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1 O PROGRAMA
GESTÃO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR
(Gestão e Adequação Socioeconômica e Ambiental de Estabelecimentos Rurais Familiares)

O Programa de Gestão Sustentável Agricultura Familiar, no âmbito do Estado do Rio
Grande do Sul foi instituído pelo Decreto Nº 53.052, de 02 de junho de 2016 e publicada no
DOE em 03 de junho de 2016, sob a coordenação da SDR e executado de forma integrada à
Política Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural no Estado do Rio Grande do Sul PEATERS - e ao Programa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural e Social no
Estado do Rio Grande do Sul – PROATERS.

2 IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE
2.1 ENDEREÇO
Avenida Praia de Belas, 1768
Porto Alegre - RS. CEP: 90110-000
Fone: (51) 3218 3399
E-mail: gabinete-sdr@sdr.rs.gov.br

2.2 RESPONSÁVEL
Tarcísio José Minetto – Secretário do Desenvolvimento Rural, Pesca e
Cooperativismo
E-mail: gestaosustentavel@sdr.rs.gov.br

3 ENTIDADE EXECUTORA
3.1 ENDEREÇO
Rua Botafogo, 1051 – Bairro Menino Deus
CEP 90150-053 – Porto Alegre – RS
Fone: (51) 2125 3144
E-mail: gabinete@emater.tche.br

3.2 RESPONSÁVEL
Clair Tomé Kuhn – Presidente
E-mail: gabinete@emater.tche.br
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3.3 COORDENAÇÃO ESTADUAL
Célio Alberto Colle (Emater) e Dionatan Tavares da Silva (SDR)

3.4 COORDENADORES REGIONAIS DO PROGRAMA PELA EMATER













Bagé: Fabio Schlick e Luz Fernando Fabrício.
Caxias do Sul: Gilberto Bonatto e Edson Bonatto.
Erechim: Vilmar Fruscalo e Fernanda Carla Tacca Angonese.
Frederico Westphalen: Valdir Sangaletti e Vlaito Dal Forno.
Ijuí: Erni Breitenbach e Oldemar Heck Weiller.
Lajeado: Marcelo Brandoli e Cezar Burille.
Passo Fundo: Ronaldo Carbonari e Elder Dal Prá.
Pelotas: Luiz Ignácio Jacques.
Porto Alegre: Luis Bohn e Rui Rotava.
Santa Maria: Francisco Antonio Palermo.
Santa Rosa: Flavio Joel Baz Fagonde e José Vanderlei Waschburger.
Soledade: Carlos Rosa e José Claudio Sechhi Motta.

4 APRESENTAÇÃO

A agricultura familiar é de grande importância para o Rio Grande do Sul, produzindo
grande parte dos alimentos consumidos internamente no Rio Grande do Sul. Este segmento
envolve 85,7% do total de estabelecimentos rurais do estado (378.546 estabelecimentos) e
74,4% do pessoal ocupado no campo (IBGE, 2006). As cadeias produtivas vinculadas ao
campo representaram metade do produto interno bruto (PIB) do Estado, e as cadeias
produtivas vinculadas à agricultura familiar representam 27% do PIB gaúcho (FIPE/MDA,
2005).
O Governo do Estado, reconhecendo a importância da contribuição da agricultura
familiar principalmente na produção de alimentos e na sua relação com o meio ambiente, vem
desenvolvendo políticas públicas que atendem às necessidades deste público. Assim, foi
instituído o Programa Gestão Sustentável da Agricultura Familiar, por meio do Decreto nº
53.052, de 2 de junho de 2016, bem como seu lançamento no Palácio Piratini em 3 de junho
do mesmo ano.
Desta forma, o Programa Gestão Sustentável da Agricultura Familiar, concebido pela
Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo (SDR) e com execução por
meio de sua conveniada, a Emater/RS, visa ao desenvolvimento sustentável por meio da
incorporação da gestão integral da propriedade rural, incentivando o protagonismo da
juventude, promovendo a autonomia das mulheres rurais e a geração de renda, tendo como
ferramentas de apoio os programas e políticas públicas do Estado.
Assim, somente com a gestão sistêmica da produção poderemos avançar. Esperamos
que este programa possa contribuir para o desenvolvimento do meio rural e traga mais
riqueza, produção e desenvolvimento para o Rio Grande do Sul.

