
 

 



 



CONSOLIDANDO O SISTEMA ESTADUAL DE ATER  

PROPOSTAS DE ATER PARA POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

EIXO 1 
SistemaEstadualdeATER–Fortalecimento das Institucionalidades, 
Financiamento e Monitoramento dos Serviços Prestados 

 
1. Realizar uma ATER que organiza os empreendimentos coletivos rurais, 

principalmente de comunidades quilombolas, de forma que possa avançar na: 
Formação - Melhoramento - Ampliação e Fortalecimento das cadeias produtivas; 
 

2. Capacitação escalonada contínua dos prestadores de ATER visando o 
desenvolvimento da agricultura familiar, junto ao potencial dessas comunidades; 
 

3. Desburocratizar o ATER, com metodologia que corresponda à realidade do/a 
agricultor/a, bem como sistematizar os dados a nível estadual e municipal; 
 

4. Criar linhas de crédito específica para entidade de ATER dentro das instituições de 
financiamento e cooperativas; 
 

5. Destinar recursos para as secretarias de agricultura municipais, com objetivo de 
consolidar e fortalecer as equipes municipais; 
 

6. Contratar novos profissionais de ATER para a Secretaria de Desenvolvimento Rural 
(SDR), para ampliar os serviços de ATER na Bahia; 
 

7. Lançar novos editais para ATER Povos e comunidades Tradicionais dos Territórios; 
 

8. Orçamento e financiamento para o fortalecimento das institucionalidades e 
monitoramento dos serviços de ATER, além de uma ATER Digital; 
 

9. Garantir a presença efetiva da ATER pública direta e indireta como uma política de 
Estado, sendo necessário aperfeiçoar e consolidar o modelo de forma estratégica 
para sua manutenção incondicional; 
 

10. O Governo deve disponibilizar profissionais para ampliar o quadro de recursos 
humanos (técnicos, agrônomos com formação e ênfase em agroecologia e 
veterinários, especialistas da área de agroecologia, meio ambiente e agroecólogo); 
 

11. Que o estado disponibilize serviços de assistência técnica específica para transição e 
execução da produção orgânica na agricultura familiar; 
 

12. Garantir estrutura física ideal do SETAF para abrigar outros órgãos da SDR (CDA); 
 

13. Intensificar o Mais ATER Consórcio com ênfase na agroecologia; 
 

14. Ampliar chamadas públicas de ATER, através de instituições da Sociedade Civil 
Habilitadas; 
 

15. Ampliar o volume de recurso destinado a ATER no orçamento Público do Estado; 
 



16. Fortalecer os órgãos colegiados no âmbito do Território (CODETER E CMDS), 
contribuindo com a elaboração e gestão de seus respectivos planos; 
 

17. Garantir financiamento público para ATER continuada, ampliando e universalizando 
este serviço na Bahia, bem como ampliar as fontes de financiamento; 

 

18. Garantir o funcionamento de espaços de diálogo, concertação, monitoramento e 
planejamento de ações conjuntas entre prefeitura, BAHIATER e Entidades da 
Sociedade Civil que atuam com a Agricultura Familiar; 

 

19. Editais com ATER menos burocrática, com maior parte do tempo dedicado ao 
trabalho em campo com os/as agricultores/as; 
 

20. Editais de ATER com ações previstas e integradas relacionadas como CEFIR, vendas 
institucionais, regularização fundiária, inovações tecnológicas, entre outras; 

 

21. Fazer valer a proposta do atendimento municipal a partir da implementação dos 
SEMAF. Assim, esses espaços ficariam mais próximos das famílias agricultoras, 
colaborando com serviços de ATER, informações sobre chamadas públicas, 
orientações, elaboração de DAP e outros serviços; 
 

22. Necessidade de se fazer valer a Lei de ATER Estadual e garantir a assessoria 
pública, gratuita e de qualidade e continuada para as famílias de agricultores/as 
familiares. E que seja universalizada para todos/as agricultores/as familiares, povos e 
comunidades tradicionais, mulheres e jovens; 

 

23. Retomar as lutas políticas organizadas e retomar o Planejamento considerando a 
estruturação do Sistema de ATER, incluindo a organização municipal e Planos 
Territoriais de ATER subsidianto o Plano Estadual de ATER; 

 

24. Viabilizar ações de ATER pública como estratégia que leve a geração de novos 
postos de trabalho agrícola e não agrícola no meio rural segurança alimentar e 
nutricional participação popular democratização das decisões e de cidadania, melhor 
remuneração dos profissionais; 

 

25. Criar um sistema de ATER que garanta representações dos movimentos sociais e 
organizações não governamentais e o Estado levar os conceitos da ecologia humana 
participativa e construção coletiva para as comunidades rurais; 

 

26. Garantir a formação continuada e contextualizada dos agentes de ATER para 
execução das políticas públicas de acesso a terra, agroecologia, empreendedorismo, 
economia solidária, segurança alimentar, educação ambiental, cadeias produtivas, 
agregação de valor e comercialização, gênero, convivência com diferentes biomas, 
educação e saúde no campo entre outros; 

 

27. Propor a criação/retorno do Sistema Nacional de ATER com base no plano nacional 



de ATER, com enfoque agroecológico e territorial e que atenda as especificidades 
das diversas categorias da agricultura familiar, garantindo financiamento e logística 
para execução desta política; 

 

