
Contato

Desenvolvimento da comercialização
Circuitos curtos de comercialização;
Comércio solidário;
Compras institucionais;
Vendas no atacado;
Cadastramento e certificação  orgânica.

 
Formação de pessoas 

Gestão e produção para técnicos e agricul-
tores;
Formação de mão de obra;
Ações educativas com consumidores.

 
Ações estruturantes 

Fortalecimento de parcerias, fóruns e
câmaras temáticas;
Articulação e fortalecimento político e
institucional.

Agroecologia e orgânicos no DF
Há mais de 1.000 agricultores(as) em
transição agroecológica;
O crescimento anual da produção e
mercado de orgânicos é de cerca de 20%;
Há mais de 50 feiras orgânicas nas diversas
regiões administrativas do DF.
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Agroecologia

Transição agroecológica

Produção orgânica

Marcos Legais da Agroecologia 
e Produção Orgânica

Política Nacional de Assistência e Extensão
Rural para a Agricultura Familiar e Reforma
Agrária (PNATER) - Lei nº 12.188, de  11 de
janeiro de 2010;
Política Nacional de Agroecologia e
Produção Orgânica (PNAPO) - Decreto
Federal nº 7.794, de 20 de agosto de 2012;
Política Distrital de Agroecologia e
Produção Orgânica (PDAPO) - Lei nº 5.801,
de 10 de janeiro de 2017.

Público beneficiário

Agricultores, agricultoras, suas famílias, organizações
sociais e consumidores.

Ações do Programa de Agroecologia
e Produção Orgânica

Processo gradual de mudança nas formas de
manejo dos agroecossistemas. Tem como meta a
passagem de um modelo agroquímico de
produção para formas de agricultura que
incorporem princípios, métodos e tecnologias com
base ecológica. Pode ocorrer em três fases:
1. Racionalização do uso de insumos sintéticos e
redução de dependência externa;
2. Substituição de insumos sintéticos e práticas
convencionais por técnicas ecologicamente
adequadas e insumos naturais;
3.  Novo desenho dos agroecossistemas, com
maior diversificação e riqueza de vida, propiciando
maior dinâmica ecológica.

Agroecologia é a ciência que aplica conceitos e
princípios ecológicos no desenho e manejo de
agroecossistemas sustentáveis, mais
equilibrados, resilientes, produtivos e com maior
biodiversidade. Para a agroecologia, a abordagem
dos aspectos tecnológicos, econômicos,
ambientais, sociais, culturais, políticos e éticos são
necessárias na busca da sustentabilidade.

O sistema orgânico de produção agropecuária é
aquele em que se empregam métodos culturais,
biológicos e mecânicos, não se admitindo o uso de
agrotóxicos e cultivos transgênicos. Tem por
objetivo a sustentabilidade econômica, ecológica e
social. Produtos orgânicos devem ser certificados
de forma participativa ou por auditoria por
organismos credenciados no Ministério da
Agricultura. Para comercialização direta ao
consumidor, agricultores familiares podem ser
cadastrados por organizações de controle social
no mesmo ministério.

Desenvolvimento de sistemas de base
agroecológica e orgânicos   

 
Desenvolvimento de práticas e agroecossistemas
sustentáveis, incluindo sistemas agroflorestais; 
Assistência técnica aos agricultores(as);    
Produção e conservação de sementes;    
Promoção e participação em ações de pesquisa;    
Ciclagem e aproveitamento de resíduos orgânicos; 
Produção de insumos ecológicos;      
 Incentivo à agroindustrialização; 
Promoção da transição agroecológica com introdução
de princípios e práticas agroecológicas na produção
convencional;     
Promoção de ações de inclusão produtiva;       
Promoção do acesso ao crédito rural;        
Fortalecimento das organizações sociais.

  

Emater-DF, agroecologia
 e produção orgânica

O Programa de Agroecologia e Produção Orgânica da
Emater-DF tem como objetivo promover o
desenvolvimento rural sustentável. Suas ações
resultam em mais postos de trabalho e renda no
campo, melhor qualidade de vida no meio rural e
urbano, bem como maior conservação do bioma
Cerrado.