TARCÍSIO JOSÉ MINETTO
Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo
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5 INTRODUÇÃO
A Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo (SDR) em parceria
com a Emater/RS-Ascar está lançando o Programa “Gestão e Adequação Socioeconômica e
Ambiental de Estabelecimentos Rurais Familiares”. Atualmente os programas desenvolvidos
pela SDR estão distribuídos em quatro eixos: Desenvolvimento Rural Sustentável,
Infraestrutura Rural, Cooperativismo e Educação Profissional e Assistência Técnica e
Extensão Rural. Esses programas estão acessíveis aos agricultores familiares através da
própria secretaria e/ou por meio da Emater/RS-Ascar para atendimento das demandas dos
agricultores. A execução das ações nos estabelecimentos rurais ficará sob a responsabilidade
da Emater/RS-Ascar cuja missão é “Promover o Desenvolvimento Rural Sustentável no
Estado do Rio Grande do Sul”. Tendo como base as diretrizes estratégicas institucionais:
Defesa e Garantia dos Direitos, Inclusão Social e Produtiva, Ações Socioambientais e a
Melhoria das condições de trabalho.
O Programa de Gestão e Adequação Socioeconômica e Ambiental de
Empreendimentos Rurais Familiares será implementado em três etapas. A primeira visa à
capacitação para os técnicos de todos os municípios do Estado. A segunda composta pela
elaboração de um diagnóstico e de um plano de gestão do estabelecimento rural familiar.
Nesta etapa, para facilitar a realização dos trabalhos serão utilizadas informações
preexistentes e levantadas no desenvolvimento de chamadas públicas e outras atividades de
ATERS em andamento. A terceira etapa corresponde à execução do Plano e ao
acompanhamento dos estabelecimentos rurais familiares beneficiários do Programa.
Com a realização deste Programa, cuja vigência será de pelo menos quatro anos,
espera-se obter indicadores sobre a evolução das condições sociais, econômicas e
ambientais dos estabelecimentos assistidos, notadamente no que se refere a utilização dos
recursos naturais, racionalização da mão de obra e do uso de insumos externos à
propriedade, qualificação do saneamento básico rural, aumento da renda dos agricultores e
incorporação de uma mudança comportamental no que diz respeito à gestão integral do
estabelecimento rural.
Espera-se também que os indicadores implementados neste Programa sirvam como
referência para a ATERS junto a outros estabelecimentos assistidos.

6 JUSTIFICATIVA
Segundo o Relatório Mundial das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento dos
Recursos Hídricos (2015) a demanda hídrica global é fortemente influenciada pelo
crescimento da população, pela urbanização, pelas políticas de segurança alimentar e
energética, e pelos processos macroeconômicos, tais como a globalização do comércio, as
mudanças na dieta e o aumento do consumo. Em 2050, prevê-se um aumento da demanda
hídrica mundial de 55%, principalmente devido à crescente demanda do setor industrial, dos
sistemas de geração de energia termoelétrica e dos usuários domésticos. Aponta também
que a agricultura precisará produzir globalmente 60% a mais de alimentos, e 100% a mais
nos países em desenvolvimento. Também a Organização das Nações Unidas (ONU) decretou
2015 como o Ano Internacional dos Solos. Segundo a entidade, os solos sustentam não
apenas a produção agropecuária, mas também as cidades.

7

No Rio Grande do Sul 85,7% dos estabelecimentos rurais são ocupados por
agricultores familiares (Censo Agropecuário, 2006); as cadeias produtivas vinculadas ao
campo representaram metade do produto interno bruto (PIB) do Estado, e as cadeias
produtivas vinculadas à agricultura familiar representam 27% do PIB gaúcho (FIPE/MDA,
2005).
A Emater/RS-Ascar tem como missão promover o desenvolvimento rural sustentável
por meio de ações de Assistência Técnica e Extensão Rural e Social. A meta da instituição
para 2016 é beneficiar 211 mil famílias de agricultores familiares através de 78 atividades em
uma perspectiva sistêmica e continuada, seja na unidade familiar de produção ou nas
comunidades. Para a execução deste Programa a instituição conta com unidades operativas
em 494 municípios, 12 escritórios regionais e o apoio do Escritório Central, especialmente os
Assistentes Técnicos Estaduais (ATE) das Gerências Técnica, de Planejamento e de
Informática.
O Programa consiste em implantar um sistema de gestão de forma a gerar
instrumentos e conhecimento, para projetar, monitorar e avaliar sistemas de produção de
forma sistêmica, abrangendo todas as atividades desenvolvidas nas unidades de produção.
Através desse processo de trabalho, busca-se inovar a forma de atuação dos técnicos de
extensão rural, gerar referências técnicas, econômicas, sociais e ambientais, para qualificar o
processo de tomada de decisão, contribuir com criação de políticas públicas, aumentar a
renda e a inclusão social e produtiva das famílias rurais.

7 PÚBLICO BENEFICIÁRIO
Os beneficiários do Programa serão agricultores e pecuaristas familiares assistidos
pela Emater/RS-Ascar do Rio Grande do Sul (Conforme Lei de ATERS nº 14.245/2013)1.

