
Nº Texto Original

1

Ampliação da oferta dos serviços de ATER, garantindo e buscando a universalização da ATER de qualidade,

contínua e integrada com a pesquisa e experiências e conhecimentos tradicionais dos agricultores, com melhorias

no acesso e aplicação das políticas públicas e a capacitação contínua, com enfoque agroecológico nas questões

produtivas, ambientais e de mercado para os técnicos, agricultores familiares, pescadores, jovens, mulheres,

povos indígenas, quilombolas, faxinalenses e outras comunidades tradicionais, viabilizando a execução de

políticas públicas por meio da implantação de projetos nas áreas econômicas, sociais e ambientais.

2

Articulação e fortalecimento das políticas públicas para Agricultura Familiar nas áreas econômica, social e

ambiental, integrando a atuação da ATER com os segmentos e atores locais, na promoção do Desenvolvimento

Rural Sustentável e Inclusão Social.

3

Desenvolver mecanismos de aperfeiçoamento e/ou desburocratização e facilitar o acesso às políticas públicas

voltadas ao rural (a exemplo do crédito, políticas de habitação rural, PAA, PNAE, Regularização fundiária, PNCF e

programas estaduais, entre outros), com adequação de itens de apoio, limite financeiro e enquadramento dos

agricultores familiares, assentados da reforma agrária e demais beneficiários da ATER.

4
Ação específica da ATER na implementação de políticas públicas em Áreas de Proteção Ambiental (APAS), com

enfoque agroecológico.

5
Reconhecimento e estruturação dos territórios, com integração de políticas públicas em consonância com

demandas dos Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural e Planos Municipais de Desenvolvimento Rural.

6

Elaborar políticas públicas de apoio a Agricultura Familiar, contemplando a dimensão ambiental, principalmente as

questões relativas à regularização ambiental (Cadastro Ambiental Rural, Agroecologia, Sistemas Agroflorestais,

Pagamento por Serviços Ambientais).

7

Dar visibilidade aos beneficiários de Programa Nacional de Crédito Fundiário, como público prioritário para

atendimento pela ATER, promovendo o acesso às demais políticas públicas (PAA,PNAE, Moradia Rural, etc),

focando no desenvolvimento sustentável.

Nº Texto Original

1

Assistência para promover capacitação e acompanhamento dirigidas às mulheres para desenvolver as atividades

rurais nas políticas agrícolas, agrárias, sociais, pesqueiras, aquícolas e extrativistas, acesso ao

financiamento/crédito rural e fundiário para viabilizar projetos rurais. Assistência e informação para prevenção e

saúde da família rural.

Nº Texto Original

1

Fortalecimento, desburocratizaçao e acessibilidade às políticas públicas e de ATER específicas para a juventude

rural nas áreas econômicas (cadeias produtivas, inspeção sanitária, crédito financeiro, habitação, crédito fundiário,

acesso a mercados, instalação de complexos agroindustriais locais), educacional (Casa Familiar Rural, Pronera,

Educação do Campo no Campo), social, ambiental e de inovação, no sentido de viabilizar a permanência dos

jovens na área rural.
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1

Desenvolver uma metodologia específica que permita ofertar ATER diversificada às comunidades indígenas,

respeitando as práticas tradicionais da cultura, auxiliar os povos indígenas e comunidades tradicionais - PCT's

quanto à conservação e preservação do meio ambiente, a cultura, o social, o agrário, a educação e a saúde.

Atribuir o acesso ao crédito rural dentro das condições fundiárias de cada comunidade. Desenvolver a

comercialização de produtos. Mostrar as experiências dos povos indigenas em âmbito nacional como forma de

ampliar o conhecimento e valorizar a cultura e a produção de alimento saudável.

Eixo 2 A - ATER e Mulheres Rurais

Eixo 2 B - ATER e Juventude Rural

Eixo 2 C - ATER e Povos e Comunidades Rurais

Eixo 2 - ATER e Políticas Públicas para a Agricultura Familiar


