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Colômbia 

Prólogo

A Colômbia tem cerca de 40 milhões de hectares para produção 
agrícola, o que o torna um país com alto potencial para fornecer 
alimentos; no entanto, apenas 7 milhões de hectares são usados 

continuamente. Como em outros países latino-americanos, caracteriza-se 
por um sistema dualista de produção e comercialização, que conta com 
uma grande agricultura comercial, extensiva à exportação e, por outro lado, 
uma pequena agricultura familiar intensiva, que produz para abastecer o 
mercado interno.  

Em 2016, foi assinado o Acordo de Paz para encerrar o conflito armado 
interno na Colômbia, com o item um, Reforma Rural Integral, que visa 
contribuir para a transformação estrutural do campo. O desenvolvimento 
rural integral é essencial para promover a integração das regiões e o desen-
volvimento social e econômico equitativo do país. A participação cidadã 
é a base de todo o Acordo, a participação geral da sociedade no planeja-
mento, execução e monitoramento dos planos e programas deve garantir 
o progresso do país.

Como Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural temos a convicção 
de que a Agricultura Familiar e Camponesa Comunitária - ACFC, contribui 
significativamente para a segurança alimentar e nutricional, para a gera-
ção de empregos rurais, para a produção sustentável e práticas sustentá-
veis com os diversos ecossistemas do país, produzindo mais de 70% dos 
alimentos que consumimos internamente. Da mesma forma, as famílias 
e comunidades que se integram através do ACFC são atores decisivos na 
preservação do patrimônio cultural e natural da nação.

Nesta carteira, por meio da Diretoria de Capacidades Produtivas e Gera-
ção de Renda, nos comprometemos a fortalecer os sistemas produtivos de 
ACFC, apostando nisso como estratégia para gerar desenvolvimento rural e 
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Omar Franco Torres
Vice-ministro do Desenvolvimento Rural.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E 

DESENVOLVIMENTO RURAL - COLÔMBIA

melhorar a qualidade de vida da população rural colombiana. Com a edição 
da Resolução 464 de 2017, criamos um marco norteador para ações integrais 
do Estado que nos permite fortalecer as capacidades sociais, econômicas 
e políticas dos produtores de ACFC.

Além da Cooperação Sul-Sul, eles estão satisfeitos com o apoio do governo 
brasileiro desde sua trajetória nesses processos de fortalecimento da Agri-
cultura Familiar, bem como com a experiência da FAO no que diz respeito 
à alimentação e à agricultura. Nesse sentido, o projeto Semeando Capaci-
dades representa um grande avanço na inclusão social e produtiva, redu-
zindo as brechas de pobreza e desigualdade social.  O projeto contemplou 
atividades de treinamento para instituições governamentais e não gover-
namentais, cenários de construção conjunta e participativa na concepção 
de instrumentos de política no campo da agricultura familiar associadas 
a: extensão rural, caracterização e cadastramento de produtores de ACFC, 
associatividade e cooperativismo, mercados de proximidade e agroecologia.

Os produtos e resultados dirigidos às entidades do setor rural e agro-
pecuário deste projeto estão à disposição do público, convidamos você a 
conhecer estes resultados da Semeando Capacidades e a incorporação 
destes nos processos de formulação de planos, projetos e políticas públicas 
a nível nacional e local. 

Agradecemos o empenho da Agência Brasileira de Cooperação (ABC), 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento da República Federativa 
do Brasil, Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 
(FAO), academia, organizações de agricultores e diretores do Ministério da 
Agricultura e Desenvolvimento Rural da Colômbia (MADR), bem como a 
cada um dos participantes por terem possibilitado o projeto Capacidades 
Semeando que contribui positivamente e com sucesso para o desenvolvi-
mento rural do campo colombiano.
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No marco da cooperação técnica internacional brasileira, o desenvolvi-
mento de capacidades, por meio do intercâmbio de conhecimentos e 
boas práticas entre países do Sul Global, vem se consolidando como 

ferramenta concreta para o desenvolvimento nacional, auxiliando o País 
a promover mudanças estruturais nos campos social e econômico, com a 
capacitação de instituições nacionais dos três níveis da Federação. Entre as 
áreas mais atuantes da cooperação Sul-Sul, a agricultura tem grande desta-
que, e abrange desde melhorias de cultivos ao apoio à agricultura familiar.

No contexto da cooperação técnica internacional em agricultura, cele-
bramos o sucesso do projeto-país Semeando Capacidades, uma iniciativa 
da cooperação Sul-Sul trilateral entre Brasil, Colômbia e FAO, com o obje-
tivo de fortalecer instrumentos e políticas para a Agricultura Camponesa, 
Familiar e Comunitária na Colômbia e no Brasil, com base na gestão do 
conhecimento e na troca de experiências. 

Sob a gestão conjunta do Governo brasileiro, representado pela Agência 
Brasileira de Cooperação (ABC) e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), o governo colombiano, representado pelo Minis-
tério de Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADR) e a Organização das 
Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), o projeto-país 
logrou êxito no fomento de políticas públicas para a agricultura camponesa, 
familiar e comunitária.

Embora tenha sido implementado no atual desafiador contexto da 
pandemia da COVID-19, o projeto-país encontrou caminhos inovadores e 
demonstrou rápida e eficiente adaptação à virtualização das atividades 
propostas. Dessa forma, foi possível o envolvimento de inúmeras instituições 
federais e estaduais, de pesquisa agropecuária, assim como dos atores da 
academia e das organizações produtivas da agricultura familiar. Foram mais 
de 30 eventos virtuais, com uma participação média de 200 pessoas cada, 
nos quais foram apresentadas as políticas implementadas pelos países e 
uma grande variedade de experiências territoriais exitosas, sempre com 
metodologias que facilitavam o debate de ideias e a construção de reco-

Prólogo
Brasil
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mendações de políticas públicas. Ao longo de mais de 30 eventos virtuais, 
com uma participação média de 200 pessoas cada, somos apresentados 
às políticas implementadas pelos países e uma grande variedade de expe-
riências territoriais de sucesso, sempre com metodologias que facilitam 
o debate de ideias e construção de recomendações de políticas públicas.

Por meio dos subsídios desses encontros e do levantamento de infor-
mações pela equipe do projeto, foram produzidos 12 documentos, 7 vídeos, 
5 cartilhas e 13 podcast que abordaram, de diferentes maneiras, temas de 
grande relevância para a agricultura familiar, como assistência técnica 
e extensão rural, pesquisa agropecuária com enfoque em agroecologia, 
compras públicas de alimentos locais, circuitos curtos de comercialização, 
cooperativismo e registro dos agricultores familiares.

Enaltecemos que a experiência brasileira tenha inspirado a importante Lei 
nº 2046, de 6 de agosto de 2020, que promove a participação da agricultura 
familiar nas compras públicas de alimentos na Colômbia. Da mesma forma, 
estes dois anos de intensa cooperação e mobilização de atores no Brasil foram 
importantes para impulsionar novos ciclos de políticas de agroecologia e 
produção orgânica, e reposicionar, mutuamente, os atores da agricultura 
familiar no centro dos debates sobre desenvolvimento rural sustentável.

Ruy Carlos Pereira
Embaixador 

Diretor da Agência Brasileira de Cooperação  

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

César Hanna Halum
Secretário da Agricultura 

Familiar e Cooperativismo 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 

PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
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FAO

Prólogo

O funcionamento atual dos sistemas alimentares está sob ques-
tionamento. Por um lado, encontram-se numa encruzilhada 
pelas pressões ambientais, demográficas, sociais e econômicas 

que as regiões do mundo experimentam com diferentes intensidades. 
Por outro lado, existem fortes ineficiências e externalidades que se 
refletem em elevados índices de pessoas desnutridas, com sobrepeso 
e obesidade, perdas e desperdícios de alimentos, falta de equidade 
e impacto ambiental devido ao atual comportamento das cadeias 
agroalimentares. 

Quando esses sistemas falham, a desordem resultante ameaça 
nossa educação, saúde e economia, bem como os direitos huma-
nos, paz e segurança. Os sistemas agroalimentares, que empregam 
diretamente mais de 1 bilhão de pessoas e fornecem sustento para 
outros 3,5 bilhões, estão passando por rupturas que podem privar 1,5 
bilhão de pessoas, pelo menos temporariamente, de renda e renda, 
por extensão, de acesso aos alimentos. Esta vulnerabilidade foi eviden-
ciada durante a pandemia COVID-19, onde muitos dos que já eram 
pobres ou marginalizados foram os mais afetados.

Daí a necessidade de uma reflexão profunda para transformar os 
sistemas alimentares e direcionar nossos esforços para avançar no 
cumprimento da Agenda 2030, sem deixar ninguém para trás. Priorizando 
os atores e territórios mais vulneráveis e mais atrasados. As mudanças 
devem abranger, de forma abrangente, as dimensões econômica, social 
e ambiental; onde a agricultura familiar - agricultores e camponeses, 
pastores, pescadores, silvicultores, povos indígenas e outros grupos de 
produtores de alimentos - é estratégica, como destacou a Década das 
Nações Unidas para a Agricultura Familiar 2019-2028.
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Alan Bojanic
Representante da FAO 

na Colômbia

Rafael Zavala
Representante da FAO no Brasil

A agricultura familiar, devido ao seu caráter multifuncional, tem 
potencial para contribuir transversalmente para a transformação 
para sistemas agroalimentares mais eficientes, inclusivos, resilientes 
e sustentáveis para alcançar uma melhor produção, melhor nutrição, 
um melhor ambiente e uma vida melhor sem deixar ninguém atrás, 
conforme descrito no novo quadro estratégico da FAO para 2022-2031.

Para fazer avançar essa agenda, parcerias e alianças com várias 
partes interessadas são essenciais. Em particular, alianças, redes cola-
borativas, plataformas inovadoras e transformadoras, entre as quais 
aquelas baseadas na cooperação Sul-Sul trilateral, têm o potencial de 
oferecer aos governos contribuições e recomendações valiosas para 
o fortalecimento de seus instrumentos de políticas públicas. Essas 
experiências são coletadas neste documento de compilação dos resul-
tados do projeto Semeando Capacidades, resultante da cooperação 
entre o Governo do Brasil, o Governo da Colômbia e a FAO. 
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O  projeto Semeando Capacidades é uma iniciativa de Cooperação 
Sul-Sul Trilateral que busca fortalecer instrumentos e políticas para a 
Agricultura Camponesa, Familiar e Comunitária na Colômbia a partir 

da gestão do conhecimento e da troca de experiências. 