28. Fortalecer e estruturar a BAHIATER, SETAF e SEMAF, transformando em uma 
Agência mais robusta e de larga atuação no estado, ocupando os espaços da antiga 
EBDA, com autonomia financeira, contratação de pessoal efetivo e capacitações 
rotineiras dos agentes de ATER para prestar o melhor serviço; 

 

29. Garantir espaços de diálogo, estratégias de ação, fiscalização e monitoramento das 
ações de ATER no território, de forma que sejam representativos para o público da 
agricultura familiar, obedecendo a paridade de gênero e presença da juventude, com 
participação do poder público e sociedade civil representada pelos diversos 
seguimentos (CDRS, CODETER, entre outros) fortalecendo as instituições. E que 
todos os empreendimentos que possam causar danos ambientais e sociais rurais, a 
exemplo da mineração, sejam previamente avaliados por  meio  de discussão e 
debates no âmbito deste colegiado;  

 

30. Tornar efetiva a integração e articulação de políticas públicas voltadas para o 
desenvolvimento rural sustentável nos espaços de coordenação e gestão social, nos 
níveis nacionais, com ênfase na agricultura familiar, fortalecendo e capacitando 
órgãos colegiados de controle social para maior compreensão, monitoramento e 
avaliação de todas as políticas públicas voltadas para o meio rural; 

 

31. Criar e/ou integrar os Centros de Formação Profissional e Tecnológica existentes no 
território de forma a atender a diversidade agrícola, cultural, de gênero e etnoracial 
visando projetos da agricultura familiar e implementação de tecnologias sociais; 

 

32. Como fortalecimento financeiro para a assistência técnica aos agricultores/as 
familiares, que se destine um percentual de 10% (dez pontos percentuais) de todo 
recurso do PRONAF B – Plano Safra ao órgão oficial estadual de ATER (na forma de 
subsidio, sem ônus ao agricultor), garantindo Assistência Técnica e Extensão Rural 
de forma contínua e permanente a este importante grupo de agricultores produtores 
de alimentos. 

 

33. Considerando a internet importante meio de capacitação, conhecimento e informação 
diária, inclusive como ferramenta significativa para prestação dos serviços de 
assistência técnica aos agricultores familiares e a situação de precária qualidade dos 
serviços de internet na periferia das cidades e na zona rural, que se crie e/ou reative 
os Centros Digitais (INFOCENTROS), inclusive nas comunidades rurais, garantindo 
internet pública, gratuita e de qualidade; 

 

34. Estruturação e ampliação do quadro de profissionais da BAHIATER; 
 

35. ATER voltada ao apoio aos povos e comunidades tradicionais na busca de seus 
reconhecimentos pelos órgãos competentes; 



 

36. ATER capacitada para uma ação em atendimento as especificidades de cada povo 
e/ou comunidade tradicional. 

 

37. Desenvolver uma assistência técnica voltada para a realidade das comunidades, 
abrangendo as especificidades de cada povos/comunidades tradicionais, que 
fortaleça a cultura e as cadeias produtivas da região, criando possibilidades de 
avanço principalmente na comercialização. 

 

38. Realizar uma ATER que organize os empreendimentos coletivos rurais, 
principalmente de comunidades quilombolas que possa avançar na Formação - 
Melhoramento - Ampliação e fortalecimento das cadeias produtivas desses 
segmentos; 

 

39. Capacitação escalonada contínua dos prestadores de ATER visando o 
desenvolvimento da agricultura familiar, junto ao potencial dessas comunidades; 
 

40. Lançamento de editais e/ou inclusão das comunidades e povos tradicionais nos 
programas institucionais de compra de alimentos, como o PAA e PNAE; 
 

41. Promover um ATER voltada para o fomento das relações étnico-raciais, de modo a 
reflexionar as raízes africanas na história da agricultura, por sua vez a valorização da 
identidade negra dentro das comunidades e povos tradicionais; 
 

42. Políticas públicas para o monitoramento de contaminação por venenos e agrotóxicos 
em rios, cursos d’água, aquíferos, solo e demais compartimentos ambientais 
essenciais para a produção da agricultura familiar e alimentação saudável. Incluindo 
campanhas educativas contra o uso de agrotóxicos e em favor da vida; 
 

43. Apoio do estado para implementação dos CMDS, bem como do FUMAF – Fundo 
Municipal de Apoio à Agricultura Familiar, em todos os municípios do Território de 
Identidade; 
 

44. Ampliar o número de famílias da agricultura familiar e de PCT a serem atendidas 
pelos serviços de ATER nos territórios – (PCTAFS) – Povos e Comunidades 
Tradicionais e Agricultura Familiar; 
 

45. Ampliar e diversificar as Chamadas Públicas de ATER, acompanhadas por iniciativas 
de fomentos e de financiamentos não reembolsáveis, para assegurar a continuidade 
e o fortalecimento de políticas públicas para PCTAF; 
 

46. Estimular a elaboração e a implementação de Políticas e Planos de ATER – 
Municipais e Territoriais, visando garantir todos os recursos para implementação 
desta política pública para PCTAF, com foco no fortalecimento dos meios e de 
processos produtivos familiares e socioprodutivos – Associações e Cooperativas, a 
partir: a) do extrativismo socioambientalmente sustentável; b) da produção 
agroecológica de cultivos e criatórios tradicionais; c) da meliponicultura e apicultura 
familiar e associativa e/ou cooperativa; d) da pesca artesanal e da aquicultura familiar 



e associativa; e) do beneficiamento limpo e saudável; e f) da comercialização dos 
seus produtos alimentares, artesanais e outros, na perspectiva da Economia Solidária 
e do Comércio Justo; 
 

