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Rotas de Sustentabilidade



Rotas de Sustentabilidade PDHC 

Componente Técnico

Resultado: Famílias de agricultores do semiárido com acesso a assitência rural de 

qualidade oferecida por empresas estaduais de Ater via PDHC. 

Perspectiva pós-término: Que as Unidades Familiares de Produção Agrícola 

(UFPA) atendidas com ATER, por empresas públicas contratadas no PDHC, 

continuem recebendo ATER de qualidade em suas propriedades, presencial e/ou a 

partir de ferramentas digitais, permitindo que os produtores tenham assistência por 

no minímo 03 anos a partir do início de participação no projeto. 



Rotas de Sustentabilidade PDHC 
Estratégia 
Articular com as Superintendências Federais de Agriculturas (SFA’s), instituições públicas estaduais de Ater, e 

Secretarias Estaduais e Municipais de Agricultura, objetivando viabilizar a continuidade de ações de ATER junto as 

famílias beneficiárias do PDHC, seja in loco e/ou online. 

Atividades de transição Responsáveis Possíveis fontes de 

financiamento 

Início de 

execução 

Elaboração de planejamento 

para a fase de transição e para 

fase pós projeto;

Reuniões interinstitucionais 

por Estado;

Reuniões empresas de ATER

Articulação para promoção de 

mais recursos para os projetos 

de ATER; 

Equipe UGP/SAF - Mapa

Superintendências Federais 

de Agriculturas (SFA’s)

Secretarias Estaduais de 

Agricultura

Empresas públicas estaduais 

de prestação de ATER

Programas governo federal; 

Projetos de governos 

Estaduais; 

Empresas públicas estaduais 

de prestação de ATER;

Primeiro semestre 

de 2021



Rotas de Sustentabilidade PDHC 

Componente Técnico

Resultado: Capacitação e orientação técnica para associações, 

cooperativas e criadores de caprinos e ovinos do semiárido; 

Expectativa pós-término: Que as famílias de agricultores atendidas pela 

Embrapa Caprinos via PDHC, aperfeiçoem seu sistema de manejo de 

rebanho (caprino e ovino) aumentando sua produção e renda, servindo 

assim de referência para os demais produtores da região de abrangência 

do PDHC. 



Rotas de Sustentabilidade PDHC 
Estratégia

1) Realizar levantamento das famílias já atendidas pela Ater do PDHC que estão na área de abrangência do TED Embrapa e 

que possuem criação de caprinos e ovinos;

2) Articular junto a EMBRAPA, estratégias para mobilização e integração de outras famílias já beneficiárias do PDHC para 

participarem das ações do TED;

3) Com a extensão do prazo de vigência do PDHC , a UGP/Mapa realizará o acompanhamento e monitoramento em todo 

período de execução do TED, podendo assim, colaborar com o alcance dos resultados previstos e articular parcerias para 

potencializar os efeitos junto às famílias beneficiadas. 

Atividades de transição Responsáveis Possíveis fontes de financiamento Início de execução 

Reuniões interinstitucionais

Ações de monitoramento e 

avaliação

Identificação de parceiros

Equipe UGP/Mapa 

Embrapa Caprinos e 

Ovinos 

- Recursos do projeto (PDHC);

- Projetos e programas dos governos 

estaduais

- Programas nacionais de incentivo ao 

Desenvolvimento Rural;

- Fundos Internacionais 

(desenvolvimento da agricultura). 

Primeiro semestre 

2021



Rotas de Sustentabilidade PDHC 

Componente Técnico

Resultado 
Capacitação e certificação para produtores de queijo caprino do semiárido.

Expectativa pós-término 

Que as famílias de agricultores atendidas no âmbito do TED 23 /2019 tenham sua produção de queijo 

artesanal (cabra e coalho) melhorada e regularizada, permitindo que a atividade seja uma importante fonte 

de renda para os produtores. Integração no público a ser atendido por este TED, beneficiários(as) já 

atendidos pela Ater do PDHC, que estejam na área de abrangência do TED e já realizem produção de 

queijos. 



Rotas de Sustentabilidade PDHC Estratégia

1) Realizar levantamento das famílias já atendidas pela Ater do PDHC que estão na área de abrangência do TED FNDCT e 

que realizam produção de queijo;

2) Articular junto ao FNDCT, estratégias para mobilização e integração das famílias beneficiarias do PDHC para participarem 

das ações do TED;

3) Identificar novas fontes de recursos, bem como novas parcerias para dar continuidade à disseminação de novas técnicas 

de produção artesanal de queijo, atendendo as normas da legislação sanitária vigentes.