8 ATIVIDADES

1



Capacitar técnicos da SDR e da Emater/RS-Ascar para o desenvolvimento do
Programa.



Sensibilizar beneficiários da ATERS e gestores públicos para a importância do
Programa.

Art. 2º Para os fins deste Decreto entende-se por: I - Assistência Técnica e Extensão Rural e Social – ATERS: serviço de
educação não formal, de caráter continuado e/ou específico que promove processos rurais de gestão, organização, produção,
beneficiamento, agroindustrialização, armazenamento e comercialização de produtos e serviços agropecuários e não
agropecuários, inclusive das atividades agroflorestais, florestais, pesqueiras, artesanais, sociais e ambientais, para o
desenvolvimento rural sustentável, como instrumento de garantia de direitos socioassistenciais, promoção da cidadania,
enfrentamento das desigualdades sociais, mediante a execução e o assessoramento de políticas públicas, programas,
projetos, serviços e ações de Estado; II – agricultor(a) familiar ou empreendedor(a) familiar: pequeno(a) produtor(a)
enquadrado nos termos do art. 3º da Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006, e o(a) Pecuarista Familiar, nos termos da
Lei nº 13.515, de 13 de setembro de 2010; III - médios(as) produtores(as): produtores(as) enquadrados(as) no inciso III do art.
4º da Lei Federal nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993; IV - povos e comunidades tradicionais: grupos culturalmente
diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam
territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando
conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição; e V – aquicultores (as) e pescadores(as)
profissionais e artesanais: definidos(as) na forma do § 2º do art. 3º da Lei Federal nº 11.326/2006.
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Selecionar os estabelecimentos rurais a serem atendidos pelo Programa.



Realizar diagnóstico socioeconômico e ambiental dos estabelecimentos rurais
familiares selecionados.



Elaborar o plano de gestão socioeconômica e ambiental dos estabelecimentos
rurais familiares.



Assessorar e registrar o desenvolvimento dos indicadores selecionados em
sistema informatizado próprio.

Na elaboração/implementação do Programa, deve-se considerar a realidade apontada
no diagnóstico sobre a disponibilidade de mão de obra, a capacidade de endividamento e
fonte de recursos, prazos para a realização das ações e as expectativas e necessidades dos
agricultores. Para tanto são sugeridas a inclusão de algumas atividades:


Implementar a inscrição dos imóveis rurais no CAR e os respectivos Programas de
Regularização Ambiental (PRA) dos estabelecimentos assistidos pela Emater/RS
(Recuperação de áreas degradadas, em APPs e RLs).



Implementar unidades de referência na produção de energias renováveis (por
exemplo, solar, biogás e biomassa).



Desenvolver sistemas produtivos sustentáveis (por exemplo, silvipastoril,
agrossilvipastoril e sistemas agroflorestais).



Implementar práticas de conservação do solo e água.



Melhorar as condições de conservação dos arredores da casa e das instalações,
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e do ambiente.



Estimular e implementar a produção de hortaliças, frutíferas e criações animais
para autoconsumo e venda de excedentes.



Realizar intercâmbios para a troca de experiências entre os agricultores e técnicos
envolvidos no trabalho.



Propor o redesenho dos estabelecimentos rurais familiares, quando for necessário,
utilizando o sistema de planejamento a curto, médio e longo prazo, com base nos
indicadores.



Oferecer para as famílias, a partir, do marco zero projetos oriundos do FEAPER,
PRONAF.e demais programas da SDR.

9 OBJETIVOS
9.1 OBJETIVO GERAL

Promover a gestão ambiental, social e econômica nas unidades de produção familiares
selecionadas pelo programa, visando o desenvolvimento sustentável, por meio da
incorporação da gestão integral da propriedade rural, incentivando o protagonismo da
juventude, promovendo a autonomia das mulheres rurais e a geração de renda, tendo como
ferramentas de apoio os programas e políticas públicas do Estado.
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9.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Capacitar técnicos para atuar na gestão e adequação socioeconômica e ambiental
dos estabelecimentos rurais familiares.

b) Sensibilizar os produtores rurais familiares para a implementação de um programa
de gestão das propriedades.

c) Elaborar e implementar planos de gestão dos estabelecimentos rurais familiares
assistidos.

d) Implantar unidades de referência tecnológica.
e) Acompanhar execução do plano e a construção de indicadores técnicos,
econômicos, sociais e ambientais dos estabelecimentos rurais.

