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CONHECIMENTO NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO

▪ Projeto de Gestão do Conhecimento financiado pelo FIDA, 
executado pelo IICA;

▪ Período de implementação: 2017-2021(project completion date 
jul-2021/Grant Closing Date jan/2022);

▪ USD 3.6 milhões 2.5milhões FIDA e 1.1milhões cofinanciados
Projetos apoiados pelo FIDA/e parceiros.



▪ Identificação, sistematização, disseminação e replicação                                   
de Boas Práticas em desenvolvimento da agricultura familiar,                           
para que possam ser adotadas pela população rural para melhorar                                    
suas condições de vida;

▪ Troca e Geração de conhecimento;

▪ Facilitar o Diálogo sobre Políticas Públicas para o Desenvolvimento Rural;

▪ Promoção da Cooperação Internacional para o fomento de novos 
conhecimentos e redes, através de intercâmbios, capacitações e seminários;

▪ Fortalecimento de práticas de Gestão e M&A dos projetos FIDA.

FOCO DE ATUAÇÃO
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PARCERIAS ESTRATÉGICAS



➢ 63.000 pessoas tendo acesso aos conteúdos do PSI por meios digitais;
➢ 22 publicações lançadas;
➢ 19 Boas práticas e experiências identificadas, sistematizadas e disseminadas;
➢ 11 parcerias institucionais estabelecidas;
➢ 19 Intercâmbios realizados (nacionais e internacionais);
➢ 20.789 beneficiários diretos participando em atividades do PSI 

(presenciais/online).

PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS



➢ Sistema de gestão desenvolvido, em processo de 
implementação nos projetos no Brasil e já em fase de 
customizada para implementação em quatro projetos no 
Malauí; 

➢ Parcerias com 05 universidades – Desenvolvimento de estudos, 
formação e produção de conteúdos;

➢ Formação de Grupos de Trabalho em diferentes áreas 
comuns dos projetos (M&A, Gênero, Comunicação);

➢ Parcerias estabelecidas junto a órgãos federais  para 
viabilizar que os/as produtores/as rurais  acessem
mercados institucionais e canais de  comercialização

PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS



➢ Acesso crescente das mídias sociais para a divulgação de 
informações relevantes. 

➢ Fortalecimento nas relações dos gestores de projetos apoiados 
pelo Fida no Brasil, Mercosul e África, com claras evidências no 
interesse de maior articulação e troca de experiências em temas 
como M&A e gestão do conhecimento. 

➢ Mulheres, jovens, quilombolas e indígenas com acesso às 
atividades do Programa com participação ativa nos resultados

➢ Maior visibilidade do papel relevante da mulher rural no que se 
refere à renda, segurança alimentar e nutricional, por meio da 
implementação do piloto das cadernetas agroecológicas

PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS



ESTRATÉGIA SUSTENTABILIDADE
COMPONENTE SOCIAL – Capacidades instaladas em 
grupos e comunidades.

• Formação para produtores/as e juventudes rurais 

16 oficinas realizadas junto a produtores/as e juventude (Convivência com o semiárido, 
meio ambiente e agroflorestal, juventude e empreendedorismo, comercialização em 
artesanato, comunicação popular, etc.)

• Troca de conhecimentos e experiências

13 Intercâmbios (nacionais e internacionais ) com participação de produtores/as, 
juventude rural (turismo rural, ecogastronomia, inovações em políticas públicas, etc.)

• Desenvolvimento de capacidades

Envolvimento da juventude em capacitações realizadas pelo PSI como oficineiros/as
Capacitações (acesso a mercados, formação e uso das Cas)
Participação ativa das mulheres rurais no piloto das Cas



ESTRATÉGIA SUSTENTABILIDADE
COMPONENTE SOCIAL – Capacidades instaladas em 
grupos e comunidades.

• Aumento das capacidades das equipes técnicas dos projetos em áreas chaves 
➢ 15 Treinamentos/capacitações realizadas para assessoria técnica (sistematização de 

boas práticas, agentes de comercialização, metodologia das CAs, Operar o SM&A) 
avaliação de impacto, Gestão do Conhecimento;

➢ 06 Intercâmbios para troca de experiências (territórios de aprendizagem, sistemas 
agroflorestais, etc.)

➢ 07 reuniões dos Grupos de Trabalho (GTs) realizadas  (troca de 
Conhecimentos, soluções, atuação em rede)
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