O Projeto é executado em conjunto pela Agência Brasileira de Cooperação 
do Ministério das Relações Exteriores (ABC / MRE) , Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento do Brasil (MAPA) , Organização das Nações 
Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) e a Ministério da Agricultura e 
Desenvolvimento Rural da Colômbia (MADR) e integra as ações do projeto 
regional Iniciativa América Latina e Caribe sem Fome 2025 (ALCSH 2025) do 
Programa de Cooperação Internacional Brasil-FAO.  

Para alimentar o mundo de forma sustentável e saudável, é necessária uma 
transição urgente em nossos sistemas alimentares. As medidas transforma-
doras só serão eficazes se abordarem um conjunto complexo de objetivos 
interligados que abrangem as dimensões econômica, social e ambiental. A 
agricultura familiar - que inclui agricultores e agricultoras, pastores, pescado-
res, silvicultores, povos indígenas e outros grupos de produtores de alimen-
tos - está no centro dessa transição. Globalmente, fornece cerca de 80% do 
valor dos alimentos, representa a maior fonte de emprego, é o guardião da 
agrobiodiversidade e, em última instância, contribui para o desenvolvimento 
dos mercados locais, a cooperação da comunidade e a preservação e melho-
ria das tradições locais, patrimônio, e ecossistemas1. Compreendendo esse 
caráter estratégico, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a Década 
das Nações Unidas para a Agricultura Familiar (2019-2028), oferecendo à 
comunidade internacional uma oportunidade extraordinária de abordar a 
agricultura familiar de uma perspectiva holística, a fim de alcançar trans-
formações significativas na alimentação atual. sistemas que contribuem 
para o cumprimento da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável.

1  FAO (2018). O trabalho da FAO na agricultura familiar. Disponível em: 
http://www.fao.org/3/ca1465es/CA1465ES.pdf 

Apresentação1.
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Por outro lado, a Cooperação Sul-Sul Trilateral 
(CSST), como um amplo marco de colaboração 
entre os países do Sul e as organizações multila-
terais, permite o compartilhamento de conheci-
mentos, habilidades, experiências e recursos para 
atingir os objetivos de desenvolvimento por meio 
de esforços conjuntos. O anterior, com base nos 
princípios de respeito pela soberania nacional, 
autoria e independência nacionais, igualdade, 

não dependência e não ingerência nos assuntos 
internos e de benefício mútuo. 

Entendendo o potencial da CSST para fortale-
cer a agricultura familiar e atingir os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, o projeto Capaci-
dades Semeando desenvolveu suas ações entre 
novembro de 2019 e dezembro de 2021 em torno 
de quatro eixos: 

EXTENSÃO 
AGRÍCOLA E 
INOVAÇÃO 

documentação e 
recomendações 
sobre Assistência 

Técnica e Extensão 
Rural -ATER para a 
agricultura fami-
liar e sobre Siste-
mas de Inovação 

Territorial.

AGROECOLOGIA

documentação e 
troca de experiên-

cias e propostas 
de diretrizes sobre 

experiências de 
transição agro-
ecológica, P + D 
+ i em agroeco-
logia e políticas 
agroecológicas.

CIRCUITOS-
CURTOS DE 

COMERCIALIZAÇÃO

recomendações para 
o fortalecimento da 

agricultura fami-
liar por meio de 

circuitos-curtos, em 
especial compras 
públicas locais, a 
partir da troca e 

documentação de 
experiências.

CARACTERIZAÇÃO 
DA AGRICULTURA 

FAMILIAR 

proposta de 
caracterização 
diferenciada 

da agricultura 
camponesa, fami-
liar e comunitária 

na Colômbia.

2 3 41
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Por meio da identificação de experiências significativas em cada eixo, do 
intercâmbio técnico por meio de seminários e workshops virtuais e de 
estratégias de informação e comunicação, o Projeto contribuiu para a cons-
cientização, disseminação de informações, fortalecimento de capacidades 
e geração de insumos e recomendações para a formulação e aprimora-
mento de programas. e políticas públicas para a Agricultura Camponesa, 
Familiar e Comunitária. 

Neste contexto, o documento apresenta os principais resultados do projeto 
em termos de eventos, pessoas ligadas e visibilidade, após os quais é apre-
sentada uma síntese dos produtos, resultados e recomendações em cada 
um dos eixos de trabalho. 



Conheça os principais resultados do projeto Semeando Capacidades 
obtidos entre outubro de 2019 e outubro de 2021, em números:

Resultados  gerais 2.

FORTALECIMENTO DE CAPACIDADES

EVENTOS E WORKSHOPS

CURSOS DE FORMAÇÃO

Curso virtual aliança FAO-SENA: 
Implementação de processos de transição agroecológica

Participantes

TOTAL
EVENTOS

REALIZADOS
+ DE 

22 mil 
VISUALIZAÇÕES 

NO YOUTUBE

TRANSMISSÕES DE 
EVENTOS E 

WORKSHOPS

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES

47 20

7 186
3 7743 409

2020: 80 2021: 215

47% 53%

44%51% 56%49%
Homens HomensMulheres Mulheres

Escaneie este 
QR e veja o vídeo 
com as principais 

realizações do 
projeto Semeando 

Capacidades.  

E o podcast com 
os resultados 

gerais do projeto 
Semeando 

Capacidades.
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COMUNICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO

MATERIAL DE COMUNICAÇÃO

REDES SOCIAIS

COMUNICADOS DE IMPRENSA

ESPANHOL

PORTUGUÊS

@FAO_COLOMBIA

EXTENSÃO E 
INOVAÇÃO

PESQUISA EM 
AGROECOLOGIA AGROECOLOGIA

CIRCUITOS CURTOS 
DE COMERCIALIZAÇÃO

COMPRAS 
PÚBLICAS

+ DE 

350
MENSAGENS

RETWEETS

727
LIKES

1 878
+ DE 

2 500 
INTERAÇÕES.

VISUALIZAÇÕES

LEITURA 
RÁPIDA

LEITURA 
PROFUNDA

VISUALIZAÇÕES

LEITURA 
RÁPIDA

LEITURA 
PROFUNDA

VÍDEOS: PODCAST: DOCUMENTOS: FOLHETOS:

3 393

333

1 004

287

938

107

405

115

281

114

596

68

191

69

172

11

64

11

86

22

402

48

7 13 12 5

147

45

90

12

17

5

52

13

ELABORAMOS 50 BOLETINS DE IMPRENSA, EM ESPANHOL E EM PORTUGUÊS.

BOLETIM INFORMATIVO VIRTUAL MESES TEMÁTICOS

55
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Extensão 
agrícola e 
inovação

3.

I novação é o processo de colocar o conhecimento em uso, seja na forma 
de tecnologias, práticas ou de uma forma particular de trabalho. Na agri-
cultura, a inovação abrange todas as dimensões do ciclo de produção ao 

longo da cadeia de valor e não se trata apenas da tecnologia, que sozinha 
pode ficar na prateleira. Também lida com, e talvez o mais importante, 
processos sociais, econômicos, institucionais / organizacionais e de políti-
cas que têm um impacto positivo nas vidas das famílias agrícolas.2 . Nesse 
sentido, um dos mecanismos que podem facilitar os processos de inovação 
na agricultura são os serviços de extensão rural e agropecuária, entendi-
dos como um processo integral de apoio por meio do qual se gerencia o 
fortalecimento das capacidades técnicas, organizacionais e de gestão. de 
forma a melhorar o bem-estar e a qualidade de vida dos territórios3 .

LISTADO DE PRODUTOS 

2 FAO. 2018 The International Symposium on Agricultural Innovation for Family Farmers. 
[em linha]. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
3 FAO. 2016 Assistência técnica e extensão rural participativa na América Latina. 
Lima. 2016

Cartilha 'Ferramentas e boas práticas de 
extensão para a agricultura familiar: 
experiências do Brasil e da Colômbia' 

Documento técnico de ferramentas 
de extensão e ensino 

Podcast Semeando Capacidades 
'Extensão e inovação' 
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PRINCIPAIS RESULTADOS
A cartilha foi feita a partir de uma revisão documen-
tal e de experiências e metodologias de extensão 
agrícola no Brasil e na Colômbia. Da mesma forma, 
foram realizadas duas (2) oficinas de intercâmbio 
virtual entre os dois países, nas quais participa-
ram cerca de 360 pessoas e pelo menos dez (10) 
reuniões / entrevistas com atores estratégicos. 

Em relação aos resultados, foram identificados 
os seguintes aspectos: 1 Principais conceitos e 
abordagens da extensão agrícola; 2 Sete (7) meto-
dologias e doze (12) ferramentas de extensão agro-
pecuária baseadas em experiências da Colômbia e 
do Brasil; e 3. Cinco (5) Boas Práticas de Extensão 
(PBE) para o contexto colombiano, indicando em 
cada caso sua aplicação no âmbito do enfoque 
de extensão agrícola e algumas das ferramentas 
que contribuem para sua implementação. 

As metodologias de extensão agrícola iden-
tificadas: 1 Camponês para Camponês (CaC), 
2. Escola de Campo para Agricultores (ECA), 3. 
Pesquisa-ação participativa (PAR), 4. Inovação 
Rural Participativa (IRP), 5. Treinamento para a 
Participação Camponesa (CAPACA), 6. Metodologia 
participativa em áreas rurais e 7. Metodologia de 
Extensão Rural Participativa para o Desenvolvi-
mento Sustentável (MEXPAR).

Por outro lado, são apresentadas doze (12) ferra-
mentas para fortalecer os sistemas de extensão 
agrícola, as quais possuem um resumo geral, seus 
objetivos e estratégia de aplicação no campo; 
bem como seus respectivos links para aprofundar 
cada um deles e suas técnicas de implementação. 

Finalmente, cinco boas práticas foram identificadas 
para a extensão agrícola, que são apresentadas 
a seguir: 

• BPE No.1 - Acesso dos produtores rurais ao 
abastecimento regional e articulação com 
as demandas territoriais.