10 METAS
Tabela 1 - Metas previstas para o programa entre 2016 e 2019
Metas

Unidade

a)

Capacitação de técnicos (sem
repetição)

N° de técnicos

b)

Sensibilização anual de
agricultores (sem repetição) *

N° de produtores

c)

Elaboração anual de planos de
gestão e adequação
socioeconômica e ambiental
(sem repetição) *

N° de propriedades

Implantação anual de Unidades
de Referência Tecnológica –
URTs (sem repetição)

e)

f)

d)

2016

2017

2018

2019

530

300

200

200

10.000

10.000

10.000

10.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Nº de URTs

494

494

0

0

Acompanhamento anual das
URTs implantadas

Nº de URTs

494

988

988

988

Avaliação e divulgação do
Programa Gestão Rural
Sustentável

Seminário Estadual

0

1

0

1

(*) Atividades do Plano Plurianual da SDR para 2016-19.
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11 METODOLOGIA
Tendo em vista o caráter sistêmico e multidisciplinar do Programa, deverá haver a
efetiva participação dos ATEs, ATRs e supervisores regionais, sendo necessária uma
coordenação estadual para o êxito do mesmo.
Para a implementação da metodologia serão desenvolvidas as seguintes etapas.

11.1 ELABORAÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO DE DIVULGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

Serão elaborados materiais de apoio com vistas a suprir necessidades de apoio técnico,
divulgação, diagnóstico, planejamento e acompanhamento do programa.


Folder de divulgação do programa.



Manual do programa,
operacionalização.



Formulário para diagnóstico socioeconômico e ambiental dos estabelecimentos
rurais.



Plano de ações para a gestão e adequação do empreendimento rural.



Planilhas para registro e acompanhamento dos indicadores de gestão.

contendo

as

orientações

básicas

para

a

sua

Além dos materiais acima referidos que deverão ser produzidos para a implementação
do programa, os demais materiais técnico-educativos necessários para orientar as atividades
socioeconômicas e ambientais desenvolvidas no âmbito dos estabelecimentos rurais
assistidos, serão os mesmos utilizados pela Emater/RS-Ascar nas atividades de ATERS
desenvolvidas de forma massal em todo o Rio Grande do Sul. Todo o material utilizado nas
capacitações, bem como nas atividades desenvolvidas referentes ao Programa, deverão
utilizar a identidade visual própria, desenvolvida para tal.

11.2 CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS

Para a capacitação dos técnicos serão desenvolvidos conteúdos relativos às seguintes
questões: diagnóstico socioeconômico e ambiental dos empreendimentos rurais assistidos;
fundamentos sobre a gestão econômica/financeira dos sistemas produtivos e dos
empreendimentos rurais; acesso a mercados; fundamentos de gestão ambiental abordando
código florestal, cadastro ambiental rural e adequação ambiental da propriedade; além de
conteúdos sobre organização e participação sóciocomunitária dos beneficiários.
Os conteúdos técnicos abordarão metodologias para a sensibilização socioeconômica
e ambiental dos produtores assistidos, com vistas ao engajamento destes ao programa. Será
distribuído material técnico/educativo sobre os conteúdos programáticos abordados no curso.
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A estratégia de capacitação de no mínimo dois técnicos por região se dará com a
realização de um curso de doze (12) horas para Assistentes Técnicos Regionais (ATRs) e
Assistentes Técnicos Estaduais (ATEs). Os ATRs capacitados deverão repassar as
informações para os demais ATRs e supervisores dos escritórios regionais e estruturar os
módulos para a capacitação dos técnicos dos escritórios municipais das respectivas regiões.
Cada região deverá realizar o número necessário e suficiente de cursos para a
capacitação dos técnicos dos escritórios municipais da Emater/RS-Ascar, sob a coordenação
do ATR responsável pela coordenação regional do programa, a fim de contemplar todos os
municípios da região. Para atingir a meta de 495 técnicos dos escritórios municipais e mais
36 dos escritórios regionais, capacitados no primeiro ano, cada região administrativa deverá
contemplar o número de técnicos conforme tabela abaixo.

Tabela 2 - Número de técnicos municipais a serem capacitados por região
Região
Bagé
Caxias do Sul
Erechim
Frederico Westphalen
Ijuí
Lajeado
Passo Fundo
Pelotas
Porto Alegre
Santa Maria
Santa Rosa
Soledade
Total

N° de Técnicos
20
49
32
42
46
56
40
21
69
35
46
39
494

Estes cursos deverão ser realizados nas respectivas regiões, conforme cronograma
(seção 12) com duração prevista de 12 horas por curso.
Para o primeiro ano de implementação do Programa de Gestão e Adequação
Socioeconômica e Ambiental das Propriedades Rurais Familiares do RS recomenda-se que
os municípios a serem envolvidos sejam preferencialmente aqueles que desenvolvem
atividades de ATER em chamadas públicas, tendo em vista a existência de diagnósticos das
propriedades rurais assistidas e seu acompanhamento sistemático por parte dos técnicos.
Nos anos subsequentes (2017, 2018 e 2019) serão capacitados 300, 200 e 200
técnicos municipais, respectivamente a cada ano, seguindo a mesma metodologia adotada
no primeiro ano.
Durante os eventos de capacitação dos técnicos serão utilizados e distribuídos
materiais de apoio técnico-educativo para exercitar as etapas de implementação do programa:
manual do programa, contendo as orientações básicas para a sua operacionalização;
formulário para diagnóstico socioeconômico e ambiental dos estabelecimentos rurais; plano
de ações para a gestão e adequação do empreendimento rural; planilhas para registro e
acompanhamento dos indicadores de gestão.
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11.3 DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA

