
Câmaras Temáticas



DEFINIÇÃO

O conceito de Câmara Temática está relacionado com um

serviço, instrumento de apoio, tema ou área de conhecimento

e atuação, normalmente da alçada do poder público, mas por

vezes, também disponibilizados por federações, associações

e órgãos da iniciativa privada. Tratam dos grandes temas

que perpassam todos os setores produtivos –

Infraestrutura, Abastecimento e Logística; Cooperativismo

e Associativismo; Financiamento, Seguro e Crédito Rural;

Ciências Agrárias e Relações Internacionais



FINALIDADE

No MAPA as Câmaras Setoriais e Temáticas têm por

finalidade propor, apoiar e acompanhar ações para o

desenvolvimento das atividades das cadeias produtivas

do agronegócio brasileiro.

Constituem um foro de caráter consultivo, pertencentes ao

Conselho do Agronegócio e vinculadas ao Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, sendo

compostas por representantes do setor público e relacionados

aos arranjos produtivos aos quais se referem.

CTLOG: Trabalhar pelo desenvolvimento da

infraestrutura logística e a redução do custo de

movimentação de produtos agropecuários, para

abastecimento e exportação.



ATRIBUIÇÕES

Propor matérias e assessorar o Ministro da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento e os Órgãos Colegiados, em

assuntos de sua especialização, analisando e discutindo

matérias em exame e propondo soluções que

harmonizem o desenvolvimento de todos os elos da

cadeia produtiva;

contribuir com suas experiências e responsabilidades

específicas, como representantes de órgãos e entidades

responsáveis pelo apoio à formulação da política agrícola do

MAPA na elaboração de documentos e estudos que

subsidiem as decisões de órgãos públicos e privados no

que se refere à elaboração de políticas estruturantes

relativas ao Agronegócio, apoiando o desenvolvimento

harmônico dos diversos elos das cadeias produtivas.



COMPOSIÇÃO

Os representantes das Câmaras, defendem os interesses específicos do elo

da cadeia que representam, mas se dispõem a ouvir, analisar e negociar

posições que permitam avanços para toda cadeia do agronegócio, num

trabalho de integração, cooperação e colaboração colegiada.

Integram as Câmaras:

Representantes dos elos da cadeia produtiva:

- Produtores, trabalhadores, empresários, exportadores, agroindústria,

Representantes da sociedade civil organizada:

- Consumidores, Organizações não governamentais,

Representantes de órgãos de governo relacionados ao setor:

- Parlamentares e técnicos governamentais



VANTAGENS

A atividade das Câmaras Setoriais e Temáticas estimula e permite:

• paridade e parceria na proposição de ações e políticas,

favorecendo o desenvolvimento equilibrado do setor e da sociedade

no médio e longo prazos;

• solução de conflitos por meio da negociação, cooperação e

construção do consenso possível entre as partes;

• melhor estruturação dos diferentes elos das cadeias produtivas e

comerciais;

• maior eficácia das negociações internas e internacionais;



VANTAGENS

• diálogo organizado entre o setor privado e o setor

público;

• harmonização e grande aproximação de interesses

públicos e privados;

• valorização do agronegócio e de seus componentes perante

a sociedade;

• informações de qualidade e atualizadas sobre o

desenvolvimento das diferentes cadeias produtivas.



Obrigado!


