
 



CONSOLIDANDO O SISTEMA ESTADUAL DE ATER  

PROPOSTAS DE ATER PARA MULHERES 

EIXO 1 
Sistema Estadual de ATER – Fortalecimento das Institucionalidades, 
Financiamento e Monitoramento dos Serviços Prestados 

 
1. Financiamento de projeto para assistência técnica continuada, acesso ao mercado 

consumidor para escoar a produção da agricultura familiar, promovendo autonomia 
feminina, mais disponibilidade de cursos técnicos, mais equipamentos agrícolas para 
melhorar e fortalecer a vida no campo. 

 
2. Promover a igualdade de gênero na agricultura familiar e demais populações, 

reconhecendo o papel e a importância das mulheres nos processos de 
desenvolvimento rural, fortalecendo a cidadania, a organização e a autonomia 
econômica das mulheres, incorporando ações que: a) Contribuam para a diminuição do 
trabalho não remunerado das mulheres rurais; b) Promovam o fortalecimento 
institucional de grupos e redes de mulheres produtoras rurais; c) Fortaleçam a 
participação das mulheres nas cadeias produtivas locais e regionais; d) Promovam a 
agregação de valor dos produtos desenvolvidos pelas organizações produtivas de 
mulheres rurais; e) Viabilizem o acesso das organizações produtivas de mulheres 
rurais à infraestrutura produtiva; f) Contribuam para a participação das organizações 
produtivas de mulheres rurais em feiras e eventos de divulgação e comercialização; g) 
Contribuam para garantir o acesso das mulheres rurais à documentação jurídica, 
especialmente a tributária. 

 
3. Investir recursos públicos em iniciativas e/ou fortalecimento das produções artesanais 

e/ou outras que promovem a ampliação de renda e autonomia das mulheres rurais. 
 

4. Desenvolver redes e projetos que fortaleçam a organização e o empoderamento de 
movimentos de mulheres, viabilizando também acesso destes grupos a infraestrutura 
produtiva, incentivando e contribuindo para diminuição do trabalho não remunerado 
das mulheres rurais. 

 
5. Buscar recursos e profissionais qualificados para trabalhar e desenvolver ações 

específicas com as mulheres, com a instituição de leis e dotações específicas para 
executar as políticas públicas voltadas para mulheres. 

 
6. Manter e ampliar a área de abrangência das chamadas públicas de ATER com foco 

específico para mulheres.  De forma que, haja quantidade e qualidade suficiente, com 
os recursos públicos necessários para atender a demanda. 

 
7. Garantir que toda chamada pública inclua mulheres como público prioritário. 

 
8. Realizar ações de ATER e cursos para a organização do beneficiamento e 

comercialização da produção. 
 
 

9. Acompanhamento e fortalecimento dos grupos de produção nas comunidades, 
inserção nos mercados institucionais como o PNAE. 
 

10. Criar fundo de fomento para a implantação das atividades produtivas, para atender as 
mulheres que estão participando de chamadas públicas de ATER. 

 
11. Recuperação de técnicas consolidadas e tradicionais de produção dentro do 



 

município banco de sementes. 
 

12. Criação de novas vagas de ATER no SETAF e nos SEMAF existentes para os 
profissionais, levando em consideração equidade de gênero.  

 
13. Promover a formação continuada das Equipes de ATER, nas temáticas de gênero e 

geração; povos e comunidades tradicionais; assim como em fundamentos, tecnologias 
e processos sustentáveis e autogestionários para os extrativismos, cultivos, criatórios, 
beneficiamentos e a comercialização de produtos Agroecológicos e Socioambientais.   

 
14. Implementar sob a coordenação da BAHITAER e entidades parceiras, programa de 

capacitação e treinamento das agricultoras de forma continuada, voltado para gestão 
estratégica, operacional e financeira da Unidade Produtiva Familiar com visão de 
mercado e a formação de grupos produtivos. 

 
15. Assegurar a consolidação da Educação no Campo pelo Estado e viabilizar o 

fortalecimento das Escolas Famílias Agrícolas.  
 

16. Incluir o tema agricultura familiar nos currículos das Escolas Técnicas e Instituição da 
Educação Básica. 

 
 



 

EIXO 2 
ATER e Relação de Políticas Públicas Complementares para o 
Fortalecimento e Efetividade Produtiva da Agricultura Familiar 

 
1. Promover a inclusão de ATER digital e priorizar ATER voltada para as mulheres 

camponesas. 
 

