INFORMES PPTB

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA

1) Programa Brasil Mais Cooperativo

Lançamento do Programa “Brasil Mais Cooperativo” com vistas a apoiar o
cooperativismo e a agricultura familiar, por meio de, entre outros, oferta de ações
de assistência técnica, apoio à qualificação de processos de gestão, produção,
comercialização nos mercados institucionais e privados, organização social,
intercooperação e formação técnica, institucionalizado pela Portaria n° 129 de
04 de julho de 2019.
O programa visa implementar ações focadas para estimular e fortalecer o
cooperativismo como ferramenta para promover o desenvolvimento no campo e
melhorar o cenário competitivo da agricultura familiar.
Espera-se como resultados, a qualificação da gestão de cooperativas e
ampliação da comercialização de seus produtos nos mercados públicos e
privados, nacionais e internacionais.
2) Juventude e Cooperativismo
Desenvolvimento de projeto de atenção à Juventude por meio de parceria com
governo do estado de Santa Catarina, para aplicação de metodologia visando
laborar capacitação com "pedagogia da alternância" e fomento a projetos de
desenvolvimento de cadeia produtiva sob acompanhamento de Extensionista
Rural.
3) Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ODS
Organização do 2º Workshop sobre cooperativismo e ODS, em parceria com
Departamento Econômico-Social da Organização das Nações Unidas (ONU) e
Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB); o evento está previsto para
último trimestre de 2019. Em nível de Governo do Brasil, além das ações no
MAPA, interessante destacar mais recente instrumento normativo que cita os

ODS entre as competências na Secretaria de Governo da Presidência da
República - vide Decreto 9.980, de 20/8/2019.

4) Programa EUROsociAL+
A convite do Programa EUROsociAL da União Europeia o Departamento de
Cooperativismo e Acesso a Mercados, da Secretaria de Agricultura Familiar
Cooperativismo, foi representado pela Coordenadora Vera Lucia de Oliveira
Daller, no II Encontro do Programa EUROsociAL, ocorrido em Cartagena das
Índias, Colômbia, entre os dias 9 e 12 de julho, cujo tema foi CONFIANÇA E
COESÃO SOCIAL. Esta atividade de caráter regional contou com a participação
de responsáveis setoriais de alto nível de todos os países latino-americanos.
O fio condutor do Encontro foi a confiança, dimensão chave da coesão social
que de maneira concomitante tem se instalado na agenda pública na Europa e
na América Latina. Pensar coletivamente soluções para restabelecer a confiança
foi objeto de reflexão coletiva.
Com o tema Autonomia Econômica das Mulheres, a Coordenadora
apresentou a experiência brasileira de empoderamento da mulher na agricultura
e no agronegócio brasileiro, por meio de Políticas Públicas para Mulheres de
cooperativas e associações rurais, na perspectiva do desenvolvimento
sustentável alinhada aos ODSs, em especial ao ODS 5.
O Programa EUROsociAL apoiou Projeto de Fortalecimento das Políticas para
Mulheres na Integração e Sustentabilidade do Cooperativismo Brasileiro,
trabalhando a igualdade de oportunidades no processo de acesso da mulher aos
espaços de tomada de decisão, que gerou o Plano AGRO+MULHER, no âmbito
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, constituído pela Portaria
Ministerial nº 2006/2018.

5)

Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE

Oficina de capacitação em compras públicas da agricultura familiar para gestores
públicos municipais, estaduais e federais, no âmbito do projeto “Mercados
Verdes e Consumo Sustentável”, promovido pelo governo federal alemão
através da Deutsche Gesellschaft für Internazionale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH, em cooperação com o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA), com o apoio do consórcio ECO Consult Sepp &
Busacker Partnerschaft e IPAM Amazônia, em Rio Branco e em Santarém.
Participação técnica do DECAM/SAF na Comissão de Alimentos Tradicionais
dos Povos do Amazonas – CATRAPOA, coordenada pela Procuradoria da
República no Estado do Amazonas, para tratar das compras públicas no âmbito
do PNAE para merenda escolar indígena.
Acordo de cooperação técnica SAF/MAPA e FNDE que tem como objeto
promover ações conjuntas de apoio ao fortalecimento da agricultura familiar e
segurança alimentar e nutricional e desenvolvimento dos agricultores familiares,
no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar e do Projeto de
Compras Públicas.
A parceria tem o intuito de sensibilizar por meio de participação em seminários
e eventos promovidos pela SAF e FNDE, nutricionistas, extensionistas rurais,
merendeiras e de gestores, diretores de escolas, conselheiros da alimentação
escolar na utilização dos recursos federais e dos fornecedores para aquisição de
alimentos oriundos da agricultura familiar.

6) Programa de Aquisição de Alimentos – PAA Formação de Estoques

Cooperação entre o MAPA/SAF e a Conab, via Termo de Execução
Descentralizada – TED, no âmbito de suas atribuições, com o propósito de
desenvolver ações integradas na gestão e na operacionalização do PAA. Esta
cooperação também pretende seguir criando condições de acesso aos
mercados por parte dos agricultores familiares e suas organizações. Objetiva,
também, que um conjunto cada vez maior de organizações e empreendimentos
coletivos da agricultura familiar acessem recursos destinados à constituição e
manutenção de estoques, possibilitando a busca por melhores condições de
mercado e preços.

