingidos
Reuniões mensais com Líderes Comunitários, Associações Rurais, SINTRAF – Sindicato
dos Trabalhadores Rurais da Agricultura Familiar, STTR – Sindicato dos Trabalhadores e
Trabalhadoras Rurais, rádio local FM Som da Terra, Facebook da ACOM, junto a
parceiros nacional e internacional, reuniões com a EMATERCE – Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará, com ONG`S parceiras da ACOM a partir
de janeiro de 2015.
Visita à EXPOFAM (exposição de produtos da agricultura familiar) em fevereiro/2015 e
participação no seminário do Comitê da Sub-Bacia do Rio Salgado em março/2015.
Como resposta positiva, o trabalho de divulgação do Projeto com os parceiros facilitou
a ACOM selecionar as famílias das 06 (seis) comunidades rurais a serem beneficiadas,
dentro dos critérios e perfil apresentadas na proposta técnica.
2. Quais foram os desafios enfrentados na divulgação do projeto listado e na
captação de recursos através da BVSA?
Apesar das dificuldades financeiras enfrentadas, os parceiros foram colaboradores
fundamentais para a divulgação do projeto e também serão para a sua
implementação.
3. Durante este período a organização realizou alguma atividade relativa ao
projeto listado na BVSA? Em caso positivo, detalhe-as.
Sim. No mês de Agosto a ACOM realizou o 1º Seminário com Agricultores Familiares e
Lideranças Comunitária com os temas: Agrofloresta, 3º Setor e Meio Ambiente.

No mês de março de 2015 a instituição, já visando superar e trabalhar com os
beneficiários do projeto, participou do planejamento da feira econômica solidária,
promovida pela ACB (Associação Cristã de Base), na cidade do Crato-Ceará.

4. Houve alguma alteração no contexto ou nas condições previstas para a
realização do projeto que possa impactar futuramente sua implantação? Em
caso positivo, detalhar a situação e explicar como a organização pretende
resolver a situação.
Não. O Projeto na forma como está contempla as demandas das Comunidades a serem
atendidas.

5. Quais foram as principais realizações da organização neste período?
A ACOM realizou capacitação agricultores/as familiares, reuniões de líderes
comunitários rurais, celebração de parcerias, visitas técnicas às comunidades
beneficiárias e a implantação do Projeto de Apoio ao Desenvolvimento
Agrocomunitário do Sítio Genipapeiro II, continuando, dessa forma, as ações de
Extensão Rural junto às comunidades rurais parceiras.

6. Outros comentários ou informações.
A implantação do Projeto Desenvolvimento Comunitário e Produção
Ecosustentável – PRODEC, terá fundamental importância para as famílias das
comunidades beneficiadas, pois o mesmo irá trabalhar tecnologias de
convivência com o semiárido, possíveis de serem replicadas e de amenizar os
efeitos causados pela estiagem, como ora acontece na região.

