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Apresentação
A agricultura familiar brasileira dispõe, na Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead)
de uma importante ferramenta para planejamento e execução de políticas públicas. A cada ano, em média, são atendidos
4,5 milhões de agricultores por meio de programas voltados para vários eixos sociais: mulheres e jovens rurais, idosos,
reforma agrária, povos tradicionais, entre outros.
As políticas públicas e programas da Secretaria são protagonistas na redução das desigualdades no meio rural, que abriga
5,2 milhões de estabelecimentos produtores, sendo 85% da agricultura familiar. A qualidade de vida no campo passa
sistematicamente pelas ações desenvolvidas pela Sead, focadas na produção de alimentos saudáveis, agregação de valor
à produção e aumento de renda dos agricultores familiares.
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A reformulação do Planejamento Estratégico surge, principalmente, da necessidade de oferecer soluções para um país melhor,
com mais justiça e equidade social através de uma diretriz de governo para o meio rural. É imprescindível definir ações
que conjuguem transversalidade de políticas públicas e o fortalecimento da gestão, projetos e processos administrativos.
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Por meio do Planejamento estratégico, a Sead fortalece e amplia suas ações, com a revisão de metas, e temas prioritários
para pautar e direcionar sua atuação entre 2017 e 2019. Traçar diretrizes a partir da construção participativa - com a identificação de oportunidades, ameaças, pontos fortes e fracos - é fundamental para aperfeiçoar processos administrativos e
otimizar os recursos.
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Introdução
O Planejamento Estratégico 2017-2019 da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead)
é resultado do esforço conjunto de gestores para estruturar ações e prioridades. Por meio de uma metodologia desenvolvida pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater – MG), que atuou na organização das
demandas, houve a integração de todas as áreas para a identificação das metas e programas.
A metodologia implicou em uma série de etapas que envolveram toda a estrutura da Sead, destacando prioridades, pontos
fortes, fracos, ameaças e oportunidades, além de traçar um panorama das ações a serem trabalhadas interna e externamente.
A dinâmica consistiu em grande esforço interno, com encontros, pesquisas e discussões para construção dos referenciais e
contextos. Tal metodologia atuou, também, no fortalecimento institucional, na integração entre as áreas e no aprimoramento
da gestão através de uma agenda alinhada e realizada de forma colaborativa entre todas as subsecretarias.
A primeira etapa, na construção do Planejamento Estratégico, norteará as decisões e ações da Sead até 2019, com previsão
de entregas e execução de programas durante esse período. Pretende-se atuar, também, na melhoria do monitoramento
das ações desdobradas, com continuidade à gestão estratégica com foco nos resultados que refletem em qualidade de
vida e desenvolvimento rural para o país.
A principal meta deste Planejamento Estratégico é, de forma geral, evoluir e qualificar as ações da Sead, refletindo inquietudes e necessidades dos gestores e beneficiários das políticas públicas para, então, executá-las de forma eficaz em prol
da agricultura familiar.

4.5 Visão ________________________________________________________________________________16
4.6 Mapa estratégico ______________________________________________________________________16
5. Monitoramento e avaliação _______________________________________________________________17
6. Considerações finais _____________________________________________________________________18
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2. Papel estratégico da Sead
A Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário é o órgão do Governo Federal responsável pelo
desenvolvimento da agricultura familiar e de políticas fundiárias no Brasil. Vinculada diretamente à Casa Civil da Presidência
da República, é responsável pela promoção do acesso democrático à terra e a gestão fundiária, estimulando a produção
da agricultura familiar e a geração de renda de forma sustentável, ampliando a gestão territorial, a cidadania e a qualidade
de vida no campo.

2.1 Atribuições legais (decreto de criação), planalto.com
Por meio do Decreto 8.780 de 27 de maio de 2016, a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead) integra a Casa Civil da Presidência da República, com cinco subsecretarias internas e competências relacionadas
à reforma agrária, promoção do desenvolvimento sustentável rural pelos agricultores familiares, delimitação de terras
renascentes das comunidades dos quilombos, bem como suas demarcações.

