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Programa de Fomento às  
Atividades Produtivas Rurais 

Áreas temáticas Segurança alimentar e nutricional; inclusão produtiva rural.

Descrição

Programa de incentivo à produção familiar brasileira, por meio de 

repasses de recursos não reembolsáveis e oferta de assistência 

técnica e extensão rural a famílias pobres no meio rural, provendo 

segurança aimentar e nutricional.

Objetivo geral
Promover a inclusão social e produtiva, a segurança alimentar e nu-

tricional e potencializar o desenvolvimento da capacidade produti-

va de famílias pobres no meio rural.

Objetivos específicos

 » Estimular a geração de trabalho e renda com sustentabilidade.

 » Promover a segurança alimentar e nutricional dos seus beneficiários.

 » Incentivar a participação de seus beneficiários em ações de capacita-

ção social, educacional, técnica e profissional.

 » Incentivar a organização associativa e cooperativa  

de seus beneficiários.

Ano de início 2011.

Atores responsáveis
Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA)1 e Secreta-

ria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário 

(SEAD)2.

Outros atores  
envolvidos

 » Governos estaduais e consórcios de municípios;

 » Entidades, públicas ou privadas,  

de assistência técnica e extensão rural

Gestão e execução

A oferta de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) é feita de duas 

formas: a) acordos de cooperação técnica com os governos estadu-

ais/Distrito Federal e suas empresas públicas de Ater, que assumem a 

responsabilidade direta pela prestação da Ater; b) ou contratos para 

prestação dos serviços de Ater por entidades (públicas ou privadas) 

selecionadas pela SEAD por meio de chamadas públicas. Os agentes e 

entidades de Ater identificam e mobilizam as famílias, apoiam a elabo-

ração e a execução dos projetos produtivos e procuram inseri-las em 

outras políticas sociais e de desenvolvimento rural.

Os recursos financeiros não reembolsáveis são repassados pelo 

MDSA diretamente às famílias beneficiárias por meio da estrutura de 

pagamento do Programa Bolsa Família. Os valores repassados, de R$ 

2.400,00 ou R$ 3.000,00, devem ser investidos no projeto produtivo 

elaborado pela família em conjunto com o agente de Ater.

ATUALIZADO EM: 23/01/2017

1 Desde maio de 2016, os Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e do Desenvolvimento Agrário (MDA) foram 
reunidos em uma mesma estrutura ministerial, o MDSA.

2 Vinculada à Casa Civil da Presidência da República do Brasil.
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Público-alvo
Famílias de agricultores/as familiares, de assentados/as da refor-

ma agrária e de povos e comunidades tradicionais em situação de 

pobreza no meio rural.

Critérios de seleção 
do público-alvo

 » Famílias beneficiárias devem possuir a DAP - Declaração de Apti-

dão ao PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricul-

tura Familiar, do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário) e 

ser inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais com perfil 

de renda de extrema pobreza ou pobreza.

Cobertura Nacional

Fontes de  
financiamento

Recursos orçamentários federais, vinculados ao MDSA e à SEAD.

Recursos estaduais, no caso de execução por acordos de coopera-

ção técnica.

Informações  
complementares

Mais informações podem ser obtidas por meio do link http://mds.

gov.br/assuntos/seguranca-alimentar/inclusao-produtiva-rural/

programa-formento.

http://mds.gov.br/assuntos/seguranca-alimentar/inclusao-produtiva-rural/programa-formento.
http://mds.gov.br/assuntos/seguranca-alimentar/inclusao-produtiva-rural/programa-formento.
http://mds.gov.br/assuntos/seguranca-alimentar/inclusao-produtiva-rural/programa-formento.