Após terem se apropriado do programa, os técnicos municipais deverão realizar a
divulgação no âmbito local para mostrar sua importância e sensibilizar as lideranças com
vistas a obter apoio à sua implementação. Para tanto, deverão divulgar o programa nas
reuniões ordinárias dos conselhos municipais de desenvolvimento e através das estruturas
de comunicação disponíveis em seu município, como programas de rádio e espaços em
jornais.
Quando o programa passar a produzir resultados importantes sobre a gestão e
adequação socioeconômica e ambiental dos empreendimentos rurais, será fundamental
promover a divulgação nos meios de comunicação referidos, como forma de ampliar o número
de interessados e consolidar essa proposta de gestão.

11.4 SENSIBILIZAÇÃO DE PRODUTORES

Para a implementação desta etapa serão realizadas visitas às propriedades e reuniões
nas comunidades com vistas à apresentação do programa, das vantagens dos produtores que
participarem do programa, bem como destacar a importância do comprometimento dos
beneficiários com a proposta para o êxito do programa.
Será distribuído material técnico/educativo2 durante as visitas e reuniões realizadas
nas propriedades e comunidades rurais.
A realização das visitas e reuniões deverá integrar outras atividades contempladas no
planejamento municipal, sendo que cada município deverá atingir a meta de 20 produtores
sensibilizados no primeiro ano do Programa e mais 20 produtores a cada ano até 2019,
totalizando ao final 80 produtores sensibilizados por município.
Ao serem realizadas as visitas e reuniões, deve-se identificar e relacionar os
interessados em participar do programa, e sempre que possível3, aplicar o questionário de
diagnóstico do empreendimento.

11.5 APLICAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DOS EMPREENDIMENTOS

Esta etapa será realizada em visita ao estabelecimento, utilizando formulário próprio
para diagnóstico socioeconômico e ambiental; o técnico deve estimular a participação de
todos os integrantes da família para efetivar o levantamento da situação da propriedade, bem
como suas prioridades e necessidades. Com vistas à obtenção de uma visão sistêmica do
estabelecimento, das atividades produtivas, dos passivos ambientais, das condições de
relevo, solos, abastecimento e conservação das águas, benfeitorias, criações, saneamento
básico e ambiental; para facilitar a realização do plano de ação, o técnico deverá percorrer a
propriedade em toda sua extensão, juntamente com o produtor. Muitas perguntas que
2

Os materiais deverão contemplar os temas que foram apontados no diagnóstico e serão trabalhos nas visitas. O material deverá
servir de apoio para o técnico e a unidade de produção (UPA). Por exemplo, em unidades produtivas que possuem como
atividade a bovinocultura do leite, devem receber material técnico (folder, cartilha...) de acordo com esse tema.
3
A necessidade do conhecimento inicial de cada unidade produtiva.
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compõem o formulário poderão ser respondidas a partir da percepção obtida durante a
realização da caminhada.

11.6 ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE GESTÃO DOS EMPREENDIMENTOS

Após a análise do diagnóstico do empreendimento e frente às prioridades da família,
deverá ser elaborado um plano de gestão4 prevendo atividades a serem realizadas nos
próximos quatro anos.
É fundamental que o técnico estabeleça uma relação de confiança com o produtor e
sua família, buscando a participação efetiva dos jovens residentes na propriedade, para o
estabelecimento das metas e objetivos.
Deverão ser levadas em consideração a realidade e as tendências apontadas no
estudo de situação, como as políticas públicas municipais, estaduais e federais existentes, a
capacidade física e a mão de obra disponível para sua realização, a situação ambiental da
propriedade, uso atual e aptidão natural dos solos, conservação e preservação de nascentes,
matas ciliares, recursos hídricos, as oportunidades de comercialização da produção nos
mercados locais e regionais, bem como as demandas a serem satisfeitas para a qualidade de
vida e bem-estar das famílias.

