
Trabalho em 
conjunto

utilização dos 
recursos naturais

juventude

Estamos criando 
ESTRATÉGIAS para

capacitações
desenvolvimento

de capacidades
certificação

Assistênica 
técnica

intercâmbios, treinamentos e
assessorias técnicas 

gerenciais e 
técnicas

critérios e princípios 
de gestão

sistematização

melhor 
gestão

assessoria 
técnica rural

e publicação de 
boas práticas

das espécies

ações para
com acompanhamento 

regular

implantação de

capacitação,
orientação e

certificação

produção
de conteúdo

produção
sustentável
produção e
distribuição

para associações, 
cooperativas e criadores

Fortalecimento
dos grupos de trabalhoPráticas de

de palmas 
forrageiras 
resistentes

continuidade na

inserção de
mercado

certificaçãoapoio aos 
grupos para

Apoio em

e licenciamentos 
ambientais

estratégia
de gestão

Alianças

diálogo
acesso a 
mercado

fortalecer
ações

territorial integral

Atenção 
institucional e 

acompanhamento

institucionais para

entre gestores e 
lideranças rurais

articulação de

políticas 
públicas

espaços de
diálogo

articulação com agentes 
executores de

apoio a tomada de
decisão

Estudos para apoiar

Ações para 
Garantir e manter

de gestores públicos

pacotes
técnicos

territórios
de aprendizagem

maior acesso
a políticas públicas

tecnologias
sociais

transmissão e Uso de 

cadernetas

pdi

agroecológicas

mulheres e 
jovens rurais

inserção produtiva deExtensionistas 
locais para

experiências
exitosas

identificação e 
sistematização de

intercâmbios
Realização derede

gestão do
conhecimento

Atuação em

Projetos de

para compartilhar 
boas práticas

Temáticas de 
equidade de 

gênero e raça

ocupação de
espaços de poder

Plano de 
desenvolvimento 
integral

parcerias
Aumento de

Queremos melhorar os níveis de 

trazer 
alternativas para

a
não sair do meio rural

sustentabilidade 
precisa ser

para atender à diversidade 
dos territórios

identificação e 
mobilização de

Promoção de
participação e

rotina

diferentes 
metodologias

público
objetivo

busca por amplo
conhecimento
do território

para aumentar a 
participação de jovens 

e mulheres

grupos de
trabalho

Necessidade de um 
sistema de 

monitoramento

trabalho virtual

gestão do 
conhecimento

conteúdo

impulso ao 
desenvolvimento de

para mitigar interrupções 
e rotatividade

pacotes 
tecnológicos

Estratégias

importância da 
Contratação de

Vínculo a uma

produção de

para engajar

Internalizar

adaptação para o

empresas
de assessoria

técnica

Formação de
redes de

conhecimento

política
de fomento

são essenciais
parceriasdiálogo

de saberes
técnico empírico


