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ANEXO

Eixo 1 - Produção

Objetivo 1 - Ampliar e fortalecer a produção, manipulação e processamento de produtos orgânicos e de base agroecológica, tendo como público prioritário agricultores/as familiares, assentados/as da reforma agrária, povos e comunidades tradicionais e suas organizações econômicas,
micro e pequenos empreendimentos rurais, cooperativas e associações, considerando também os da agricultura urbana e periurbana.
Meta 1 - Elaborar e implantar instrumento de identificação de sistemas de produção de base agroecológica e transição agroecológica.

Iniciativa Instituições responsáveis Instituições parceiras Indicador Meta de execução física Fonte
2016 2017 2018 2019

1. Elaborar normativa que identifique sistemas de produção de base agroecológica e transição agroe-
cológica, em conjunto com a Câmara Interministerial de Agroecologia e Produção Orgânica (CIAPO)
e com a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (CNAPO).

MDA MAPA, MCTI, MDS, MEC,
MF, MMA, MS, SG-PR

Normativa elaborada 1 N/A

2. Elaborar e implantar instrumento de identificação de sistemas de produção de base agroecológica
e transição agroecológica, em conjunto com a Câmara Interministerial de Agroecologia e Produção
Orgânica (CIAPO) e com a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (CNAPO).

MDA MAPA, MCTI, MDS, MEC,
MF, MMA, MS, SG-PR

Instrumento de identificação im-
plantado

1 N/A

Meta 2 - Viabilizar o acesso de agricultores/as familiares, assentados/as da reforma agrária, povos e comunidades tradicionais, incluindo os da agricultura urbana e periurbana, e os produtores orgânicos, às políticas e instrumentos de financiamento, seguro e segurança de renda,
adequadas aos sistemas de produção de base agroecológica, à produção orgânica, e da sociobiodiversidade.

Iniciativa Instituições responsáveis Instituições parceiras Indicador Meta de execução física Fonte
2016 2017 2018 2019

1. Efetivar 2 mil operações de crédito rural no conjunto das linhas do PRONAF de projetos de
produção orgânica e de base agroecológica, destinando 35% das operações efetivadas e 20% do
volume total para mulheres e 20% para jovens.

MDA Número de contratos 500 500 500 500 Crédito Agrícola

2. Orientar 4.000 técnicos/as de ATER, agentes financeiros e integrantes de sindicatos e movimentos
de trabalhadores/as rurais acerca das linhas de crédito relacionadas aos sistemas de produção or-
gânica e de base agroecológica.

MDA M A PA Número de beneficiários 1.000 1.000 1.000 1.000 AÇÃO 210O

3. Desenvolver um modelo de cobertura no Seguro da Agricultura Familiar melhor adaptado à
agricultura de base agroecológica e orgânica.

MDA Modelo desenvolvido 1 AÇÃO 210V

4. Desenvolver novas metodologias de zoneamento agrícola para viabilizar a inclusão de culturas
que tenham importância regional e para a agricultura familiar.

MDA M A PA Metodologia criada e implemen-
tada

1 AÇÃO 210V

5. Ajustar e aperfeiçoar as linhas de crédito do Pronaf Agroecologia e Floresta para projetos de
produção orgânica e de base agroecológica e produtos da sociobiodiversidade, considerando dife-
rencial positivo a bônus de adimplência, prazos e carências, juros, ATER embutida e riscos fi-
nanceiros.

MDA, MF Linhas de crédito ajustados 1 1 N/A

6. Capacitar 500 técnicos/as executores/as das chamadas de Ater, lideranças e agricultoras sobre
linhas de financiamento específicas para as mulheres, com foco na produção orgânica e de base
agroecológica.

MDA Pessoas capacitadas 150 150 200 0 AÇÃO 210O

7. Identificar fundos de apoio à agroecologia e incentivar parcerias para o direcionamento de re-
cursos a iniciativas da sociedade civil de promoção da agroecologia e da produção orgânica.

SG-PR Parceiros identificados 1 1 N/A

Meta 3 - Viabilizar o acesso de agricultores/as familiares, assentados/as de reforma agrária, povos e comunidades tradicionais e de produtores/as orgânicos a políticas públicas gerais que estimulem a produção orgânica, de base agroecológica e da sociobiodiversidade pactuadas entre
governo e sociedade civil

1. Destinar 30% dos recursos do Terra Sol para projetos de agroindustrialização e beneficiamento de
base agroecológica ou de produtos da sociobiodiversidade, garantindo que pelo menos 40% dos
projetos sejam exclusivos de mulheres.

INCRA Percentual de recursos aplicados 30% 30% 30% 30% Financiamento
00G7 BNDES

2. Instituir o Programa Nacional de Fomento à Agroecologia para a agricultura familiar. MDA Programa instituído 1 N/A
3. Promover o fortalecimento e a ampliação das redes, cooperativas e organizações socioprodutivas
e econômicas de agroecologia, extrativismo e produção orgânica, no âmbito do Programa de For-
talecimento e Ampliação das Redes de Agroecologia, Extrativismo e Produção Orgânica - ECO-
F O RT E .