47. Promover a formação continuada 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; 
 

48. Ampliar e fortalecer o desenvolvimento de Serviços Públicos e gratuitos e 
continuados de ATER Agroecológica e Socioambiental, inclusive para os 
aglomerados urbanos dos povoados e para as periferias das sedes municipais, 
visando a garantia de políticas públicas sólidas e apropriada à realidade dos PCTAF 
(termo usado pelo território Itaparica para Povos e Comunidades Tradicionais e 
Agricultura Familiar); 
 

49. Ampliar e consolidar a oferta de ATER, de forma continuada, para 900 famílias de 
pescadores(as) artesanais e para os piscicultores familiares reunidos em associações 
e cooperativas no território de Itaparica; 
 

50. Fortalecer e ampliar a oferta de ATER direta do estado em quantidade e qualidade 
suficiente, com os recursos públicos necessários para atender a povos e 
comunidades tradicionais; 
 

51. Realizar chamadas públicas de ATER para atender as demandas da cultura, 
desportos e o turismo rural de base comunitária; 
 

52. Fortalecer as ações de regularização fundiária dos territórios quilombolas; 
 

53. Formação de Bancos de Sementes Crioulas, estreitando laços com a EMBRAPA no 
sentido de obter sementes, manivas e mudas de qualidade; 
 

54. Prestar de modo efetivo ATER para PCT, pautada no etnodesenvolvimento de forma 
organizada, continuada com foco na diversidade dando segurança tanto para os 
povos e comunidades tradicionais participantes quanto para as entidades executoras; 
 

55. Realizar o atendimento de ATER aos agricultores/as familiares, de povos de terreiros 
dos ambientes rurais e periurbanos, envolvendo as organizações representativas 
deste segmento na preposição, planejamento, avaliação e monitoramento da ação; 
 

56. Assegurar ATER Setorial para PCT e assentados da reforma agrária do Incra e 
PNCF; 
 

57. Promover ações articuladas, estruturantes e financeiras de ATER para o 
etnodesenvolvimento das comunidades quilombolas e dos povos indígenas, assim 
como para comunidades de fechos e fundo de pastos, de forma a garantir o 
reconhecimento e a valorização dos saberes e fazeres culturais; 
 
 

58. Implantar Departamento de ATER nos municípios para atender necessidade de povos 



 

 

 

 

 

 

 

tradicionais; 
 

59. Trabalhos efetivos de comunicação nas comunidades para motivar a ida desses 
povos às feiras e outros espaços de vendas; 
 

60. Criar espaços de vendas ressaltando a identidade dos povos; 
 

61. Implantar Educação contextualizada para os povos do campo, quilombolas, 
indígenas, agricultura familiar e assentamentos; 
 

62. Reconhecer que o sistema de ATER há uma diversidade de atores neste. De forma 
que, deve-se considerar as singularidades e ter programas institucionalizados de 
ATER Mulheres, ATER Gestão Associativa, ATER Agroecologia, ATER Povos e 
Comunidades Tradicionais; 
 

63. Criar mecanismos para implementação e apoio ao SEMAF (Serviço Municipal de 
Apoio à Agricultura Familiar) em todos os municípios; 
 

64. Assessoria Técnica específica para as comunidades tradicionais com enfoque nas questões 
étnicos raciais; 

 
65. Reservar 20% das vagas da contratação de extensionistas das chamadas públicas de ATER 

e contratos do governo, para os profissionais quilombolas, indígenas e negros; 
. 
 
 

*Agricultor(a) Familiar – aquele(a) que pratica atividade rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: I - 
não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; II – utilize predominantemente mão-de-
obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; III - tenha percentual 
mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma 
definida pelo Poder Executivo; IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. 

**Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados, tais como povos indígenas, povos 
ciganos, povos de terreiro, comunidades quilombolas, geraizeiros, marisqueiras, comunidades de fundos e 
fechos de pasto, pescadores artesanais, extrativistas que ocupam ou reivindicam seus territórios tradicionais, 
de forma permanente ou temporária, tendo como referência sua ancestralidade e reconhecendo-se a partir 
de seu pertencimento baseado na identidade étnica e na autodefinição, que conservam suas próprias 
instituições sociais, Nº 15.634, de 06 de novembro de 2014. 
 

 



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

ATER para povos e comunidades tradicionais 

1. Políticas públicas voltadas a o incentivo da produção agrícola de povos tradicionais. 
 

2. Que o estado possa garantir uma ATER continuada e baseada nos pilares da sustentabilidade e 
com inclusão dos variados grupos. 
 

3. Inserir em chamadas públicas e editas recursos para custear certificação dos produtos e registros 
das unidades produtivas e economia solidária. Garantindo assim a autonomia na comercialização 
dos produtos. 
 

4. Implantar cooperativa central de comercialização nos territórios para fomentar o escoamento da 
produção da agricultura familiar e economia solidária. 
 

5. Criar estratégia entre Governo Federal, Estadual e Municipal, para efetividade da política de ATER 
para que não haja descontinuidade desse serviço. 
 

6. Garantir a efetividade das políticas públicas e programas já existentes, direcionadas ao 
fortalecimento da agricultura familiar e economia solidária. 
 

