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O Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) reconhece a importante con-
tribuição das mulheres do campo, das florestas e das águas para a produção de 
alimentos saudáveis, para a segurança e soberania alimentar e para o desenvol-
vimento rural sustentável e solidário do país.  

Para isto, o MDA, por meio da Diretoria de Políticas para Mulheres Rurais (DPMR), 
articulada com a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da Re-
pública (SPM/PR) e os demais ministérios e instâncias governamentais, tem im-
plementado e ampliado políticas públicas para as mulheres da agricultura fami-
liar, assentadas da reforma agrária, assentadas do crédito fundiário, mulheres 
extrativistas, mulheres das águas, pescadoras artesanais, indígenas, mulheres 
quilombolas, quebradeiras de coco, geraizeiras, mulheres faxinalenses, mulheres 
caiçaras, pantaneiras, mulheres pertencentes às populações de fundo e fecho de 
pasto, mulheres catadoras de mangaba, ciganas, pomeranas e retireiras do Ara-
guaia, em suas diferentes condições etárias. 

São políticas que garantem os direitos e o acesso à documentação, à terra, ao 
crédito, à organização produtiva, à produção agroecológica, aos serviços de 
assistência técnica e extensão rural, à comercialização e agregação de valor à 
produção, à participação na gestão, ao desenvolvimento territorial e à manu-
tenção da memória coletiva e dos conhecimentos tradicionais. 

Estas políticas estão afirmadas no Plano Nacional de Desenvolvimento Rural 
Sustentável e Solidário, aprovado pela Conferência Nacional que contou com 
50% de delegadas mulheres.

Por meio destas ações, buscamos construir um Brasil com igualdade entre mu-
lheres e homens.
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Autonomia e participação no 
desenvolvimento rural

Acesso a terra

Cidadania e particiação

Inclusão produtiva
•	Assitência	técnica
•	Organização	produtiva
•	Infraestrutura
•	Crédito	produtivo
•	Acesso	aos	mercados

•	Reforma	agrária
•	Crédito	fundiário
•	Ações	fundiárias

•	Documentação
•	Participação	social
•	Socialização	dos	cuidados

Rota das Políticas Públicas para  
Promoção da Autonomia das Mulheres Rurais

Perfil das Mulheres Rurais
As	mulheres	rurais	têm	importante	papel	na	agricultura	
familiar	e	camponesa.	Elas	são	responsáveis,	em	grande	
parte,	pela	produção	destinada	ao	autoconsumo	 fami-
liar	e	pelas	práticas	agroecológicas	e	de	reprodução	de	
sementes	crioulas,	garantindo	qualidade	de	vida	na	fa-
mília	e	na	sociedade	e	manejo	ambiental	adequado	às	
unidades	de	produção	familiares.

São	mais	de	14	milhões	de	mulheres	no	meio	rural,	re-
presentando	48%	da	população	destas	áreas.

Dados

•	 24,8%	das	mulheres		são	responsáveis	por	
famílias	(únicas	ou	conviventes)	(Censo,	
2010)

•	 34,1%	das	mulheres	com	16	anos	ou	mais	
que	não	possuem	rendimento	estão	no	meio	
rural	(Censo,	2010)

•	 A	razão	entre	o	rendimento	médio	das	
mulheres	ocupadas	em	relação	ao	dos	
homens	ocupados	no	meio	rural	é	72,7%	
(Censo,	2010)

•	 Mulheres	rurais	contribuem	com	42,4%	do	
rendimento	familiar	(Censo,	2010)

•	 12,68%	dos	estabelecimentos	têm	como	
responsáveis	as	mulheres	(Censo	Agro,	2006)

•	 16%	dos	estabelecimentos	da	Agricultura	
Familiar	têm	como	responsáveis	as	mulheres	
(Censo	Agro,	2006)
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o acesso à documentação civil, trabalhista e previdenciária 
é a porta de entrada para as demais políticas públicas!

Além	 da	 emissão	 de	 documentos,	 são	 realizadas	 ações	
educativas	relacionadas	às	políticas	públicas	e	aos	direitos	
das	mulheres	e	ofertados	serviços	de	recreação	infantil.