2.2 Lógica de atuação
A Secretaria executa as políticas públicas e programas por meio da: Subsecretaria de Agricultura Familiar (SAF), Subsecretaria de Reordenamento Agrário (SRA), Subsecretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e Subsecretaria Extraordinária de
Regularização Fundiária na Amazônia Legal (Serfal).

Entre outras ações que beneficiam os agricultores familiares há o Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar
(PGPAF), que garante preços de produtos a famílias que acessam linhas específicas do Pronaf em caso de baixa no valor de
mercado, e o Seguro da Agricultura Familiar (SEAF), dando segurança à produção de agricultores que contratam o financiamento de custeio agrícola vinculados ao Pronaf.
Essas ações se integram, ainda, ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), que prevê o mínimo de 30% dos
recursos da alimentação escolar para produtos da agricultura familiar. Já o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) utiliza
mecanismos de comercialização que favorecem a compra direta de produtos dos agricultores por órgãos e instituições
governamentais. Ambos convergem com outras políticas que incentivam o acesso e inclusão a mercados institucionais,
bem como ações de Ater que capacitam e contribuem para a qualidade de vida no campo.
Em conjunto com o acesso à terra e investimento em políticas para a agricultura familiar, surge então a necessidade de
fortalecer os atores sociais, incentivando a gestão participativa, a implementação e a integração das políticas públicas em
todos os territórios rurais.
A Subsecretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) age no apoio a Projetos de Infraestrutura e Serviços nos Territórios Rurais
(Proinf ), desenvolvimento dos territórios rurais, acesso ao conhecimento pelo programa Arca das Letras e, ainda, investimento no semiárido por meio do projeto Dom Helder Câmara.

2.3 Públicos transversais

A garantia da distribuição de renda e de justiça social no campo passa pela regularização fundiária, com acesso à terra e
apoio à produção da agricultura familiar. Para isso, a Sead atua a partir de políticas e programas de crédito fundiário coordenados pela Subsecretaria de Reordenamento Agrário (SRA).

A Sead trata também do reconhecimento de públicos transversais, sobretudo na produção e garantia do espaço nas políticas de acesso à terra, ao crédito bancário, à Assistência Técnica e Extensão Rural, valorizando mulheres, juventude rural,
comunidades remanescentes de quilombos, pescadores, ribeirinhos e extrativistas.

Entre essas iniciativas, está o Programa de Cadastro de Terras e Regularização Fundiária que viabiliza aos agricultores
familiares a permanência na terra com a posse jurídica do imóvel, permitindo o conhecimento da situação fundiária
brasileira para o planejamento e proposição de políticas públicas locais. Outra ação é o Programa Nacional de Crédito
Fundiário (PNCF), que oferece condições para trabalhadores financiarem imóveis rurais e investir na melhoria da infraestrutura necessária para produção, com a garantia do serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater).

Com destaque para políticas de gênero, o órgão oferece serviços de Ater voltados para as mulheres do campo, adesão a
programas como Garantia-Safra preferencialmente no nome da mulher, além do Programa Nacional de Documentação da
Trabalhadora Rural (PNDTR) para incentivar o reconhecimento das mulheres como protagonistas na produção do campo. Tais
ações visam à autonomia econômica das mulheres e dialogam com a produção agroecológica. A juventude rural também
é atendida, com Ater e políticas de crédito para compras de terra específicas para o segmento.

Em conjunto com esses objetivos, a Subsecretaria Extraordinária de Regularização Fundiária na Amazônia Legal (Serfal),
responsável pela execução do Programa Terra Legal, impulsiona o desenvolvimento sustentável na região com a titulação
a posseiros que ocupam terras públicas federais, desde que não sejam reservas indígenas, florestas públicas, unidades de
conservação, nem pertençam à Marinha ou à administração militar.

Por meio da inclusão e geração de renda, a Sead promove o etnodesenvolvimento dos povos e comunidades tradicionais,
que ganham em reconhecimento e preservação de sua cultura e saberes. Para isso, são emitidas Declarações de Aptidão ao
Pronaf (Daps) e capacitação para acesso a políticas públicas gerais e específicas para esses públicos.