7. Apoiar as feiras da agricultura familiar e economia solidária nos municípios, com estrutura física 
adequada e isenção de imposto, se for o caso. 
 

8. Criar sistema on-line de acompanhamento do serviço de ATER, com seqüenciamento do 
diagnóstico da unidade produtiva familiar. 
 

9. Pensar no âmbito da política de ATER e políticas públicas complementares, a questão da 
distribuição dos impactos das mudanças climáticas,onde os impactos são ainda maiores para a 
agricultura familiar que detém menos recursos. 
 

10. Capacitar o agente de ATER com especialização nos diferentes agrosistemas para atender as 
especificidades da Agricultura Familiar e Economia Solidária. 
 

11. Ampliar o orçamento para ATER. 
 

12. Fortalecer a BAHIATER recompondo e ampliando a equipe técnica, bem como estruturando os 
SETAF. 
 

13. Criar no Sistema de Informações Rurais (SIR), um módulo de cadastramento das associações 
rurais, a ser alimentado pelos CMDS, permitindo diagnosticá-las, manter um canal permanente de 
informação e comunicação, visando ampliar o acesso as políticas públicas complementares. 
 

14. Capacitação permanente dos Conselheiros do CMDS E CODETER. 



 

15. Monitoramento das ações de ATER, através de balanços Territoriais de acesso as políticas públicas 
complementares, antecedido de balanços municipais trimestrais. 
 

16. Retomada da instalação dos SEMAF. 
 

17. Ampliar o edital da SEPROMI. 
 

18. Criar estratégias para simplificar o acesso as políticas de acesso à terra e regularização 
fundiária, principalmente das mulheres, (INCRA e PNCF), emissão de DAP, ao cesso ao 
Cadastro Ambiental Rural (CEFIR/CAR) e o fomento aos programas sociais. Reestruturar a 
política e crédito com juros mais baixos e desvincular o PRONAF mulher do valor 
estabelecido para o núcleo familiar, tal como, regularizar a situação da mulher agregada. 
 

19. Criar estratégias para a permanência do jovem no campo através da educação contextualizada, 
inclusão produtiva com geração renda, políticas públicas afirmativas e uma Ater que contemplem a 
organização de grupos produtivos de base agroecológica, fortalecimento do associativismo e 
cooperativismo, estruturação de linhas de credito desburocratizada de acesso à primeira terra. Criar 
e fomentar a participação e inserção dos jovens rurais nos conselhos municipais de juventude, e 
propor cotas para jovens nas equipes de ATER via chamada pública, assim como, garantir a 
participação dos jovens nos espaços de gestão e controle social dos serviços de ATER e outras 
políticas públicas. 
 

20. Garantir assistência técnica contextualizada e continuada para implementação de projetos 
produtivos sustentáveis, respeitando os saberes e fazeres dos povos e comunidades 
tradicionais, valorizando a cultura e contribuir para o processo de reconhecimento de seus 
territórios. Promover espaços de trocas de saberes e sementes crioulas, criando um banco 
permanente para garantir as lavouras tradicionais de enfoque agroecológicos. 
 

21. Desenvolver programa para formação dos agentes de ATER com base sólida nas áreas: 
agroecologia (extensão rural, políticas públicas, pesquisa, associativismo, apicultura, 
extrativismo, agropecuária, cooperativismos, piscicultura, turismo rural e educação 
ambiental, uso e manejo do solo, sistema de plantio, adubação verde, fixação biológica de 
nitrogênio, meios de acesso  à terra e regularização fundiária, manejo de pragas e doenças 
entre outros), gestão dos recurso hídricos e irrigação, análise de solo e elaboração de 
projetos sociais.  
 

22. Desenvolver programa de capacitação de lideranças comunitárias para o acesso às políticas 
públicas de fortalecimento da agricultura familiar e gestão dos empreendimentos, cooperativas e 
associações comunitárias. 
 

23. Criar/Fortalecer a política de demarcação e titularização de terras de comunidades tradicionais nos 
territórios. 
 

24. Fomentar programa de parceria entre o estado, município e as entidades de ensino, para 
facilitar a acesso de jovens egressos ao primeiro emprego e programas de estágios 
remunerados, criando redes municipais de assessoria técnica nas comunidades rurais. 
 



25. Formação de Equipe Técnica com histórico de vivência nestas comunidades. 
 

26. ATER voltada ao fomento e apoio ao reconhecimento e regularização destes povos e comunidades 
tradicionais. 
 

27. Identificação, arrecadação e destinação de Terras Devolutas. 
 

28. Garantir e ampliar os serviços de ATER com gratuidade, qualidade, acessibilidade e de caráter 
continuado para a agricultura familiar e povos e comunidades tradicionais. 
 

29. Políticas públicas voltadas ao incentivo da produção agrícola de povos tradicionais. 
 

30. Que o estado possa garantir uma ATER continuada e baseada nos pilares da sustentabilidade e 
com inclusão dos variados grupos. 
 

31. Garantir a comercialização com foco nos circuitos curtos, com fortalecimento das feiras e dos 
mercados institucionais, com inclusão das redes de comercialização (centrais, cooperativas, etc). 
 

32. Fortalecer e estimular feiras agroecológicas e orgânicas nos municípios e distritos. 
 

33. Assegurar e promover políticas públicas para uma ATER especifica para jovens, mulheres, 
assentamentos, créditos fundiários e Povos e Comunidades Tradicionais. 
 

