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LINHA 1 – MUDANÇAS CLIMÁTICAS 
E AGROECOLOGIA

Acompanhamento técnico às 91 Unidades Produtivas Familiares – UPFs - nos
Territórios Trairi e Alto-Oeste

• Encontros municipais de monitoramento e avaliação

• Cursos modulares – voltado para juventudes 

• Dias de partilha – saberes e sabores – com as UPFs

• Visitas técnico-pedagógicas

• Intercâmbios

• Visitas de monitoramento dos diagnósticos 



Acompanhamento às Organizações de Base – 10 Associações Comunitárias e 03 Fóruns 
municipais de associações

• Reuniões de acompanhamento às Associações

• Participação em reuniões dos Fóruns de Associações

Sistemas de Reúso de Águas Cinzas e Negras 

• Implantação de 35 kits de reúso de águas cinzas e negras – no Trairi

Feiras Agroecológicas

• Implantação de 2 feiras agroecológicas – em Lajes Pintadas

Certificação da produção familiar 

• Cursos de formação

• Implantação de 32 Unidades Demonstrativas – bovinocultura leiteira – no Alto-Oeste

LINHA 1 – MUDANÇAS CLIMÁTICAS
E AGROECOLOGIA



Implementação de cisternas 1ª água no Seridó, Trairi e Potengi – 16 municípios

• Seleção de cadastramento das famílias

• Capacitação das famílias em GRH

• Construção de 266 cisternas da 1ª água

Implementação de cisternas da 2ª água – Seridó, Trairi e Potengi – 04 municípios

• Capacitação de pedreiros

• Capacitações das famílias – GAPA e SSMA

• Construção de 60 tecnologias sociais

• Intercâmbios

• Implantação de 60 caráteres produtivos

LINHA 1 – MUDANÇAS CLIMÁTICAS
E AGROECOLOGIA



LINHA 2 – CIDADANIA E DEFESA 
DE DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS

Formação de agentes/lideranças comunitárias

• Cursos de formação – modulares

• Reuniões de acompanhamento e monitoramento

Identificação de situações de negação e violação de direitos

• Visitas e diligências para reconhecimento e encaminhamento de demandas

Atendimentos sociojurídicos

• Atendimentos/Acompanhamento sociojurídicos a famílias/pessoas em situação
de vulnerabilidade social

• Palestras formativas em comunidades rurais e urbanas



LINHA 2 – CIDADANIA E DEFESA 
DE DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS

Acompanhamento e assessoria ao Fórum Municipal de Usuários do Sist. Único da 
Assist. Social – FMUSUAS – em Caicó

• Oficinas modulares de formação dos usuários 

• Reuniões de acompanhamento, assessoria, monitoramento, planejamento e
avaliação

Acompanhamento ao Movimento dos Atingidos pelo Complexo Barragem Oiticica

• Assessoria técnica e jurídica

• Participação e acompanhamento das atividades do movimento 



LINHA 3 – INCIDÊNCIA POLÍTICA DO SEAPAC 
NA SOCIEDADE E NO ESTADO DO RN

Implantação de Redes de Organizações de Base – da agricultura familiar

• Oficinas de formação sobre o Marco Regulatório das Organizações do 3º Setor –
MROSC

• Encontro para formalização da Rede de associações – Lagoa Nova

• Encontro - empoderamento das mulheres e juventudes na conquista de políticas 
públicas e direitos sociais

• Encontro da Agricultura familiar e gestão participativa de recursos hídricos 

• Encontro de Rede de sementes crioulas, identificação dos guardiões de sementes
– mapeamento e caracterização



LINHA 4 – SUSTENTABILIDADE 
INSTITUCIONAL

Ações de captação de recursos 

• Elaboração e implementação de 1 campanha de captação 

• Realização de encontros com potenciais doadores do 2º setor

• Realização de eventos de mobilização e captação de recursos

Ampliação da equipe de comunicação

• Contratação de equipe de assessoria de imprensa

Ferramentas e Materiais de Comunicação

• Produção de materiais/peças de comunicação institucional 

• Contratação anual de ao menos 3 ferramentas e serviços externos de
comunicação especializados



LINHA 4 – SUSTENTABILIDADE 
INSTITUCIONAL

Programa institucional de voluntariado e estagiários

• Elaboração e Implementação do programa de voluntariado

• Encontros periódicos de formação e socialização entre voluntários

• Contratação de estagiários para os setores de Comunicação, Contabilidade,
Assessoria Sociojurídica, Assistência Técnica Agroecológica

Formação continuada da Equipe Institucional

• Formação continuada da equipe dos núcleos e da Coordenação Estadual do
SEAPAC, participação em ao menos 6 eventos/cursos de formação anuais

• Participação em eventos promovidos por organizações que trabalham temáticas
de captação de recursos

• Encontros e reuniões de planejamento, monitoramento e avaliação



PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
2020



PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2020



PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2020



PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

658.596,78 ; 
18%

1.107.841,84 ; 
30%

1.909.667,84 ; 
52%

RECURSOS PRÓPRIOS

MISEREOR

TERCEIROS

R$ 3,67 milhões



EVOLUÇÃO DAS RECEITAS – 2010/2019