7) Acesso a Mercados Privados

a) Feiras e Eventos de Promoção Comercial da Agricultura Familiar
As feiras são espaços de exibição pública com o objetivo de venda direta ou
negociações, constituída de vários estandes, montados em lugares especiais,
onde se colocam produtos e serviços. São consideradas vitais para o aumento
da penetração no mercado interno e externo e também para a obtenção e troca
de

conhecimentos

que

promoverão

o

incremento

empreendimentos da agricultura familiar envolvidos.

competitivo

dos

Fazem parte do calendário de promoção comercial da agricultura familiar as
feiras nacionais, regionais e internacionais.
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b) Selo Nacional da Agricultura Familiar – SENAF
O Selo apresenta-se como identificador da origem e características dos produtos
da agricultura familiar, tendo por finalidade o fortalecimento das identidades,
social e produtiva dos vários segmentos da agricultura familiar perante os
consumidores e o público em geral.
O SENAF está sob responsabilidade da Secretaria de Agricultura Familiar e
Cooperativismo e foi instituído por meio da Portaria nº 161, de 9 de agosto de
2019.
Podem ser obtentores do SENAF:
Agricultores Familiares (pessoa física) que possuam Declaração de Aptidão ao
Pronaf (DAP Física).
Cooperativas ou associações de agricultores familiares que possuam
Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP Jurídica).
Empresas adquirentes dos produtos de agricultores familiares ou das formas de
organização dos segmentos familiares.

8) Participação na 42ª Expointer
A 42ª edição da Expointer realizou-se de 24 de agosto a 01 de setembro de 2019
no Pavilhão de Exposições Assis Brasil em Esteio – RS. O evento se configura
como uma expoente feira agropecuária internacional que agrega o setor de
máquinas e implementos agrícolas, animais, artesanato e a agricultura familiar
gaúcha, em sua maioria. Na última edição, a feira atraiu um público de mais de
370 mil pessoas e gerou mais de 2 bilhões de negócios.

Neste ano, a agricultura familiar é um dos destaques e seu pavilhão exclusivo,
promovido pela Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do MAPA
em parceria com outros órgãos. O espaço conta com a presença de cerca de
326 expositores numa área total de 7 mil metros quadrados. Os visitantes da
feira tiveram a oportunidade de fazer contato direto com os agricultores, por meio
da exposição e comercialização qualificada de uma ampla diversidade de
produtos, tais como: queijos, doces, compotas, embutidos, vinhos, sucos,
artesanatos e erva-mate. Além da comercialização direta, os agricultores tiveram
a oportunidade de prospectar e realizar negócios com representantes do setor
privado, como lojas especializadas, empórios, bares, restaurantes e
supermercados.

MINISTÉRIO DA CIDADANIA

1)

Estruturação Ministerial

O Departamento de Economia Solidária está institucionalmente vinculado
ao Ministério da Cidadania/ Secretaria Especial de Desenvolvimento
Social/Secretaria de Inclusão Produtiva Urbana sob a perspectiva da inclusão
social;
2)

Ações

Parceria com o Departamento de Inclusão Produtiva, inclusão do quarto
eixo, Cooperativismo e Economia Solidária, dentro do Programa PROGREDIR,
programa de inclusão produtiva para usuários do Bolsa Família, que antes
possuía somente três eixos: qualificação, trabalho e empreendedorismo;
Acordo de Cooperação Técnica com o Ministério do Desenvolvimento
Regional. O objetivo é a trabalhar a convergência entre a Política de
Desenvolvimento Regional e a Política de Economia Solidária, maximizando as
potencialidades do território e os resultados dessas políticas;
Abertura de diálogo com a Sociedade Civil, em especial com a Unicafes
e Unicopas, via RECM;
Estreitamento de agenda institucional com o MAPA, visando a
participação de um representante da Ecosol (Economia Solidária) na REAF, já
que há convergência entra as pautas;
A Declaração por ocasião do Centenário da OIT para o Futuro do
Trabalho, assim como é conhecido o documento, declara em seu inciso IX que
reconhece a Economia Solidária e a Economia Social como umas das formas de
gerar trabalho decente, geração de renda e melhora das condições de vida:
”(ix) supporting the role of the private sector as a principal source of economic growth
and job creation by promoting an enabling environment for entrepreneurship and sustainable
enterprises, in particular micro, small and medium-sized enterprises, as well as cooperatives and
the social and solidarity economy, in order to generate decent work, productive employment and
improved living standards for all;”
”(Ix) apoiar o papel do setor privado como principal fonte de crescimento econômico e
criação de emprego, promovendo um ambiente favorável ao empreendedorismo e às empresas
sustentáveis, em particular micro, pequenas e médias empresas, bem como cooperativas e a
economia social e solidária, a fim de gerar trabalho decente, emprego produtivo e melhores
condições de vida para todos; ” Tradução livre