34. Garantir o direito ao território com auto identificação, regularização fundiária e ambiental. 
 

35. Fortalecer órgãos de controle social como CMDS, fóruns de entidades municipais e territoriais para 
acompanhamento das políticas públicas de ATER, promovendo a integração entre as entidades de 
ATER e estes espaços. 
 

36. Fortalecer a Bahiater, buscar mecanismos de apoio para melhorar a emissão e renovação de DAP 
com agilidade e eficiência. 
 

37. Garantir a participação efetiva dos beneficiários das chamadas públicas para uma gestão 
compartilhada com flexibilidade para alteração do objeto contratado. 
 

38. Garantir recursos públicos para implementar as ações de segurança hídrica e saneamento básico 
rural e reuso, com tecnologias sociais apropriadas ao Semiárido. 
 

39. Criar e apoiar as escolas famílias agrícolas e ampliar o programa do primeiro emprego dos 
egressos. 
 

40. Incentivar e apoiar os serviços de inspeção municipal e territorial para fortalecer a comercialização 
das agroindústrias familiares. 



 

41. Garantir, através da ATER, a execução das políticas públicas de reconhecimento e 
regularização fundiária dos territórios historicamente ocupados pelas Comunidade 
Tradicionais e Assentados de Reforma Agrária, atuando diretamente para o reconhecimento 
das comunidades quilombolas, aldeamentos e acampamentos ainda não            
regularizadas e também outras regiões de conflito pela terra. 
 

42. Fomento à pesquisa e elaboração de um Inventário Linguístico e Cultural dos Quilombos 
através do Fundo de Amparo de Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB) em parceria com 
o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (Iphan); como base para políticas de 
ATER e valorização da sociobiodiversidade do território. 
 

43. Incentivar o turismo crítico e sustentável dentro das comunidades e povos tradicionais,como 
forma de gerar renda e empoderamento político-cultural. 
 

44. Inserir a extensão rural com outras políticas públicas, em várias esferas, proporcionando 
melhor desenvolvimento sociocultural. 
 

45. Incentivar a assistência técnica, oportunizando a participação de jovens, mulheres e 
comunidades tradicionais nos editais. 
 

46. Recuperar e manter as estradas vicinais nos territórios, prioritariamente para a agricultura 
familiar, povos e comunidades tradicionais e assentamentos (produtora de leite, peixe, 
milho, mandioca, feijão, entre outras), através de consórcio multifinalitário. 
 

47. Acelerar a regularização fundiária das comunidades de fundo e fecho de pasto, geraizeira, 
quilombolas dos territórios, respeitando os seus modos de vida, para minimizar os conflitos 
fundiários nos territórios. 
 

48. Assegurar a participação das Organizações e Movimentos da Agricultura Familiar e de 
PCTAF nas elaborações, nos desenvolvimentos e nos controles sociais de Políticas 
Públicas. 
 

49. Consolidar a implantação das unidades de beneficiamento de pescado para a agregação de 
valor e verticalização da produção. 
 

50. Implantar uma unidade de beneficiamento de pescado em Barra do Tarrachil e em Rodelas 
(Itaparica);Implantar o selo ARTE nas unidades de produção e beneficiamento de pescados 
da pesca artesanal e da piscicultura familiar. 
 

51. Promoção de oficinas e assistência técnica para associações e escolas nas comunidades 
rurais referentes a produção de hortas agroecológicas comunitárias. 
 

52. Criação de bancos de sementes crioulas nas comunidades, associadas a um programa de 
resgate destas variedades tradicionais (etnobiologia). 
 

53. Garantir o serviço de ATER para implementação do Cadastro Estadual Florestal de Imóveis 
Rurais – CEFIR para as Comunidades Quilombolas, sob responsabilidade do INEMA. 
 

54. Garantir o serviço de ATER que contribua na legalização dos produtos das Comunidades 



Quilombolas e terreiros, para acessar os mercados (Institucionais e outros). 
 

55. Garantir o serviço de ATER que fortaleça os núcleos produtivos quilombolas e de terreiros e 
que fomente novos núcleos para uma maior produção coletiva. 
 

56. Fomentar um maior número de editais exclusivos de ATER para os Quilombos e Terreiros 
de Matriz Africana. 
 

57. Garantir a permanência dos ACR como apoio nas associações quilombolas que tem 
projetos do Bahia Produtiva e outros. 
 

58. Implementar políticas públicas diferenciadas e específicas em convivência com o semiárido. 
 

59. Estruturar o PRONAF de forma diferenciada, conforme a realidade de cada região do país. 
 

60. Promover o resgate de saberes e fazeres tradicionais em sintonia com a adoção de novas 
tecnologias voltadas para Agroecologia. 
 

61. Implementar mini-cursos formativos e qualitativos nos diversos segmentos comunitários e, 
mais precisamente, de povos e comunidades tradicionais na economia criativa e solidária.  
 

62. Fomentar as mini-indústrias de beneficiamento das cadeias produtivas e identitárias dos 
povos e comunidades tradicionais. 
 

63. Promover ações articuladas de ATER entre possíveis parceiros das demais instâncias, 
visando acesso a políticas de inclusão e acesso a fomento e demais políticas, contribuindo 
com o desenvolvimento local e respeitando sua diversidade. 
 

64. Fortalecimento das cadeias produtivas da mandiocultura e caprinocultura nas comunidades 
quilombolas, focando na diversificação dos produtos derivados (industrialização), com 
enfoque no aumento de renda para as mulheres agricultoras familiares. 
 

