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Introdução 
 

O presente relatório reúne o conjunto de contribuições das organizações da sociedade 

civil à proposta da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica e ao Plano Brasil  

Agroecológico, apresentadas pelos participantes do encontro “Diálogo Governo e Sociedade 

Civil – Devolutiva da Política de Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica”. O encontro foi 

organizado pela Secretaria-Geral da Presidência da República e pelo Ministério do Meio 

Ambiente no dia 18 de maio de 2012.  

O encontro faz parte da política de participação social, que busca promover a 

ampliação e aprofundamento dos diálogos entre Estado e Sociedade Civil na formulação, 

implementação e monitoramento das políticas públicas, com ênfase nos programas 

estratégicos de governo. Em parceria com outros ministérios, a Secretaria-Geral da Presidência 

desenvolve ações para difundir a participação social como método de gestão, ampliando os 

canais de diálogo entre governo e cidadãos, ao mesmo tempo em que acompanha a 

incorporação das propostas da sociedade civil nos conteúdos das políticas. Entre as ações 

desenvolvidas, estão os Planos de Mobilização e Participação Social dos programas de governo, 

realizados conjuntamente com as pastas responsáveis pelas políticas. 

A parceria entre Ministério do Meio Ambiente e a Secretaria-Geral da Presidência visa 

a aprofundar o processo de participação e mobilização social em torno da Política de Nacional 

de Agroecologia e Produção Orgânica, estabelecendo um processo contínuo de intercâmbio e 

construção coletiva, que permita maior transparência, legitimidade e efetividade das ações, ao 

mesmo tempo em que contribua para o engajamento da sociedade nos resultados do 

programa.  

Histórico  
 

A Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica tem como objetivo promover 

a transição agroecológica e a produção orgânica como base do desenvolvimento rural 

sustentável, possibilitando à população melhor qualidade de vida através da oferta de 

alimentos saudáveis e do uso sustentável dos recursos naturais. Estão previstas ações 

referentes à produção, consumo, conhecimento, pesquisa e inovação, uso e conservação dos 
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recursos naturais, marco regulatório, além de ações específicas para as mulheres e a 

juventude.   

A construção da proposta foi realizada a partir de proposições apresentadas por 

movimentos sociais e diversas organizações da sociedade civil, dentre elas a Articulação 

Nacional de Agroecologia- ANA, a Associação Brasileira de Agroecologia- ABA, Comissão 

Nacional de Produção Orgânica- CNPORG e Câmara Temática da Agricultura Orgânica – CTAO. 

Além disso, em sua formulação, foram consideradas as pautas dos movimentos sociais e as 

propostas de diversos atores sociais. 

A construção da proposta ocorreu de forma participativa. Após a apresentação da 

pauta pela Marcha das Margaridas e compromisso da Presidenta Dilma, foi constituído um 

grupo interministerial, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, no qual também 

participaram ativamente os seguintes Ministérios e Autarquias: Ministério do Desenvolvimento 

Agrário; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Secretaria-Geral da Presidência 

da República; Ministério do Desenvolvimento Social; Ministério da Educação; Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovação; CONAB; INCRA; ANVISA e EMBRAPA. 

A minuta inicial foi submetida à apreciação e debate pela sociedade civil em várias 

etapas. Foram realizados 5 Seminários Regionais (Amazônia,  Cerrado, Nordeste, Sudeste e Sul) 

e um Seminário Nacional, organizados pela Articulação Nacional de Agroecologia- ANA e pela 

Associação Brasileira de Agroecologia  - ABA, com apoio do Ministério do Meio Ambiente.  O 

conjunto de eventos mobilizou aproximadamente 300  representantes de 150 entidades de 

movimentos sociais, organizações da sociedade civil, redes regionais e/ou estaduais, assim 

como profissionais vinculados à universidades e órgãos governamentais de pesquisa e 

extensão.  A proposta também foi apreciada por 27 Comissões Estaduais de Produção 

Orgânica- CPOrg,  pela Câmara Temática da Agricultura Orgânica – CTAO e pela Comissão 

Nacional de Produção Orgânica – CNPOrg.  

 
Das discussões participativas da sociedade civil resultaram dois documentos: 1) 

Propostas da Articulação Nacional de Agroecologia – ANA para a Política Nacional de 

Agroecologia e Produção Orgânica; 2) Propostas da Câmara Temática da Agricultura Orgânica – 

CTAO. As propostas foram analisadas, submetidas aos ministérios competentes, negociadas e, 

quando viáveis, incorporadas à nova versão do decreto e no plano de medidas imediatas.  
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A nova versão da PNAPO e do Plano Brasil Agroecológico foi submetida à sociedade 

civil durante o encontro “Diálogo Governo e Sociedade Civil – Devolutiva da Política de 

Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica”. As próximas seções sistematizam as propostas 

e contribuições dos participantes do encontro ao texto do decreto e às medidas imediatas da 

política. O conteúdo servirá de base para a revisão da PNAPO e fechamento do texto. 