Investir em políticas e programas para garantir o acesso e distribuição de terras implica em integrar ações voltadas para a
melhoria da qualidade de vida no campo. Nesse sentido, a Subsecretaria de Agricultura Familiar (SAF) atua na promoção
da paz e do desenvolvimento no campo a partir de instrumentos de garantia de renda e de fomento à Ater para incentivar
a produção e capacitação do agricultor.
Exemplo disso é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf ), que financia projetos de geração
de renda para agricultores familiares e assentados da reforma agrária com baixa taxa de juros. Dentro desse programa,
destaca-se a linha Mais Alimentos que destina recursos para investimentos em infraestrutura produtiva. O Pronaf abrange,
ainda, o Garantia-Safra, direcionado a agricultores de regiões semiáridas que sofrem perda de safra por motivo de seca.
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Os objetivos centrais para os próximos anos são, em essência, aperfeiçoar políticas fundiárias, além de ampliar e desenvolver
a agricultura familiar. Com esse direcionamento, busca-se, sobretudo, o desenvolvimento rural sustentável com participação
e equidade. Para isso, são estratégicos o fortalecimento institucional e a construção de uma agenda que alinhe as políticas
e novas metas.
Para se chegar ao mapa com a definição das prioridades estratégicas para a Sead nos próximos dois anos, foram estabelecidas diversas etapas, como pode-se conferir no item 4 desta publicação.
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Ponto essencial para entender a nova estrutura da Sead, o organograma é uma ferramenta de gestão e transparência que deixa claros os papéis das subsecretarias e demais
áreas na atuação do órgão. A partir da reestruturação da Secretaria, foi elaborado um novo desenho organizacional funcional, destacando a ligação entre os departamentos
e relação entre os mesmos.

3. Organograma
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4. Planejamento Estratégico
A principal meta deste projeto é evoluir e qualificar as ações da Sead, refletindo necessidades dos gestores e beneficiários
das políticas públicas, para executá-las de forma eficaz em prol da agricultura familiar. Assim, a Secretaria amplia suas ações
e direciona sua atuação entre os anos de 2017 e 2019.

4.1 Etapas
A construção do Planejamento Estratégico, em quatro etapas, foi realizada de forma coletiva e a partir da integração de
toda estrutura da Sead
1ª Etapa - 16 a 18 de novembro 2016 - Revisão Planejamento Estratégico

2ª Etapa - 06 a 08 de dezembro 2016 - Apresentação e validação Planejamento Estratégico 2017- 2019 (Mapa
Estratégico- Missão, Visão, Objetivos, Programa/Projetos e Metas Estratégicas)

3º Etapa - 08 de dezembro a 25 janeiro 2017 – Desdobramento de Metas 2017

4º Etapa – A partir de fevereiro de 2017 – Inicio do acompanhamento das metas estratégicas.
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4.2 Construção colaborativa
De acordo com diagnóstico desenvolvido pela Sead, identificou-se que as políticas e programas encontravam-se fragmentados em várias áreas, criando instâncias múltiplas de execução. Os processos eram executados sem integração ou articulação,
tornando ineficazes seus resultados e dando margem a questionamentos sobre a própria razão de ser do órgão, ainda que,
como tenhamos visto, seja notória sua importância para a população rural brasileira.

Partindo de uma apresentação central, os gestores se dividiram em grupos com foco nos quatro quadrantes acima
descritos, apresentados para conversão das percepções em itens listados por prioridade. A partir das prioridades, foram
debatidas novamente a fusão dos itens análogos, alteração das descrições dos itens, supressão de itens por priorização
e validação dos itens junto à equipe.

A formulação do Planejamento busca aperfeiçoar o próprio referencial estratégico da entidade em um contexto de mudanças
política e estrutural do órgão, articulando suas ações a partir de estratégias de curto, médio e longo prazo, disseminando sua
identidade organizacional, objetivos estratégicos, programas estruturantes, metas e indicadores.

A etapa seguinte constituiu na problematização dos pontos levantados por meio de um debate orientado, com análise
dos elementos externos, internos e inferências relacionadas. O resultado foi a formação e priorização de contextos e
a validação da base de dados. Com isso, as ações foram tratadas culminando com o mapa estratégico consolidado.

