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Data: 01/07/2020 

Ficha 03 Projeto: ATER AGROECOLOGIA VALE DO RIBEIRA 

Contratante / Financiador:  

Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA 

Nº Documento: Extrato de Contrato nº 

150/2014 – UASG 490002 

Período de execução (meses): 40 meses 

Inicio:  03/10/2014    Fim:  30/04/2017  

Valor Total: R$ 3.267.162,97 

Financiado: R$  88.700,00 

Objeto: Prestação de serviços de Assistência Técnica de extensão Rural destinado a famílias de agricultores 

visando consolidar e mpliar processos de promoção da agroecologia existentes, para promoção do 

desenvolvimento local/territorial e de seus processos organizativos, considerando seus diferentes processos 

de transição e as diretrizes da Política Nacional de Agroecologia e produção orgânica - PNAPO em municípios 

do  estado de São Paulo 

Objetivo Geral: prestar serviços de planejamento produtivo as 600 Unidades Produtivas da 

Agricultura Familiar na produçao de alimetnos orgâncios ou em processos de transiçao 

agroecológica, através de atividades individuais e coletivas (oficinas, DRP etc), com vistas aos 

mercados públicos e privados, em áreas de preservaçao ambiental na regioa do Vale do Ribeira. 

Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER para promoção da agricultura familiar 

agroecológica, orgânica e agroextrativista, no Vale do Ribeira (SP).  

Ater para 600 Unidades Produtivas da Agricultura Familiar. 

Chamada Publica 13/2013/MDA 

• Promoção da soberania e segurança alimentar e nutricional e do direito humano à 

alimentação adequada e saudável; 

• Promoção sustentável dos recursos naturais. 

• PNAPO – Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica 

• Promoção do desenvolvimento territorial/local e de seus processos organizativos, e 

diferentes processos de transição. 

• Práticas sustentáveis voltadas para preservação e conservação dos recursos naturais; 

• Promoção de sistemas justos e sustentáveis de produção, distribuição e consumo de 

alimentos; 

• Redução da dependência de insumos externos; 

• Valorização da agrobiodiversidade; 

• Estímulo as experiências locais de uso e conservação dos recursos genéticos (raças e 

variedades locais, tradicionais ou crioulas); 

• Participação de jovens e mulheres. 
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Metas e atividades:  

 

 Pré-fixadas:  

 Reuniões de Articulação com Parceiros; 

 Mobilização e seleção das Famílias; (Grupo Gestor Municipal) 

 Variáveis;  

 Reuniões Iniciais com as Famílias Selecionadas; 

 Diagnóstico; 

 Caracterização das UFP; 

 Atualização da Caracterização das UFP no 2º e 3° ano; 

 Planejamento Inicial (até o 6º mês do projeto); 

 Atividades para Construção do Conhecimento; 

 Avaliação e Planejamento Anual; 

 Avaliação Final; 

 Quantidade: 80 atividades, durante o período de execução do projeto.  

  Objetivo:  

  Proporcionar aos beneficiários o aprofundamento de 

conhecimentos através de temas definidos em conjunto (técnicos e 

beneficiários (as)) em função das demandas locais; 

  Podem ser atividades coletivas ou individuais:  

  Oficinas; 

  Dias de campo; 

  Palestras; 

  Seminários temáticos; 

  Cursos; 

  Visitas técnicas. 

  

Descrição: (descrição da origem do projeto e seus propósitos a serem alcançados) 

ATER destinado a famílias de agricultores visando consolidar e ampliar processos de promoção da 

agroecologia existentes, para promoção do desenvolvimento local/territorial e de seus processos 

organizativos, considerando seus diferetes processos de transição e as diretrizes da Política 

Nacional de Agroecologia e produção orgânica – PNAPO em municípios do  estado SP. 

A região do Vale Ribeira é uma ampla área de preservaçao ambiental de uso restrito, cujas 

atividades econômicas devem atender as retriçoes legais, consderando as várias Unidades de 

Consevação que a região se insere e suas comunidades tradicionais. Portanto, a promoção da 

agricultura sustentável e o agroextrativismo é uma alternativa à populaçao local, na execução de 

atividades em áreas protegidas de uso sustentávele do apoio a comercialização. 

Nesse contexto, foram realizadas a mobilizaçao local em 10 municípios e a seleçao de 600 famílias 

de agricultores familiares tradicionais na região do Vale do Ribeira, para receberem os serviços de 

ater agroecologia, entre provos e comunidades quilomobolas, indígenas, pescadores artesanais, 

gruipos de extrativistas, com o objetivo de promover a agricultura orgânica. 

Em cada propriedade foram realizadas levantamentos produtivos e diagnósticos da propriedade 

rural, voltados para o planejamento produtivo da propriedade. Para subsisidar estes planos 

produtivos da propriedade foram realizadas, apos os diagnósticos elaborados, oficinas coletivas 

de planejamento participativo e o Diagnóstico Rápido Participtivo – DRP. 

Foram também realizadas seminários, oficinas e reuniões organizadas e/ou moderadas junto às 

comunidades beneficiárias / comunidades tradicionais em Unidades de Conservação UCs, 

considerando a ampla possiblitdade / oportunidades frente as restriçoes ambientais na região 

impostas, dentre as quais, por exemplo, a discussão, o planejamento produtivo e a capacitação 

nos conteúdos de ABS – Repartição de benefícios, principalemente aos agroextrativistas. 

http://www.terceiravia.org.br/
mailto:info@terceiravia.org.br


 

 
FICHA TÉCNICA DE PROJETOS 

Revisão: 02.2 
Data: 01.07.20 

 

ASSOCIAÇÃO TERCEIRA VIA – 05.539.289/0001-345 / Rua Cel. Alípio Fernandes Cardoso, 170 Centro – Joanópolis – 

SP 12980-000 – Brasil (11) / F. (11) 4539-7776 / (11) 9.9526-0940 – www.terceiravia.org.br  – info@terceiravia.org.br  

Foram compilados e sistematizados as informações pro agrupamentos e priorizados segundo os 

criterios discutidos em reunioes e oficinas de planejamento participativo, nos apontamentos dos 

planos produtivos e nos relatórios técnicos entregues ao contratante. 

Local / municípios:  10 municípios 

Barra do Turvo, Cajati, Cananeia, Eldorado, Iguape, Ilha Comprida, Jacupiranga, Pariquera-açu, 

Registro , Sete Barras 

Abrangência: Regional: VALE DO RIBEIRA/SP 

Áreas de importância ambiental abrangidas: (Unidades de 

Conservaçao, área protegida, etc.)  

 APA dos Quilombos do Médio Ribeira 

 Áreas pretegidas: QUI Galvão, São Pedro, 

Ivaporunduva, Intervales, Pedro Cubas, Pilões, André 

Lopes, Pedro Cubas de Cima, Sapatu, Maria Rosa, 

Nhunguara, Praia Grande APA da Serra do Mar 

 Reserva de Desenvolvimento Sustentável - 

RDSBarreiro/Anhemas 

 ParqueEstadual de Intervales 

Público-Alvo: Agriculcultores/as familiares 

Público atendido: comunidades, agricultores familiares tradicionais, pescadores artesanais, povos 

indígenas, comunidades quilombolas, grupos, mulheres e jovens. 

Parcerias 

 
 

Parceiros de Execução: 

 PREFEITURAS E ORGANIZAÇÕES REGIONAIS   

 

Formação da Rede de Apoio: 

 

Observações 

Ministério de Desenvolvimento Agrário - Tel: (61) 2020-0332 
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