Realização:

Apoio:

Atividades
O projeto prevê atividades de formação e apoio estrutural e objetiva
fortalecer a identidade e autonomia dos agricultores e agricultoras
A Cáritas Brasileira Regional Nordeste 3 (Sergipe e Bahia) é uma entidade de promoção e

familiares da região semiárida, a partir da identificação e resgate de

atuação social que trabalha na defesa dos direitos humanos, da segurança alimentar e do

sementes crioulas dos territórios. Inspirado pela concepção

desenvolvimento sustentável solidário. Sua atuação é junto às pessoas que vivem em

agroecológica e de convivência com o semiárido, o Sementes do Semiárido é

situação de exclusão social e em defesa da vida e na participação da construção solidária

desenvolvido enfatizando a perspectiva da cultura do estoque de sementes, a partir das

de uma sociedade justa, igualitária e plural.

práticas das pessoas, comunidades e grupos, que são todas expressões de resistência e
sem o uso de agrotóxicos, que garante uma alimentação muito mais saudável.

É uma organização que integra a Articulação Semiárido Brasileiro (ASA) que tem por
missão fortalecer a sociedade civil na construção de processos participativos para o
desenvolvimento sustentável e a convivência com o Semiárido.

Abrangência do projeto
A Cáritas Brasileira Regional Nordeste 3 é responsável por implementar o projeto

Sementes do Semiárido

envolvendo 660 famílias em 11 municípios baianos : Ipirá, Baixa Grande, Mairi, Várzea
da Roça, Várzea do Poço, Miguel Calmon, Utinga, Nova Redenção, Ruy Barbosa,

O Programa Sementes do Semiárido é mais uma iniciativa da ASA e
acontecerá nos 09 estados do Semiárido brasileiro e com dezenas de
organizações responsáveis pela execução do projeto.

Macajuba e Mundo Novo. Em cada município serão apoiadas 03 casas de sementes.
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Serão estruturadas mais de 600 casas ou bancos de sementes crioulas
com os equipamentos necessários para o seu funcionamento. Tem apoio do
governo federal por meio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
(MDS) e do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), além do Banco Nacional do
Desenvolvimento (BNDES).
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A ideia é envolver cerca de 13 mil famílias na perspectiva de fortalecer a cultura de
estoque e resgate de sementes nativas e adaptadas nos territórios fortalecendo a
independência e autonomia de agricultores e agricultoras familiares.
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