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Ministério  

Iniciativas 

Estruturantes  

Iniciativas 
Complementares  

1º passo: definição de 
prioridades  

Metodologia de elaboração do Balanço 
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Demais passos: recepção 
das informações  

Informações     
estruturantes e 

complementares
  

Preenchimento do 
formulário 

Informações  especificas            
(ex. quantidade de 

beneficiários por município, 
número de famílias) 

Resultado: 

textos analíticos, 
cartogramas, gráficos 



Formulário on line de preenchimento 

Informações demandadas:  Responsável pelo preenchimento, Telefone, e-mail, Número da meta e iniciativa, 
Execução Física 2014, Status/andamento, Execução Financeira 2014, Status andamento.   
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Eixo 1 

Eixo 2 Eixo 3 

Eixo 4 

PLANO NACIONAL DE AGROECOLOGIA E  
PRODUÇÃO ORGÂNICA – PLANAPO 
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Eixo 1 | Produção 

• Objetivo I - Ampliar e fortalecer a produção, manipulação e processamento 
de produtos orgânicos e de base agroecológica... 

 
• Objetivo II - Reconhecer e valorizar o protagonismo das mulheres na produção 

orgânica e de base agroecológica... 

 

• Objetivo III - Fortalecer a autonomia e emancipação da juventude rural na 
produção orgânica e de base agroecológica... 

Eixo 
1 

Eixo 
2 

Eixo 
3 

Eixo 
4 

PLANAPO 
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  Financiamento, Seguro e Garantia de Preço  

Meta 1 – Iniciativas 1, 2  - MDA 
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CRÉDITO – 7 bilhões disponibilizados 
• Ajuste de normas  

• Alteração na planilha do SICOR 

• Alteração nas normas do crédito 

• Seguro – identificação da produção orgânica e agroecológica 

• PGPAF – 30% a mais no valor  
 

 

Caracterização dos sistemas de produção de base agroecológica como aqueles que não incluem 
os seguintes insumos(Portaria SAF/MDA nº 38, de 4 de julho de 2014): 

I - fertilizantes sintéticos de alta solubilidade; 

II - agrotóxicos, exceto os biológicos e os produtos fitossanitários registrados com uso 
aprovado para a agricultura orgânica; 

III - reguladores de crescimento e aditivos sintéticos na alimentação animal; e 

IV - organismos geneticamente modificados. 
 

 

 

 

 

 



  PRONAF 

Meta 1 – Iniciativas 1, 2  - MDA 7 

• ATER obrigatória 

• Taxa de juros de 1% a.a. Investimento  

• ATER obrigatória 

• Elaboração de plano ou projeto 
simplificado de acordo com a Portaria MDA 
nº38/2014 

Custeio 

• ATER obrigatória e remunerada durante os 
três primeiros anos do projeto  

Produtivo 
Orientado 



TERRAFORTE 

Meta 2 – Iniciativa  2 - INCRA 

 32 projetos habilitados: 
 

 30 projetos em processo de qualificação  
• Expectativa de assinatura  dezembro. 
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2 projetos em contratação 

 COAPAR 

Município: Andradina – SP 

Atividade: Processamento de leite 

COPERMATE  

Município: Santa Maria do Oeste – PR   

Atividade: Beneficiamento de Ervas 
     

40%  
da meta 

cumprida  



ECOFORTE 
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Edital 
Data de 

lançamento Projetos Valor Total 

BNDES/Conab 

Pequenos Projetos 

(02/2013) 
Dezembro de 2013 

802 projetos 
recebidos  

 
R$ 15 milhões 
Fase de análise dos 

projetos   

 

Redes Ecoforte Março de 2014 
21 em contratação  

33 habilitados  

R$ 25 milhões  
Fase de contratação  

Ecoforte 

Extrativismo 
Setembro de 2014 Recebendo propostas  

R$ 6 milhões  
Edital em aberto  

Meta 2, Iniciativas 3,4 e 5  



Meta 2 – Iniciativa 7  

Água para Produção 

72.112 unidades implantadas 

R$ 700 milhões executados 

Meta de 2013 a 2015 -60 mil tecnologias  
Recursos do MDS/Petrobras/BNDES 

10m 
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15 Especificações de referência regulamentadas. 
 184 especificações em análise. 
  26 produtos fitossanitários registrados. 
R$ 279.682,66 de recursos executados 2013/2014 
 