Atividades de transição Responsáveis Possíveis fontes de 

financiamento 

Início de execução 

Reuniões interinstitucionais; 

Ações de 

monitoramento/avaliação; 

Identificação de novos parceiros; 

Equipe UGP/SAF – MAPA

FNDCT - Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico  

Recursos PDHC (TED) Segundo semestre 2020 



Rotas de Sustentabilidade PDHC 
Componente Técnico

Resultado
Produtores recebem mudas de palma forrageira resistente a cochonilha do carmim, para 

cultivo e posterior distribuição para outros produtores da região.

Expectativa pós-término

Que os produtores beneficiados tenham, a partir do cultivo de palma forrageira, uma opção 

viável de alimentação animal para seus rebanhos em diferentes períodos do ano. 



Rotas de Sustentabilidade PDHC 
Estratégia

1) Realizar levantamento das famílias já atendidas pela Ater do PDHC , que estão na área de abrangência do TED 

CODEVASF e que tenham interesse no cultivo de palma forrageira;

2) Articular junto a CODEVASF, estratégias para mobilização e integração das famílias beneficiarias do PDHC para 

participarem das ações do TED;

3) Identificar e articular fontes de financiamento para a ampliação e continuidade do projeto de disseminação de palma 

forrageira; 

Atividades de transição Responsáveis Possíveis fontes de 

financiamento 

Início de execução 

- Reuniões interinstitucionais; 

- Monitoramento/avaliação;

- Identificação de novos parceiros

- Equipe UGP/ Mapa

- CODEVASF

- Recursos do projeto; 

- Programas nacionais e 

estaduais de incentivo ao 

Desenvolvimento Rural;

- Fundos Internacionais 

(desenvolvimento da 

agricultura). 

Segundo semestre 2021.



COMPONENTE POLÍTICO 

Projeto Dom Helder

Rotas de Sustentabilidade



Rotas de Sustentabilidade PDHC Componente Político 

No PHDC, tendo em vista, as caracteríticas do Projeto e a posição gestora como parte do governo 

federal, ações e articulações políticas são estabelecidas em todas as estratégias pela  sustentabilidade 

do Projeto. 

Algumas das principais ações de articulação política para o fortalecimento dos resultados do 

projeto, são:  

1) Articulação para promoção de integração entre diferentes políticas públicas (compras públicas/ 

cisternas, regularização fundiária entre outras); 

2) Parceria e negociação interministerial para promoção de acesso a recursos de fomento rural, 

3) Articulação com agentes executores de políticas públicas de acesso  a crédito rural; 

4) Articular para a promoção de novos projetos voltados para o desenvolvimento rural (negociação de 

novos projetos de financiamento). 



Rotas de Sustentabilidade PDHC 

Riscos que podem comprometer resultados do Plano de Sustentabilidade 

1 - A crise financeira nacional ou/e mundial que gradativamente tem diminuído os recursos investidos em 

projetos voltados para o fortalecimento da agricultura familiar;  

2 - As incertezas relacionadas à continuidade da pandemia do Covid 19;

3 - As mudanças de governo e/ou plano de governo no decorrer de execução do Plano;

4 - A desarticulação e/ou a fragilização dos compromissos assumidos nas parcerias estratégicas; e

5 – O enfraquecimento do engajamento dos produtores beneficiários; 



OBRIGADA

Equipe Unidade Gestora 

Projeto Dom Helder 
Camâra



LIÇÕES APRENDIDAS 



Rotas de Sustentabilidade PDHC 
LIÇÕES APRENDIDAS  

1) Importância de atenção na identificação e do público objetivo; (selecionar as famílias mais excluídas 

das políticas públicas); 

2) Importância da seleção adequada das instituições executoras;

3) Necessidade de um mecanismo no desenho inicial do projeto para mitigar situações em que, por 

algum motivo, as atividades do projeto precisem ser interrompidas;

4) Importância de agentes executores com histórico de atuação na região de abrangência do Projeto;

5) Importância do serviço de assistência técnica estar integrado com uma politica de fomento, seja 

crédito com juros subsidiados ou recursos sem retorno;



Rotas de Sustentabilidade PDHC LIÇÕES APRENDIDAS  

6) Criar mecanismos no próprio contrato para evitar a rotatividade de técnicos;

7) Prejuízos causados por descontinuidade das ações do projeto (desistência de algumas 

famílias);

8) Estabelecer ações mais específicas para trabalhar questões de gênero e juventude rural; 

9) Importância da construção de indicadores em total alinhamento com o desenho do Projeto.  


