INFORMES RECM

Convênios

57 processos de propostas de parcerias institucionais analisados até outubro de 2018,
para atendimento por meio do PI COOPERATIVO, do PI APM PRODUTOR e de
emendas parlamentares, entre outras fontes;
6.877 beneficiários atendidos por
COOPERATIVO em 2018;

meio das parcerias institucionais do PI

1 Termo de Compromisso assinado entre MAPA/IBGE/EMBRAPA visando estabelecer
ações conjuntas para geração de tabulações e divulgação dos resultados do censo
agro 2017, com ênfase na temática de gênero, além de promover o censo 2020 e
fomentar o uso das informações do IBGE;
1 Carta de Compromisso assinado entre MAPA e a União Europeia que estabelece a
contribuição do programa EUROsocial+ ao programa COOPERGÊNERO;
1 Missão de Prospecção de Oportunidades Comerciais na África Austral – África do
Sul, Botsuana e Namíbia, realizada em junho de 2018 em parceria com a SRI/MAPA.
1 Workshop Internacional, em parceria com a Organização das Cooperativas
Brasileiras (OCB), para tratar da implementação dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS).

Ações para apoio e fortalecimento da juventude rural

Reformulação de ações orientadas para a juventude rural, visando avançar na
construção de políticas públicas que ofereçam oportunidades para os jovens no
campo.
2 convênios com a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa
Catarina – EPAGRI: apoio direto a 350 jovens e indiretamente 2.350 mil participantes.
Elaboração do Programa “AgroJovem Empreendedor” que tem como objetivos:
ampliar

as

possibilidades

de

atuação

dos

jovens

como

protagonistas

e

empreendedores do processo de desenvolvimento rural sustentável, utilizando o
cooperativismo e o associativismo como ferramentas para o fortalecimento da
juventude rural e incrementar a eficiência do processo produtivo, considerando a
cadeia produtiva, com aumento da rentabilidade da unidade de produção.

Conselho Agropecuário do Sul
Missão ao Chile para participar da Reunião do Grupo de Trabalho “Ad Hoc” sobre
associativismo, no período de 06 a 09 de novembro.
O Conselho Agropecuário do Sul (CAS) é formado pelos ministros da Agricultura dos
Estados signatários, e constitui um mecanismo de diálogo, consulta e harmonização
das políticas e ações na área agropecuária.
Na 36ª Reunião do Conselho Agropecuário do Sul (CAS), realizada em 21 de
setembro, em Buenos Aires, que contou com a participação do Min. Blairo
Maggi, decidiu-se criar um grupo "ad hoc" sobre associativismo com o objetivo de
abordar a realidade dos pequenos produtores de cada país e da potencialidade da
associação como forma de desenvolvimento e fortalecimento econômico.
COOPERGÊNERO

LEVANTAMENTO SOBRE O PANORAMA DA MULHER NO AGRO BRASILEIRO
Ação: Censo Agro 2017 – temática gênero.
Desdobramentos:
1) Assinado o Termo de Compromisso IBGE/MAPA/EMBRAPA;
2) Divulgação dos dados preliminares em evento próprio no Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, em 18.09. 2018.

PROGRAMA AGRO+ MULHER:
ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE GÊNERO JÁ
IMPLANTADAS NO MAPA AO ODS 5 (Equidade de Gênero), COM OBJETIVO DE
FORTALECER O TRABALHO DA MULHER NO CAMPO.
Ação: elaboração do Programa Agro + Mulher, considerando o desenvolvimento sustentável
das diversas cadeias produtivas, das cooperativas agropecuárias, das agroindústrias rurais, e
de todos os setores envolvidos. Com isso, gerar igualdade de oportunidades no processo de
acesso da mulher aos espaços de tomada de decisão no agronegócio brasileiro.
Desdobramentos:
1) Projeto finalizado;
2) Em fase de recomposição do Comitê de Políticas Públicas para Mulheres e de Gênero
(Portaria Ministerial nº 806/2013), envolvendo as Secretarias do MAPA e vinculadas;
3) Lançamento do Programa na data de 27.11.2018, juntamente com a divulgação dos dados
do IBGE , no Seminário Internacional Gênero e Cooperativismo, promovido pelo MAPA,
União Europeia com apoio da OCB.

EUROsociAL+ - Programa Regional de Cooperação Técnica da União Europeia para
Promover a Coesão Social na América Latina
Ação:
1) Desenvolvimento do “Projeto de Fortalecimento das Políticas Públicas para Gênero na
Integração e Sustentabilidade do Cooperativismo Brasileiro”, com objetivo de buscar
contribuições para avanços nas políticas públicas de gênero no Brasil.
Desdobramentos:

 Projeto aprovado pelo Comitê de Programação e Coordenação do Programa
EUROsociAL+, em abril/2018;
 Carta de Aprovação da Ação e de Compromisso Interinstitucional - Programa
EUROsociAL+ da União Europeia, assinada pelas partes (União Europeia e MAPA/Brasil)
 Iniciados os trabalhos:
1ª etapa:
Período: 20 a 24/08/18
Ação: Diagnóstico inicial da política pública de gênero no Brasil (consultoria externa).
2ª etapa:
Período: 15 a 19/10/18
Viagem de intercâmbio técnico a Costa Rica, com participação de técnicos do MAPA e
parceiros envolvidos no trabalho.
3ª etapa:
Realização de Seminário Internacional:
Data: 27/11/18
Local de realização: Casa do Cooperativismo/OCB – Brasília/DF (entidade parceira)
Objetivo: apresentação dos resultados do “Projeto de Fortalecimento das Políticas
Públicas para Gênero na Integração e Sustentabilidade do Cooperativismo Brasileiro e
divulgação para a comunidade internacional dos dados do Censo Agro 2017 temática gênero e
desdobramentos.
Nº estimado de participantes: 150 (lideranças nacionais que atuam na temática)
Convidados: Embaixadas, União Europeia, Membros da RECM, IBGE, Embrapa, Sistema OCB,
Ministérios envolvidos com a temática gênero, Secretaria de Políticas para as Mulheres,
representantes do Congresso Nacional na temática gênero.

III - PROMOCOOPE – Programa de Promoção e Divulgação da Prática do
Cooperativismo
Nº de publicações distribuídas: 1.500
Beneficiários: Superintendências Federais de Agricultura, público de feiras e exposições
nacionais, participantes de cursos e wokshops nacionais, além de participantes de cursos de
capacitação em gênero e cooperativismo, realizados em Cabo Verde/África e visitas técnicas
em San Jose, Costa Rica.