 30% de execução em relação a meta estabelecida para o PLANAPO  
 50 especificações previstas até 2015 

  Órgãos envolvidos : MAPA, IBAMA e ANVISA  
 Desafios: dificuldade para ampliar a disponibilidade de pessoal 

 

Produtos Fitossanitários para Uso na 
Produção Orgânica 

Meta 3 – Iniciativa 2 – EMBRAPA; Iniciativa 3 – MAPA 

30% de 
execução  



Programa Nacional para a Redução do uso de Agrotóxicos - 
PRONARA 

Meta 5 – Iniciativa 1 (PRONARA) – SG/PR;  
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Criado o Grupo de Trabalho  

(GT Agrotóxicos)  

Elaborada proposta de Programa 
Nacional para Redução de 
Agrotóxicos (PRONARA)  

Aprovado o mérito da Proposta na 
8ª reunião da CNAPO 

Prevista a  criação da Subcomissão 
Temática Agrotóxicos (CNAPO)  

CIAPO encaminha aos órgãos 
pertinentes para análise 

Membros e participantes do GT Agrotóxicos da 

CNAPO, na 8ª reunião da CNAPO, em que foi 

apresentada e aprovada a proposta Pronara. 

Agosto/2014 



Planos de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos 
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Planos das UF 
incluem:  

elaboração de diagnósticos situacionais  

definição de  municípios prioritários  

capacitações de profissionais de saúde 

ações de comunicação para a população em geral  

intensificação do monitoramento da qualidade da água para consumo 
humano e de alimentos. 

23 Unidades Federativas implantaram os planos 

  A meta era 16 unidades federadas até 2014 

R$ 22,7 milhões em recursos   

       aos estados e ao Distrito Federal 

   

Meta 5 –Iniciativa 2 - MS 



Planos de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a agrotóxicos 
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Meta 5 –Iniciativa 2 - MS 



Mecanismos de Controle para Garantia da Qualidade 
Orgânica 

Meta 6 – Iniciativa 2 e 4 - (MAPA) 
 

13.507 

Unidades de 
Produção sob 

Controle Oficial  

8.505   
Certificação por auditoria  

(8 certificadoras 
credenciadas) 

1.985  
Sistemas Participativos 

de Garantia  
(14 OPACs credenciadas) 

3.017 
Organizações de 
Controle Social  

(190 OCSs cadastradas) 

 Acréscimo em 2014 de 1.347 unidades de produção sob controle oficial em relação a 2013 (11%)  
 Ampliação e valorização dos mecanismos de controle social; 
 Expectativa de ampliação da entrada de novas unidades de produção como resultado de parcerias 

com as chamadas de ATER/MDA e de outras iniciativas que estão acontecendo no PLANAPO. 

75%  
da meta 

cumprida  



Eixo 2 | Uso e conservação de recursos naturais 

• Objetivo IV - Promover, ampliar e consolidar processos de acesso, uso, gestão, 
manejo e conservação dos recursos naturais. 

PLANAPO  Eixo 1 

Eixo 2 Eixo 3 

Eixo 4 
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Estruturação do Programa Nacional de Sementes e 
Mudas para Agricultura Familiar 

Meta 8 – Iniciativa 11 - MDS 17 

OBJETIVO 
 

Promover o fortalecimento e a ampliação das capacidades existentes nos territórios 
para a coleta, manutenção, desenvolvimento e multiplicação de sementes de 
variedades locais e crioulas, assim como mudas e propágulos vegetativos, adaptadas 
ao território.  
 

ESTRATÉGIAS DE ARTICULAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Instituições Públicas do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária – SNPA                     
(Embrapa, Organizações Estaduais de Pesquisa Agropecuária – OEPAS, Universidades e Institutos de Pesquisa de âmbito 

Federal e Estadual)  

 + Organizações Econômicas e Sociais da Agricultura Familiar 

com programas de 
sementes  varietais. 

crioulas  e produção de 
mudas para produção 

orgânica e agroecológica. 

mantenedoras e/ou 
produtoras de sementes  

varietais , crioulas e 
produção de mudas. 

produtoras de sementes de 
variedades locais, crioulas e 

mudas para alimentação 
animal, fruticultura e 

silvicultura. 
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Edital MDS-MDA (Semiárido Brasileiro) 

Implantação de projetos de resgate, preservação, multiplicação, estoque e distribuição 
de sementes varietais e crioulas: 