O	Programa	é	coordenado	pelo	Ministério	do	Desenvol-
vimento	Agrário	(MDA)	e	o	Instituto	Nacional	de	Coloni-
zação	e	Reforma	Agrária	(Incra),	e	a	sua	gestão	é	com-
partilhada	 por	 organismos	 governamentais	 estaduais,	
movimentos	e	organizações	sociais	representativos	das	
mulheres	rurais.

Como	acessar:	Para	participar,	é	preciso	se	informar	so-
bre	a	programação	dos	mutirões	divulgada	nos	sites	do	
MDA	(www.mda.gov.br),	do	Incra	(www.incra.gov.br),	e	
em	outros	meios	de	 comunicação	do	 governo	 federal.	
Você	também	pode	se	informar	em	seu	município.	Para	
isso,	consulte	as	equipes	estaduais	do	PNDTR,	na	Supe-
rintendência	 Regional	 do	 Incra	 e	Delegacia	 Federal	 do	
MDA	nos	estados.	No	dia	do	mutirão,	basta	comparecer	
ao	local	de	atendimento.

Execução 2004-2014

•	 6.503	mutirões	executados;

•	 4.793	municípios	atendidos;

•	 2.739.047	documentos	emitidos;

•	 1.354.019	mulheres	atendidas

Infraestrutura – Veículos

•	 22	unidades	móveis;

•	 27	pick	ups;

•	 26	vans;

•	 2	Lanchas	de	Apoio	ao	Desenvolvimento	
Agrário	(LADA)

Programa Nacional 
de Documentação da 
Trabalhadora Rural (PNDTR)
O	que	é:	O	Programa	Nacional	de	Documentação	da	Tra-
balhadora	 Rural	 (PNDTR)	 assegura	 às	 mulheres	 rurais	
o	acesso	à	documentação	civil	básica,	previdenciária	e	
trabalhista.	Mutirões	itinerantes	percorrem	todo	o	terri-
tório	nacional	e	emitem,	de	forma	gratuita,	os	seguintes	
documentos:	

•	 Carteira	de	Identidade	

•	 Cadastro	de	Pessoas	Físicas	(CPF)

•	 Carteira	de	Trabalho

•	 Inscrição	para	benefícios	previdenciários

•	 Inscrição	no	CadÚnico

•	 Inscrição	para	Declaração	de	Aptidão	ao	Pronaf	(DAP)

•	 Registro	para	acesso	à	Carteira	de	Pescadora
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Participação com igualdade!

Dados

•	 77	comitês	de	mulheres	nos	territórios	
articulados	nos	Territórios	da	Cidadania

•	 16	territórios	com	ações	específicas	para	
mulheres	por	meio	de	parcerias	com	
organizações	da	sociedade	civil

•	 65	territórios	selecionados	por	meio	de	
parcerias	com	instituições	de	ensino	superior	
para	serem	apoiados

derais	 de	 ensino	 superior	 no	 Programa	 Territórios	 da	
Cidadania.

A Política	de	Desenvolvimento	Territorial	também	conta	
com	apoio	a	projetos	de	infraestrutura,	garantindo	metas	
específicas	para	mulheres	e	destinando	40%	dos	recursos	
nos	editais	do	Proinf	para	atendimento	das	Mulheres.

A	 participação	 das	 mulheres	 é	 garantida	 também	 no	
Conselho	Nacional	de	Desenvolvimento	Rural	(Condraf)	
que,	por	meio	do	Comitê	de	Políticas	para	Mulheres	Ru-
rais,	constituído	por	representantes	de	órgãos	governa-
mentais	e	organizações	e	movimentos	sociais	de	mulhe-
res,	discute	as	estratégias	de	desenvolvimento	rural	com	
igualdade	de	gênero.

Como	acessar:	produtoras	rurais,	agricultoras	familiares,	
assentadas	 da	 reforma	 agrária,	 pescadoras	 artesanais,	
aquicultoras,	 silvicultoras,	 ribeirinhas,	 quilombolas,	 ex-
trativistas	 e	 indígenas	 podem	participar	 das	 instâncias	
de	gestão	dos	Colegiados	Territoriais,	especialmente	dos	
Comitês	ou	Câmaras	de	Mulheres.

ter autonomia é ter cidadania – ter cidadania é ter direito a decidir!