11.7 ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DE GESTÃO DOS EMPREENDIMENTOS

Serão elaborados indicadores técnicos nas áreas socioeconômica e ambiental de fácil
entendimento e aplicação; tais indicadores serão registrados em planilhas específicas, com a
finalidade de possibilitar o monitoramento e análise dos resultados, orientando para ajustes
no planejamento quando necessário.
A amplitude dos indicadores deverá se estender ao longo do período de vigência do
programa, tendo como ponto de partida a realidade presente no momento zero (0) e como
resultados as leituras obtidas dos indicadores durante as etapas previstas para sua execução,
com frequência pré-determinada, tanto para o monitoramento realizado pelo produtor quanto
o para aquele feito pelo técnico responsável.
A aplicação dos indicadores reveste-se de grande importância, tendo em vista sua
replicabilidade em outros estabelecimentos rurais, cumprindo destarte o objetivo maior do
programa, que é o de criar referências de gestão.

4

Foi elaborado um modelo que deverá nortear o planejamento das unidades produtivas.
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11.7.1 Indicadores Econômicos
10.7.1.1 Margem bruta da propriedade
10.7.1.2 Margem líquida da propriedade
10.7.1.3 Capital imobilizado
10.7.1.4 Renda líquida por UTH (Unidade Trabalho Homem)
10.7.1.5 Grau de externalização
10.7.1.6 Custo operacional
10.7.1.7 Diversificação da renda

11.7.2 Indicadores Sociais
10.7.2.1 Abastecimento d’água para a família
10.7.2.2 Produção de subsistência
10.7.2.3 Mão de obra familiar
10.7.2.4 Renda não agrícola
10.7.2.5 Aceso a bens e serviços (saúde, educação, internet, outros)

11.7.3 Indicadores Ambientais
10.7.3.1 Área com práticas de conservação do solo
10.7.3.2 Área com sistemas de integração lavoura pecuária floresta
10.7.3.3 Destinação das águas servidas, do esgoto cloacal e dejetos animais (compostagem)
10.7.3.4 Coleta e separação do lixo

11.8 SEMINÁRIOS DE APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS (SDR E EMATER)

Em nível municipal, recomenda-se que os técnicos formem um grupo local para
apresentar e discutir a metodologia e os resultados das unidades de referência através de
uma reunião técnica semestral.
Em nível regional, recomenda-se a realização de um seminário anual para apresentar
e discutir os resultados, pontos fortes e fracos das unidades de referência.
E finalizando, em nível estadual, a realização de um seminário bianual com o
propósito de verificar os impactos do Programa no Estado.
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12 RESULTADOS E IMPACTOS

12.1 RESULTADOS

a) 530 técnicos capacitados no primeiro ano, 300 no segundo ano e 200 nos dois
anos seguintes.
b) 10.000 famílias sensibilizadas a cada ano.
c) 5.000 Planos de Gestão elaborados e implantados a cada ano.
d) 988 URTs implantadas e acompanhadas até 2019 (pelo menos dois
estabelecimentos por município com Gestão de Unidade Básica completa e as
demais de forma rápida).

12.2 IMPACTOS5

a) Aumento de renda dos produtores atendidos em pelo menos 20%.
b) Aumento da área com práticas conservacionistas em pelo menos 10%.
c) Acesso a bens e serviços, pelo menos dez produtos agrícolas para autoconsumo
produzidos no estabelecimento.
d) Acesso às políticas públicas.

5

As variações percentuais deverão corresponder aos quatro anos do Programa.

16

13 CRONOGRAMA
Quadro 1 - Cronograma de atividades
2016

2017

Atividades
Jan

Fev

Mar

Abr

Maio

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Jan

Manual para capacitação técnica
Folder do Programa
Capacitação de técnicos
Sensibilização dos beneficiários
Definição dos beneficiários para planos
Diagnóstico ambiental, social, técnico e
econômico (diagnóstico e planilhas)
Elaboração e pactuação do plano de gestão
Acompanhamento da execução do plano
(até o final do ano - direto)
Elaboração de material de apoio (*)
Avaliação do programa

(*) Usado para a sensibilização e nas visitas para as entidades parceiras (material como folder, cartazes com informações técnicas).

Fev

Mar

Abr

Maio

Jun

Jul

Ago
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14 RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO
Nas tabelas 3 e 4 apresentam-se os recursos necessários para a operacionalização do Programa.
Tabela 3 - Descrição dos custos estimados para a execução do programa
2016

Discriminação

N°

2017
R$

N°

2018
R$

N°

2019
R$

N°

R$

Total

1 CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS


Hospedagem (1)



Alimentação



Transporte

(2 )

494

44.460,00

300

27.000,00

200

18.000,00

200

18.000,00

107.460,00

1.482

33.345,00

900

20.250,00

600

13.500,00

600

13.500,00

80.595,00

247

13.996,67

150

8.500,00

100

5.666,67

100

5.666,67

33.830,01

2 SENSIBILIZAÇÃO DE PRODUTORES


Visitas (3)