• 600 Bancos Comunitários de Sementes 

• 12.000 famílias de Agricultores Familiares articulados aos Bancos Comunitários 

• 600 Agricultores Familiares multiplicadores (1 por BC) 

• 35 toneladas de sementes de milho e feijão para semeadura em 2014 

• R$ 21 milhões (2014 e 2015) 

Edital MDA-Embrapa  

Fornecimento de sementes básicas em 2014 a Agricultores Familiares, para 
multiplicação e distribuição em 2015, através do PAA Aquisição de Sementes: 

• 102.000 kg de sementes básicas de milho variedade Catingueiro 

• 13.250 Kg de sementes básicas de feijão-caupi BRS Guariba 

• 16.350 Kg de sementes básicas de feijão-caupi BRS Novaera 

• 17.180 Kg de sementes básicas de feijão-caupi BRS Pajeu 

• 20.000 Kg de sementes básicas de feijão-caupi BRS Pujante  

• Valor correspondente: R$ 800.000,00 (2014) 

Editais do Programa Nacional de Sementes e Mudas para Agricultura Familiar 
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PAA Sementes 

R$ 5.8 milhões dos recursos do PAA aplicados  

             para aquisição de sementes (2013) 

R$ 4.8 milhões dos recursos do PAA  

             para aquisição de sementes (até set/2014). 
 

Principais medidas (2013-2014): 
- Inclusão no Decreto do PAA de modalidade específica Aquisição de 

Sementes com limite individual de R$ 16 mil/ano e limite por 
organizações de R$ 6 milhões/ano. 

- Aprovação da Resolução do Grupo Gestor do PAA da Modalidade 
aquisição de sementes.  

 

Meta 8 –Iniciativa 12 – 
MDS/MDA 
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Principais medidas (2013-2014) relacionadas ao PAA: 
 

Adequação do marco legal do Programa 
 

Sementes 

• Limite por agricultor maior do que para as modalidades de compra de alimentos (R$ 
16mil/AF/ano); 

• Limite para organizações: R$ 6milhões/organização/ano;  
• Modalidade Compra Institucional também pode adquirir sementes (abertura do mercado  de 

sementes para além do Governo Federal, portanto, para Estados, Municípios – com 
recursos próprios); 

• Elaboração de fluxo próprio para a modalidade de sementes; 
• Cadastro Nacional de Sementes Crioulas: de fácil acesso. Além de proporcionar acesso ao 

seguro agrícola, permite identificar as organizações da agricultura familiar produtoras de 
sementes crioulas e suas cultivares. Importante ferramenta para o reconhecimento e acesso 
a políticas públicas; 

• Demandas de sementes: as organizações da agricultura familiar demandarão sementes 
apresentando suas solicitações aos órgãos demandantes (MDA, INCRA, FUNAI, ICMBio, FCP, 
Secretarias Estaduais de Agricultura ou afins e entidades públicas de ATER). Estes órgãos 
ficam responsáveis por acompanhar a distribuição e apoiar os agricultores familiares 
beneficiados e de prestar contas, desonerando as organizações desta obrigação;  

• Transparência na aquisição de sementes: compras acima de R$500mil serão feitas por meio 
de chamada pública. Os projetos com valor abaixo deste limite serão realizadas diretamente 
pela Conab; 

• Exigência de DAP para os beneficiários consumidores: garantia de que a semente está sendo 
distribuída para a agricultura familiar. 
 Meta 8 –Iniciativa 12 – 

MDS/MDA 



Apoio e qualificação de casas, bancos e guardiões 
de sementes 

Meta 8 – Iniciativa 7 (MAPA); Iniciativa 8 
(SG/PR) 
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365 bancos de sementes 
apoiados 

14 Unidades da 
Federação* 

R$ 476.737,00 no biênio 
2013/2014 (com 

previsão de ampliação) 

Foi alcançada  a execução  de 
60,5% da meta  acumulada 

prevista até 2014. 

Lançamento da Chamada 
Pública MCTI/MAPA/CNPq 

nº40/2014 para extrativismo 
e sementes 

R$ 4 milhões 

• Esforço para qualificar as atividades dos atuais bancos de sementes; 
• Elaboração de cartilhas orientadoras para produção e conservação de sementes pelos 

próprios agricultores; 
• Levantamento junto a instituições de pesquisas de materiais genéticos de interesse para 

agroecologia e produção orgânica. 
* UF’s: RS/SC/PR/SP/RJ/MG/ES/MS/MT/AC/TO/BA/PI/PB  
 



Eixo 3 | Conhecimento 

• Objetivo V - Ampliar a capacidade de geração e socialização de 
conhecimentos em sistemas de produção orgânicos e de base 
agroecológica... 