Participantes do Encontro “Diálogo Governo e Sociedade Civil – 

PNAPO” 

 

Superando as expectativas, mais de cem  pessoas participaram do encontro “Diálogo 

Governo e Sociedade Civil – Devolutiva da Política de Nacional de Agroecologia e Produção 

Orgânica”, entre representantes do governo e da sociedade civil. A lista de participantes é 

apresentada na tabela abaixo:   

 

 Nome Entidade 

1.  DANIELA MACÊDO JORGE G - ANVISA 

2.  LUIZ ARMANDO ERTHAL G - ANVISA 

3.  EDUARDO SOARES G - CONAB 

4.  SILVIO PORTO G - CONAB 

5.  MARIA EMÍLIA LISBOA PACHECO  G - CONSEA 

6.  EDSON GIDUCCI G - EMBRAPA 

7.  PAULO ROGÉRIO ADAMATTI 
MANSAN  

G - CONSULTOR JUVENTUDE RURAL  

8.  VINICIUS MELLO G - EMBRAPA 

9.  ALTAIR TOLEDO  G - EMBRAPA  

10.  WALDYR STUMPF JUNIOR  G - EMBRAPA - DIRETOR EXECUTIVO DE TRANSFERÊNCIA 
DE TECNOLOGIA DA EMBRAPA 

11.  LUCIANO MATOS  G - EMBRAPA  

12.  ALBANEIDE  G - FNDE 

13.  MARIA DA SILVA ALMEIDA  G - FNDE 

14.  CLAUDENEY F. NOGUEIRA G - FNDE 

15.  CÉSAR ALDRIGHI G - INCRA 

16.  JORGE RICARDO DE ALMEIDA 
GONÇALVES 

G - MAPA 

17.  ROGÉRIO PEREIRA DIAS G - MAPA 

18.  ERIKSON CAMARGO CHNDOHA G - MAPA 

19.  RICARDO PEREIRA  G - MCTI 

20.  SONIA DA COSTA  G - MCTI 
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21.  ANALINE SPECHT G - MDA 

22.  ALBERTO LUIZ WANDERLEY G - MDA 

23.  LAUDEMIR MULLER G - MDA 

24.  CÁSSIO TROVATTO G - MDA 

25.  ARNOLDO DE CAMPOS G - MDA 

26.  MAYA TAKAGI  G - MDS 

27.  HÉTEL LEEPKALN DOS SANTOS  G - MDS 

28.  DENISE RUF G - MDS 

29.  MARIA NILZA DE JESUS  G - MDS 

30.  MARIA GERINA TEIXEIRA DA 
ROSA 

G - MDS 

31.  DANIELLA DÊ VICENTE PRADO G - MDS 

32.  ANTÔNIO LÍDIO DE MATOS 
ZAMBON 

G - MEC 

33.  MARIÂNGELA DE ARAÚJO P. 
PEREIRA 

G - MEC 

34.  ALEXANDRE SANTOS G - MEC 

35.  ALESSIO TRINDADE G - MEC 

36.  SIMONE VALDETE DOS SANTOS G - MEC 

37.  DENISE VELLOSO G - MFAZENDA 

38.  RICARDO PADILHA G - MMA 

39.  CLÁUDIA MARIA CALÓRIO G - MMA 

40.  CLÁUDIA DE SOUZA  G - MMA 

41.  JOÃO D'ANGELIS  G - MMA 

42.  LARISA GAIVIZZO G - MMA 

43.  SOPHIA GEBRIN G - MMA 

44.  PAULO PEDRO G - MMA 

45.  KLINTON SENRA G - MMA 

46.  PAULO GUILHERME FRANCISCO 
CABRAL  

G - SECRETÁRIO DE EXTRATIVISMO E DESENVOLVIMENTO 
RURAL SUSTENTÁVEL (MMA) 

47.  GILBERTO AFONSO  SCHNEIDER G - MPA 

48.  RAFAEL LUIS GEACOMIN  G – MPOG  

49.  GRACIELLY ALVES DELGADO G - MS 

50.  LARISSA BELTRAMIM G – SG/PR 

51.  FERNANDA MACHIAVELI G – SG/PR 

52.  IRACEMA FERREIRA DE MOURA G – SG/PR 

53.  SELVINO HECK G – SG/PR 

54.  WLAMIR UBEDA MARTINES G – SG/PR 

55.  GERALDO MAGELA DA TRINDADE G – SG/PR 

56.  SEVERINE CARMEM MACEDO G – SG/PR 
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57.  ENAILE DO ESPIRITO SANTO 
IADANZA 