5.000

638.400,00

5.000

638.400,00

5000

638.400,00

5.000

638.400,00

2.553.600,00



Reuniões (4)

1.000

127.680,00

1.000

127.680,00

1000

127.680,00

1.000

127.680,00

510.720,00

5.000

638.400,00

5.000

638.400,00

5000

638.400,00

5.000

638.400,00

2.553.600,00

5.000

638.400,00

5.000

638.400,00

5000

638.400,00

5.000

638.400,00

2.553.600,00

100.000

12.768.000,00

100.000

12.768.000,00

100.000

12.768.000,00

100.000

12.768.000,00

51.072.000,00

100.000

12.768.000,00

100.000

12.768.000,00

100.000

12.768.000,00

38.304.000,00

100.000

12.768.000,00

100.000

12.768.000,00

25.536.000,00

100.000

12.768.000,00

12.768.000,00

53.152.046,67

136.073.405,01

3 DIAGNÓSTICO DO EMPREENDIMENTO


Visitas (3)

4 PLANO DE GESTÃO


Visitas (3)

5. ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE GESTÃO


Visitas (4)



Visitas para as adoções no ano II



Visitas para as adoções no ano III (5)



(5)

( 5)

Visitas para as adoções no ano IV

TOTAL ANUAL

(4)

14.902.681,67

27.634.630,00

40.384.046,67

(1) Hospedagem dos ATRs R$ 90,00.
(2) Valor de R$ 22,50.
(3) Vistas de 3 horas.
(4) Em média estima-se 10 visitas por ano de 2 horas para a execução do Plano mediante ações de ATERS (5.000 planos x 10 visitas x 2horas).
(5) Vistas de execução de 2 horas. A cada ano temos novas adesões, mas as unidades do ano anterior continuam recebendo as visitas de execução do Plano.
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Tabela 4 - Estimativas de custos para a elaboração de material de apoio
Materiais
Manual do Programa (1)
Folder (2)

2015
Nº

2016
R$

Nº

2017
R$

Nº

2018
R$

-

Nº

2019
R$

-

Nº

R$
-

Total

600

1.920,00

-

1.920,00

20.000

10.000,00

20.000

10.000,00

20.000

10.000,00

20.000

10.000,00

20.000

10.000,00

50.000,00

Instrumento de Diagnóstico

-

5.000

7.500,00

5.000

7.500,00

5.000

7.500,00

5.000

7.500,00

30.000,00

Instrumento de Planejamento

-

5.000

5.000,00

5.000

5.000,00

5.000

5.000,00

5.000

5.000,00

20.000,00

Instrumento de
Acompanhamento

-

5.000

5.000,00

5.000

5.000,00

5.000

5.000,00

5.000

5.000,00

20.000,00

27.500,00

121.920,00

TOTAL
(1) Página impressa R$ 0,10.
(2) Folder unitário R$ 0,50.

11.920,00

27.500,00

27.500,00

27.500,00
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ANEXO – SÍNTESE DA COORDENAÇÃO REGIONAL E DISTRIBUIÇÃO DE METAS POR REGIÃO ADMINISTRATIVA DA EMATER/RS-ASCAR
Discriminação
Bagé

Caxias do Sul

Erechim

Frederico
Westphalen

Ijuí

Nº
EM

Famílias
Sensibilizadas

Planos
Executados

20

405

202

49

32

42

992

648

850

496

324

425

Coordenador 1
Fábio Schlick

Gilberto Bonatto

Vilmar Fruscalo

Valdir Sangaletti

E-mail
fschlick@emater.tche.br

bonatto@emater.tche.br

vfruscalso@emater.tche.br

Capacitação
GRUPO II
21/07/2016

08/08/2016

11/07/2016

vsangaletti@emater.tche.br 11/julho

Capacitação GRUPO III



02/08 - Micro 1
09/08 - Micro 2

(53) 9963 8806



19/08 - Micro 03 a 01 (nova
Pádua)
12/08 - Micro 04 (Vacaria)
15/08 - Micro 02 e 01 (Vila
Flores)

(54) 9997 6961




931

466

Erni Breitenbach

ernibr@emater.tche.br

18/julho

Lajeado

Passo Fundo

55

40

1113

810

557

Marcelo Brandoli

405

Ronaldo
Carbonari

mbrandoli@emater.tche.br

rcarbonari@emater.tche.br

18/julho

15/07/2016







Fone cel

Capacitações serão realizadas
em agosto, devido aos colegas
estarem de férias e premio

Edson Bonatto

ebonato@emater.tche.br

(54) 9970 6131

(54) 8445 2339

Capacitações serão realizadas
em agosto, devido a alguns
colegas estarem de férias e
premio nas duas últimas
semanas de julho

Fernanda Carla
Tacca Angonese

fangonese@emater.tche.br (54) 9970 8616

(55) 9682 8209

Serão convocados os colegas
da área social, agrárias e os
chefes de escritório.
Faremos em agosto
apresentação do programa ao
Grupo Técnico das Unidades de
Referências

Claito Dal Forno

cforno@emater.tche.br

(55) 9128 3377

Serão convocados 1 técnico da
área social e 1 da área agrária
de cada município. Será
programada uma segunda
capacitação para aprofundar
planejamento.