• BPE No.2 - Uso de práticas e tecnologias de 
acordo com o meio ambiente e promoção da 
inovação participativa

• BPE No.3 - Promoção de práticas de mitigação 
e adaptação às mudanças climáticas e uso de 
informações agroclimáticas

• BPE No.4 - Fortalecer as capacidades dos agri-
cultores e facilitar o acesso e uso de tecnologias 
e práticas que melhoram a produtividade e 
o acesso aos mercados.

• BPE No.5 - Gerar capacidades técnicas e admi-
nistrativas na equipa de extensão.
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A proposta de abordar as metodologias, ferramentas e Boas Práticas de 
Extensão visa contribuir para a eficácia, relevância e eficiência do serviço de 
extensão, para que este exerça todo o seu potencial como instrumento de 
transformação e permita o fortalecimento da agricultura familiar, sustenta-
bilidade e produtividade no Brasil seus processos, bem como o bem-estar 
de suas comunidades. Por outro lado, as metodologias e ferramentas iden-
tificadas apresentam alguns elementos comuns nas suas abordagens, que 
se orientam numa perspectiva de inovação participativa, diálogo horizontal 
e com visão multidimensional; de forma a servirem de instrumento para 
que os extensionistas desenvolvam um apoio técnico integral, reconhe-
cendo os agricultores familiares como agentes fundamentais de mudança 
e inovação social. 

É importante destacar que a cartilha está de acordo com as estratégias 
e diretrizes contempladas na Política Nacional de Assistência Técnica 
e Extensão Rural do Brasil (PNATER), bem como na Resolução 464 de 
2017 do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural de Colômbia, 
em particular, o primeiro eixo de extensão rural e capacitação que busca: 
“Fortalecer as competências e capacidades individuais e coletivas da ACFC 
por meio de esquemas e metodologias de assistência técnica e extensão 
rural participativa” ; Além de estar em linha com a Lei 1876 de 2017 , que 
institui o Sistema Nacional de Inovação Agropecuária na Colômbia, dando 
lugar à criação do serviço público de extensão agrícola.

8
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A    inovação é considerada fator fundamental para a produtividade e 
sustentabilidade agrícola. Em geral, inovação é considerada como 
a geração de novos conhecimentos ou adaptação do existente para 

a inclusão ou melhoria de procedimentos e processos a nível individual ou 
organizacional. Portanto, a inovação presume-se como parte fundamen-
tal de todas as iniciativas que buscam o desenvolvimento territorial e que 
promovem o progresso sustentável das comunidades.

Na Colômbia, a Lei 1876 de 2017 criou o Sistema Nacional de Inovação 
Agropecuária (SNIA) e estabeleceu um amplo conceito para Sistemas Terri-
toriais de Inovação Agropecuária: 

“(…) Sistemas Territorial de Inovação (STI) são entendidos como sistemas 
complexos que favorecem e consolidam as relações entre diferentes grupos de 
atores, públicos e privados, que, articulados em redes de conhecimento, têm 
como objetivo aumentar e melhorar as capacidades de aprendizagem, conhe-
cimentos agrícolas gestão e inovação aberta que surgem em um determinado 
território estabelecido a partir do reconhecimento de interações específicas 
entre suas dimensões biofísicas, culturais, institucionais, socioeconômicas, entre 
outras. Os STI são espaços práticos nos quais os processos de investigação, 
capacitação, aprendizagem interativa, bem como a transferência e extensão 
de tecnologia, estabelecem dinâmicas conjuntas de articulação institucional 
que especificam, promovem e consolidam os processos de ciência, tecnologia 
e inovação nos territórios.4 . "  

Sistemas Territoriais 
de Inovação

4.

9

4 Lei 1876 de 29 de dezembro de 2017. Através da qual é criado o Sistema Nacional 
de Inovação Agropecuária e outras providências são expedidas. Pág. 2 (disponível 
em: http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201876%20DEL%20
29%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202017.pdf).
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Embora a lei proponha esses espaços e um marco para sua definição, há 
uma demanda por parte dos gestores das políticas nacionais e territoriais 
por ferramentas conceituais e experiências de gestão e implementação 
desses espaços.

LISTADO DE PRODUTOS 

PRINCIPAIS RESULTADOS  
Sob o impulso da Lei 1876-SNIA e de apostas nos territórios, diferentes 
instituições e organizações de pesquisa que têm em seus eixos de atuação 
a promoção da inovação agrícola têm construído propostas para o desen-
volvimento da CTI . Para contribuir com o conhecimento e aprendizagem 
nesta matéria, o Projeto realizou a documentação de cinco experiências 
(Figura 01) , cada uma em resposta a um determinado contexto, mas com 
lições comuns que orientam os diferentes atores dos STI para a implemen-
tação de esses espaços de articulação, gestão do conhecimento e inovação.

Cartilha 'Sistemas Territoriais de Inovação 
Agropecuária: experiências na Colômbia' 

Documento 'experiências 
Sistemas Territoriais de Inovação 
Agropecuária na Colômbia' 

Vídeo de Experiências de 
Sistemas Territoriais de Inovação.

Podcast 'A semente do conhecimento': 
1 Meliponicultura, 2. pecuária sustentável, 3. gover-
nança da água, 4. associatividade e comercialização. 
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EXPERIÊNCIA LOCALIZAÇÃO ATOR 
DINAMIZADOR

FOCO

TERRITÓRIOS 
INOVADORES 

E SÓCIO 
ECOLOGICAMENTE 

RESILIENTES 
(TISERE)

Município de 
Policarpa, 

Nariño. 
AGROSAVIA

Promove resiliência socioecológica, 
criando nós de inovação como 

unidade fundamental do sistema.

ESTRATÉGIA DE 
CONECTIVIDADE 

SÓCIO ECOSSISTÊ-
MICO: CONEXÃO 

BIOCARIBE

 Região Caribe  FAO e GEF

Busca abordar a perda de 
biodiversidade, bens e serviços 

ecossistêmicos por meio da 
implementação de pecuária 

sustentável, meliponicultura e 
iniciativas de governança da água. 

REDE DE INO-
VAÇÃO PARA A 

SUSTENTABILIDA-
DE DOS MONTES 

DE MARÍA. 

 Montes de 
María (Morroa, 

Chengue, 
Carmen de 

Bolívar)
 

FAO

Busca abordar a perda de 
biodiversidade, bens e serviços 

ecossistêmicos por meio da 
implementação de pecuária 

sustentável, meliponicultura e 
iniciativas de governança da água.  

ESTRATÉGIA 
PARTICIPATIVA DE 
INOVAÇÃO RURAL. 

Zona costeira de 
Sucre e Córdoba.  Corporação PBA  

Tende a fortalecer as capacidades 
das comunidades, estimulando 

as competências sociais e 
individuais dos produtores, na 

busca do desenvolvimento rural 
com enfoque territorial.

CENTRO DE 
INOVAÇÃO E 

APROPRIAÇÃO 
SOCIAL DA 

CAFEICULTURA 
- CAFEICULTURA 

CAUCANA.

Departamento 
de Cauca 

Universidad del 
Cauca

Seu objetivo é consolidar a pesquisa, 
a educação e a inovação social para 
o desenvolvimento regional, a partir 

da cafeicultura e de um modelo 
de gestão interinstitucional.

Figura 01. Localização e características das 5 experiências de STI documentadas.
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A cartilha apresenta os principais aspectos das cinco experiências de STI na 
Colômbia à luz de seu propósito, ferramentas, atores, recursos, ambiente e 
fatores que favoreceram seu desenvolvimento, bem como a análise de lições 
comuns úteis para entidades, organizações e diversos atores territoriais no 
processo de consolidação dos Sistemas Territoriais de Inovação Agropecuária.

Dada a importância dos STI para o desenvolvimento do Sistema Nacional 
de Inovação Agropecuária da Colômbia, o documento e a cartilha fornecem 
uma base teórico-prática de ferramentas para o desenvolvimento de instru-
mentos e ações de políticas públicas voltadas à consolidação de Sistemas 
Territoriais de Inovação Agropecuária no Brasil, no território colombiano e 
a promoção da inovação no setor agrícola.

Por outro lado, no âmbito do acompanhamento feito à experiência do 
Sistema Territorial de Inovação (STI) nos Montes de María, foi desenvolvido 
o podcast "A semente do conhecimento", que aborda temas relacionados 
com as iniciativas de sustentabilidade: Meliponicultura, pecuária sustentável, 
governança da água, associatividade e comercialização; administrado por 
organizações camponesas e outros atores nos municípios de El Carmen 
de Bolívar (aldeia El Respaldo), Morroa (distrito de Cambimba) e Ovejas 
(distrito de Chengue).
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No que diz respeito à geração e gestão do conhecimento, a abor-
dagem agroecológica combina diferentes disciplinas científicas, 
reconhecendo, como essenciais neste processo, a valorização dos 

saberes e práticas locais, o trabalho colaborativo, a aprendizagem conjunta 
entre homens e mulheres pesquisadores, profissionais e agricultores, e o 
conhecimento horizontal gestão entre os diferentes atores do sistema 
alimentar. Desta forma, a relação entre a pesquisa científica formal e o 
conhecimento e experiência local dos agricultores, comunidades rurais 
e urbanas e outros atores que intervêm em todo o sistema alimentar é 
reconfigurada.5. Nesse sentido, a agroecologia propõe o uso de abordagens 
multidisciplinares e participativas de pesquisa, inovação, divulgação 
e educação, que potencializam as interações entre as três dimensões do 
desenvolvimento sustentável para melhorar a sustentabilidade da agricul-
tura e dos sistemas alimentares.6.

LISTADO DE PRODUTOS 

Pesquisa e inovação
em agroecologia

5.

Proposta de agenda de pesquisa, desenvolvimento 
e inovação para agroecologia na Colômbia .

