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Ações realizadas no primeiro semestre de 2017 

 
1 - Projeto EuroSocial – Políticas Públicas para Gênero na Integração e Sustentabilidade 
do Cooperativismo Latino-americano. 
 
O objetivo é levar a experiência do Programa CooperGênero, no tocante à criação de 
mecanismos e estratégias de acesso à participação da mulher nas instâncias de tomada de 
decisão e a valorização e qualificação do seu trabalho, com vistas a contribuir para as políticas 
públicas de gênero na integração e sustentabilidade do cooperativismo latino-americano. 
Status: Proposta aprovada pelo EuroSocial, e apoiada pelo Ministério das Relações Exteriores 
-MRE. 
 
2 - Projeto Cabo Verde – Parceria internacional para o desenvolvimento de políticas 
públicas de igualdade de gênero para promoção da liderança de mulheres no meio rural. 
 
Cabo Verde é um pequeno país, com um considerável setor informal, e onde o segmento 
agrícola tem uma expressão relevante. O país tem investido nas últimas décadas em 
ações que contribuam para a redução da pobreza. A pobreza atinge, particularmente, 
mulheres, e é relevante no meio rural.  
Trata-se de parceria para promover a implementação de políticas que possam somar 
esforços para o desenvolvimento da capacidade empreendedora das mulheres rurais, 
com foco para atividades sustentáveis e geradoras de rendimentos.  
Status: projeto em andamento, com apoio do Ministério das Relações Exteriores – MRE. 
 

3 - Projeto Nicarágua – Interesse do país em conhecer cooperativas brasileiras com 
destaque para o trabalho de mulheres e que desenvolvem atividades com café e 
fruticultura. 
 
No início de mês de julho houve uma reunião no DIMS, com a presença da Embaixadora 
da Nicarágua, ocasião em que foi manifestado o interesse na realização de visitas 
técnicas a cooperativas dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. 
Status: Em fase de tratativas para definição das visitas técnicas. 
 



4 - Cooperação técnica com o MERCOSUL – Apresentação de projetos com foco nos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela Organização das 
Nações Unidas – ONU. 
  
O MAPA participará da cooperação técnica por meio da apresentação de 4 subprojetos, 
sendo 3 propostas no âmbito do ODS 2 (Acabar com a fome, alcançar a segurança 
alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável) e 1 proposta no 
âmbito do ODS 5 (Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e 
meninas). 
Status: Em fase de tratativas para elaboração do projeto e posterior submissão de 
análise à ABC/MRE. 
 

5 - Projeto Mulheres do Café – Parceria com Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária – Embrapa. 
 
Tem como objetivo a realização de pesquisa sobre a realidade das mulheres no sistema 
agroindustrial do café, e lançamento de E-book com os resultados da pesquisa. 
Status: Em fase preparatória para lançamento do E-book. 
 

6 - Programa Agro+ Produtor Rural – Programa de capacitação técnica, gerencial e 
comercial especializada, contínua, coletiva e progressiva para produtores rurais. 
 
O Agro+ Produtor Rural é um Programa que usa a cooperação para melhorar a realidade 
do pequeno e médio agricultor, proporcionando capacitação técnica, gerencial e 
comercial especializada, contínua, coletiva e progressiva para os produtores rurais que 
aderirem voluntariamente ao Programa pelo período de três anos. Os objetivos do 
Programa são que o agricultor possa aumentar a renda, a produção, a produtividade e 
a qualidade dos produtos de forma sustentável (econômica, ambiental e social) com o 
uso de práticas corretas, estimulando a diversificação de culturas, bem como incentivar 
a organização dos produtores rurais em associações e cooperativas para que eles 
possam comprar e vender melhor, obtendo uma fatia maior da riqueza gerada nas 
cadeias produtivas do agronegócio, preservando as gerações futuras no campo. 
Status: O Programa está com a definição do método estabelecida e em processo de 
destinação dos recursos para ser implementado em diversos estados brasileiros. 
 

7 - Livro: O Pensamento Feminino na Construção do Direito Cooperativo. 

A obra reuni 23 artigos, elaborados por 22 autoras, com  destaque  para  o  artigo 

“Necesaria Vinculación para Afianzar a Identidade Cooperativa”, de  autoria de 

GRACIELA FERNANDEZ QUINTAS, Presidente da  Confederación Uruguaya de Entidades 

Cooperativas – CUDECOOP, e para o prefácio de VERA LÚCIA OLIVEIRA DALLER, 

Coordenadora Alterna da PPTB. 

Status: Lançado. 

 

 

 



Ações para previstas para o segundo semestre de 2017 

 

1 -  Reunião Especializada de Cooperativas do Mercosul – RECM -  Realização da 43ª 
Sessão Plenária, no período de 23 a 25/08, em Curitiba/PR. 
 

2 – Projeto Cabo Verde - Realização do curso de capacitação em Gênero e 
Cooperativismo, no mês de setembro, em Cabo Verde. 
 
3 - Participação em Painel: Experiências Exitosas das Mulheres do Café em 
Cooperativas, no âmbito do evento Mulheres do Café, no mês de outubro, em Belo 
Horizonte/MG.  
 
4 - Reunião Especializada de Cooperativas do Mercosul – RECM - Realização da 44ª 
Sessão Plenária, que acontecerá no mês de novembro, no estado de Santa Catarina. 
 
5 - Convênio com Organização das Cooperativas do Estado do Pará - OCB-PA – 
Acompanhamento de dois Convênios com OCB-PA visando apoiar o desenvolvimento 
do cooperativismo no estado. 
 
6 - Juventude e Sucessão Rural – Programa que objetiva dialogar no âmbito da 
juventude rural, com proposição de ações de capacitação e de incentivo ao 
empreendedorismo entre os jovens rurais. Agendada reunião em Chapecó/SC, para o 
dia 29/08, para discutir projeto piloto entre o MAPA e a Empresa de Pesquisa 
Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - Epagri. 
 
7 – Programa de Promoção e Divulgação do Associativismo e do Cooperativismo –Tem 
como objetivo a elaboração e produção de materiais informativos e educativos, com 
vistas à divulgação da importância do cooperativismo e do associativismo rural como 
instrumentos de organização, crescimento econômico, desenvolvimento e integração 
social. 
 
 

 


