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PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2019 

MOC realizou Planejamento e Avaliação Institucional 2019 

“Não tenho um caminho novo. O que eu tenho de novo é um jeito de caminha”, Thiago Mello. 

Foi com o espírito de ressignificar sua caminhada que o Movimento de Organização Comunitária 
(MOC) realizou na quinta-feira (21) de março, no município de Feira de Santana/BA, seu 

Planejamento e Avaliação Institucional do ano de 2019, referente às ações de suas áreas 

programáticas divididas em: Programa Água, Produção de Alimentos e Agroecologia (PAPAA), 

Programa de Desenvolvimento Institucional (PDI), Programa de Educação do Campo 
Contextualizada (PECONTE), Programa de Fortalecimento de Empreendimentos Econômicos 

Solidários (PFEES), Programa de Gênero (PGEN) e Programa de Comunicação (PCOM). A 

atividade deu inicio com uma belíssima mística sobre Jeito de Ser, levando a mensagem e 

reflexão do importante papel de quem corrobora intensamente para que o MOC contribua na 

transformação de vidas no Semiárido. Seguindo para abertura com as boas vindas e falas da 
Maria Vandalva Oliveira (Coordenadora Pedagógica do MOC) e Célia Firmo (Coordenadora Geral 

do MOC). E para começar os trabalhos do dia foi apresentado e relembrando para a equipe do 

MOC, pela Coordenadora Pedagógica a Matriz Estratégica Institucional, que se compõe pela sua 

Missão, Visão, Princípios e Valores, que baseia todo o processo de desenvolvimento das ações 
da instituição, processo esse que embasou a avaliação de cada área programática, construída 

em momentos anteriores e socializada nesse encontro, formando uma ‘Arvore’ com raízes, 

galhos, folhas e diversos frutos, que se resume aos feitos e efeitos da caminhada do MOC, assim 

como seus avanços, desafios e entraves, que diante das mudanças do cenário do país afetaram 
drasticamente o MOC. Leia matéria completa no site do MOC. 

 

  

CONVÊNIO ECOFORTE  
MOC assinou Convênio ECOFORTE com a Fundação Banco do Brasil  

Um ato exitoso e importante de celebração aconteceu na manhã desta terça-feira (26) de março, 

na sede do Movimento de Organização Comunitária (MOC), Feira de Santana/BA, com a 

assinatura do Convênio ECOFORTE, entre o MOC e a Fundação Banco do Brasil, em parceria com 

o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O ECOFORTE visa contribuir 
com organização de redes de empreendimentos, com disponibilidades de recursos para financiar 

a construção ou reforma de instalações, bem como a aquisição de máquinas, veículos e 

equipamentos, como ainda capacitações e serviços técnicos especializados, além de gestão e 

assistência técnica dos projetos apoiados, voltados para redes de organizações de extrativismo 
ou produção orgânica com base na agroecologia. Segundo a Coordenadora Geral do MOC Célia 

Firmo a elaboração do projeto para esse edital foi realizado em 2017, com entidades de todo 

Brasil e o MOC concorreu para apoiar grupos de mulheres da economia solidária e agricultura 

familiar que trabalham com a produção extrativista. “A ideia desse projeto é apoiar esses grupos 
para melhorar no processo de produção, com formações, mas também com aquisição de 

equipamentos (...). Por isso, o nome do projeto será Amigas da Caatinga, pois o projeto vai ser 

voltado para produção de alimentos e artesanatos, a partir do que a caatinga nos oferece, mas 

também o projeto visa proteger essa caatinga, a gente fazer o uso sustentável desses produtos”, 

frisou Célia Firmo. Leia matéria completa no site do MOC. 
 

https://www.moc.org.br/publicacao/geral/3337/moc-realizou-planejamento-e-avaliacao-institucional-2019
https://www.moc.org.br/publicacao/geral/3337/moc-realizou-planejamento-e-avaliacao-institucional-2019
https://www.moc.org.br/publicacao/geral/3345/moc-assinou-convenio-ecoforte-com-a-fundacao-banco-do-brasil


EXPOSIÇÃO  

A Rede Arco Sertão Central assessorada pelo MOC realizou exposição 

A Rede Arco Sertão Central assessorada pelo MOC, através do Programa de Fortalecimento de 

Empreendimentos Econômicos Solidários (PFEES), está expondo seus produtos oriundos da 
agricultura familiar e economia justa e solidária, no III Congresso Latino-Americano de Ecologia 

Política, em Salvador, Bahia, entre os dias 18 e 20 de março de 2019. "O tema deste III 

Congresso enfrenta o momento turbulento pelo qual passa a América Latina, com a emergência 

de governos autoritários e neoliberais e a aceleração das políticas extrativistas e de 
desnacioanlização dos recursos naturais. Frente ao giro reacionário, emergem insurgências 

decoloniais e lutas que recompõem horizontes emancipatórios. Novas ecologias de resistências 

que reconfiguram a práxis libertadora". 

 
 

VISITA  

As mulheres da Associação Santoantoniense visitaram a a Cooperfatima 

As mulheres da Associação Santoantoniense do Desenvolvimento Comunitário, do município de 

São Domingos, visitaram na terça-feira (19) de março, a Cooperfatima, no município de Nova 
Fátima, para aprender a produzir iogurte, produto que vem como potencial para o grupo, visto 

que São Domingos é um dos municípios que tem maior produção de leite na região. A Associação 

está sendo acompanhada pelo Projeto COOPERAÇÃO que faz parte do Programa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural (ATER) Mais Gestão, da Agência Nacional de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (ANATER), Governo Federal, desenvolvido pelo o Movimento de Organização 

Comunitária (MOC), nos municípios do Território de Identidade do Sisal, na Bahia. 

 

 
 

 

 

 
 

Visite-nos nas redes sociais: 

Facebook do MOC 
Site do MOC 
#2018MOCMaisde50anos 
#PorUmSertaoJusto 
 

 

 
 

AGENDE-SE  

 

26 e 27/03 - Intercâmbio Cisternas - Feira de Santana -  
28 e 29/03 - Encontro de Coordenadores / Sensibilização do Baú de Leitura) - Feira de Santana 
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