Proposta de diretrizes para pesquisa em 
agroecologia na Colômbia e no Brasil 

Série de três podcast 'Vamos 
falar sobre agroecologia'

Infográfico- Quatro eixos 
temáticos de pesquisa em agroecologia

Infográfico -Sete linhas de pesquisa identificadas 
na Agenda de P + D + i em agroecologia
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PRINCIPAIS RESULTADOS
Em relação à proposta de agenda de pesquisa, desenvolvimento e inovação 
para a agroecologia na Colômbia, foi realizada uma análise qualitativa de 
10 insumos estratégicos relacionados a instrumentos de política e relatórios 
de cerca de 552 workshops com cobertura nacional e com a participação 
de pelo menos 13.493 pessoas de diferentes regiões e setores da sociedade7. 
Em relação aos resultados, como parte da caracterização, foram identifi-
cados dois aspectos: 1. atores estratégicos e 2. principais linhas temáticas 
da pesquisa em agroecologia a partir da análise da oferta e da procura. 

A partir da análise qualitativa, foram identificadas 1.039 propostas rela-
cionadas à agroecologia, agrupadas em 7 linhas de trabalho com suas 
respectivas propostas de ação:

7 É importante esclarecer que os workshops identificados como insumos estra-
tégicos não foram totalmente desenvolvidos no âmbito do projeto, vários deles 
foram considerados como insumos estratégicos dos últimos 10 anos em relação à 
pesquisa e inovação em agroecologia na Colômbia.

LINHA   TECNOLOGIAS, SISTEMAS E PRÁTICAS 
               PARA A TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA

• caracterização e desenvolvimento de recursos genéticos para sistemas agroecológicos;
• desenvolvimento de sistemas agroflorestais, regenerativos, de bem-estar animal 

e outras alternativas; 
• desenvolvimento e transferência de tecnologias verdes;
• reconhecimento social e econômico do valor biológico dos alimentos agroecológicos 

e sua contribuição para a segurança alimentar e nutricional;
• elaboração e utilização de bioinsumos para processos de transição agroecológica;
• ampliação e massificação das inovações sociotécnicas (territórios agroalimentares, 

reservas naturais, faróis agroecológicos, entre outros) a partir do diálogo de saberes.

1

5 HLPE. Grupo de especialistas de alto nível em segurança alimentar e nutrição. 
2019 Abordagens agroecológicas e outras abordagens inovadoras para a susten-
tabilidade da agricultura e dos sistemas alimentares que melhoram a segurança 
alimentar e nutricional. Relatório 14. Roma: HLPE.
6 Comitê de Segurança Alimentar Mundial. 2021 Recomendações de políticas para 
abordagens agroecológicas e outras abordagens inovadoras para a sustentabilidade 
da agricultura e dos sistemas alimentares que melhoram a segurança alimentar e 
nutricional. Disponível em: https://www.fao.org/3/nf777es/nf777es.pdf 
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LINHA   SISTEMAS DE QUALIDADE, VALOR AGREGADO 
               E MERCADOS AGROECOLÓGICOS

• desenvolvimento de alternativas agroindustriais ou geração de valor agregado 
aos sistemas de produção agroecológicos e à bioeconomia;

• estabelecimento e fortalecimento de circuitos curtos de marketing; 
• estudo e desenvolvimento de mercados internacionais que promovam a produção, 

uso e consumo sustentáveis de produtos e subprodutos diferenciados;
• incentivar a implementação de sistemas de rastreabilidade e sistemas de gestão da 

qualidade, como sistemas de garantia participativa (SPG) e certificações de terceiros;
• análise abrangente dos custos e externalidades dos sistemas de produção 

agroecológicos.

LINHA   SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS 
               DA AGROECOLOGIA

• identificação e valoração de serviços ecossistêmicos de sistemas agroecológicos;
• desenvolvimento de projetos voltados para a promoção de práticas agroecológicas 

em áreas de importância ambiental onde o uso condicional do solo é permitido;
• pagamento ou incentivo por serviços ambientais derivados de processos agroecológicos.

LINHA   SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
               PARA AGROECOLOGIA

• caracterização e zoneamento de agroecossistemas e atores;
• uso das TIC para o intercâmbio, treinamento e visibilidade dos processos agroecológicos;
• promoção de estratégias voltadas ao comércio eletrônico na produção agroecológica;
• desenho e implementação de estratégias de monitoramento de sistemas de 

produção, adotando TIC.

LINHA   AGROBIODIVERSIDADE E RESILIÊNCIA 
               AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

• desenvolvimento de tecnologias apropriadas para o uso de energias alternativas 
e mitigação dos impactos derivados da variabilidade e mudanças climáticas;

• valorizando a contribuição dos sistemas de produção agroecológicos para a 
resiliência dos agroecossistemas;

• caracterização, recuperação e multiplicação de sementes nativas e crioulas;
• análise e fortalecimento da relação gastronomia-biodiversidade.

2

3

4

5
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A agenda proposta em suas 7 linhas de trabalho visa servir de subsídio para a 
atualização do Plano Estratégico de Ciência, Tecnologia e Inovação Agrope-
cuária - PECTIA, na perspectiva da pesquisa, desenvolvimento tecnológico e 
inovação em agroecologia na Colômbia; assim, bem como para os governos 
nacionais e locais na formulação de planos e programas de desenvolvimento 
e inovação rural com uma abordagem agroecológica.

Nesse sentido, a agenda proposta está de acordo com as diretrizes do 
Documento CONPES 3934 de 2018, que indica que abordagens de manejo 
sustentável da terra e práticas agroecológicas devem ser incorporadas no 
desenvolvimento de novas ofertas tecnológicas para a Colômbia. Da mesma 
forma, está em linha com a Resolução 464 de 2017 e com os acordos de paz 
de 2016, especificamente o ponto da Reforma Rural Integral - RRI.

LINHA   EXTENSÃO, TREINAMENTO E ASSISTÊNCIA 
               TÉCNICA PARA AGROECOLOGIA.

• desenho de modelos de formação com enfoque agroecológico dirigidos a extensionistas;
• desenvolvimento e implementação de modelos de extensão com abordagem 

agroecológica;
• capacitação e educação em gestão sustentável com enfoque diferencial;
• desenho e incorporação de cursos, cadeiras e seminários de agroecologia nos 

currículos do sistema de educação básica, primária, profissionalizante, técnica, 
tecnológica e profissional;

• implantação de canteiros de pesquisa em agroecologia com jovens rurais; 
• promoção de redes de pesquisa em agroecologia.

LINHA   GOVERNANÇA 
               E PARTICIPAÇÃO

• desenho e incorporação de linhas de ação e programas de agroecologia nos 
instrumentos de planejamento e ordenamento do território (POT, PDM, PDEA, 
POMCA, entre outros);

• estudo e desenho de mecanismos para fortalecer as instâncias de participação na 
ordem territorial e nacional, associadas à ACFC de base agroecológica;

• promoção da participação ativa das mulheres rurais no planejamento e ordenamento 
do território, a partir de seus saberes e práticas em torno da agroecologia;

• promoção de espaços de participação da juventude rural, visando a promoção de 
práticas agroecológicas e o uso de energias alternativas.

6

7
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Em relação às diretrizes propostas para a pesquisa 
em agroecologia na Colômbia e no Brasil , foi 
realizada uma análise qualitativa de três insu-
mos estratégicos: 1 Portfólio de Inovação Social 
Agropecuária do Brasil, 2. Portfólio de Sistemas 
de Produção de Base Ecológica no Brasil, e 3. 
Proposta de Agenda de Pesquisa, Desenvolvimento 
e Inovação para Agroecologia na Colômbia. Em 
relação aos resultados, como parte da caracteri-
zação, foram identificados dois aspectos: 1. atores 

EIXO   SISTEMAS DE PRODUÇÃO
            E COMERCIALIZAÇÃO 
            PARA AGROECOLOGIA

• caracterização, análise e avaliação 
de sistemas agroecológicos;

• promoção e apoio à implantação 
de práticas agroecológicas;

• processos de substituição de insu-
mos de síntese química e produção 
de bioinsumos;

• estratégias agroindustriais ou de 
geração de valor agregado com 
enfoque agroecológico;

• processos de certificação em siste-
mas agroecológicos (de confiança 
e de terceiros);

• promoção e desenvolvimento do 
CCC, acesso a mercados especia-
lizados e diversificação de renda;

• redes de consumidores em torno 
da produção agroecológica e do 
consumo consciente;

• sistemas de informação abrangentes 
para agroecologia e caracterização 
de atores / processos;

• sistemas de produção agroecológica 
urbana e periurbana.

EIXO    EDUCAÇÃO, EXTENSÃO 
             E PESQUISA

• estratégias de extensão, integração 
tecnológica e assistência técnica 
agrícola com enfoque agroecoló-
gico e diferencial;

• sistematização de experiências de 
transição agroecológica com enfo-
que diferencial;

• valorização e apropriação social dos 
saberes agroecológicos tradicionais;

• troca de conhecimentos e meto-
dologias participativas como CaC, 
IAP, entre outras;

• fortalecimento de processos agro-
ecológicos com etnias;

• desenvolvimento de programas, 
cursos e seminários em agroecolo-
gia no âmbito da educação formal e 
informal, com ênfase em meninos, 
meninas e jovens;

• adoção de metodologias e ferra-
mentas participativas / horizontais 
de pesquisa em agroecologia e que 
reconheçam os saberes e saberes 
dos produtores agroecológicos.

1 2

estratégicos nos dois países e 2. principais linhas 
temáticas de pesquisa em agroecologia no Brasil 
e na Colômbia. 

A partir da análise qualitativa dos referidos insu-
mos, foram identificadas 22 linhas temáticas que 
foram agrupadas em quatro (4) eixos com suas 
respectivas linhas de pesquisa, que contribuem 
para o fortalecimento dos processos de pesquisa 
em agroecologia para a Colômbia e o Brasil.
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EIXO   INOVAÇÃO SOCIAL  
            E GOVERNANÇA

• criação e troca de conhecimento em 
processos participativos de inovação 
para o avanço dos processos de tran-
sição agroecológica;

• fortalecimento das capacidades 
socioprodutivas e comerciais com 
os engajados na produção agroeco-
lógica para o desenvolvimento de 
selos / signos de identidade territorial;

• valorização econômica, nutricional e 
simbólica da contribuição da agro-
ecologia para a segurança / soberania 
alimentar;

• valorização socioeconômica e recon-
hecimento da contribuição da mulher 
rural à agricultura familiar de base 
agroecológica;

• incorporação dos eixos / componen-
tes da agroecologia nos instrumentos 
de política pública e de ordenamento 
e planejamento territorial;

• geração de cenários e mecanismos 
de governança territorial e partici-
pação dos produtores agroecoló-
gicos, facilitando condições para a 
participação das mulheres.

