
Dra Kátia Fernanda Garcez Monteiro





INTRODUÇÃO

 Cadeia de óleo de Palma hoje representa cerca de 207.000 ha, com
geração de emprego e renda direta cerca de 30.000 pessoas no meio rural
do Pará.

 Nos espaços de formação do território paraense e no compartilhamento
do poder e de responsabilidades dos atores sociais, destaca-se os 23
municípios presentes na cadeia produtiva de óleo de palma na
mesorregião do nordeste paraense.

 Cenário na região norte: metade da população da região norte vive
com menos de 1\2 salário mínimo mensal.





0BJETIVOS

 Conhecer e analisar os fatores que interferem na organização
socioprodutiva dos agricultores associados as empresas de óleo de palma
no estado do Pará.

 Incentivar as ações de associativismo, cooperativismo, economia solidária
e compras governamentais com os agricultores associados na cadeia da
Palma.

 Proporcionar formação/qualificação em temáticas e atividades que
possam despertar o protagonismo e o espírito empreendedor dos
agricultores e agricultoras, preparando-os para ocupações geradoras de
renda pautado no atendimento aos princípios da carta de compromissos
assinada pela ABRAPALMA sobre o trabalho decente.
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METODOLOGIA

 Selecionou-se os indicadores: População, Educação, Emprego, Renda,

Saúde, Organização Social, Associativismo, Cooperativismo e Economia

Solidária, PNAE e PAA.

 Utilizou-se o DRP (Diagnóstico Rápido Participativo)= reuniões técnicas,

visitas institucionais e aplicação de questionários.

 Participaram as empresas (ADM, Agropalma, Biopalma, BBB, Dentauá,

Denpasa);

 Publico alvo: agricultores familiares, pequenos, médios e grandes

agricultores, presidentes de associações e representantes de empresas

associadas a Abrapalma, ao todo 46 pessoas.





RESULTADOS E DISCUSSÕES

Características socioeconômicas da mesorregião do nordeste 

paraense 49 municípios com significativa diversidade produtiva.



NÍVEL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL- NORDESTE PARAENSE

Índice de Desenvolvimento Regional -Região do Rio Tocantins



Índice de Desenvolvimento Regional -Região do Rio Guamá



Indice de Desenvolvimento Regional – Região do Rio Guajará



Índice de Desenvolvimento Regional- Região do Rio Capim



CARACTERÍSTICAS DAS ASSOCIAÇÕES
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Associativismo: A força associativa garante a maior eficiência 

coletiva, segurança e identidade aos agricultores. 
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CARACTERÍSTICAS DAS COOPERATIVAS



ECONOMIA SOLIDÁRIA

FEIRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR-

COMUNIDADE

FEIRAS INSTITUCIONAIS –

EMPRESAS- AGRICULTORES 

ASSOCIADOS.

FEIRAS INSTITUCIONAIS –

EMPRESAS- AGRICULTORES –

PREFEITURAS.



MERCADOS INSTITUCIONAIS-PNAE

 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE,

O Programa que garante a segurança alimentar e nutricional de crianças e

adolescentes presentes na rede de educação básica do país, foi instituído através da

Lei n° 11.947 de 16 de junho de 2009, onde garante que no mínimo 30% dos produtos

da alimentação escolar seja de origem da agricultura familiar.



DEMANDAS DE AGRICULTORES ASSOCIADOS NA 

CADEIA DE VALOR DA PALMA NO PARÁ.

 Ajustes na linha de crédito Pronaf Eco Dendê; 

 Cursos de formação de associativismo, cooperativismo e 

gestão ambiental e financeira; 

 Curso sobre beneficiamento de frutas e panificação; 

 Apoio e implantação de viveiros e hortas de plantas nativas 

medicinais e frutíferas; 

 Ampliação e fortalecimento da assistência técnica rural 

governamental (Emater) e ATERs;

 Apoio para ampliação das feiras de agricultores locais; 

 Oficinas sobre compras governamentais (PNAE e PAA) e 

economia solidária; 



CONCLUSÃO

 Geração de Emprego e Renda, além de significativa contribuição com ao menos 6 (
ODS 1; ODS 2; ODS 5; ODS 8; ODS 10; ODS 12 dos 17 Objetivos do
desenvolvimento sustentável presentes na agenda 2030 global;

 Baixa organização social quanto ao associativismo e Cooperativismo;

 Baixa participação de órgãos governamentais no atendimento das demandas da cadeia
de óleo de palma;

 Agenda positiva e permanente das empresas associadas da Abrapalma em formação e
capacitação para os agricultores integrados na cadeia;

 Garantir as metas de ampliação e qualificação profissional para jovens, mulheres e
PCDs.

 Criação de espaços de diálogos democráticos como a constituição de um Fórum
Regional do Nordeste Paraense.
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