2. Incentivo da produção das mulheres empreendedoras do campo. 
 

3. Ampliação de créditos para a produção agroecológica direcionados para jovens e mulheres. 
 

4. Incentivar a participação das organizações produtivas de mulheres rurais em feiras livres, 
eventos, divulgação e comercialização. 

 
5. Implementação de sistema de produção através dos fomentos para mulheres nas áreas de 

reforma agrária e da agricultura familiar. 
 

6. Criar estratégias para simplificar o acesso às políticas de acesso a terra e regularização 
fundiária, principalmente para mulheres, (INCRA e PNCF), emissão de DAP, Cadastro 
Ambiental Rural (CCEFIR/CAR) e o fomento aos programas sociais.  
 

7. Reestruturar a política e crédito com juros mais baixos e desvincular o PRONAF mulher do 
valor estabelecido para o núcleo familiar, bem como regularizar a situação da mulher 
agregada. 
 

8. ATER integrada com PAA, PNAE, Agroindústrias para o fortalecimento e a independência 
econômica das mulheres rurais. 
 

9. Garantir que a Caderneta Agroecológica passe a ser um instrumento político pedagógico de 
ATER. 
 

10.  Ampliar cursos de capacitação em sistemas e projetos produtivos, violência doméstica, 
direitos e politicas públicas para mulheres e o enfrentamento a violência contra mulheres 
camponesas. 
 

11. Recuperar técnicas populares e ancestrais referentes às plantas medicinais e implantação 
de farmácia viva nas comunidades e unidades de saúde, bem como sistematização, 
registro, confecção de material e disseminação de experiências, tendo como parcerias as 
instituições de ensino e pesquisa.  
 

12.  Implementar minicursos formativos e qualitativos nos diversos segmentos voltadas para as 
mulheres na economia criativa e solidária. 
 

13. Desenvolver um programa de compras públicas (PAA e PNAE) priorizando os grupos de 
mulheres. 
 

14.  Projetos que criem oportunidade de acesso a sua produção, gerar renda, autoestima e a 
garantia da divisão justa do trabalho doméstico. 

 
 
 



 

EIXO 3 Agroecologia, Ambiente e Alimentos Saudáveis 

1. Tornar a ATER Agroecológica uma política de estado, implementando na grade curricular 
em todos os níveis das instituições públicas de ensino. Ter o curso de agroecologia em nível 
superior nos territórios de identidade. 

 
2. Criação de mercados e circuitos curtos para o escoamento da produção dos municípios. 

Valorizar e fomentar as feiras agroecológicas com incentivo à produção e comercialização de 
alimentos agroecológicos/orgânicos. 

 
3. Desenvolver a capacidade de atendimento pela equipe de ATER quanto ao fortalecimento 

dos sistemas produtivos de pequenos animais e plantas para a promoção da agroecologia, 
além de buscar a implantação de sistemas agroflorestais com incentivo à distribuição de 
mudas adaptadas ao ecossistema para comunidades rurais.  

 
4. Incentivar a participação das mulheres rurais nas cadeias produtivas locais e regionais com 

produção no processo agroecológico e promover o fortalecimento institucional de grupos e 
redes de mulheres. 

 
5. Buscar recursos nas instâncias estadual e federal com a finalidade de proporcionar as 

mulheres, atividades que garantam a sustentabilidade econômica e preservação do meio 
ambiente.  

 
6. Implantação da Caderneta Agroecológica como instrumento de apoio a ATER Mulher. 

 
7. Reforçar a ATER Mulheres com ênfase no extrativismo sustentável para produção de 

artesanatos. 
 

8. Fomentar um banco de germoplasma para propagação de produtos regionais.  
 

9. Garantir recursos financeiros para realização de intercâmbios entre as entidades com 
experiências em agroecologia. 

 
10. Execução do Plano de Bacia do Território Rio Corrente, tendo uma atuação mais efetiva e 

criteriosa do INEMA. 
 

11. Capacitação dos agricultores (as) familiares através de minicursos voltados para produção 
de alimentos saudáveis, com foco para mulheres e jovens. 
 

12.  Ampliar o financiamento em ATER de cunho agroecológico, incluindo mulheres como 
público prioritário nessas chamadas. 
 

13.  Promover a capacitação para mulheres e jovens rurais, nas áreas de: Gestão de 
propriedades rurais; Beneficiamentos de frutos da região; Processamentos de produtos em 
geral; etc.  
 

14. Normatizar e implantar o Serviço de Inspeção Municipal para certificação e garantia da 
soberania e segurança alimentar do produto oriundo da pesca artesanal e dos 
piscicultores/as familiares para a comercialização nos programas de PAA, PNAE e nas 
peixarias e feiras livres. 


