Relatório de Conclusão de Parceria
Nome da Organização: Centro Vida Nordeste
Nome do Projeto: Espaço Conviver
I. Dados sobre a Instituição
Nome completo: Centro de Realizações Sociais e Ecológicas Vida Nordeste
CNPJ: 03.025.473/0001-81
Ano da Fundação: 1998
Endereço: Faz Peniel Zona Rural
Município: Prata
Estado: Paraíba
CEP: 58550-000
Telefone: 83 99898737 Fax: 83 3390 1149
Email: vidanordeste@hotmail.com
Nome do principal representante: Luzimário Ferreira de Almeida
Cargo: Diretor Presidente
Nome do responsável pelo projeto (caso não seja o mesmo):
Cargo:
II. Dados sobre o projeto
1)

Descrição Sumária do Projeto:

O Espaço Conviver é um Centro Educacional de Referencia em Tecnologias Sócias de
Convivência com o Semiárido. Constitui-se em um ambiente tecnológico e didático para
visitação, cursos e pesquisas. Foram implantadas diversas Tecnologias Sociais de
convivência com o Semiárido. Tecnologias viáveis aos pequenos e médios agricultores,
que promovem a melhoria da qualidade de vida, com a garantia da sustentabilidade
ambiental, onde o homem e natureza convivam de forma harmoniosa sem prejudicar o
desenvolvimento sócio econômico, garantindo assim a sobrevivência e preservação dos
recursos da biodiversidade do semiárido.
2)

Objetivo Geral:

Possibilitar a construção de um espaço demonstrativo de difusão de tecnologias sociais
viáveis aos pequenos e médios agricultores do semi-árido, auxiliando-os na convivência
pacífica, econômica e social com o semi-árido, promovendo a erradicação da extrema
pobresa a fome e a mortalidade infantil.
3)

Área de Cobertura do Projeto:

No principio, o projeto pretendia atuar na microrregião do Cariri Ocidental Paraibano,
local da Sede física do Centro Vida Nordeste, no entanto, atingiu repercussão em todo o
Estado da Paraíba.
4)

População Atingida:

A população prevista para atendimento era de agricultores inseridos no contexto da
agricultura familiar, ocorre que o Projeto atingiu um público maior e mais diversificado:
Estudantes e Professores das Redes: Estaduais, Municipais e Universidades Federais.
Instituições Públicas e privadas (SEBRAE, Universidades, SENAR, EMATERs, Prefeituras,
Escolas, ONGs etc), e público em geral.

Atingidos diretamente:
Crianças:300 pessoas
Jovens: 600 pessoas
Adultos: 2.0000 pessoas
Atingidos indiretamente: 800 pessoas
5)

Período de Implementação:
Período de Implantação: 30/09/2008 a 25/08/2015.
Etapas: Construção do Ambiente Físico; Implantação de Tecnologias Sociais;
capacitações; Palestras e Prestação de Contas.

6)

Resultados e Metas Alcançados:
DESCRIÇÃO
Construção do Ambiente Físico
Implantação de Tecnologias Sociais
Capacitações
Palestras
Prestação de Contas

7)

% DA META
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Atividades Realizadas:

As atividades previstas foram realizadas na sua totalidade, não houve diferença entre o
previsto e o realizado.
ATIVIDADES PREVISTAS
Construção do Ambiente Físico
Implantação de Tecnologias Sociais
capacitações
Palestras
Prestação de Contas
8)

Metodologia:

O Projeto O ESPAÇO CONVIVER disponibilizou ao público beneficiado o acesso as
tecnologias propostas, através de visitas, Palestras, cursos de treinamento,
ministrados utilizando o método pedagógico "aprender fazendo", por ser um
método de ensino-aprendizagem gradual participativo e permanente que tem na
atividade prática a base do aprendizado. Mobilizou para que nesta concepção as
famílias/comunidades compreendessem que eles são os agentes modificadores
desta realidade social.

9)

Acompanhamento e avaliação:
Pesquisa, entrevistas, questionários.

10) Dificuldades e Obstáculos:
Dificuldades internas: Pessoal qualificado – Recursos Humanos;
Ordem Externa: Politica financeira do país.
11) Impactos nas Políticas Públicas e Expansão/Ampliação do Projeto:
No Semiárido nordestino esta mudando a cultura de combate à seca para uma ação mais
proativa de convivência com o semiaridez natural desta região. Alternativas que
ocasionem menor impacto socioambiental são cada vez mais disseminadas e aceitas por
seus habitantes. Assim, o projeto Espaço Conviver se consolida como importante centro
difusor de Tecnologias Sociais influído na aceitação e viabilidade de Politicas Públicas já
praticadas no semiárido a exemplo das cisternas de captação de agua da chuva, fogões
ecológicos, reuso de água, energias alternativas, entre outras.
12) Recomendações:
Não há recomendação a serem colocadas, em virtude de que, o Projeto desenvolveu-se
dentro do previsto.
13) Outros Comentários e Sugestões:
Gostaríamos de utilizar este Espaço para um agradecimento especial a Bovespa e a
Bovespa Social, pela contribuição ao Projeto Espaço Conviver, de ser este canal de
convergência de parceiros que tornou este Projeto, antiga aspiração do Centro Vida
Nordeste, um fato, uma realidade. Este Projeto trouxe um novo olhar sobre nosso
potencial local.
Nosso profundo e sincero agradecimento a Bovespa, BVSA e todos os colaboradores.
O Projeto Espaço Conviver tornou-se orgulho e patrimônio desta região.
14) Anexos:




Relatório Final de Prestação de Contas
Carta de Entrega de Prestação de Contas
Declaração de Arquivo 5 anos

Prata – PB, em 25 de agosto de 2015.

LUZIMÁRIO FERREIRA DE ALMEIDA
Direto Presidente