65. Fazer empreendimentos voltados para os povos e comunidades tradicionais.  
 

66. Criar ações para as comunidades ribeirinhas aprenderem a conservar e respeitar o sistema 
onde vivem. 
 

67. Garantir o acompanhamento e monitoramento das propostas aprovadas na Conferência 
Temática de Povos e Comunidades Tradicionais, através da Câmara Técnica Estadual de 
PCT, parte integrante do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural e Sustentável; 
 

68. Criar estratégias para fortalecer e ampliar o diálogo, acerca da pesca artesanal e de 
pequena escala e da aqüicultura, entre governo e as organizações da sociedade civil, de 
forma republicana; 
 

69. Incentivar a organização da produção do dendê fortalecendo o associativismo e o 
cooperativismo, estimulando a elaboração de projetos; 
 

70. Assessoria/Consultoria técnica/jurídica para auxiliar as organizações de PCT para 
elaboração de projetos, participação em editais e chamadas públicas, elaboração de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

documentos, reformulação de estatuto, etc.; 
 

71. Criação de Centros de Referência para comercialização, armazenamento e abastecimento 
da produção das comunidades de Povos e Comunidades Tradicionais; 
 

72. Elaborar edital para fazer mapeamento dos Povos e comunidades Tradicionais, no âmbito 
do estado da Bahia com o envolvimento das organizações de PCT; 
 

73. Garantir política pública para fortalecer a agricultura familiar dos povos ciganos; 
 

74. Criação de um Selo de Identificação de origem para todas as Comunidades Tradicionais, 
respeitando as suas especificidades. 
 
 
OBS.: No documento final faz-se necessário elencar todos os povos e comunidades 
tradicionais.  



EIXO 3 Agroecologia, Ambiente e Alimentos Saudáveis 

ATER para povos e comunidades tradicionais 

1. Desenvolver ações voltadas ao uso, manejo, proteção, conservação e recuperação dos recursos 
naturais, dos agroecossistemas e da biodiversidade, como: parcerias com o governo estadual para 
criação de viveiro de mudas para revitalização da mata ciliar; conscientizar as pessoas para a 
importância do tema; 
 

2. Fortalecer as redes agroecológicas e acessar novas tecnologias de informação, para divulgação de 
práticas e produtos agroecológicos; 
 

3. Intensificação e ampliação dos intercâmbios na ATER; 
 

4. Fortalecimento das feiras agroecológica ou iniciativas; 
 

5. Reforçar as práticas dos ACR na agroecologia; 
 

6. Projetos de financiamento específicos voltados pra agroecologia “juventude e mulheres”; 
 

7.  Fomentar e incentivar cooperativismo, associativismo e economia solidária; 
 

8. Maior fiscalização por parte das secretarias de agriculturas e órgãos responsáveis pelo uso 
indiscriminado dos agrotóxicos; 
 

9. Aumento da mobilização dos agricultores para a certificação participativa; 
 

10. Conscientização por parte de entidades da importância para a preservação dos biomas caatinga, 
cerrado, mata atlântica; 
 

11. Formação para os técnicos de ATER com foco nos povos e comunidades tradicionais, de acordo 
com cada realidade das UPF, dando ênfase a agroecologia; 
 

12. Criação e fortalecimento dos bancos de sementes crioulas; 
 

13. Formações e incentivos para melhor a gestão da água para o uso e reuso; 
 

14. Continuidade da política pública de armazenamento de água para consumo e produção; 
 

15. Políticas públicas de incentivo ao uso as fontes de energia renováveis; 
 

16. Promover formação continuada dos profissionais da educação buscando fortalecer a educação do 
campo, de forma contextualizada e com ênfase na agroecologia; 
 



17. Planos de recuperação de nascentes e matas ciliares; Recuperação de matas em APPs; 
 

18. Formação de Grupo para propor e buscar ideias e tecnologias que possam ser utilizadas na 
realidade das comunidades baseadas nas alterações climáticas atuais (utilização de cultivares cada 
vez mais resistentes a falta de água, manejo adequado a realidade hídrica e etc); 
 
 

19. Utilizar ferramentas e manejos básicos na agricultura familiar que tenham baixo impacto na 
produção de alimentos (manejo com compostagem, rotação de culturas, policultivos); 
 

20. Estreitar a relação de diálogo com as empresas de pesquisa (ex: EMBRAPA, IF) para difusão de 
tecnologias que auxiliam na produção de alimentos saudáveis e que preservem o meio ambiente; 
 

21. Parceria com Núcleo de integração das Escolas Técnicas, Escolas Família Agrícola e Empresas de 
ATER para difundir tecnologias de produção sustentável aos agricultores no Território; 
 

22. Programa de Tecnologias de Armazenamento de água para consumo e produção que contemplem 
mais municípios; 
 

23. Criação de Unidades de Conservação Modelos nos municípios (Manutenção de Fauna e Flora); 
 

24. Criação de Unidades de Conservação Integral; 
 

25. Criação de Unidades de Produção de Plantas Medicinais; 
 

26. Proposta de aproveitamento de Resíduos Sólidos (orgânicos e secos recicláveis) que possam ser 
utilizados na agricultura familiar e geração de renda; 
 

27. Controle do uso indiscriminado de agrotóxicos; 
 

28. Alternativas ao controle de mosca negra na citricultura; 
 

29. Limitação da expansão do monocultivo de eucalipto, especialmente com espécies que não 
florescem; 
 

30. Garantir a universalização da política estadual de ATER, continuidade dos serviços de ATER na 
Bahia com enfoque agroecológico; 

 

31. Criar um Programa como Quintais Agroflorestais/Quintais Produtivos e garantir a Formação dos 
Técnicos das instituições de ATER com incentivo à produção e doação de mudas e garantir 
recursos para o fomento para a implantação de quintais produtivos ou outros programas. 
 