G – SG/PR 

58.  DIOGO DE SANT'ANA G – SG/PR 

59.  ELISA GUARANA DE CASTRO G – SG/PR 

60.  ALINE DE SÁ SOUZA G – SG/PR 

61.  NILTON LUIS GODOY TUBINO G – SG/PR 

62.  LUCIANO BERNARDO  PIMENTAL S – UNIVERSIDADE DA ESPANHA (ESTUDANTE) 

63.  CLAUDIA LUZ DE OLIVEIRA S – UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

64.  KARLA BIANCA DA SILVA OLIVEIRA  S - REJUMA - PI 

65.  MAÍRA LIMA FIGUEIRA  S - UNIÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA 
(UNICAFES) 

66.  FERNANDO CARNEIRO S - ABRASCO 

67.  CARLOS EDUARDO LEITE S - ARTICULAÇÃO NACIONAL DE AGROECOLOGIA  

68.  DARCI FRIGO S - ARTICULAÇÃO NACIONAL DE AGROECOLOGIA  

69.  DENIS MONTEIRO S - ARTICULAÇÃO NACIONAL DE AGROECOLOGIA  

70.  EDUARDO CARNEIRO DE SÁ S - ARTICULAÇÃO NACIONAL DE AGROECOLOGIA  

71.  EUGÊNIO ALVARENGA FERRARI S - ARTICULAÇÃO NACIONAL DE AGROECOLOGIA  

72.  FÁBIO PIERRE PACHECO 
FONTENELE 

S - ARTICULAÇÃO NACIONAL DE AGROECOLOGIA  

73.  GENEROSA SILVA S - ARTICULAÇÃO NACIONAL DE AGROECOLOGIA  

74.  INÊS BURG S - ARTICULAÇÃO NACIONAL DE AGROECOLOGIA  

75.  MARCELO PASSOS S - ARTICULAÇÃO NACIONAL DE AGROECOLOGIA  

76.  PAULO FREDERICO PETERSEN S - ARTICULAÇÃO NACIONAL DE AGROECOLOGIA  

77.  SÍLVIO DINIZ GOMES DE ALMEIDA S - ARTICULAÇÃO NACIONAL DE AGROECOLOGIA  

78.  ANA CAROLINA BROLO DE 
ALEMIDA 

S - ARTICULAÇÃO NACIONAL DE AGROECOLOGIA 

79.  JEAN MARC VON DER WEID S - ARTICULAÇÃO NACIONAL DE AGROECOLOGIA 

80.  JOSE ALEXANDRE RIBEIRO S – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORGÂNICOS/ CNPORG 

81.  CÉLIA REGINA DAS NEVES 
FAVACHO  

S - CNPCT 

82.  RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA 
SILVA  

S - CNPCT 

83.  CONCEIÇÃO APARECIDA 
PREVIERO 

S - CNPORG 

84.  ÉLSON BORGES DOS SANTOS  S - CNPORG 

85.  LAÉRCIO RAMOS MEIRELLES  S - CNPORG 

86.  LUIZ CARLOS QUARESMA  LEMOS S - CNPORG 

87.  MARCOS JOSÉ MACEDO S - CNPORG 

88.  RACHEL VAZ SORAGGI  S - CNPORG 

89.  ROMEU MATTOS LEITE S - CNPORG 

90.  SAMUEL SAMY FERREIRA LIMA  S - CNPORG 

91.  SANDRA PROCOPIO DA SILVA  S - CNPORG 

92.  JORG ZIMMERMANN S - CONDRAF 
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93.  CARMEN HELENA FERREIRA FORO  S - CONTAG 

94.  ELIZIÁRIO NOÉ BOEIRA TOLEDO  S - CONTAG 

95.  ZARÉ AUGUSTO BRUM SOARES  S - CONTAG 

96.  SARA DEOLINDA CARDOSO S - CONTAG 

97.  JOSEFA ANA DILMA DOS SANTOS S - FBES 

98.  ALEXANDRE BERGAMIN S - FETRAF 

99.  FRANKLIN DAVEIS DA SILVA 
ALMEIDAD -  

S - FETRAF  

100.  EVANDRO NESELLO S - MAB 

101.  JOCELI ANDRIOLI  S - MAB 

102.  AGNALDO MACHADO DA SILVA S - MCP 

103.  ALTACIR BUNDE S - MCP 

104.  CELSO TOMITA S – MERCADO ORGÂNICO 

105.  NOEMI MARGARIDA KREFTA S - MMC  

106.  ROSANGELA PIOVESAN S - MMC 

107.  FREI SÉRGIO S - MPA 

108.  FRANCISCO DALCHIAVON S - MST 

109.  LUTERO COUTO S – PARQUE DE TECNOLOGIA SOCIAL 

110.  GILMAR DOS SANTOS ANDRADE-  S - PJR - BA 

111.  ULRIKE LOEWENHAUPT  S - REPRESENTANDO OS BIOINSUMOS 

112.  MARIA VERÔNICA DE SANTANA  S - SECRETÁRIA EXECUTIVA DO MOVIMENTO DA MULHER 
TRABALHADORA RURAL DO NORDESTE (MMTR/NE) 

113.  VICENTE E. JORDÃO S – SINPAF 

Programação do Encontro 

 

O encontro ocorreu no Auditório da Presidência da República, no Palácio do Planalto, 

Brasília/DF, entre 9h e 17h30. Teve como objetivo dialogar sobre a proposta de Política 

Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica - PNAPO, em construção pelo Governo Federal, 

a partir das proposições apresentadas pela Articulação Nacional de Agroecologia- ANA, 

Associação Brasileira de Agroecologia- ABA, Comissão Nacional de Produção Orgânica- 

CNPORG, Câmara Temática da Agricultura Orgânica – CTAO e propostas e pautas de diversos 

atores sociais.  

