
ROTAS DE 
SUSTENTABILIDADE 



Projeto Dom Helder Camâra

Objetivo

Contribuir para a redução da pobreza rural e das desigualdades no semiárido

brasileiro. Seu eixo central de atuação é a busca pelo aumento da

produtividade, da diversificação de práticas sustentáveis, da melhoria na dieta

alimentar das famílias e a difusão de práticas de produção exitosas a partir do

oferecimento de assistência técnica rural de qualidade.

11 Estados  835 Municípios 54.088 famílias



PROJETO COM EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA 
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INDICADOR Meta global Alcance até 31/12/2020 Meta 2021

Famílias rurais na área do projeto serão beneficiadas por melhor informação sobre 

políticas e programas públicos
74.000 54.088 73% 10.900 

Beneficiários do projeto são mulheres 37.000 37.072 100% 500

Famílias com acesso às políticas e programas públicos* 45.000 57.884 129% 5000

Provedores de AT com capacidades melhoradas 250 1.747 699% 0

Famílias que acessam Ater 60.000 54.088 90% 5.912 

Famílias que acessam fundos não reembolsáveis 17.700 14.474 82% 3.226 

Pessoas treinadas em práticas de produção e / ou tecnologias (CI 1.1.4) 60.000 54.088 90% 5.912 

Famílias que acessam serviços financeiros (CI 1.1.5)* 13.500 43.410 322% 14000

Famílias que diversificam seus sistemas produtivos** 20.000 4.331 22% 10.000 

Famílias que introduzem pelo menos um novo produto** 20.000 4.331 22% 10.000 

Famílias que acessam programas de compras públicas (PAA, PNAE)** 10.000 7.219 72% 2.781 

Famílias que acessam mercados diferenciados (orgânico, comércio justo) 2.700 830 31% 1.870 

Famílias com acesso à tecnologia para superação de gargalos na criação de caprinos e 

ovinos 3.300 - 0% 3.300 

Famílias apoiadas através da estruturação da cadeia produtiva de queijo caprino e 

coalho bovino 1.000 - 0% 1.000 

Famílias beneficiadas através da distribuição de palma forrageira 6.600 42 1% 3.000 

Fonte: SGA e sistema financeiro

BALANÇO DE METAS 



PLANO  DE SUSTENTABILIDADE 

OBJETIVO 

Apresentar as estratégias, mecanismos e metodologias que garantam o estabelecimento de um cenário de continuidade

e fortalecimento dos resultados obtidos junto ao público beneficiário durante a execução das ações do Projeto Dom

Helder Câmara.

PROCESSOS 

o Identificação de resultados;  

o Avaliação sobre  probabilidades de ampliação e fortalecimento de resultados; 

o Identificação de pontenciais parcerias (formação de rede de cooperação); 

o Mapeamento de risco: circunstâncias que podem dificultar ou impedir a sustetabilidade dos 

resultados; 

o Composição de estratégia, responsáveis e cronograma.



PLANO DE SUSTENTABILIDADE 
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ENTRE OUTROS...



Rotas de Sustentabilidade PDHC 
Componente Social 

Resultado: Comunidades atendidas pelo PDHC recebem ATER coletiva 

para elaboração de acompanhamento de projeto produtivo; 

Perspectiva pós-término: Que os projetos produtivos comunitários 

(associações e cooperativas) destinados a melhoria  e comercialiação de 

produção, possam ter apoio financeiro com ATER de qualidade para 

consolidação de seus resultados; 



Rotas de Sustentabilidade PDHC 

Estratégias

1. Garantir a elaboração dos projetos comunitários durante a vigência do PDHC 

e articular negociações com os parceiros para implementação dos mesmos.

2. Negociação para que técnicos de ATER de empresas (pública estadual) 

mantenham  um espaço de comunicação presencial e/ou virtual junto aos 

produtores, visando a continuidade de orientação técnica rural.  

3. Articulação de parcerias entre instituições públicas (federal/estadual) visando 

acesso financeiro (crédito e/ou fomento) para implementação e continuidade de 

assistência  assistência técnica rural para as comunidades.     