Eixo 1 

Eixo 2 Eixo 3 

Eixo 4 PLANAPO  
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Chamada 

Agroecologia 

Chamada 

Sustentabilidade 

Chamada  

Extrativismo 

Chamada 

Pesca 
TOTAL 

Famílias 

atendidas  

42.610  

famílias  

63.340  

famílias  

26.054  

famílias  

740  

famílias 

132.744 

famílias  

Recursos 

executados   

130  

milhões 

189  

milhões  

4,33 

milhões  

1,25 

milhões 

324 

milhões  

Assistência Técnica e Extensão Rural  

23 

89%  
da meta 

cumprida  

50% de 
mulheres 

Meta 10 –Iniciativa 1, 2, 3 ,4 e 7  



ATER Sustentabilidade e Agroecologia  

Meta 10 – Iniciativas 1, 2 e 3 (MDA) 
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132.744 famílias 

atendidas 

R$324 
 milhões executados  



ATER Extrativismo 
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Chamada ATER - Extrativismo 



ATER específica para as Mulheres 

MDA 

*R$ 11.580.885,24 foram empenhados em 2013 e 2014. 

2013 - 02 chamadas públicas 
lançadas: 

• nº 03/2013 - fortalecimento 
da produção agroecológica no 
âmbito do BSM; 

• nº 10/2013 - fortalecimento 
da produção agroecológica 
nos TC. 

2014 - 02 chamadas públicas 
lançadas: 

• nº 01/2014 - fortalecimento 
da produção agroecológica 
nos TC; 

• nº 02/2014 - fortalecimento 
da produção agroecológica no 
âmbito do Programa de 
Fomento às Atividades 
Produtivas Rurais, no 
semiárido nos Territórios. 

4.960 
mulheres 

beneficiadas 

15 milhões de 
recursos 

envolvidos*  

19 territórios 
beneficiados  

Meta 7 –Iniciativa 1 – MDA 



ATER específica para as Mulheres 
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Apoio a Grupos Produtivos de Mulheres 

462 grupos apoiados 

R$ 3.1 milhões 

MDA 

Chamamento Público de Apoio a 
Organização Produtiva de Mulheres Rurais 

04 projetos  
contratados 

07 em processo 
de contratação. 

10 com a 
agroecologia 

como eixo central 

01 aborda o tema da 
agroecologia 

02 TED*com 
Universidade e 

Instituto Federal 
da Região Norte. 

*Termo de Execução Descentralizada  Meta 7 –Iniciativa 2 –MDA 



Pesquisa  

Meta 4  – Iniciativa  4 e 5, Meta 8 – 
Inciativa 5 e Meta 12 – Iniciativa 11 

 64 projetos executados em pesquisa,      

desenvolvimento e de transferência de tecnologia 
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 01 projeto em fase de avaliação para desenvolvimento e validação de  

10 tecnologias voltadas à descontaminação de produtos ou matérias 

primas utilizadas na nutrição de plantas e fertilidade dos solos 

 02 projetos em fase de avaliação para identificação de fontes 

alternativas alimentares apropriadas para animais em sistemas orgânicos de 
produção ou de base agroecológica 

 40 cultivares de 03 espécies vegetal de importância para a  

  soberania e segurança alimentar e nutricional  



Formação – Pronatec Campo 

Meta 11  – Iniciativas  2 e 3; Meta 13– 
Iniciativas  4, 5 (MDA) 

97 milhões de recursos executados em 2013/2014 

45.295 matrículas em cursos relacionados  

           à agroecologia ou produção orgânica  
 

3.903 
matrículas em 
cursos técnicos 

41.392 matrículas 
em cursos de 

formação continuada 

45.295 
matrículas   

Meta 
2013/2014 

Cursos técnicos 
2.000 alunos 

Cursos FIC 

 12.000 alunos  



Formação em Agroecologia e Produção Orgânica   

1.550 educandos matriculados  

 em cursos de formação profissional * 
  

R$ 3.8 milhões de recursos executados  
 
 

31 
Meta 11, iniciativa 7 e 8 - INCRA 

*Novas parcerias com instituições de educação estão sendo firmadas, o que garantirá até novembro de 

2014 o cumprimento da meta que é 1610 educandos e 1100 educandos respectivamente.  