Dessa maneira, é fundamental construir um planejamento estratégico que seja participativo e dê centralidade às ações
empreendidas pelo órgão, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das políticas. Essa iniciativa visa aprimorar o
controle, o desenvolvimento de capacidades e estimular uma gestão com fluxo de monitoramento, avaliação e tomada de
decisões mais adequadas às demandas da população rural e aos compromissos assumidos junto aos órgãos de controle.

Ambiente externo
Ameaças

Oportunidades

•

Levantamento de cenários

•

Problematização

•

Proposição de soluções

A partir da definição do objetivo, com auxílio do levantamento de cenários, foi apresentado o Mapa Estratégico com a
definição das prioridades, conforme consta neste material.

Forças

Definição do objetivo

Fraquezas

•

Ambiente interno

A metodologia para alcançar o Planejamento Estratégico foi composta, segundo proposta da Emater-MG, em quatro
ações:
• Oportunidades
• Conf rontos e
interferências
•
• Formação de
contextos
• Priorização

As definições estratégicas atuam na construção da missão e dos valores, elencando objetivos prioritários e programas, com
projetos e metas que focam nos conceitos, área de atuação e público-alvo.
A primeira etapa consolidou os cenários interno e externo, mivelando os temas, ações, atividades e programas desenvolvidos nas
subsecretarias. Foram exaustivamente trabalhados os pontos fortes e oportunidades, como fatores internos e externos positivos,
além dos pontos fracos e ameaças, como fatores internos e externos negativos.
EMATER-MG / UPEC / Gerenciamento de Projetos

Matriz de Prioridades - 24 Contextos
100

27/05/2017

O contexto foi descrito a partir do tratamento do ponto fraco relacionado, quando houve, para então delimitar as propostas de ações captadas. As ações foram verificadas conforme a viabilidade e a necessidade, e ordenadas por pontuação
interna da própria ferramenta de elaboração do Planejamento.


Necessidade
Necessidade

Quadrantes:
Necessário e viável
1
Necessário, mas pouco viável
11
Menos Necessário, mas viável
4
Menos Necessário e pouco viável
8

0
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A partir da identificação dos pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades, foram evidenciados 24 contextos submetidos aos participantes ainda na primeira etapa para a geração de propostas para direcionamento das ações da Secretaria.
Foram, ainda, unificadas ideias repetidas e complementaridades. Na primeira fase, foram listadas 135 propostas para
servir de referência para as ações na segunda fase do Planejamento Estratégico.

As temáticas que surgiram elencaram as ideias centrais, com mais participação e propostas na comunicação externa,
articulação institucional e reestruturação interna. O quadro anterior destaca o trabalho realizado nessa fase, com as ideias
centrais divididas em temáticas para basear os programas e o mapa estratégico.

Viabilidade
Viabilidade



100
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FORTALECIMENTO
DA
AGRICULTURA FAMILIAR

FORTALECIMENTO
DA ATER

MEIO AMBIENTE
POLÍTICAS PÚBLICAS

GESTÃO DA
INFORMAÇÃO

REESTRUTURAÇÃO
INTERNA

COMUNICAÇÃO INTERNA
SUCESSÃO RURAL

COMUNICAÇÃO EXTERNA

ACESSO À TERRA

COMERCIALIZAÇÃO

A RT I C U L A Ç Ã O
INSTITUCIONAL

Na segunda fase, já com as propostas divididas em temáticas e com os pontos fracos, ameaças e oportunidades identificadas, os participantes se dividiram em dois grupos para a redação dos objetivos prioritários. A partir do trabalho em
andamento e das ideias e contextos destacados, as sugestões foram confrontadas em plenária, com a escolha das mesmas
para a composição do mapa estratégico.
A partir dos objetivos prioritários, construíram-se os programas estruturantes para o tratamento das questões escolhidas
e consolidadas nas plenárias.

4.3 Missão
Promover a política de desenvolvimento do Brasil rural, a democratização do acesso à terra, a gestão territorial da estrutura fundiária, a inclusão produtiva, a ampliação de renda da agricultura familiar e a paz no campo, contribuindo com a
soberania alimentar, o desenvolvimento econômico, social e ambiental do país.