32. Consolidar a formação em Agroecologia para os agentes de ATER, associações, escolas, sindicatos 
e cooperativas. 
 

33. Mapeamento das propriedades rurais que trabalham com Agroecologia com o objetivo de divulgar 
as experiências e referências exitosas. 
 

34. Recurso para subsidiar os projetos e ações agroecológicos - LINHAS CRÉDITO - PRONAF 
AGROECOLOGIA. 



 
35. Incentivar os espaços de feira de orgânicos e produção agroecológica nos Territórios e nos 

municípios, discutindo essa pauta junto ao CODETER e secretarias municipais; 
 

36. Fomentar a criação de CSA - Comunidade que Sustenta Agricultores; 
 

37. Incluir nas chamadas de ATER os custos para realização de testes de transgenia para avaliar a 
procedência das sementes crioulas; 
 

38. Construir chamadas do Bahia Produtiva na perspectiva dos Policultivos; 
 

39. Criar uma política e campanha de combate a agrotóxicos; 
 

40.  Dar prioridade a contratação de técnicos (superior e nível médio) que tenham em sua matriz 
curricular a formação em agroecologia nas chamadas e contratos de ATER; 
 

41. Criar metas dentro dos editais para formação de OCS a partir do trabalho da ATER - Formação de 
grupos de orgânicos para cadastrar junto ao mapa e formar OCS e mais tarde a Certificação 
Participativa; 
 

42. Criar Programa de Agricultura Urbana e Periurbana com ênfase em Agroecologia; 
 

43. Trabalhar o tema de agroecologia nas escolas, inserindo no Currículo Escolar; 
 

44. Políticas Públicas voltadas para o saneamento rural; 
 

45. Estudantes sem construção da Identidade Rural - Identidade Camponesa - Educação 
Contextualidade; 
 

46. Aumentar o Controle Social das Políticas Públicas - PAA e PNAE; 
 

47. Garantir o acesso ao crédito, em especial a linha agroecologia; 
 

48. Garantir no serviço de ATER o enfoque nas questões ambientais, incluindo o CAR-CEFIR, 
posteriormente, o Programa de Regularização Ambiental(PRA)  para o reflorestamento das Áreas 
de Preservação  Permanente (APP) e Reserva Legal (RL), principalmente das áreas de Fomento e 
apoio a ações de preservação e recuperação de áreas degradadas; 
 

49. ATER específica para apoio ao Reconhecimento e Certificação da produção agroecológica; 
 

50. Adequar os instrumentos de financiamento para garantir a aplicação da PNATER, para a transição 
agroecológica; 
 



51. Promover metodologias de construção do conhecimento agroecológico, integrando os 
conhecimentos científicos, os saberes tradicionais e as inovações da agricultura familiar, articulando 
as entidades de ATER e as da agricultura familiar; 
 

52. Promover a agricultura de base ecológica e de baixa emissão de carbono em estabelecimentos da 
agricultura familiar e da reforma agrária; 
 

53. Limitar a ação de mineradoras e do uso de agrotóxicos, bem como a plantação de eucalipitos nos 
territórios tradicionais; 
 

54. Potencializar a comercialização de produtos agroecológicos no PAA e PNAE; 
 

55. Financiar a implantação de Banco de Sementes Crioulas e Orgânicas; 
 

56. Que o Estado possa financiar a certificação participativa, apoiando a criação de novas SPG – 
Sistema Participativo de Garantias; 
 

57. Criar linhas de crédito para agroecologia que não dependam de tanta burocracia; 
 

58. Garantir políticas públicas para construção de obras para captação de água, assim como o 
acompanhamento de limpeza de açudes, barragens, disponibilizando assim as aguadas para a 
produção de hortaliças; 
 

59. Garantir recursos de forma continuada para projetos de ATER visando estruturar a produção 
agroecológica apropriada (pequenas unidades de beneficiamento de: frutas, derivados de 
mandioca, derivados de leite de cabra, casas de mel, entre outros), a partir das demandas e 
especificidades locais das comunidades 
 

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

61. Implementar campos de multiplicação de sementes crioulas, melhorar os bancos de sementes 
crioulas comunitárias e territoriais para garantir autonomia e segurança alimentar às famílias 
agricultoras, promover, incentivar e garantir recursos voltados a distribuição de raças localmente 
adaptadas, especialmente de galinhas e caprinos e ovinos. 
 