Rotas de Sustentabilidade PDHC 
Atividades de transição Possíveis apoios e/ou fontes de financiamento 

Mapeamento e acesso dos projetos 

produtivos coletivos elaborados;

Projetos e programas do governo Estadual;

Programas nacionais de incentivo ao 

Desenvolvimento Rural voltados a associações e/ou 

cooperativas
Reuniões interinstitucionais;

Reuniões coletivas com as 

comunidades para discutir a 

continuidade da implementação do 

projeto coletivo;

Políticas públicas de crédito rural para associações 

e/ou cooperativas; e 

fundos Internacionais para o desenvolvimento rural;

Responsáveis diretos Início de execução 

Equipe UGP/ Mapa / Superintendências 

Federais de Agriculturas (SFA’s)

Secretarias Estaduais de Agricultura / 

Empresas públicas estaduais de 

prestação de ATER

Segundo semestre de 2020



Rotas de Sustentabilidade PDHC 

Componente Social 

Resultado: Mais de 50% das famílias atendidas têm as mulheres como 

responsável principal pela propriedade. 

Expectativa pós-término: Que as produtoras atendidas pelo PDHC 

consigam manter e ampliar os resultados de aumento de produção e 

renda, melhoria nutricional na dieta familiar, continuidade das atividades 

diversificadas de geração de renda e consolidação de seu espaço 

decisório na gestão da propriedade. 



Rotas de Sustentabilidade PDHC 

Estratégias 

1. Articulação para implementação de projetos que priorizem a inserção 

produtiva de mulheres e jovens rurais;  

2. Articulação para acesso a compras públicas, fomento, crédito rural, 

política pública de acesso a terras para as famílias atendidas que 

possuem uma mulher como responsável; 

3. Articulação para priorização de beneficiários mulheres e jovens rurais 

em Teds executados no âmbito do PDHC;  



Rotas de Sustentabilidade PDHC 
Atividades de transição Possíveis apoios e/ou fontes de financiamento 

Identificação e seleção de UFPA’s; Programas e projetos dos Governos Estaduais;

Programas e projetos nacionais de incentivo ao 

Desenvolvimento Rural;

Recursos do PDHC;

Reuniões interinstitucionais; 

Ações de monitoramento/avaliação e 

mapeamento dos TED´s; 
Políticas públicas de crédito rural para associações 

e/ou cooperativas; e 

fundos Internacionais para o desenvolvimento rural;

Programas Nacionais de Crédito Rural 

Responsáveis diretos Início de execução 

Equipe UGP/ Mapa / Superintendências 

Federais de Agriculturas (SFA’s)

Secretarias Estaduais de Agricultura / 

Empresas públicas estaduais de 

prestação de ATER

Segundo semestre de 2021  



Rotas de Sustentabilidade PDHC 

Componente Social 
Resultado 

Experiências produtivas exitosas identificadas, sistematizadas e 

replicadas pelo público beneficiário.  

Expectativa pós-término 

Experiências exitosas mapeadas, divulgadas e replicadas entre os 

beneficiários, servindo de referência para formatação de outras políticas 

públicas de apoio a agricultura familiar. 



Rotas de Sustentabilidade PDHC 

Estratégias 

1) Identificar experiências produtivas exitosas, que sejam ecológicas, sustentáveis e de fácil 

replicação para o bioma do semiárido.  

2) Realização de intercâmbios entre produtores beneficiários objetivando a troca de 

experiências;

3) Sistematizar e divulgar as experiências exitosas junto aos agricultores familiares do semiárido 

e às empresas de Ater que atuam na região;

4) Utilizar dados das experiências exitosas para a formatação de outros projetos e políticas 

públicas voltadas para agricultura familiar. 



Rotas de Sustentabilidade PDHC 
Atividades de transição Possíveis apoios e/ou fontes de financiamento 

Reuniões interinstitucionais; Recursos do Projeto (PDHC) 

Fundos Internacionais (desenvolvimento da 

agricultura);
Identificação e sistematização de 

experiências exitosas;

Elaboração de materiais de 

divulgação;

Realização de oficinas e intercâmbio 

de formação; 

Recursos Anater; e

outras políticas públicas 

(federal e estadual)

Responsáveis diretos Início de execução 

Equipe UGP/

Projeto Monitora (UnB) 

Anater

Segundo semestre de 2021  



OBRIGADA

Equipe Unidade Gestora 

Projeto Dom Helder 
Camâra