Oldemar Heck
Weiller

ohweiller@emater.tche.br

(55) 9650 1179

01/08 em estrela Microrregiões 1, 2 e 3
(Lajeado, Estrela e Teutônia)
02/08 em São Sebastião do
Caí - Microrregiões 4 e 5 (Bom Princípio e
Montenegro)

(51) 9675 6597

Planilhas:
 08/09 - Bom Princípio
 09/09 - Lajeado
 14/09 - Encantado
 05/09 - Montenegro
 16/09 - Teutônia

Cezar Burille

Cburille@emater.tche.br

(51) 9334 4176
ou 9888 5725

18/07 - Micro Passo Fundo
19/07 - Micro Marau
26/07 - Micro Lagoa
Vermelha

(54) 99597483

Élder Dal Prá

edalpra@emater.tche.br

(55) 9612 2262

26/07 - Sarandi
27/07 - Palmeira das
Missões
28/07 - Frederico
Westphalen



E-mail

3241 1365






Coordenador 2

fabricio@emater.tche.br

04/08 - Micro 02
11/08 - Micro 01
12/08 - Micro 03





Observação

Luiz Fernando
Rücker Fabricio







46

Fone cel

15/08 – Micro Três Passos
22/08 - Micro Ijuí
25/08 - Micro Tenente
Portela
29/08 - Micro de Cruz Alta

Continua...

21
... continuação
Discriminação

Pelotas

Porto Alegre

Santa Maria

Nº
EM

Famílias
Sensibilizadas

Planos
Executados

22

445

223

69

35

1397

709

698

354

Coordenador 1
Luiz Ignácio
Jacques

Luis Bohn
Rui Otava

E-mail

lijacques@emater.tche.br

lbohn@emater.tche.br
rotava@emater.tche.br

Francisco Antonio
palermo@emater.tche.br
Palermo

Capacitação
GRUPO II

Capacitação GRUPO III

18/julho




16/08 - (Micro 1)
18/08 - (Micro 2)

11/julho







04/08 - Micro Litoral
08/08 - Micro Metropolitana
10/08 - Micro Paranhana
10/08 - Micro Sinos
17/08 - Micro Centro Sul



09/08 - Capacitação na Micro
1 (14 municípios)
16/08 - Capacitação na Micro
2 (10 municípios)
17/08 - Capacitação na Micro
3 (11 municípios)

01/08/2016




455

Flavio Joel Baz
Fagonde

395

Carlos Corrêa da
Rosa

crosa@emater.tche.br

Diretor

Lino Moura

lmoura@emater.tche.br

GET

Valmir Wagner

vwegner@emater.tche.br

GET

Célio Alberto
Colle

ccolle@emater.tche.br

GTI

Alexandre Mibielli

mibielli@emater.tche.br

GPL

Ricardo Barbosa

rbarbosa@emater.tche.br

Santa Rosa

Soledade

TOTAL

45

39

494

911

789

10.000

5.000

flavfago@emater.tche.br

15/07/2016

03/08/2016

Fone cel

Observação

(53) 8427 7525

Será apresentado o programa
as chefias dos EMs

(51) 9364 5349

Serão convocados os colegas
da área social, agrárias e os
chefes de escritório.
Faremos em agosto
apresentação do programa ao
Grupo Técnico das Unidades de
Referências

Coordenador 2

E-mail

Fone cel

Rui Otava

rotava@emater.tche.br

(51) 9942.6301

Vamos capacitar 2 colegas por
município (1 colega da área
social e outro da área
econômica)





Micro 1 – 12/08
Micro 2 – 05/08
Micro 3 – 09/08

(55) 9614 5079

As datas da segunda etapa de
capacitação do grupo III ainda
não foram definidas

José Vanderlei
Battirola
Waschburger

josew@emater.tche.br

(55) 9651 6967





16/08 - Micro 1 - Esreg
18/08 - Micro 2 -Sobradinho
19/08 - Micro 3 - Sta. Cruz
Sul

(54) 9694 9954

Capacitações serão realizadas
em agosto, devido muitos
colegas municipais e ESREG
estarem de férias.

José Claudio
Secchi Motta

jcmotta@emater.tche.br

(51) 9761 1050

