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NOSSA COOPERATIVA
A AGROCOOP – Cooperativa Agropecuária Mista de Barro Alto foi fundada em 2003, com a
missão de organizar agricultores e agricultoras familiares para fortalecer a produção em bases
sustentáveis, garantir maior autonomia sócio-econômica com comercialização justa e solidária e
acesso às políticas públicas.
No ano de 2004, após um ano de existência a cooperativa iniciou seus trabalhos com recursos
públicos. A primeira atuação foi no campo da Comercialização com a CONAB – Companhia
Nacional de Abastecimento, via PAA – Programa de Aquisição de Alimentos.
Atualmente a cooperativa comemora o fortalecimento da comercialização junto aos seus
cooperados através do PAA, bem ações que foram se somando nestes 10 anos de luta, como as
tecnologias sociais para catação de água e convivência com o semiárido, a assistência técnica
para a produção agroecológica, apoio a ao associativismo e cooperativismo e realização de
atividades sócio-culturais, como o “Festival das Primeiras Águas” e “Mutirões Comunitários”.
É nessa perspectiva de fortalecer o desenvolvimento rural sustentável que a Agrocoop realiza
seu trabalho e colabora para melhorias na qualidade de vida dos agricultores e agricultoras
familiares que vivem no Semiárido baiano.
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AÇOES ESTRATÉGICAS
1. FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
Apoio à Política Nacional de ATER - PNATER
Potencialização da Produção Agroecológica nas áreas de atuação
Comercialização em mercados institucionais (PAA e PNAE) e
locais (feiras);
Acesso à Infra estrutura produtiva e social no Semiárido;

2. IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS PARA
CAPTAÇÃO DE ÁGUA E CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO
Acesso à água de consumo através das cisternas;
Tecnologias para acesso à água de produção;
Tecnologias para acesso à água para dessedentação animal;
Formação em convivência com o Semiárido;

3. DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-CULTURAIS
Fortalecimento do Cooperativismo na área de atuação;
Desenvolvimento de ações comunitárias como mutirões e visitas
comunitárias;
Realização de eventos culturais que fortalecem a identidade dos
agricultores e agricultoras;
Valorização das questões de gênero, raça e geração;
Apoio a programas de Habitação Rural de interesse social.

ATUAÇ ÃO E
PARTICIPAÇÃO
A Agrocoop participa de diversos conselhos em
nível local, territorial e estadual. Assim
destacamos as principais redes que a
cooperativa participa no Território de Irecê e
Semiárido que colaboram para o fortalecimento
institucional e ampliação da sua atuação em
benefício dos cooperados, da comunidade local
e da população do Semiárido baiano.
CODES - TERRITÓRIO DE IRECÊ
Os membros da Cooperativa participam
ativamente de diversos conselhos, dentre estes
podemos destacar o Conselho de
Desenvolvimento Sustentável do Território de
Irecê, instância que dialoga coletivamente para
o desenvolvimento sustentável dos 20
municípios que compõe o território. No
Conselho, a AGROCOOP compõe a
Assembléia Geral, instância máxima, e é
coordenadora do Grupo de Trabalho de
Transição para Agroecologia.
ASA – ARTICULAÇÃO NO SEMIÁRIDO
BRASILEIRO
A AGROCOOP é UGM – Unidade Gestora
Microrregional da A S A – Articulação no
Semiárido Brasileiro, para atuação na ASABahia na execução do P1MC – Programa de
Mobilização Social para a Convivência com o
Semiárido, que vem possibilitando um acúmulo
de experiência no campo da captação da água
de chuva através das tecnologias sociais.
Através desta articulação a Cooperativa vem
garantindo uma política pública essencial no
Semiárido: o acesso à água, tanto para
consumo, quanto para produção de alimentos e
dessedentação animal.