EJE   AGROBIODIVERSIDADE E 
          MUDANÇAS CLIMÁTICAS

• manejo sustentável da agrobiodiver-
sidade e resgate / aproveitamento 
de conhecimentos tradicionais asso-
ciados à conservação de materiais 
nativos e crioulos;

• reconhecimento social e econômico 
dos serviços ecossistêmicos da agro-
ecologia;

• tecnologias ecológicas e uso de ener-
gias renováveis, contribuindo para 
a mitigação do CCU;

• tratamento de resíduos, afluentes 
domésticos, saneamento básico e 
acesso à água em sistemas de produ-
ção agroecológicos;

• promoção de práticas agroecológicas 
em áreas de importância ambiental 
onde o uso condicionado do solo para 
atividades agrícolas seja permitido.

3 4

As diretrizes propostas pretendem servir de marco de referência para a 
construção de estratégias, planos e programas conjuntos de pesquisa em 
agroecologia e sistemas agroalimentares sustentáveis, bem como promo-
ver o desenvolvimento de pesquisas entre a Colômbia e o Brasil, visando 
o fortalecimento da inovação rural.com uma abordagem agroecológica. 
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Experiências e 
transição para 
a agroecologia

6.

O s sistemas agroalimentares encontram-se numa encruzilhada e é 
necessário agir para a sua transformação. Pressões globais como 
a rápida urbanização, mudanças dietéticas, evolução do comércio 

varejista e cadeias produtivas agrícolas, entre outras mudanças, geram novos 
desafios em termos de nutrição, pegada ecológica das cadeias de valor 
agroalimentares e participação da agricultura familiar.  O Grupo de Especia-
listas de Alto Nível em Segurança Alimentar e Nutrição e a FAO enfatizam 
a necessidade de transformar os sistemas agroalimentares, identificando a 
agroecologia como uma abordagem que favorece a transição para sistemas 
agroalimentares mais sustentáveis, eficientes, inclusivos e resilientes (HLPE, 
2019; FAO, 2018).

A transição agroecológica é um processo complexo no qual diferentes 
escalas se articulam (fazenda, comunidade local, território) e que é afetado 
por fatores sociais, econômicos, tecnológicos, culturais, políticos e ecológi-
cos. Isso implica uma mudança nos valores e nas formas de atuação dos 
agricultores e consumidores, nas suas relações sociais e produtivas e com 
os recursos naturais (Gliessman, et al ., 2007).
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LISTA DE PRODUTOS

PRINCIPAIS RESULTADOS
A documentação "Experiências de transição agroecológica na Colôm-
bia" reúne as estratégias desenvolvidas por nove experiências familiares 
e coletivas em seu processo de transição agroecológica com base em i) 
a origem do processo, ii) estratégias para a transição agroecológica, iii) a 
comercialização de produtos agroecológicos, iv) relações e troca de conhe-
cimento ev) lições aprendidas.

Para realizar esta documentação, foram realizadas entrevistas semies-
truturadas com membros das organizações e / ou iniciativas familiares, a 
fim de identificar as estratégias e práticas utilizadas em alguns processos 
de transição agroecológica na Colômbia, levando em consideração os 10 
elementos da agroecologia adotados pela FAO . 

Cartilha 'Transições agroecológicas: 
práticas e experiências na Colômbia'

Documento 'Experiências de transição 
agroecológica na Colômbia'

Vídeo 'Sistema hidráulico de 
agricultura anfíbia Zenú'

Vídeo 'Sistema tradicional das 
Roças Amazônicas do ambiente Caquetá' 
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DEPARTAMENTO ORGANIZAÇÃO DETALHES DE LOCALIZAÇÃO

ANTIOQUIA ASOCAMPO Marinilla

BOYACÁ Projeto Montanhas Vivas Mongua e Gameza

CHOCÓ Conselho Comunitário do Rio Valle Bahía Solano

CUNDINAMARCA Corporação Terra Livre Fusagasugá

MAGDALENA Fundação Pró-Serra Nevada de 
Santa Marta Serra Nevada de Santa Marta

META ASOMUCAPI Vista Hermosa

NARIÑO La Tulpa Pasto

SUCRE ASPROINPAL San Antonio de Palmito

VALLE DEL CAUCA Fazenda Agroecológica Pura Vida Andalucía

Figura 02. Local das 9 experiências documentadas em 
"Experiências de Transição agroecológica na Colômbia".

AS NOVE EXPERIÊNCIAS 
DOCUMENTADAS SÃO:  

Associação de Produto-
res Orgânicos La Tulpa, 

Associação de Produtores 
Indígenas de San Antonio de 
Palmito (ASPROINPAL), 
 
Fazenda Agroecológica Pura Vida, 

Projeto Montanhas Vivas, 

Fundação Pró-Serra 
Nevada de Santa Marta, 

Associação de Mulheres Campo-
nesas Piñalito (ASOMUCAPI),  

Conselho Comunitário de Río Valle, 

Corporação Agroeco-
lógica Terra Livre, 

Associação de Agriculto-
res Camponeses do Leste de 
Antioquia (ASOCAMPO)

MAGDALENA

BOYACÁ

SUCRE

CUNDINAMARCA

ANTIOQUIA

NARIÑO

CHOCÓ

META
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A cartilha "Transições agroecológicas: práticas e experiências na Colôm-
bia" apresenta os conceitos relacionados à agroecologia, transição agro-
ecológica e os 10 elementos da agroecologia, e oito práticas utilizadas nos 
processos de transição agroecológica, com base nas nove experiências 
familiares e organizacionais documentadas, bem como alguns desafios 
para o desenvolvimento de um ambiente favorável à transição agroecoló-
gica. Em relação às práticas, é fundamental compreender que não existe 
um conjunto definitivo de práticas que possam ser exclusivamente rotu-
ladas como “agroecológicas”, mas o que existe é um amplo espectro de 
práticas que aplicam os princípios da agroecologia e que: são baseadas 
em processos ecológicos. em oposição ao uso de insumos adquiridos; 
são justos e ecológicos e são adaptados e controlados localmente; adotar 
uma abordagem sistêmica que englobe a gestão das interações entre os 
componentes e o desenvolvimento da dimensão ambiental, produtiva, 
econômica, sociocultural e política (HLPE, 2019). 

Nesta cartilha abordamos oito práticas e estratégias baseadas na 
experiência dos nove processos agroecológicos, como parte do grande 
conjunto de práticas, estratégias e ferramentas da abordagem agroecoló-
gica que contribuem para a transformação dos sistemas alimentares. Estes 
correspondem a: 1 Planejamento predial; 2 Recuperação, conservação e 
uso da agrobiodiversidade; 3 Restauração ecológica e sistemas agroflo-
restais; 4. Captação e armazenamento de água da chuva; 5 Elaboração de 
fertilizantes orgânicos e biopreparações para regenerar e proteger o solo; 
6 Desenvolvimento de curtos-circuitos de economia circular e solidária; 7 
Trocas de experiências e valorização do conhecimento local; 8 Abordagem 
de gênero e juventude. 
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Em relação aos desafios para o dimensionamento 
dos processos de transição agroecológica, eles 
enfrentam uma série de desafios comuns e ao 
mesmo tempo mútuos para o dimensionamento 
da agroecologia no âmbito local, territorial e do 
sistema alimentar, entre eles: o acompanhamento 
do estado; acesso a recursos de investimento; 
a geração coletiva de conhecimento; mercados 
alternativos; organização comunitária; acesso a 
informações sobre sistemas agroecológicos. 

Por outro lado, o projeto avançou na documen-
tação de três (3) sistemas agroecológicos tradicio-
nais: (i) o sistema de produção de cana-de-açúcar 
e viche no Atrato, (ii) o sistema agrícola das Roças 
no Médio Caquetá, (iii) o sistema hidráulico da 
agricultura anfíbia Zenú no Caribe colombiano. 

A descrição de cada um desses sistemas foi feita na 
perspectiva dos Sistemas Importantes do Patrimônio 
Mundial Agrícola (GIAHS), detalhando sua importância 
característica em relação à segurança alimentar e 
meios de subsistência, agrobiodiversidade e serviços 
ecossistêmicos, sistemas de conhecimento locais e 
tradicionais., Culturas, sistemas de valores e orga-
nizações sociais, paisagem e por fim um plano de 
ação para a sustentabilidade do sistema. 

Esses produtos contribuem diretamente para 
os esforços de sistematização das experiências 
agroecológicas na Colômbia que representam as 
principais linhas de ação nos processos de recon-
versão e / ou transição, em particular para o desen-
volvimento da diretriz 5.1 "Promoção de práticas 
e conhecimentos agroecológicos" da Resolução 
464 de 2017 1 , que contempla o mapeamento dos 
processos agroecológicos no país, bem como a 
criação e promoção de comunidades agroecológi-
cas de aprendizagem por meio da sistematização 
e socialização de estudos de caso da Agricultura 
Familiar e Comunitária Camponesa (ACFC) com 
base agroecológica, e principalmente, a cartilha 
é uma ferramenta potencial para a disseminação 
e apropriação de práticas agroecológicas por 
agricultores, organizações sociais e programas 
governamentais voltados à sustentabilidade em 
sistemas agropecuários.
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Proposta de 
diretrizes de 
política pública 
para agroecologia 

7.

A agroecologia, juntamente com a agricultura familiar, visa transfor-
mar os sistemas agroalimentares, abordando as causas profundas 
dos problemas e oferecendo soluções holísticas e de longo prazo 

baseadas na criação conjunta de conhecimento, intercâmbio e inovação, 
incluindo a combinação de conhecimentos locais, tradicional, indígena e 
prática com uma ciência multidisciplinar. Centrada nas pessoas, intensiva 
em conhecimento e enraizada na sustentabilidade, a agroecologia se encaixa 
na abordagem transformadora exigida pela Agenda 2030 para atingir os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável8 . 

Nesse sentido, a transformação dos sistemas agroalimentares em modelos 
agroecológicos requer ações abrangentes, que articulem a sistematização 
de experiências, a promoção de práticas de conservação da biodiversidade, 
o fortalecimento de sistemas de transição para a agroecologia, a promoção 
de  a promoção de espaços de circuitos, entre outros fatores; que precisam 
ser acompanhados de políticas públicas que facilitem e potencializem sua 
implementação nos territórios, a fim de avançar na sustentabilidade dos 
sistemas agroalimentares. 