Pela amanhã, houve a Mesa de Abertura, com a presença do Ministro-Chefe da 

Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, o Secretário-Executivo do 

MMA, Francisco Gaetani, o Secretário-Executivo Adjunto da Casa Civil, Gilson Alceu 

Bittencourt, os Secretários de Estado dos demais Ministérios envolvidos e representantes da 

ANA e da CNPOrg, conforme a programação abaixo. Na sequência, foi apresentada a proposta 

da PNAPO para a sociedade civil pelo Secretário de Extrativismo e Desenvolvimento Rural 
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Sustentável do MMA, Paulo Guilherme Cabral.  Na parte da tarde, os participantes se reuniram 

em três grupos de trabalho, que analisaram o conteúdo do decreto e das medidas do Plano 

Brasil Agroecológico. Na sequencia, ocorreu a Plenária, com apresentação da sistematização do 

debate de cada grupo e debate. Por fim, os Secretários de Estado e seus representantes 

fizeram o balanço do evento e os encaminhamentos na Mesa de Encerramento.  

A programação do evento segue abaixo: 

Horário 
 

Atividade 

8h30 – 9h 
 

Credenciamento dos participantes.  
Café da manhã  
 9h – 10h30 

 
 

Mesa de Abertura  
Composição: Gilberto Carvalho, Ministro-Chefe da Secretaria-Geral da 
Presidência  
Francisco Gaetani, Secretário-Executivo do Ministério do Meio Ambiente 
Erikson Chanhoha, representando o Ministro da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento  
Laudemir Muller, representando o Ministro do Desenvolvimento Agrário  
Maya Takagy, representando a Ministra do Desenvolvimento Social  
Gilson Alceu Bittencourt - Secretário-Executivo Adjunto da Casa Civil 
Celson Lacerda, Presidente do Incra 
Paulo Petersen, Representante da Articulação  Nacional de Agroecologia 
(ANA) 
Romeu Mattos Leite, Presidente da Câmara Temática da Agricultura Orgânica 
– CTAO   
Coordenação: Diogo Sant’ana – Chefe de Gabinete da Secretaria-Geral da 
Presidência da República 

10h30 – 12h Brasil Agroecológico: apresentação da proposta de Política Nacional de 
Agroecologia e Produção Orgânica  
 
Coordenadora: Maya Takagi, Secretária Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional do MDS 
Palestrante: Paulo Guilherme Cabral - Secretário de Extrativismo e 
Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do Meio Ambiente 
Mesa: Rogério Dias, Coordenador de Agroecologia do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento; e Silvio Porto, Diretor de Política 
Agrícola e Informações da CONAB 
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13h – 15h30  Grupos de Trabalho 
Grupo 1 – Diretrizes, objetivos e instrumentos da Política Nacional de 
Agroecologia e Produção Orgânica. Local: Sala 105.  
Memória: Vicente Puhl (CONAB)  
Expositor: Ana Carolina Brolo De Alemida (Sociedade Civil) 
Moderador: Iracema Ferreira de Moura (SG) 
Representantes de governo: Eduardo Soares (CONAB), Luciano Brunet 
(INCRA), Edson Guiducci (Embrapa), Armando (ANVISA) 
 
Grupo 2 – Medidas do Plano Brasil Agroecológico 
Local: Sala 101.  
Memória: Cláudia de Souza (MMA) 
Expositor: Eugênio Alvarenga Ferrari (Sociedade civil) 
Moderador: Fernanda Machiaveli (SG) 
Representantes de governo: Daniela Macedo Jorge (ANVISA), Jorge Ricardo 
de Almeida Gonçalves (MAPA), Claudia Calorio (MMA), Waldir Stumpf 
(Embrapa) e Mariangela (MEC) 
 
Grupo 3 – Estrutura de Governança  
Local: Auditório.  
Memória: Wlamir Martines (SG) 
Expositor: Carlos Eduardo Leite (Sociedade civil) 
Moderador: Larisa Gaivizzo (MMA)  
Representantes de governo: João D’Angelis (MMA), Rogério Dias (MAPA), 
Arnoldo (MDA), Silvio Porto (CONAB), Hétel Leepkaln dos Santos (MDS) e 
Cesar Aldrighi (Incra) 
 12h30 - 14h30 Almoço no Restaurante do Anexo do Palácio 

