MAPEAMENTO INSTITUCIONAL:

AGRICULTURA FAMILIAR
QUILOMBOLA

MAPEAMENTO INSTITUCIONAL:

AGRICULTURA FAMILIAR
QUILOMBOLA
Este trabalho faz parte do diagnóstico sobre Agricultura
Familiar Quilombola, realizado nos biomas Caatinga e Cerrado,
nos estados da Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais,
Paraíba, Tocantins e no Quilombo Mesquita (GO).
Neste material, é apresentado um mapeamento das
instituições que atuam e/ou apoiam comunidades quilombolas
na temática da agricultura familiar quilombola. A representação
gráfica pode contribuir para o fortalecimento das parcerias
institucionais já existentes e também criar estratégias para
novas parcerias.
O mapeamento foi realizado a partir de levantamentos de
dados primários e secundários de instituições que desenvolvem
atividades junto às comunidades quilombolas.
Os dados primários foram levantados pelos articuladores
estaduais e nacional da CONAQ e os dados secundários foram
obtidos por meio de consulta às publicações do movimento
quilombola e de parceiros.

Os dados primários foram coletados a partir dos seguintes
tópicos:
1. Natureza da organização – pública, privada ou
organização social;
2. Área de atuação / missão da organização;
3. O nível de importância dessa instituição para as
comunidades do estado e nacional (Muito importante,
Importante, Pouco importante);
4. O nível de atuação dessa instituição nas comunidades
do estado e em âmbito nacional (Atuante, Pouco atuante, Não
atuante).
O diagrama de venn foi um dos instrumentos escolhidos
para visualizar graficamente as relações de proximidade das
instituições e do movimento quilombola, nos estados e no
âmbito federal.
As coletas de dados aqui apresentadas fazem parte do
trabalho entre a ECAM e a CONAQ.

Projetos Sociais

MAPEAMENTO INSTITUCIONAL: AGRICULTURA
FAMILIAR QUILOMBOLA - QUILOMBO MESQUITA
Diagrama de venn é uma representação gráfica que
possibilita visualizar o relacionamento de diferentes
instituições com as comunidades e/ou organizações
comunitárias.
Aqui, podemos identificar o grau de importância e de
proximidade que o movimento quilombola atribui às
instituições que estão envolvidas com a temática da
agricultura familiar quilombola.
O grande objetivo é avaliar a participação das
instituições e também de estabelecer futuras parcerias!
Vamos conferir?
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Levantamento realizado pela articuladora estadual da CONAQ,
Sandra Braga.

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS
ORGANIZAÇÃO

MISSÃO

INFORMAÇÕES PARA CONTATO

NÍVEL DE
IMPORTÂNCIA PARA
AS COMUNIDADES

NÍVEL DE ATUAÇÃO
COM AS
COMUNIDADES

Muito importante

Não atuante

CECAF - Central de Cooperativas de
Agricultura Familiar do Estado de
Goiás

Organizar a produção do agricultor familiar e inserir seus
produtos no mercado, por meio do cooperativismo

Endereço: Rua P 12, 78, Setor dos Funcionários,
Goiânia-GO
Telefone: (62) 3224-9497
Site: facebook.com/pages/category/Agricultural-Cooperative/Cecaf-Central-de-Cooperativas-da-Agricultura-Familiar-do-Estado-de-Goi%C3%A1s-333301100104224/

CONAQ - Coordenação Nacional de
Articulação de Quilombos

Lutar pela garantia de uso coletivo do território, implementação de políticas públicas, educação de qualidade,
protagonismo e autonomia das mulheres quilombolas,
juventude e pela harmonia com o meio ambiente

Endereço: QE 24 Conjunto E, Guará II – Guará,
Brasília-DF
Telefone: (61) 3551-2164
Site: conaq.org.br/

Muito importante

Atuante

COOSTEC - Cooperativa de Serviços
Técnicos para o Desenvolvimento
Rural

Prestar assistência técnica relacionada ao desenvolvimento rural

Endereço: República do Líbano 979, Setor Oeste,
Goiânia-GO
Telefone: (62) 3212-6943

Muito importante

Não atuante

ECAM - Equipe de Conservação da
Amazônia

Endereço: SAS Quadra 03, Bloco C, Ed. Business
Atua pela integração entre o desenvolvimento socioeconô- Point, Sala 303, Brasília-DF
mico e o equilíbrio ambiental
Telefone: (61) 3323-7863
Site: ecam.org.br/

Muito importante

Atuante

Rede Bartô - Rede Rio São Bartolomeu
de Mútua Cooperação

Promover o desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza mediante o desenvolvimento e execução
de projetos socioambientais em comunidades urbanas
e rurais, com ênfase no desenvolvimento sustentável e
conservação do meio ambiente

Endereço: Quadra 08 Conjunto A, lote 13, sala
202, Sobradinho-DF
Telefone: (61) 99979-7460
Site: rede-barto.webnode.com/

Muito importante

Atuante

REDETERRA

Colaborar com o poder público, o setor privado e a sociedade civil no diálogo social e na governança de projetos de
sustentabilidade e proteção dos direitos humanos

Endereço: Rua 06, Quadra 17, Lote 01, Setor Gomes da Frota, Cristalina-GO
Telefone: (61) 98626-0522
Site: redeterra.org.br/

Muito importante

Pouco atuante

UNICAFES - União Nacional das
Cooperativas de Agricultura Familiar e
Economia Solidária

Tornar o cooperativismo um instrumento de desenvolvimento local sustentável dos agricultores e das agricultoras familiares, provendo a inclusão social e articulando
iniciativas econômicas que ampliem as oportunidades aos
associados(as)

Endereço: Centro Comercial Boulevard, SDS,
Brasília-DF
Telefone: (61) 3226-3277
Site: www.unicafes.org.br/

Muito importante

Não atuante

NÍVEL DE
IMPORTÂNCIA PARA
AS COMUNIDADES

NÍVEL DE ATUAÇÃO
COM AS
COMUNIDADES

INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
INSTITUIÇÃO

MISSÃO

INFORMAÇÕES PARA CONTATO

EMATER - Agência Goiana de
Assistência Técnica, Extensão Rural
e Pesquisa Agropecuária

Execução da política estadual de assistência técnica,
extensão rural, pesquisa agropecuária e atividades
correlatas ao desenvolvimento rural sustentável,
atendendo prioritariamente à agricultura familiar

Endereço: Sede: Av. República do Líbano, nº
1945, Setor Oeste, Goiânia-GO
Telefone: (62) 3201-8189
Site: emater.go.gov.br/wp/

Muito importante

Pouco atuante

SEMAD - Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável

Formular e executar políticas de meio ambiente e
recursos hídricos, saneamento básico e de resíduos
sólidos, assim como fiscalizar o cumprimento das leis
ambientais no estado

Endereço: 11ª Avenida, 1272, Setor Leste
Universitário, Goiânia-GO
Telefone: (62) 3265-1326
Site: meioambiente.go.gov.br/

Muito importante

Não atuante

Endereço: SQ 10, Quadra 08, Área especial,
Centro, Cidade Ocidental-GO
Telefone: (61) 3625-3209
Site: cidadeocidental.go.gov.br/estrutura_
organizacional?id=116

Muito importante

Pouco atuante

Planejar, coordenar e executar políticas municipais de
SMMADETT - Secretaria Municipal
desenvolvimento econômico, industrial e comercial, de
do Meio Ambiente, Desenvolvimento meio ambiente, de turismo e de relações de trabalho no
Econômico, Turismo e Trabalho
âmbito municipal, com ênfase na inclusão econômica
do cidadão