8 FAO. 2018 O trabalho da FAO em agroecologia. Uma forma de atingir os ODS.
(disponível em: http://www.fao.org/3/i9021es/i9021es.pdf)
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PRINCIPAIS RESULTADOS
Para a construção da proposta de diretrizes de 
política, foi realizada uma análise qualitativa de 10 
insumos estratégicos relacionados a instrumentos 
de política e relatórios de cerca de 35 oficinas de 
abrangência nacional e com a participação de 
pelo menos 1.719 pessoas de diferentes regiões 
e setores9 .

Com relação aos resultados, como parte da 
caracterização, foram identificados problemas, 
atores e indicadores relacionados à agroecologia a 
partir do Censo Agropecuário Nacional. A partir da 
análise qualitativa dos 10 documentos de entrada, 
foram identificadas 508 propostas em torno da 
agroecologia, codificadas em 64 linhas temáticas 
e agrupadas em 5 eixos estratégicos (ver Figura 
03), que contribuem diretamente para os 17 ODS.

LISTA DE PRODUTOS 

Documento 'Proposta 
de diretrizes de políticas 
públicas para agroecologia 
na Colômbia'

Resultados do 
mapeamento de iniciativas 
e processos agroecológicos 
na Colômbia 2020. 

Vídeo de iniciativas e 
processos agroecológicos 
na Colômbia 2020 

Podcast Semeando 
capacidades 'Importância 
da agroecologia para 
sistemas agroalimentares 
sustentáveis' 

EIXO   PRODUÇÃO 
            E FINANCIAMENTO    
            AGROECOLÓGICO1

EIXO    TREINAMENTO, 
             EXTENSÃO 
             E PESQUISA3

EIXO    BIODIVERSIDADE 
             E MUDANÇAS  
             CLIMÁTICAS4

EIXO    GOVERNANÇA, 
             MULHERES 
             E JOVENS5

Figura 03. Cinco eixos obtidos dos 10 documentos insumos 
relacionados com instrumentos de política e memória.

EIXO   COMERCIALIZAÇÃO 
            E CONSUMO2

9 É importante esclarecer que os workshops identificados como insumos estratégicos  
não foram totalmente desenvolvidos no âmbito do projeto, vários deles
foram considerados como insumos estratégicos dos últimos 10 anos em relação à agro-
ecologia na Colômbia.
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EJE     PRODUCCIÓN 
            AGROECOLÓGICA  
            Y FINANCIAMIENTO

• Linhas de crédito específicas para os proces-
sos de reconversão e transição agroecológica;

• Identificação e caracterização de produto-
res rurais; cadastro nacional de produtores 
agroecológicos;

• Desenho e implementação de estratégias 
para o fortalecimento e sustentabilidade das 
economias locais de transição agroecológica;

• Segurança / soberania alimentar e nutri-
cional; qualidade biológica da produção 
agroecológica;

• Programas de investimento para massifi-
cação e expansão da agroecologia;

• Visibilidade de iniciativas agroecológicas 
de reconversão e transição; por meio de 
mapeamento, estudos e sistematização 
de experiências exitosas;

• Geração de linhas de financiamento para 
produção de bioinsumos, implantação de 
biofábricas e gerenciamento de resíduos;

• Programas voltados para a promoção da 
agricultura urbana agroecológica.

1
EIXO   PRODUÇÃO 
            E FINANCIAMENTO    
            AGROECOLÓGICO1

EJE     EDCOMERCIALIZAÇÃO E 
CONSUMO
            INVESTIGACIÓN

• Financiamento e programas de capacitação 
para a criação e promoção de circuitos de 
comercialização e mercados agroecológicos;

• Fortalecimento de negócios verdes e merca-
dos especializados;

• Incorporar a produção agroecológica ao 
processo de regulamentação da Lei 2.046 
de 2020 sobre compras públicas, especifi-
camente na caracterização da oferta;

• Programas de promoção de selos de origem 
e Sistemas Participativos de Garantia - SPG;

• Desenho da implantação de linhas de apoio 
técnico e financeiro para a certificação 
de terceiros dos agricultores familiares de 
base agroecológica;

• Elaboração e implementação de estraté-
gia de promoção de hábitos alimentares 
saudáveis;

• Concepção e adaptação de atas e menus 
alimentares, derivados de sistemas de 
produção agroecológicos.

2
EIXO   COMERCIALIZAÇÃO 
            E CONSUMO2
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EJE     FORMACIÓN, 
            EXTENSIÓN E 
            INVESTIGACIÓN

• Desenvolvimento de programas, cursos, semi-
nários e cadeiras de agroecologia dentro 
dos currículos da educação básica primária, 
secundária, técnica e profissional;

• Desenvolvimento de programas de extensão 
agrícola que incorporem ferramentas para 
a transição agroecológica;

• Promoção e fortalecimento de escolas campo-
nesas agroecológicas e escolas promotoras;

• Desenho e implementação de estratégias de 
comunicação intercultural e com perspectiva 
de gênero para o intercâmbio, treinamento 
e visibilidade da agroecologia;

• Na atualização da PECTIA, incorporar progra-
mas e linhas de ação voltados para a gestão 
do conhecimento, inovação colaborativa e 
integração tecnológica, para reconversão 
produtiva e transição agroecológica;

• Aumentar os recursos destinados ao financia-
mento de projetos de pesquisa em agroeco-
logia e criar editais específicos para esse fim; 

• Incorporação do enfoque de gênero, geração 
e etnia nos processos de pesquisa e extensão 
agropecuária voltados para a reconversão 
produtiva e a transição agroecológica.

EJE     BIODIVERSIDAD Y 
            CAMBIO CLIMÁTICO

• Caracterização, recuperação e conservação 
de espécies animais e vegetais (nativas e 
crioulas) típicas de agroecossistemas;

• Elaboração e execução de programas de 
fomento à implantação de casas de semen-
tes e promoção de feiras, trocas e permutas 
pelo uso e troca de sementes autóctones 
e crioulas;

• Criar linhas de financiamento para implan-
tação de tecnologias ecológicas adequadas 
e uso de energias renováveis;

• Desenvolvimento de projetos voltados para 
a promoção de práticas agroecológicas em 
áreas de especial proteção ambiental;

• Desenho e implementação de linhas de 
fomento técnico e financeiro para paga-
mento por serviços ambientais derivados da 
agricultura familiar de base agroecológica;

• Criação de programas voltados ao recon-
hecimento socioeconômico dos serviços 
ecossistêmicos derivados da agroecologia 
e como mecanismo de diversificação de 
renda na ACFC.

43
EIXO    TREINAMENTO, 
             EXTENSÃO 
             E PESQUISA3

EIXO    BIODIVERSIDADE 
             E MUDANÇAS  
             CLIMÁTICAS4
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EJE     GOBERNANZA,   
            MUJERES Y JÓVENES

• Geração de espaços e adequação de horários 
e metodologias para a participação ativa e 
direta das mulheres nos cenários de cons-
trução de políticas públicas de desenvol-
vimento rural;

• Desenho e implementação de programas 
de educação formal e não formal voltados 
para a associatividade, liderança e promoção 
da organização comunitária, com foco em 
mulheres e jovens;

• Geração de espaços e condições para a 
participação das mulheres na construção 
de instrumentos de planejamento e desen-
volvimento territorial (PDM, POMCA, POT, 
EOT, etc.), de forma a incorporar linhas de 
produção agroecológicas e programas com 
perspectiva de gênero;

5
• Criação e implementação de linhas de 

crédito específicas para reconversão e tran-
sição agroecológica, dirigidas a mulheres, 
jovens e etnias;

• Desenvolver processos de formação com 
perspectiva de gênero, dirigidos a famí-
lias de agricultores familiares, a fim de 
promover relações igualitárias de gênero 
e corresponsabilidade;

• Incorporação da abordagem de gênero, 
geração e etnia nos processos de pesquisa e 
extensão agropecuária, visando à reconver-
são produtiva e à transição agroecológica;

• Gerar programas de apoio (financiamento, 
treinamento e ativos produtivos) para 
empreendimentos agroecológicos lidera-
dos por jovens

EIXO    GOVERNANÇA, 
             MULHERES 
             E JOVENS5
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Paralelamente, avançou-se no mapeamento da agroecologia, que teve 
como objetivo identificar as iniciativas e processos agroecológicos coletivos 
e auto reconhecidos que se desenvolvem na Colômbia, a fim de contribuir 
para a construção de evidências sobre o estado da arte da agroecologia 
no país e sua compreensão.

Existem diversas experiências agroecológicas no país e, portanto, por meio 
deste mapeamento, a coleta de informações sobre iniciativas e processos 
agroecológicos na Colômbia foi realizada em torno de: i) informações gerais 
sobre a iniciativa ou processos agroecológicos, ii) descrição do sistema 
produtivo, iii ) suporte e alianças, iv) detalhes de contato. Embora tenham 
sido identificadas 128 iniciativas, reconhecemos que existe uma grande 
diversidade de processos agroecológicos, portanto, este mapeamento é 
apenas uma aproximação às iniciativas de transição agroecológica no país.

Esperamos que esta evidência seja útil para tomadores de decisão, 
formuladores de políticas públicas, academia e trabalhadores humanitários; 
Da mesma forma, disponibilizamos esta informação a organizações da 
sociedade civil, indivíduos e comunidades que trabalham para o desen-
volvimento da agroecologia no país.

As diretrizes propostas pretendem servir de subsídio para orientar as 
ações públicas e privadas no sentido de apoiar e promover a transição 
para a agroecologia por parte da ACFC e outros atores rurais, bem como 
avançar na transformação dos sistemas agroalimentares para abordagens 
mais resilientes, inovador e sustentável.

Nesse sentido, as diretrizes estão de acordo com do Documento CONPES 
3934 de 2018, que indica que será formulada a política pública para a 
promoção da agroecologia na Colômbia; Da mesma forma, estão em linha 
com a Resolução 464 de 2017 e com os acordos de paz de 2016, especifi-
camente o ponto de RRI.
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10 FAO e IFAD. 2019 DÉCADA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR 
2019-2028 Plano de ação global. Roma.
11 CEPAL e FAO. 2014 Agricultura familiar e circuitos curtos: Novos esquemas de 
produção, marketing e nutrição. Memória do seminário sobre circuitos curtos 
realizado nos dias 2 e 3 de setembro de 2013.