4.4 Visão
Ser reconhecido nacional e internacionalmente como ator fundamental na construção de um meio rural com equidade,
com mais oportunidades de renda e vida, mais humano, com inclusão produtiva e social e respeito ao meio ambiente.

4.5 Objetivos e programas estruturantes
Finalísticos:

Fortalecer e ampliar as políticas de acesso à terra priorizando o público beneficiário da SEAD e promovendo a permanência do cidadão no campo, a inclusão social e cidadania.

Programa Nacional de Acesso à Terra
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Ampliar o acesso da agricultura familiar aos mercados e fortalecer suas organizações, implementando políticas públicas
para estimular e potencializar a comercialização da produção via associações e cooperativas.

Programa de Fomento à Comercialização e Organização Produtiva

Fortalecer a agricultura familiar por meio da promoção de sua identidade, do acesso aos recursos e às políticas de divulgação
de sua importância, promovendo o desenvolvimento sustentável e solidário.

Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar
Buscar universalização dos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural de qualidade para o atendimento dos diferentes
públicos e das especificidades regionais, consolidando a política de ATER no Estados.

Programa de Fortalecimento da Ater
Promover o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar, por meio do uso racional dos recursos naturais, incentivando
a produção de alimentos saudáveis, de energias renováveis e práticas agroecológicas.

Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário
Promover a sucessão rural por meio de políticas públicas integradas e específicas para a juventude rural, ressaltando o acesso
à terra, à inclusão produtiva e social, à educação e à qualidade de vida.

Programa de Valorização da Juventude Rural
Promover o acesso à cidadania e a autonomia econômica das mulheres rurais, por meio de políticas integradas e da participação social.

Programa de promoção da autonomia de mulheres rurais

Promover uma gestão administrativa eficiente e eficaz, assegurando a integração entre as áreas e unidades descentra¬lizadas, viabilizando os recursos financeiros, materiais e humanos para o cumprimento das atribuições da Sead com
valorização de seus profissionais.

Programa de Modernização da Gestão
Promover uma gestão administrativa eficiente e eficaz, assegurando a integração entre as áreas e unidades descentra¬lizadas, viabilizando os recursos financeiros, materiais e humanos para o cumprimento das atribuições da Sead com
valorização de seus profissionais

Programa de Desenvolvimento de Pessoas
A característica transversal das ações internacionais da agricultura familiar desenvolvidas na Sead faz com que esse
programa estruturante se vincule a mais de um objetivo prioritário.

Programa Internacional da Agricultura Familiar
Os programas estruturantes também foram delimitados por sua prioridade, durante os desdobramentos dos projetos e
metas em cada Subsecretaria da Sead, para diagnóstico das ações prioritárias para a Instituição.
Durante a última etapa, após a construção dos objetivos prioritários e programas estruturantes, os participantes elaboraram a missão e a visão da Sead. O processo, realizado a partir de uma participação conjunta, atualizou ou implementou
mudanças a partir das definições do último planejamento.
Dessa forma, a missão se encontra alinhada ao que a organização se propõe a fazer e para quem se destinam tais ações, se constituindo de propósito conciso descrito com as responsabilidades da Sead perante seu
público-alvo. Já a visão descreve o que a entidade deseja e pretende, se concretizando como aspiração e inspiração.

Gestão:

Fortalecer o papel institucional da Sead, intensificando o diálogo com governos, movimentos sociais e outros parceiros
e garantir a representatividade em espaços oficiais de participação, nacionais e internacionais.

Programa de Articulação Institucional e Parcerias
Fortalecer e difundir a imagem da Sead, dando visibilidade as suas ações e resultados para a sociedade,
ressaltando a importância da agricultura familiar.

Programa de Comunicação Institucional

4.6 Mapa estratégico
Ao final do processo foi traçado o mapa estratégico, unindo todas as etapas e avanços obtidos no debate realizado para
proposição dos objetivos e programas estruturantes, que conterão desdobradas todas as metas enviadas pelas respectivas áreas, criando dessa forma um mapa de ações, integrando todas as áreas, construído coletivamente por meio da
matriz SWOT.
Dessa forma, o mapa estratégico segue apresentado a seguir:

Promover o acesso das informações, o alinhamento interno, a valorização do profissional e integração dos setores da Sead
como forma de conferir maior eficiência ao trabalho e maior efetividade às políticas.