MDA, SG-PR CONAB, EMBRAPA, MAPA,
MDS, MMA

Redes fortalecidas e ampliadas 20 Financiamento
00G7 BNDES

Meta 4 - Alcançar, no mínimo, 33.000 unidades de produção controladas adequadas aos regulamentos brasileiros para a produção orgânica, priorizando a agricultura familiar, assentados da reforma agrária, povos e comunidades tradicionais.

Iniciativa Instituições responsáveis Instituições parceiras Indicador Meta de execução física Fonte
2016 2017 2018 2019

1. Ampliar a quantidade de produtores/as habilitados/as ao acesso a políticas públicas para a pro-
dução orgânica em virtude de inclusão no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos.

M A PA INCRA Produtores/as incluídos no Ca-
dastro Nacional

14.000 19.000 25.000 33.000 AÇÃO
8606

2. Promover a qualificação de técnicos/as, agricultores/as e extrativistas sobre os procedimentos
necessários à regularização no âmbito de legislação de orgânicos, articulada às chamadas de Ater no
PLANAPO.

M A PA MDA, MMA, MCTI, MEC Técnicos/as e agricultores/as
qualificados/as

350 850 1700 2750 AÇÃO 8606,
AÇÃO 213S

3. Apoiar a organização e qualificação de grupos de produtores/as em controle social por meio de
20 organismos participativos de avaliação da conformidade orgânica (SPG) e 250 organizações de
controle social (OCS), para a regularização e atuação na rede de produção orgânica.

M A PA MDA, INCRA, MMA SPG e OCS apoiados 34 55 85 96 AÇÃO
8606

4. Criar meios para estabelecer acordos de parceria e pelo menos 5 convênios entre o Governo
Federal e as Unidades da Federação para fomento, cadastramento e fiscalização de Organizações de
Controle Social (OCS).

M A PA Acordo Firmado 1 2 2 AÇÃO
8606

5. Apoiar agricultores/as familiares, assentados/as da reforma agrária, povos e comunidades tradi-
cionais, organizados em grupos, na obtenção de garantia da qualidade orgânica da Unidade de Pro-
dução Familiar, de forma a serem incluídos no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos.

MDA Número de agricultores/as fami-
liares no Cadastro Nacional de
Produtores Orgânicos

5.000 5.000 5.000 5.000 AÇÃO 210V

6. Aperfeiçoar e manter atualizada a base de dados de informações da produção orgânica (Cadastro
Nacional da Produção Orgânica) para o controle, disponibilização e divulgação de dados e esta-
tísticas sobre a produção orgânica brasileira.

M A PA Divulgação de relatórios mensal 12 12 12 12 AÇÃO
8606

7. Apoiar o funcionamento da Subcomissão Temática de Produção Orgânica e das 27 Comissões da
Produção Orgânica nas Unidades da Federação.

M A PA MDA, MMA, MS, MCTI,
MF

Reuniões apoiadas com ATAs
disponibilizadas

11 2 11 2 11 2 11 2 AÇÃO
8606

Meta 5 - Promover a autonomia econômica das mulheres rurais, reconhecendo seu protagonismo na agroecologia e produção orgânica, por meio da inclusão produtiva e da geração de renda.

Iniciativa Instituições responsáveis Instituições parceiras Indicador Meta de execução física Fonte
2016 2017 2018 2019

1. Atender 1.500 grupos produtivos de mulheres rurais com ações integradas de Ater, crédito, co-
mercialização e gestão, fortalecendo a produção agroecológica.

MDA Grupos atendidos 500 500 500 0 AÇÃO 210W

2. Atender 15.000 agricultoras familiares com Ater específica para mulheres. MDA Mulheres atendidas 5.000 5.000 5.000 AÇÃO 210W
3. Atender 12.500 mulheres rurais em situação de vulnerabilidade social, fomentando suas ativi-
dades específicas, com foco na agroecologia.

MDA Mulheres atendidas 4.000 4.300 4.200 AÇÃO 210W,
AÇÃO 20GD

4. Implementar 20.000 quintais produtivos para apoio à produção e à transição agroecológica dos
alimentos produzidos pelas mulheres.

MDA Quintais implementados 20.000 AÇÃO 210W

5. Articular a oferta de Ater específica para 8.000 mulheres rurais com outras políticas públicas,
especialmente ao crédito PRONAF e mercados institucionais (PAA e PNAE), com foco na agroe-
cologia.

MDA Mulheres atendidas 2.000 3.000 3.000 AÇÃO 210O

6. Realizar pesquisa sobre o acesso das mulheres às políticas públicas para o meio rural. MDA Pesquisa realizada 1 AÇÃO 210W
7. Inserir grupos produtivos de mulheres em mercados institucionais, justos e solidários e promover
feiras feministas.

MDA Grupos inseridos em mercados 150 200 150 AÇÃO 210W

8. Apoiar a articulação de 200 grupos produtivos de mulheres em redes. MDA Grupos apoiados 50 50 50 50 AÇÃO 210W
9. Ampliar o acesso das mulheres ao Programa de Fomento Mulher para produção de base agroecológica. INCRA Projetos apoiados 15.000 15.000 15.000 15.000 AÇÃO O427


		ouvidoria@in.gov.br
	2016-05-05T00:26:37-0300
	Imprensa Nacional
	*.in.gov.br
	Diário Oficial