Circuitos curtos 
de comercialização

8.

A   comercialização continua sendo um dos principais desafios da agri-
cultura familiar.  É fundamental ter soluções de mercado inovado-
ras baseadas nos recursos disponíveis localmente e integradas no 

contexto social de cada área para a promoção de novos e renovados serviços 
e bens, e a revalorização de produtos tradicionais e produtos com rótulos de 
qualidade específicos10 .

Para isso, os circuitos curtos de comercialização posicionam-se como 
alternativas que integram produtores e consumidores, reduzem a interme-
diação e as perdas e desperdícios de alimentos, promovem uma distribuição 
mais justa de valor na cadeia de abastecimento e reduzem a pegada de 
carbono11.

LISTA DE PRODUTOS 

10 FAO e IFAD. 2019 DÉCADA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR 
2019-2028 Plano de ação global. Roma.
11 CEPAL e FAO. 2014 Agricultura familiar e circuitos curtos: Novos esquemas de 
produção, marketing e nutrição. Memória do seminário sobre circuitos curtos 
realizado nos dias 2 e 3 de setembro de 2013.

Cartilha- Recomendações para o 
fortalecimento de circuitos curtos de 
comercialização no contexto da agricultura 
familiar na Colômbia 

Documento- Agricultura Familiar e 
Circuitos Curtos de Comercialização: experiên-
cias organizacionais na Colômbia e no Brasil 

Podcast Semeando Capacidades 
Circuitos curtos de comercialização
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PRINCIPAIS RESULTADOS
Com base na análise de 12 experiências de circuitos curtos de comerciali-
zação no Brasil (4) e na Colômbia (8) e na troca de experiências por meio de 
um seminário e três oficinas virtuais, foi identificada uma série de práticas e 
aprendizados que levaram a essas experiências a serem fortaleceu-se ao longo 
do tempo e tornou-se uma alternativa comercial para a agricultura familiar.

As experiências documentadas foram:

NOME DA 
EXPERIÊNCIA LOCALIZAÇÃO DESCRIÇÃO GERAL

ASSOCIAÇÃO DE 
PROSUMIDORES 

AGROECOLÓGICOS DE 
FLORENCIA 

Caquetá, 
Colômbia

Associação de produtores e 
consumidores que trabalham em 

torno da agroecologia e da economia 
solidária. Vincula cerca de 250 famílias.

MERCADINHO DE 
COMÉRCIO JUSTO 

COLYFLOR

Medellín, 
Colômbia

Circuito econômico internos (100 
associados e associados), 120 fornecedores 

e prestadores externos, rede de 
consumidores e mercadinho físico e virtual.

CORPORAÇÃO
 TERRA LIVRE

Província de 
Sumapaz, 
Colômbia

Corporação com 120 famílias que atuam 
em agroecologia e curtos-circuitos (loja 

própria, feirinha e mercado virtual).

FUNDAÇÃO REDE 
AGROECOLÓGICA LA 

CANASTA 

Bogotá, 
Colômbia

Circuito de comercialização de 
marketing para conectar cerca de 
100 produtores a produtoras por 
meio de cestas agroecológicas.

ASSOCIAÇÃO LA TULPA 
FAMÍLIAS NARIÑENSES NA 
AGRICULTURA ORGÂNICA

Nariño, 
Colômbia

Associação de mais de 40 famílias que 
trabalham em torno da agroecologia, 

organização e comercialização 
(venda em ponto próprio, residências 

e venda para restaurantes).
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NOME DA 
EXPERIÊNCIA LOCALIZAÇÃO DESCRIÇÃO GERAL

COOPERATIVA MULTIATIVA 
DE MERCADOS 

CAMPONESES DA 
ORINOQUÍA 

(MERCAORINOQUÍA)

Meta e 
Cundinamarca, 

Colômbia

Cooperativa que atua no canal 
virtual e nas feiras camponesas, 

ligando cerca de 73 cooperativas.

REDE DE MERCADOS 
AGROECOLÓGICOS 

CAMPONESES DO VALE DO 
CAUCA (REDMAC)

Valle del Cauca, 
Colômbia

União de 12 feiras agroecológicas, que 
agrupam cerca de 300 famílias, com 
canais presenciais nas feiras, cestas 

básicas e vendas em lojas especializadas.

COMITÊ DE SOBERANIA 
ALIMENTAR E 

AUTONOMIA EM BOGOTÁ 
E CUNDINAMARCA-

COMITÊ SALSA

Bogotá e 
Cundinamarca, 

Colômbia

Rede de 18 organizações que trabalham 
em torno da soberania e autonomia 
alimentar. Eles têm seis mercados 

face a face e uma plataforma virtual.

CENTRAL DE 
COMERCIALIZAÇÃO 

DE COOPERATIVAS DA 
CAATINGA

Estado da 
Bahia, Brasil.

Organização socioeconômica da 
agricultura familiar com cerca de nove 

cooperativas com 2.500 associados e com 
ações em compras públicas de alimentos, 
feiras camponesas, loja virtual e loja física.

CENTRAL DO CERRADO
Sete estados 

do Brasil

Organizações de cooperativas com 
mais de 20 organizações que reúnem 

5.000 famílias que trabalham em 
torno do comércio justo e solidário. 

Eles vendem em pontos próprios, loja 
virtual, feiras de camponeses, mercados 

especializados e compras públicas.

ASSOCIAÇÃO DOS 
PRODUTORES ORGÂNICOS 
DA FAMÍLIA DE MOSSORÓ 

(APROFAM)

Mossoró, 
estado do Rio 

Grande do 
Norte, Brasil.

Mais de 40 associados organizados em 
6 polos produtivos que desenvolvem 
a coordenação e desenvolvimento da 

Feira Agroecológica de Mossoró (FAM). 

FEIRAS AGROECOLÓGICAS - 
SINDICATOS E ORGANIZAÇÕES 

DA AGRICULTURA FAMILIAR 
BORBOREMA - POAB E AS-PTA

16 municípios 
da região do 
Agreste da 
Borborema 

Cerca de 120 famílias que desenvolvem 
sistemas agroecológicos vinculados 
a programas de compras públicas e 

atuam como Organismo de Controle 
Social para a certificação orgânica 
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As recomendações dessas experiências buscam 
contribuir para a formulação e fortalecimento de 
instrumentos de políticas que fortaleçam a agri-
cultura familiar por meio de curtos-circuitos de 
comercialização. Entre as recomendações estão: 
 
• desenvolver circuitos curtos de comerciali-

zação que sejam integrados e transcendam 
o puramente transacional para se tornarem 
estratégias de desenvolvimento sustentável 
que permitam o bem-estar de produtores 
e consumidores;  

• viabilizar estratégias para reduzir as perdas 
e desperdícios de alimentos como a venda 
de cestas sazonais, o processamento de 
alimentos e o aproveitamento das perdas 
para a produção de bioinsumos;  

• recuperar valor na cadeia pelo contato direto, 
bem como, pela diversificação dos canais 
de mercado da agricultura familiar;

• a articulação com entidades governamentais 
locais como estratégia de apoio à criação e 
fortalecimento da continuidade de plata-
formas virtuais que ampliem e facilitem os 
objetivos do ACFC;  

• fortalecer a relação de confiança que se esta-
belece entre o produtor e o consumidor, 
como potencializador da vinculação de longo 
prazo dos processos aos mercados, utilizando 
ferramentas como Sistemas Participativos 
de Garantia e selos de origem social (como 
a agricultura familiar).



34

Recomendações de Instrumentos e Políticas Públicas para a Agricultura Familiar.

Compras 
públicas locais

9.

A s compras públicas locais de alimentos têm sido utilizadas por 
muitos países como uma estratégia de desenvolvimento territo-
rial que contribui simultaneamente para a redução da pobreza, 

a Segurança Alimentar e Nutricional e a inclusão socioeconômica dos 
agricultores familiares. Em particular, as compras públicas de alimentos 
podem fornecer um canal de comercialização acessível e uma fonte de 
renda para a agricultura familiar, permitindo-lhes não apenas investir na 
produção e produtividade, mas também melhorar seus meios de subsis-
tência e impulsionar as economias locais.12 .

LISTA DE PRODUTOS  

12 FAO (2019) Compras públicas de alimentos. Nota de Orientação de Política nº 11. 
Fortalecer as políticas setoriais para melhorar a segurança alimentar e os resulta-
dos nutricionais.

Cartilha Recomendações territoriais para 
as compras públicas da agricultura
familiar na Colômbia 

Podcast Semeando Capacidades 'Compras 
públicas de alimentos da agricultura familiar'

Vídeo ABECÊ Lei de 
compras públicas locais 
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PRINCIPAIS RESULTADOS
O documento foi construído a partir dos resultados 
de três seminários / palestras de intercâmbio entre 
atores nacionais e territoriais da Colômbia e do 
Brasil, que atuam na dinamização dessas estraté-
gias territoriais de compras públicas da agricultura 
familiar. Além disso, foram analisadas 6 experiências 
territoriais de compras públicas.

Com base nesses dados, e levando em consideração 
o disposto na Lei 2046/2020 da Colômbia (Lei das 
compras públicas da agricultura camponesa, fami-
liar e comunitária), são feitas recomendações para 
avançar em cinco componentes de uma estratégia 
de compras públicas:

• Identificar e caracterizar os produtores que 
geram o abastecimento alimentar: com 
base nas ferramentas e instrumentos exis-
tentes, mas caminhando para um sistema 
de registro da agricultura familiar.

• Identificar e caracterizar a demanda por 
alimentos: com base nas diretrizes nacionais 
existentes e buscando sua territorialização.