62. Garantir a compra e distribuição de sementes crioulas por meio de Programas Estaduais e 
Municipais; 
 

63. Promover e ampliar ações ecológicas, como o Recaatingamento, que incentive o agroextrativismo 
nativo, a exemplo do umbu, maracujá do mato, meliponários, plantas medicinais e outros, com 
políticas públicas de ações estruturantes que valorize a preservação e a conservação da 
agrobiodiversidade; 
 

64. Incentivar a estruturação de frigoríficos/abatedouros com normas específicas para o abate de 
caprinos e ovinos que atendam as necessidades da produção nos municípios; 



 

65. Valorização da atividade do pescado artesanal realizada nas comunidades ribeirinhas, barragens e 
outras aguadas.  
 

66. Viabilizar os espaços coletivos de agroindústria adaptadas que atendam às especificidades da 
agricultura familiar, respeitando a cultura e as formas de produção sustentável; 
 

67. Enaltecer as diferentes formas de renda agrícola não monetária oriunda do autoconsumo, das 
trocas e doações realizadas pelas famílias agricultoras a partir do uso de ferramentas metodológicas 
participativas; 
 

68. Garantir chamadas públicas de ATER específicas para apoiar os agricultores e agricultoras no 
processo de certificação orgânica participativa, organizando a produção agroecológica e a criação 
de feiras agroecológicas nas comunidades e na sede dos municípios, viabilizando a logística de 
transporte dos produtos e barracas apropriadas; 
 

69. Incentivo e maior representatividade permanente dos agricultores nos comércios locais através da 
criação e fomento a feiras agroecológicas e de economia solidária para venda direta da produção 
agrícola familiar, incluindo a priorização do acesso aos kit's feira distribuídos no território; 
 

70. Fortalecer os circuitos curtos de comercialização, com foco no registro de Indicação Geográfica (IG) 
dos produtos regionais, e também selos de origem específicos para comunidades e povos 
tradicionais e agricultura familiar agroecológica; 
 

71.  Incentivo financeiro para o fortalecimento dos empreendimentos autogerados de base 
agroecológica para a inclusão socioprodutiva de povos e comunidades tradicionais, aldeados, não 
aldeados, acampados e assentados; 
 

72. Criar estratégias para o resgate de sementes crioulas e variedades nativas de alimentos tradicionais 
da sociobiodiversidade e criação de Bancos de Sementes nas comunidades; 
 

73. Implementar Núcleos de Referência em Agroecologiapara sustentabilidade dos modos de vida de 
comunidades/assentamentos rurais no semiárido em três dimensões: institucional, produtiva e 
social, possibilitando qualidade de vida por meio da oferta e consumo de alimentos saudáveis e do 
uso sustentável dos recursos naturais; 
 

74. Construir o CD – Centro de Distribuição e Comercialização de produtos da Agricultura Familiar nos 
terrotórios como forma de ofertar e valorizar os alimentos saudáveis; 
 

75. Lançar editais para aporte de Recursos Financeiros e Apoio para Técnicos de ATER voltados para 
implementação de Sistemas Agroflorestais (SAF) em áreas degradas da agricultura familiar e 
territórios das populações tradicionais; 
 

76. Construir mecanismos de acesso para famílias, comunidades e organizações da agricultura familiar 
e de PCTAF às iniciativas governamentais e não governamentais de remuneração, referentes à: 
conservação e/ou recuperação de nascentes; conservação e/ou recuperação de florestas; e 
recuperação de áreas degradadas; 
 



 

 

77. Incentivar e fortalecer a diversificação do consumo sustentável de alimentos adequados e saudáveis 
– agroecológicos, orgânicos, integrais, veganos e outros, valorizando-se e divulgando-se os 
produzidos e beneficiados pela agricultura familiar e por PCTAF; 
 

78. Incentivar e fortalecer a diversificação dos processos coletivos de Comércio Justo e de Economia 
Solidária, para produtos da agricultura familiar e de PCTAF; 
 

79. Garantir a contratação, valorização e capacitação de técnicos em agroecologia para ATER 
continuada para PCT; 
 

80. Criar programas de sementes crioulas para fomentar a reprodução, dar suporte e acompanhar as 
Casas de Sementes Crioulas em parceria com a Bahiater, agricultores e com o curso de 
Bacharelado em Agroecologia; 
 

81. Implementar políticas públicas diferenciadas e específicas em convivência com o semiárido; 
 

82. Fortalecer o bem estar social, ambiental e econômico que venha inclusive promover a 
qualidade de vida no campo; 
 

83. Incentivar atividades que promovam sustentabilidade dos povos e comunidades tradicionais 
e sua valorização; 
 

84.  Organizar mutirão de formação com as entidades dos territórios para contribuir com a 
educação ambiental e reflorestamento nas comunidades; 
 

85. Fazer parcerias com  produtores de mudas em com viveiros que sejam de PCT para 
conseguir mudas nativas frutíferas para ampliar as espécies nas comunidades; 
 

86. Ampliar a criação de Centros de Educação Profissional de ATER nos territórios de PCT com 
foco nos cursos técnicos: agroecologia, agropecuária, meio ambiente, agrimensura, 
zootecnia, alimentos, pesca e aquicultura; 
 

87. Certificação dos produtos produzidos pela agricultura familiar por meio da ATER; 
 

88. Criar cotas específicas para profissionais oriundos dos PCT em editais de chamadas de 
ATER, além de concursos públicos; 
 

89.  ATER para as comunidades extrativistas pesqueiras e geraizeiras que incluam mulheres e 
jovens, voltadas para as cadeias produtivas pesqueiras e turismo de base comunitária; 
 

90. Incluir produtos da agricultura familiar e de PCT na alimentação escolar; 
 

91. Criar incentivos aos estudantes de ciências agrárias, durante e pós formação; 
 

92. Criar currículo específico para os PCT na área de ciências agrárias. 
 

 