Programa de Integração Organizacional
Aprimorar o monitoramento e avaliação das políticas públicas, com o objetivo de promover maior efetividade por meio da
integração dos sistemas e dados da Sead e do acesso a bases de dados externas.

Programa de Inteligência Corporativa
FFortalecer o desenvolvimento rural e as políticas territoriais, com participação social, potencializando as parcerias nos três
níveis de Governo e a articulação e integração de políticas públicas.

Programa de Integração de Políticas Públicas
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5. Monitoramento e avaliação

O monitoramento e avaliação é uma etapa essencial. Tão importante quanto a definição dos objetivos e ações, é o acompanhamento e monitoramento das metas. Esta fase é crucial para a implementação e a manutenção da gestão estratégica
do órgão e deve ser realizada de forma contínua, verificando gargalos e a eficácia das ações em desenvolvimento. Assim,
é possível corrigir possíveis erros no andamento do planejamento e ainda acompanhar a realização das metas propostas.

O monitoramento e avaliação atuam sob diversos enfoques, sendo alguns deles destacados no quadro a seguir:

AVALIAÇÃO
MONITORAMENTO

Analisa porque os resultados pretendidos
foram ou não alcançados
Vincula as atividades e seus
recursos aos seus objetivos

Avalia contribuições causais específica
de atividades para resultados
Traduz os objetivos em indicadores
de desempemnho e fixa metas

Examina o processo de implementação
Coleta dados rotineiramente acerca
desses indicadores, compara os
resultados com as metas

Explora resultados não intencionais

Relata aos gerentes os progressos
e os alerta dos problemas

Proporciona lições, destaca resultados
significativos ou potenciais do programa,
e oferece recomendações para melhorias

Essa fase, que será alimentada e executada com validação de um gestor nomeado para a representação de cada área, também
auxiliará na atualização e aprimoramento dos dados existentes, atuando no cumprimento das metas e estabelecendo canais
de divulgação desse acompanhamento por meio da definição de indicadores específicos.
A área responsável por essa etapa, dentro da Sead, será a Coordenação Geral de Gestão, Monitoramento e Avaliação (GMA),
que além de manter o monitoramento e avaliação do Planejamento Estratégico, atua com sistemas informatizados para o
acompanhamento de diversos programas sociais da Secretaria utilizados dentro de cada programa estruturante proposto
no presente documento.
Para isso, a CGMA/Sead elaborou um sistema que será alimentado de acordo com as metas propostas por cada área, e sua
execução conforme organograma entregue. O monitoramento contínuo será então avaliado não apenas por cada área,
mas também pelo gabinete, para maior controle das ações dentro de cada objetivo, auxiliando dados e desenvolvimento
de ferramentas.

Portanto, a participação dos gestores e das áreas envolvidas no planejamento é essencial para a melhoria da cultura do
monitoramento, memória das ações além da própria avaliação continuada das políticas executadas.

Buscar universalização
dos serviços de Assistência Técnica e Extensão
Rural de qualidade para
o atendimento dos diferentes públicos e das especificidades regionais,
consolidando a política
de ATER no Estados
Promover o acesso das informações, o alinhamento
interno, a valorização do
profissional e a integração dos setores da SEAD
como forma de conferir
maior eficiência ao trabalho e maior efetividade às
políticas públicas

Fortalecer o papel institucional da Sead, intensificando o diálogo com
governos,
movimentos
sociais e outros parceiros
e garantir a representatividade em espaços oficiais de participação, nacionais e internacionais

Fortalecer e difundir a
imagem da Sead, dando visibilidade as suas
ações e resultados para
a sociedade, ressaltando
a importância da agricultura familiar

Fortalecer o desenvolvimento rural e as políticas territoriais, com
participação social, potencializando as parcerias
nos três níveis de Governo
e a articulação e integração de políticas públicas