 

96%  
da meta 

cumprida  

1.000 educandos matriculados  

   em cursos de nível médio e superior * 
 

R$ 3.8 milhões de recursos executados  
 

91%  
da meta 

cumprida  



Núcleos e Centros Vocacionais em Agroecologia e 
Produção Orgânica 

Meta 12 – Iniciativas 3 (MDA); iniciativa 5 
(MAPA) 
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115  
Núcleos e Centros Vocacionais 

apoiados 

44 em unidades de 
ensino da Rede Federal 

de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica 

71 em Universidades 
Públicas e Privadas sem 

fins lucrativos. 

R$ 25,8 milhões  
de recursos executados no 

biênio 2013/2014 
(MAPA/MEC/MCTI/MDA/MPA).  

88%  
da meta 

cumprida  

 
 Estruturação e consolidação de centros de referência para a pesquisa, ensino e 

extensão em agroecologia e produção orgânica.  
 Redes de intercâmbio e comunicação envolvendo os Núcleos, Centros 

Vocacionais, apoiadores e parceiros da iniciativa e projetos apoiados. 
 Integração com outras iniciativas do PLANAPO. 
 Novos Editais de apoio. 
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Núcleos em Agroecologia e Produção Orgânica 



Meta 10 – Iniciativas 1, 2 e 3 (MDA) 
34 

ATER e Núcleos em Agroecologia e Produção Orgânica 



JUVENTUDE 

Meta 13 – Iniciativas 2 e 3 (MDA) 

4.800 jovens  beneficiários de inclusão  

             socioprodutiva com formação   
             agroecológica e cidadã 
 

 3 milhões de recursos executados  
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5.180 jovens beneficiários ATER 

 com foco na pedagogia da alternância  

 

 7.4 milhões de recursos executados  

 

94%  
da meta 

cumprida  



Eixo 4 | Comercialização e consumo 

• Objetivo VI - Fortalecer e ampliar o consumo de produtos orgânicos e de base 
agroecológica com ênfase nos circuitos curtos de comercialização, mercados 
institucionais e compras governamentais. 

PLANAPO  Eixo 1 

Eixo 2 Eixo 3 

Eixo 4 

36 



Gestão das Organizações Familiares 

Meta 14 – Iniciativa 1 

 

83 organizações econômicas familiares de            

   agricultores(as) agroecológicos(as) 
                         e/ou orgânicos com a gestão    
   qualificada 

R$10.9 milhões em recursos executados 

37 

83%  
da meta 

cumprida  



Comercialização (PAA) 
 

R$7 milhões dos recursos executados 
    R$ 5,5 milhões em 2013 

    R$ 1,5 milhões em 2014 

Principais Medidas 2013/2014 
• Ampliação dos limites de participação nas modalidades Doação Simultânea: 

• Execução direta – de R$ 5.500,00/AF/ano para R$ 6.500,00/AF/ano; 
• Execução por meio de organização da AF – de R$ 6.500,00/AF/ano para R$ 

 8.000,00/AF/ano;  
•  Compra Institucional – de R$ 8.000,00/ano para R$ 20.000,00/órgão 

 comprador/ano. 
• CPR exclusivamente orgânica -  novo MOC Doação Simultânea da Conab, 

permite qualificar a identificar produtos e produtores orgânicos, a partir de 
proposta que contenha apenas produtores orgânicos, com exigência de 
certificado no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos 

Meta 14- Iniciativa  2 



Comercialização (PNAE) 

Meta 14 – Iniciativas 3 

 

 3,65% dos recursos do PNAE  

         gastos com alimentos      

          orgânicos no ano de 2013 

104 milhões em recursos executados  

 
 

  

→ Meta: Disponibilizar, até 2015, 5% dos recursos do PNAE para 
aquisições de alimentos orgânicos e de base agroecológica. 

→ Para 2014 os dados estarão disponíveis somente em 2015 
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88%  
da meta 

cumprida  



Câmara Interministerial de Agroecologia e 
Produção Orgânica - CIAPO 

e-mail: ciapo@mda.gov.br 

Obrigado!  

 

 

 

mailto:ciapo@mda.gov.br