Gestão e Participação Territorial
Participação das mulheres no desenvolvimento territorial e rural

O	que	é:	São	desenvolvidas	ações	para	o	fortalecimento	
da	participação	das	mulheres	nos	territórios	e	na	agenda	
de	desenvolvimento	rural,	buscando	ampliar	o	acesso	às	
políticas	públicas	de	inclusão	social	e	econômica.	

Fortalecimento	 dos	 Comitês	 Territoriais	 de	 Mulheres:	
Nos	espaços	de	gestão	dos	Territórios	Rurais	e	da	Cida-
dania,	orienta-se	a	composição	paritária	entre	homens	
e	mulheres	nos	órgãos	colegiados.	Além	disto,	estimula-
se	 a	 formação	de	Comitês	 de	Mulheres,	 cujo	 trabalho	
busca	qualificar	o	acesso	a	políticas	públicas	e	atuar	com	
atividades	de	formação,	mobilização	e	articulação.

A	execução	destas	ações	ocorre	por	meio	da	parceria	
com	organizações	 de	mulheres	 e	 com	 instituições	 fe-
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Como acessar:

Para	lotes	já	titulados	–	a	mulher	deve	procurar	a	Supe-
rintendência	Regional	do	 Incra	para	solicitar	a	 inclusão	
de	seu	nome	no	Sistema	de	Informações	de	Projetos	de	
Reforma	Agrária	(SIPRA)	e	no	processo	administrativo	do	
lote.	Para	isto,	ela	deve	apresentar	os	documentos	pes-
soais	do	casal	(CPF,	RG,	Certidão	de	Nascimento,	Título	
de	 Eleitor)	 e	os	de	 regularização	 fundiária	 do	 assenta-
mento.	

Titulação	em	curso	–	a	mulher	deve	ir	à	Superintendên-
cia	 Regional	 do	 Incra	 para	 requerer	 a	 inclusão	 de	 seu	
nome	na	titularidade	do	lote,	no	processo	administrati-
vo	e	no	SIPRA,	apresentando	os	documentos	que	com-
provem	a	união	entre	ambos.

a posse legal da terra é fundamental para a inclusão econômica e 
social, criando condições de igualdade para as mulheres.

Aumento da presença das mulheres na 
Reforma Agrária

2003 2013
72%	de	mulheres,	sendo	
23%	chefes	de	família

24%	de	mulheres,	sendo	
13%	chefes	de	família

72%

24%

Reforma Agrária com Igualdade 
Acesso a Terra
Titulação conjunta obrigatória 

O	que	é:	garantia	do	direito	das	mulheres	a	serem	be-
neficiárias	da	reforma	agrária	em	situação	de	igualdade	
aos	homens.	A	inscrição	para	Relação	de	Beneficiários,	
para	Concessão	Real	de	Uso	e	para	Titulação	dos	lotes	da	
reforma	agrária	constituídos	por	um	casal	em	situação	
de	casamento	ou	união	estável	devem,	obrigatoriamen-
te,	ser	emitidos	em	nome	do	homem	e	da	mulher.

No	 caso	 de	 separação	 ou	 dissolução	 do	 casamento	 e	
união	estável,	o	lote	ficará	com	a	mulher	se	ela	mantiver	
a	guarda	dos	filhos(as).

No	Programa	Nacional	de	Reforma	Agrária,	as	mulheres	
chefes	de	família	têm	prioridade	na	classificação	de	be-
neficiários.

23%13%
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Inclusão Produtiva na Reforma Agrária
Para	 operacionalizar	 as	 novas	modalidades	 de	 crédito	
na	Reforma	Agrária,	o	Incra	iniciou	um	recadastramen-
to	das	famílias	por	meio	da	Sala	da	Cidadania.	Ela	pode	
ser	acessada	pelo	site	do	Incra	ou	na	Superintendência	
Regional.

Outras Ações de  
Inclusão Produtiva na 
Reforma Agrária

Dados

•	 Entre	2008	e	2013,	foram	celebrados	mais	
de	18	mil	contratos,	com	investimento	
aproximado	de	R$	46,6	milhões;

•	 Em	2014,	com	nova	proposta	de	crédito	
na	reforma	agrária,	o	Apoio	Mulher	foi	
transformado	em	Fomento	Mulher,	passando	
a	operar	por	meio	de	um	cartão	e	com	
rebate	de	até	80%.	