15h – 16h30 
 

Apresentação das Propostas dos Grupos de Trabalho 
Coordenadores: Silvio Porto, Diretor de Política Agrícola e Informações da 
CONAB e Maria Emília, Presidenta do Conselho Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional (CONSEA) 
 
Composição da Mesa:  
Ana Carolina Brolo De Alemida 
Eugênio Alvarenga Ferrari 
Carlos Eduardo Leite 
 
 

15h15 - 15h30 Café da tarde 

16h30 - 17h30 Plenária 
Composição da Mesa:  
Paulo Guilherme Francisco Cabral – Secretário de Extrativismo e 
Desenvolvimento Rural Sustentável do MMA 
Laudemir André Müller - Secretário da Agricultura Familiar do MDA  
Rogério Dias – Coordenador de Agroecologia da Secretaria de 
Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo do MAPA 
Maya Takagi - Secretária Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional  do 
MDS 
 17h30 - 17h45 

 
Encerramento: Diogo Sant’ana (SG), Paulo Cabral (MMA) e Maria Emília 
(CONSEA), Silvio Porto (CONAB), Rogério Dias (MAPA) 
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Relato dos Grupos de Trabalho 
 

Conforme programado, os grupos de trabalho debateram sobre cada um dos seus 

temas e, após intensas discussões, apresentaram as seguintes propostas: 

Grupo de Trabalho 1: Diretrizes, objetivos e instrumentos da Política 
Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica  

 

Capitulo III 
Art.4º  

 Inserir os termos grifados:  

 VIII – contribuir para eliminar as distorções que afetam o 
desempenho das funções econômica, social e ambiental da 
agricultura, priorizando apoio institucional aos agricultores 
familiares, assentados da reforma agrária e os povos e 
comunidades tradicionais para na promoção de sistemas justos e 
sustentáveis de produção e distribuição de alimentos; 

Excluir os termos grifados:  

X - contribuir para a superação da situação de extrema pobreza 
da população rural em todo o território nacional, por meio da 
integração e articulação de políticas, programas e ações 
promotoras da agroecologia e a produção orgânica no Brasil. 

Inserir os seguintes incisos: 

XI – Promover a criação de territórios livres de transgênicos e 
agrotóxicos; 

XII – Promover a valorização da agrobiodiversidade, estimulando 
as experiências locais de uso e conservação dos recursos 
genéticos vegetais e animais, especialmente as que envolvam o 
manejo de raças e variedades locais, tradicionais ou crioulas; 

XIII – Contribuir na redução das desigualdades de gênero por 
meio do estímulo da autonomia econômica das mulheres; 

Capítulo IV 
Art. 5º  

Incluir os termos grifados:  

I - Ampliar e fortalecer a produção e processamento de 
produtos orgânicos e de base agroecológica, tendo como público 
prioritário Agricultores Familiares, Povos e Comunidades 
Tradicionais 
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Incluir os termos grifados:  

IV - Criar e adequar instrumentos regulatórios, fiscais, 
securitários e creditícios para a proteção e valorização das 
práticas tradicionais de uso e conservação da 
agrobiodiversidade e expansão da produção orgânica e de base 
agroecológica; 

Excluir os seguintes termos:  

VI – Estimular e valorizar o protagonismo das mulheres e dos 
jovens na produção de base agroecológica e orgânica, 
fortalecendo sua autonomia econômica e política. 

Inserir o seguinte inciso: 

VII - Promover a sucessão da agricultura familiar estimulando a 
inserção da juventude rural na economia por meio da 
agroecologia e da produção orgânica. 

Capítulo V 
Art. 6º 

 

O grupo debateu qual o melhor termo para ser utilizado: 
“reforma agrária” ou “desapropriação de terras” 

 

Inserir os seguintes incisos: 

XIII – Programa de Organização Produtiva de Mulheres Rurais  

XIV – Programa de Documentação de Trabalhadora Rural 

XII – Planejamento territorial como mecanismo de garantia de 
produção orgânica e agroecológico livre de contaminantes. 

Título IV. 
Disposições finais. 
Art. 16º 

Inserir o seguinte artigo: 

Art. 16º Revoga-se o § 2º e altera-se o § 3º do Art. 4º do 
Regulamento aprovado pelo Decreto nº 5.153/2004, o qual passa 
a ter a seguinte redação unificada: 
§ 2º Ficam dispensadas de inscrição no RENASEM os agricultores 
familiares, os assentados de reforma agrária, os indígenas e suas 
organizações que multipliquem sementes e mudas de cultivar 
local, tradicional ou crioula para distribuição, troca e 
comercialização.  