• Ajustar cardápios aos hábitos de produção 
e consumo locais: destacando o papel do 
nutricionista e do cozinheiro e da gastro-
nomia local

O documento apresenta recomendações práti-
cas baseadas na experiência brasileira e nas 
oportunidades existentes na Colômbia, como a 
articulação com o serviço público de extensão 
agrícola estabelecido pela Lei 2046/2020. Essas 
recomendações podem servir tanto às entidades 
territoriais (departamentos e municípios) que estão 
promovendo as estratégias de compras públicas, 
quanto aos diversos atores públicos e privados que 
acompanham ou fortalecem essas estratégias, e 
constituem um valioso insumo para avançar na 
implementação da lei. 2046/2020 da Colômbia, 
como estratégia de desenvolvimento territorial 
para potencializar a multifuncionalidade da agri-
cultura familiar.

• Articular atores locais: aproveitando os 
espaços existentes ou criando mesas priva-
das e promovendo uma participação ativa 
da agricultura familiar.

• Fortalecer de forma abrangente as organi-
zações de Camponeses, Agricultura Fami-
liar e Comunitária - ACFC: abordando tanto 
o aspecto produtivo quanto o organizacional 
e entendendo as necessidades do mercado 
de compras públicas em particular.
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Caracterização 
do ACFC

10.

A  identificação e caracterização da agricultura familiar é uma etapa 
essencial para entender as necessidades e potencialidades desse 
setor, bem como para desenhar e implementar programas e polí-

ticas diferenciadas que atinjam efetivamente esse público-alvo. 

Os países latino-americanos têm avançado no desenho e adoção de 
instrumentos de conceituação, caracterização, classificação e registro da 
agricultura familiar, levando em consideração as especificidades nacio-
nais, como forma de construir e adaptar suas políticas e, principalmente, 
de reconhecer a agricultura familiar como um eixo importante para o 
desenvolvimento. 

Um caso emblemático é o desenvolvido pelos países que integram a 
Reunião Especializada da Agricultura Familiar REAF-MERCOSUL, onde se 
estabeleceram critérios pactuados para a definição e identificação da agricul-
tura familiar, o que levou à implantação de Cadastro de Agricultura Familiar 
voluntário. bem como em políticas diferenciadas. Argentina, Brasil, Paraguai 
e Uruguai têm esses registros em operação, e outros países como Panamá, 
Equador e República Dominicana estão trabalhando em sua operação.

LISTA DE PRODUTOS 

Vídeo- Camponês, Família e Agricultura 
Comunitária na Colômbia e no Brasil

Podcast Semeando Capacidades 
Políticas diferenciais para a agricultura familiar
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PRINCIPAIS RESULTADOS
Com base na experiência que o Brasil vem desen-
volvendo desde 1995 com a Declaração de Aptidão 
ao Pronaf -DAP e que atualmente com a consoli-
dação do Cadastro da Agricultura Familiar (CAF) 
possui cerca de 2,8 milhões de registros unitários 
e 6.923 registros associativos, permitindo a iden-
tificação de nove (9) categorias de agricultores 
familiares; O projeto consolidou um documento 
de recomendações para avançar na identificação 
e caracterização do ACFC na Colômbia.

O documento analisa os quatro critérios esta-
belecidos na Resolução 464 de 2017 que definem 
ACFC na Colômbia e a viabilidade de operacionalizar 
esses critérios a partir das bases de dados existentes, 
principalmente o Censo Agropecuário Nacional 
(CNA) 2014, para no primeiro critério relacionado à 
atividade predominantemente agrícola e receita 
a ser ACFC, apresenta algumas considerações e 
sugestões e implementa uma metodologia de 
cálculo.  

Em segundo lugar, o documento se concentra 
em sugerir e descrever o papel das entidades na 
Colômbia que poderiam fazer parte do processo 
de identificação, certificação, registro e validação 
dos atores da produção em um possível sistema 
de registro ACFC.

Finalmente, apresenta-se uma abordagem 
para a identificação e categorização das ACFC na 
Colômbia, a partir de um exercício estatístico para 
a criação de grupos homogêneos e uma relação de 
variáveis relevantes, que permitem a compreensão 
e direcionamento adequado das políticas públicas 
neste segmento da agricultura nacional.
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Reflexões e  
Recomendações 
para a Cooperação 
Sul-Sul Trilateral

Epílogo

O projeto Semeando Capacidades pretendeu ser um projeto que desta-
casse a inovação em vários aspetos. Por um lado, o seu caráter trilateral 
sul-sul já evidencia um caráter inovador, pois busca atingir seus objetivos 

a partir de uma lógica horizontal, buscando a circulação do conhecimento e 
um triplo benefício das partes. Além disso, em questões financeiras, o projeto 
teve cofinanciamento conjunto no qual o Governo do Brasil e o Governo da 
Colômbia contribuíram cada um com 50% dos recursos. 

No decorrer da sua implementação, como todo o mundo nestes anos, o 
projeto teve de se adaptar às condições impostas pela pandemia COVID-19, 
recorrendo aos meios virtuais, promovendo as TIC e flexibilizando algu-
mas atividades. No nível temático, a abordagem simultânea de diferentes 
componentes da política para a agricultura familiar (extensão, inovação, 
agroecologia, curtos-circuitos, compras públicas, registro) representou o 
desafio de não fazer uma abordagem isolada para cada componente, mas 
que potencializasse a multidimensionalidade dos agricultura familiar. 

Com base nas lições e aprendizados de pouco mais de dois anos de trabalho, 
a equipe técnica da Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das 
Relações Exteriores (ABC / MRE), do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento do Brasil (MAPA), a Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e Agricultura (FAO) e o Ministério da Agricultura e Desenvolvi-
mento Rural da Colômbia (MADR), que faziam parte do projeto, colocaram 
em consideração as seguintes reflexões, recomendações e desafios para 
contribuir com outros projetos de caráter trilateral sul-sul ou sul-sul que 
buscam fortalecer a agricultura familiar latino-americana e caribenha.
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SOBRE OS MODOS DE OPERAÇÃO

• Destacamos o caráter estratégico do compro-
misso com a comunicação , principalmente na 
segunda metade do projeto. Alocar recursos 
e tempo a uma estratégia de comunicação 
sólida, com um pacote diversificado de produ-
tos (documentos, vídeos, podcast, boletins) e 
com forte atuação nas redes sociais, permitiu 
ao projeto consolidar as suas mensagens, 
expandir a sua rede de atores e divulgar a 
sua produtos de conhecimento.

• A virtualidade apresenta uma oportuni-
dade para que os projetos de cooperação 
Sul-Sul e trilateral envolvam mais atores a 
um custo menor. Com a virtualização das 
trocas, o projeto passou de 10 trocas presen-
ciais planejadas para a realização de 42 even-
tos virtuais com a participação de mais de 
7.000 pessoas. Porém, o maior potencial da 
virtualidade encontra-se no equilíbrio entre 
os encontros virtuais que permitem um maior 
impacto e aqueles presenciais que favorecem 
o aprofundamento dos temas.

• Diante da diversidade de temas abordados, 
foi de grande valia vincular os atores que já 
trabalhavam nesses temas ao desenvolvi-
mento das atividades e que possibilitaram 
ao projeto uma curva de aprendizado mais 
rápida. A diversidade de atores vinculados 
(academia, sociedade civil e governos nacio-
nais e territoriais) se constitui em uma rede 
de atores para apoiar e promover a aprendiza-
gem horizontal e o diálogo do conhecimento.

• Ao contrário de um bom número de proje-
tos de cooperação que contratam consul-
torias específicas para o desenvolvimento 
de produtos específicos, o projeto optou por 
manter uma equipe técnica permanente 
durante a execução das atividades, incluindo 
uma ligação profissional no Brasil. A manu-
tenção desta equipe privilegiou o diálogo, a 
articulação dos atores, a transferência dos 
resultados para as partes e a rastreabilidade 
das atividades realizadas.

• Embora tenham sido mantidos espaços 
dinâmicos de governança do projeto, como 
reuniões técnicas periódicas de acompan-
hamento (a maioria bimestral), facilitando a 
construção coletiva e o diálogo permanente, 
identificou-se que um manual operacional 
facilitou situações que exigiam a resolução de 
diferenças. Isso é particularmente relevante 
em aspectos relacionados à gestão de imagem 
e à visibilidade de parceiros, por exemplo.
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DESAFIOS NA ABORDAGEM DE POLÍTICAS 
PARA A AGRICULTURA FAMILIAR

• Maior estabilidade e impacto das políticas 
voltadas para a agricultura familiar reque-
rem maior fortalecimento do Estado por 
meio das capacidades de seus governantes. 
Identificamos como um grande desafio que 
os projetos de cooperação muitas vezes 
assentam em estruturas de administração 
pública fragilizadas ou saturadas, o que põe 
em risco a apropriação dos resultados ou a 
sua divulgação em inúmeros contratantes 
temporários.

• A promoção da multifuncionalidade da 
agricultura familiar para o desenvolvimento 
sustentável e, em particular, para a transfor-
mação dos sistemas agroalimentares, requer 
enfoques multidimensionais e intersetoriais. 
Esse tipo de abordagem geralmente requer 
múltiplos atores que administram diferentes 
tempos, orçamentos, agendas e discursos, 
mesmo opostos. Isto constitui um desafio 
e uma oportunidade, que requer estraté-
gias específicas de articulação e um tempo 
prudente para a sua execução.

• Quando se fala em políticas públicas para 
um determinado setor, um dos principais 
desafios é envolver mais e melhor a agri-
cultura familiar, principalmente quando se 
utilizam meios virtuais de trabalho e difusão 
em países como o nosso, onde o acesso às 

TICs em territórios rurais ainda é o privilégio 
de alguns. Esse desafio ocorre não apenas 
na construção de políticas e instrumentos, 
mas também na sua disseminação. 

• Por fim, há uma grande oportunidade de 
fortalecer os canais de comunicação existentes 
ou porventura existentes entre os espaços de 
integração regional (Mercosul, CAN, SICA) e 
os projetos de Cooperação Sul-Sul trilateral. 
O primeiro pode fornecer estruturas comuns 
para abordar a agricultura familiar e os siste-
mas alimentares regionais, enquanto o último 
pode fornecer conteúdo prático e fundamen-
tar essas estruturas nas realidades nacionais. 
Lá, as agências multilaterais e o Sistema das 
Nações Unidas, como a FAO, têm um papel 
importante a desempenhar. 

EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO 
SEMEANDO CAPACIDADES

Cooperação 
Brasil - Colômbia - FAO 

Bogotá e Brasília, novembro de 2021
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