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Prezados Membros da Rede Consagro 

Conforme previsto pela Rede CONSAGRO, nos dias 12 e 13 de outubro de 

2012, foi realizada nossa oficina de Planejamento Estratégico com o objetivo de 

avaliar as ações da Rede e pensar de modo participativo sua governança e 

atividades numa estrutura/organização de modo eficiente considerando o contexto 

das novas e crescentes demandas que se apresentam em sua curta, porém 

exitosa trajetória.  

Nos documentos anexos, disponibilizados no site da CONSAGRO, poderão 

observar os detalhes metodológicos da oficina e os resultados alcançados.  

As primeiras etapas do processo foram concluídas, quais sejam: 

 Definição de sua missão (sua vocação): para tanto foram definidas 

pelos presentes o que é a Consagro, o que a caracteriza ea diferencia 

das demais organizações, quais seus valores mais importantes, e qual 

sua principal finalidade; 

 Definição de seu ideário (sua visão); 

 Identificação de sua análise ambiental: ambiente externo 

(oportunidades e ameaças) e ambiente interno (pontos fortes e pontos 

fracos). 

Com base a esta reflexão coletiva conclui-se que foram reafirmados os 

pressupostos conceituais e objetivos da Rede que constam do 

“DOCUMENTO DE COMPROMISSO” assumidos quando de sua constituição e 

implementação, entre os quais destacam-se: 

 A Rede CONSAGRO constitui-se num conjunto de pessoas com finalidade 

comum que estão interessadas em construir conhecimento teórico e prático 

sobre sustentabilidade da agricultura familiar, baseado na Agroecologia; 

 

 A Rede Percebe-se como um espaço mobilizador e catalizador de ações 

para a construção de um novo paradigma (sustentabilidade) e de mediação 

com a sociedade (pesquisadores, extensionistas, professores, agricultores, 

consumidores, gestores e tomadores de decisões - definidores e 

implementadores das políticas públicas – movimentos sociais, etc) visando 

o desenvolvimento rural sustentável; 
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 Seu ideário é tornar-se referência como espaço de informação, 

conhecimento e promoção de sustentabilidade de agroecossistemas 

visando o fortalecimento da agricultura familiar de base ecológica, e 

articulador de pessoas e instituições. 

Em que pese tal reafirmação de propósitos é fundamental enfrentarmos o 

novo desafio: estabelecermos as estratégias de açõesque permitirão nortear as 

atividades futuras da Rede que permita alcançar seu ideário.   Neste sentido há 

necessidade de continuidade do processo de Planejamento Estratégico em curso, 

cuja última etapa está prevista para ser realizada até março de 2013. 

Para tanto sugere-se que os integrantes da Rede, a partir destas etapas 

prévias do Planejamento Estratégico, dialoguem com os integrantes de suas 

respectivas comunidades, especialmente com os agricultores, socializando as 

conclusões da oficina,  recolhendo suas opiniões e mobilizando-os para que 

participem do processo.  Neste sentido, é importante recordar que uma das 

principais conclusões da oficina foi que o sentido da existência da Rede 

CONSAGRO são as pessoas que a constituem e dentre as quais o agricultor é 

seu principal elemento norteador. 

Certos de seu compromisso para o fortalecimento e consolidação da Rede 

CONSAGRO, agradecemos antecipadamente por sua colaboração, atenção e 

apreço. 

Um fraterno abraço 

 

 
Sergio Roberto Martins 
Coordenação da Rede Consagro 
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