Pontos Gerais Deve-se haver a substituição dos termos “proprietário” e 
“produtor” por “agricultor”. 
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Grupo de Trabalho 2: Medidas do Plano Brasil Agroecológico 

 

Eixo: Produção Rever a isenção fiscal na produção agrotóxicos  

Banir os agrotóxicos que já estão banidos em outros países 

Complementar a proposta do governo de regulamentação de 
insumos orgânicos buscando dar mais celeridade ao processo, por 
meio da alocação de recursos e pessoal e formulação de 
instrumento que viabilize a comercialização imediata de produtos 
que já estejam em processo de regulamentação. 

Criar um Programa de Redução do Uso de Agrotóxicos que 
articule medidas em vários Ministérios, estabelecendo um 
programa com metas. 

Criar um programa de estímulo a implantação de agroflorestas no 
Brasil 

Desenvolver um Programa de estímulo e incentivo às 
agroindústrias de insumos agroecológicos e orgânicos. 

Desenvolver um Programa que incentive as agroindústrias 
agroecológicas e orgânicas. 

Eixo: Consumo 

 

Não foram feitas propostas 

Eixo: Uso e 
Conservação 
dos Recursos 
Naturais 

Demandar da CTNBio uma revisão das regras de “convivência” 
entre cultivos transgênicos e não transgênicos. As atuais não são 
capazes de impedir a contaminação genética. 

Há no documento, algumas medidas relacionadas às sementes 
crioulas, neste eixo e em outros. Essas medidas devem articular-
se no Programa Nacional de Uso e Manejo da Agrobiodiversidade 
com o objetivo de apoiar o resgate, melhoramento, multiplicação 
e conservação de sementes, mudas, raças de animais e inclusive 
de microrganismos.   

Proposta de continuidade e ampliação dos programas de acesso à 
água descentralizados (P1MC e P1+2) que utilizam tecnologias 
sociais de captação, manejo e uso da água (incluindo  água para 
consumo, produção, processamento e beneficiamento). 

Eixo: 
Conhecimento, 
pesquisa e 
inovação                                      

Aumentar o recurso previsto para a pesquisa da Embrapa, focado 
na Agroecologia e produção orgânica 

Lançar chamadas para fomentar as ações em redes de Ater, 
assegurando recursos para a dinamização dessas redes. 
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Criar uma comissão (ou GT) mista entre governo e sociedade civil, 
para elaborar esta modalidade de chamada de ATER/ATES. Essa 
Comissão deverá ter o objetivo de rever as medidas propostas, 
pelo governo, de chamadas públicas para contratação de 
assistência técnica, uma vez que as atuais pré definem as 
atividades a serem realizadas, inviabilizando as metodologias 
participativas para a promoção do desenvolvimento, não 
garantem um serviço continuado e não financiam as atividades 
das entidades dos agricultores e os próprios agricultores/as 
experimentadores/as.  

Criar novas regras nas Chamadas de ATER orientando-as não só 
para o mercado. 

CNPq lançar editais para apoiar a pesquisa e extensão com 
enfoque agroecológico nas instituições de ensino e pesquisa, em 
parceria com organizações de Ater, de forma sistemática, 
assegurando a participação das organizações da sociedade civil 
como proponentes ou parceiros.  

Dar garantias de acesso dos agricultores familiares, povos 
tradicionais e indígenas aos bancos genéticos da EMBRAPA, das 
Universidades e dos Institutos de Pesquisa Federais e Estaduais. 

Ofertar, por meio de editais, recursos para a instalação de 27 
Centros de Vocação em Extensão Tecnológica em Agroecologia, 
em unidades de ensino de educação profissional com cursos em 
ciências agrárias, com Núcleos de Estudo em Agroecologia 
instalados (MEC,MCTI, MAPA).Medida já anunciada e que deve 
incluir apenas o termo Extensão. 

Institucionalizar o Fórum de Agroecologia da EMBRAPA, como um 
espaço de interlocução entre a empresa e as organizações da 
sociedade civil e movimentos sociais do campo. 

Criar novas regras nas Chamadas de ATER, estabelecendo o 
mínimo de 50% dos recursos financeiros a serem dirigidos para as 
organizações da sociedade civil. 

Eixo: Marco 
Regulatório e 
Instrumentos 

 

Criar uma comissão mista entre o governo e a sociedade civil para 
adequar os instrumentos de seguro agrícola e formular correções 
que permitam o acesso dos agricultores agroecológicos ao seguro, 
assim como a criação de uma política de seguro não vinculada ao 
crédito. 



15 

 

Além das propostas de crédito diferenciado apresentadas pelo 
governo foi considerada essencial a constituição de uma comissão 
ou grupo de trabalho, envolvendo sociedade civil e governo para 
a revisão dos critérios e mecanismos do Pronaf, na perspectiva de 
formulação de um PRONAF Agroecologia apropriado para a 
transição agroecológica em cada bioma e em situações 
particulares, como áreas indígenas e de comunidades tradicionais, 
assim como para mulheres e jovens. 