Programa de
Articulação Institucional
e Parcerias

Programa de Inteligência
Coorporativa

Programa Nacional
de Acesso à Terra

Programa de
Desenvolvimento Rural
Sustentável e Solidário

Programa de Integração
de Políticas Públicas

Programa de

Programa de
Desenvolvimento
de Pessoas

Comunicação Institucional
Programa de
Fortalecimento da
Agricultura Familiar

Programa de
Modernização de Gestão

Programa Internacional
de Agricultura Familiar

Programa de Promoção
da Autonomia das
Mulheres Rurais

Programa de
Valorização da
Juventude Rural

Programa de
Fortalecimento da Ater

Programa de Integração
Organizacional
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Programa de Fomento
à Comercialização e
Organização produtiva

programas estruturanteS

Promover a política de desenvolvimento do Brasil rural, a democratização do
acesso à terra, a gestão territorial da estrutura fundiária, a inclusão produtiva,
a ampliação de renda da agricultura familiar e a paz no campo, contribuindo
com a soberania alimentar, o desenvolvimento econômico, social e ambiental
do país.

Fortalecer e ampliar as
políticas de acesso à terra priorizando o público
beneficiário da SEAD e
promovendo a permanência do cidadão no
campo, a inclusão social
e cidadania
Promover a sucessão rural por meio de políticas
públicas integradas e específicas para a juventude
rural, ressaltando o acesso à terra, à inclusão produtiva e social, à educação
e à qualidade de vida

Aprimorar o monitoramento e avaliação das
políticas públicas, com
o objetivo de promover maior efetividade
por meio da integração
dos sistemas e dados da
Sead e do acesso a bases
de dados externas

OBJETIVOS DE GESTÃO

Ampliar o acesso da agricultura familiar aos mercados e fortalecer suas
organizações, implementando políticas públicas
para estimular e potencializar a comercialização da produção via associações e cooperativas
Fortalecer a agricultura
familiar por meio da promoção de sua identidade,
do acesso aos recursos e
às políticas de divulgação de sua importância,
promovendo o desenvolvimento
sustentável e
solidário

Promover o acesso à cidadania e a autonomia econômica das mulheres rurais, por meio de políticas integradas e da participação social

Promover uma gestão administrativa eficiente e eficaz,
assegurando a integração entre as áreas e unidades
descentra¬lizadas, viabilizando os recursos financeiros, materiais e humanos para o cumprimento das atribuições da Sead com valorização de seus profissionais

Promover o desenvolvimento sustentável da
agricultura familiar, por
meio do uso racional dos
recursos naturais, incentivando a produção de
alimentos saudáveis, de
energias renováveis e
práticas agroecológicas

objetivos finalísticos

Quadro 1 - Papéis complementares do monitoramento e da avaliação
Fonte: Kusek e Rist (2004). Tradução nossa.

MISSÃO

Evidencia os objetivos do programa

VISÃO
Ser reconhecido nacional e internacionalmente como ator fundamental na construção de um meio rural com equidade, com mais oportunidades de renda e vida,
mais humano, com inclusão produtiva e social e respeito ao meio ambiente

Planejamento Estratégico - SEAD 2017-2019

Planejamento Estratégico - SEAD 2017-2019

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de revisão do planejamento da Secretaria de Agricultura Família e Desenvolvimento Agrário propiciou a participação dos seus profissionais na elaboração deste Planejamento Estratégico, buscando promover uma gestão participativa,
a motivação dos colaboradores e a sinergia entre as diversas áreas e setores da organização.
A construção e seus encaminhamentos são frutos das expectativas e dos anseios dos colaboradores da Secretaria, que
vislumbram um órgão cada vez mais atuante e reconhecida pelos governos e pela sociedade, na excelência do cumprimento
sua importante função social.
O Planejamento Estratégico buscou resgatar lições aprendidas em suas versões anteriores, aprimorando a gestão da execução
de metas físicas e financeiras com o uso das ferramentas modernas de gestão.
Com a profissionalização da gestão, buscamos ampliar e aprimorar a captação, mensuração e consolidação de resultados que
constituem uma “Agenda Positiva da Secretaria” diante do poder público, da sociedade civil e do nosso público prioritário
os agricultores familiares.
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