Criar um Fundo Nacional de Apoio e Fomento à Agroecologia e 
Produção Orgânica, readequando, por exemplo, os recursos e 
formas de operação dos fundos e programas de fomento que já 
existem (PDA/MMA, Fundo Clima, FNMA, Fundo Amazônia, 
Fundos Constitucionais, entre outros). O objetivo deste Fundo é 
garantir o fortalecimento e ampliação da promoção da 
agroecologia com ênfase no apoio às redes locais e/ou temáticas 
multissetoriais. 

Propor a CNBIO que vete a proposta que está em pauta sobre a 
liberação de soja transgênica resistente ao 2,4D. 

Propor novos critérios de DAP, tendo níveis de adequação a 
transição agroecológica. Por exemplo: DAP 0 para agricultores 
convencionais; DAP 1, para famílias que iniciam o processo de 
transição agroecológica; DAP 2, em estágio mais avançado de 
transição; DAP 3, 4 até 5, sendo o nível mais alto, o plenamente 
agroecológico.  

- Adequar a legislação e as normas que regulam a inspeção e a 
vigilância sanitária às características e potencialidades da 
agricultura familiar camponesa e povos e comunidades 
tradicionais. 

No próprio Decreto da PNAPO, propor alteração da distância 
mínima de plantio de transgênicos para não transgênicos. 

Rever Manual do Crédito Rural, no lançamento do Plano Safra, de 
forma que os agricultores familiares em transição agroecológica 
possam de fato, a partir deste ano já acessar as políticas de 
crédito previstas.  
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Eixo: Gênero Criar o Programa Nacional “Mulheres e Agroecologia”, ampliando 
os recursos para ATER para Mulheres com foco na agroecologia e 
organização produtiva; apoiando as ações de formação, 
sistematização e intercâmbio de experiências para o 
fortalecimento de grupos de mulheres e sua articulação em redes; 
e criando linhas de financiamento e apoio às iniciativas produtivas 
das mulheres, individuais e coletivas, formais e informais, em 
diferentes modalidades.  

Rever as regras do Pronaf Mulher para que as mulheres não 
fiquem a reboque do que foi contratado pelos maridos e possam 
ter o direito a inovação.  

Propor novas linhas de financiamento diferenciadas para 
mulheres que não tenha vínculo com a DAP, pois a mulher é 
secundária na DAP. 

Propor recursos específicos para a formação das mulheres nas 
seguintes áreas: agroindustrialização, autoorganização, escolas 
formais 

Estabelecer recursos específicos para a visibilização das ações. 

Estabelecer recursos específicos para grupos informais de 
mulheres, inclusive com capacitação em gestão financeira, por 
exemplo, para o auto consumo. A produção do auto consumo não 
é vista como renda e é renda. Se passar a ser vista assim, pode ser 
comprovada nos bancos para busca de crédito, etc. 

Eixo: Geração Rever as medidas para a juventude considerando o efetivo de 4 
milhões de jovens no campo. A meta do programa é insuficiente. 

Propor medidas de fomento para a juventude rural 

 

Grupo de Trabalho 3:  Estrutura de Governança 

 

Capitulo I  
Art.8º  

Ratificada a importância da criação de uma Comissão para 
acompanhamento até a conclusão dos trabalhos e 
posteriormente para subsidiar a tomada de decisões. 

Capítulo II  
Art. 10  

Além dos órgãos e Ministérios relacionados na minuta de 
decreto há consenso das entidades participantes de que deve ser 
incluída a Secretaria Geral e a Casa Civil como participantes no 
CNAPO. Ao final foi solicitada a manutenção no Conselho 
conforme minuta original do Ministério da Fazenda e Ministério 
do Planejamento. 
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Capítulo II  
Art. 10  

Houve consenso no grupo de que a ancoragem do Conselho seja 
na Presidência da República, mais especificamente na Secretaria-
,Geral e com caráter Consultivo. 

Capítulo II  
Art. 10 - Parag. 1º  

Conforme minuta de decreto serão mantidas as representações 
da CNAPO oriundas de Conselhos; CONSEA, CONDRAF, CNS e 
CNPCT, reiterada a condição de que sejam as respectivas 
representações com origem na Sociedade Civil.  

Capítulo II 
 Art. 10 – II 

No grupo não houve consenso quanto a ancoragem da Câmara 
Intergovernamental. Foram apresentadas propostas de 
ancoragem no Tripê MDA / MMA / MAPA, ou apenas MDA e 
MMA. 

 

 

Outros Pontos 

Foi destacada pelos presentes a necessidade de estrutura propria 
nos Ministérios que passam a compor o CNAPO.  

Também foi lembrada a necessidade de fontes de financiamento 
para a Política Nacional de Agroecologia. Posteriormente, no 
próprio grupo, foi esclarecido que o Governo Federal e o 
Ministério de ancoragem seriam responsáveis em viabilizar estes 
recursos. 

Foi levantada a preocupação em garantir as questões de gênero 
nas composições das várias instâncias. 

 

Relato da Plenária 

 

Após o encerramento das discussões nos Grupos de Trabalho, todos se reuniram em 

Plenária. Os trabalhos foram iniciados com a leitura, pelos relatores de cada grupo, das 

propostas, conforme exposição no item anterior. 

Além dos itens já destacados, outros pontos também foram citados, como mostra a 

tabela abaixo: 

 

Propostas 

Adicionais 

Criação de Comissão constituída pelo Grupo Interministerial e 
mais 6 (seis) integrantes da Sociedade Civil, sendo 2 (dois) da 
ANA, 2 (dois) dos Movimentos Sociais e 2 (dois) do setor dos 
Orgânicos para dar continuidade às negociações.  

Realização de Conferências Nacionais, Estaduais e/ou 
Macrorregionais como ferramenta de controle, monitoramento 
e proposição. 
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Redação de artigo sobre o estabelecimento de parâmetros 
técnicos e econômicos para obtenção de financiamentos de 
créditos e seguros adequados à agroecologia e sistemas de 
produção orgânica. A Comissão Governo-Sociedade Civil 
acolherá as propostas e verificará o modo em que podem ser 
inseridas no decreto. 

Num período de 10 anos, fazer a transição das áreas de 
produção de frutas, verduras e legumes para a produção 
agroecológica. 

Destinar um patamar mínimo de 30% dos recursos públicos 
para a pesquisa agropecuária nos próximos 5 anos para 
agroecologia.  

O esforço principal a ser feito é que haja passos concretos já a 
partir de agosto, no próximo Plano Safra, mostrando, assim, a 
efetividade da construção coletiva que foi feita. 

Incrementar o esforço para haja um diálogo e integração entre 
as políticas correlatas. 

 

 

Considerações da 
Mesa de 
Encerramento 

O Encontro representa um grande avanço, resultado de um 
esforço que já vem sendo feito há muito tempo, em diversas 
instâncias, e mostra a unidade entre Sociedade Civil e o 
trabalho do Governo. Esforço cria uma expectativa muito 
grande que possa haver passos significativos que representem 
avanços estratégicos na mudança do modelo agropecuário 
brasileiro. 

Foi destacada como objetivo emergencial a conclusão do 
decreto, para que, após os devidos trâmites, possa-se instituir a 
Política até à Rio+20. Desse modo, algumas ações, 
principalmente aquelas diretamente ligadas a outros temas 
mais complexos, talvez devessem ser incluídas no Plano Brasil 
Agroecológico. 

Foi sugerida que seja feita a definição clara do lócus da política. 
Ressaltou-se também que quanto maior o número de parceiros 
envolvidos na política, maior será a burocracia envolvida. Nesse 
sentido, a Secretaria-Geral comprometeu-se que, caso seja a 
responsável pela Política, trabalhará pelo seu sucesso. 

A capacidade de gestão da política deve ser um elemento 
central, pois além de um leque de ações, deve haver um 
planejamento estratégico para as mesmas. 
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Encaminhamentos 
 

O presente relatório reuniu o conjunto de contribuições das organizações da sociedade 

civil à proposta da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica e ao Plano Brasil 

Agroecológico apresentadas durante o encontro “Diálogo Governo e Sociedade Civil – 

Devolutiva da Política de Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica”.  

O encontro teve os seguintes encaminhamentos:  

 As propostas apresentadas pela sociedade civil serão encaminhadas aos 

ministérios competentes que deverão responder a cada uma, com empenho 

para a incorporação das propostas tanto na PNAPO quanto nas demais 

políticas ministeriais; 

 Uma comissão de trabalho da sociedade civil foi formada a partir da indicação 

dos movimentos, composta por dois representantes da ANA/ABA; dois 

representantes da CNPORG e dois representantes dos movimentos sociais do 

campo;  

 A comissão trabalhará junto com Grupo de Trabalho Interministerial no 

fechamento da proposta da PNAPO;  

 A Secretaria-Geral da Presidência irá avaliar a possibilidade de sediar o 

Conselho Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica; 

 Uma nova versão do decreto e das medidas será apresentada para a Casa Civil, 

já com a incorporação das propostas da sociedade civil; 

 Com a parceria da sociedade civil, a expectativa é que a política seja lançada 

ainda na RIO+20; 

 O grupo que participou do encontro será convidado a monitorar a PNAPO por 

meio das próximas reuniões de diálogo em 2013 e 2014 e do conselho a ser 

instituído com participação da sociedade civil.  

A Secretaria-Geral da Presidência da República e o Ministério do Meio Ambiente 

agradecem o empenho e o envolvimento dos representantes dos movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil na construção conjunta da Política Nacional de Agroecologia e 

Produção Orgânica e contam com o engajamento de todos na aprovação e implementação do 

Plano Brasil Agroecológico.  
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