As	mulheres	 da	 Reforma	 Agrária	 contam	 com	 apoio	 à	
produção	 por	 meio	 de	 uma	modalidade	 específica	 do	
crédito	instalação	APOIO	MULHER.		Com	a	nova	política	
de	crédito	na	reforma	agrária,	ele	passou	por	ajustes	e	
foi	denominado	FOMENTO	MULHER.

Fomento Mulher

O	que	é:	É	uma	modalidade	do	Crédito	 Instalação	que	
tem	como	objetivo	promover	a	inserção	e	a	participação	
das	mulheres	na	dinâmica	produtiva	e	econômica,	bem	
como	contribuir	para	a	igualdade	entre	mulheres	e	ho-
mens	no	meio	rural.	

Como	 acessar:	 O	 valor	 deste	 crédito	 é	 desembolsado	
em	parcela	única	e,	para	acessá-lo,	as	mulheres	assen-
tadas	precisam	da	ATER	para	elaboração	de	um	projeto.		
O	projeto	deve	ser	encaminhado	para	a	Superintendên-
cia	Regional	do	Incra	para	análise.	

O	Incra	também	oferece	outras	ações	de	inclusão	e	de-
senvolvimento	da	produção	às	quais	as	mulheres	podem	
acessar:

•	 Assistência	Técnica	e	Extensão	Rural

•	 Programa	de	Agroindustrialização	Terra	Forte

•	 Programa	de	Agroindustrialização	Terra	Sol

Como	acessar:	Procurar	as	Superintendências	Regionais	
do	Incra.	
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Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF)
O	que	é: a	Titulação	Conjunta	do	PNCF	é	a	garantia	do	direito	das	mulheres	ao	título	dos	 imóveis	rurais.	No	Programa,	
também	foi	garantida	a	escrituração	conjunta	quando	os	mutuários	e	as	mutuárias	constituírem	um	casal	em	situação	de	
casamento	ou	união	estável.		

O	Programa	Nacional	de	Crédito	Fundiário	(PNCF)	é	uma	política	complementar	de	reforma	agrária	que	financia	a	aquisição	
de	imóveis	rurais	que	não	podem	ser	desapropriados	para	exploração	em	regime	de	economia	familiar	por	trabalhadores	e	
trabalhadoras	rurais	sem	terra	ou	com	pouca	terra.	

As	propostas	do	PNCF	para	grupos	de	mulheres	também	apresentam	benefícios	em	termos	de	bônus.

Como	acessar:	Procurar	a	Secretaria	Reordenamento	Agrário	do	MDA	ou	uma	Unidade	Credenciadora	do	PNCF	no	Estado.

ter segurança sobre a propriedade da terra é ter meios para produzir!
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Fortalecendo a autonomia e organização econômica!

Diretrizes

•	 Promoção	da	igualdade	de	gênero;

•	 Economia	feminista	e	solidária;

•	 Sistemas	de	produção	sustentáveis	e	
segurança	alimentar;

•	 Geração	de	renda	e	agregação	de	valor;

•	 Raça	e	etnia;

•	 Gestão	econômica;

•	 Redes	de	grupos	de	produção;

•	 Rede	socioassistencial;

•	 Participação	e	controle	social.

Principais Ações

•	 Identificação	e	mapeamento	das	
organizações	produtivas	de	mulheres;

•	 Formação	de	políticas	públicas	–	Crédito,	
ATER/ATES	e	PAA,	entre	outras	–	para	o	
fortalecimento	das	organizações;	

•	 Capacitação	sobre	elaboração	de	projetos;	

•	 Estudos	sobre	o	acesso	às	políticas	de	apoio	
à	produção	e	à	comercialização;	

•	 Apoio	à	realização	de	Feiras	da	Economia	Fe-
minista	e	Solidária	Estaduais	e/ou	Territoriais;	

•	 Financiamento	de	ações	voltadas	ao	
apoio	à	gestão,	à	agregação	de	valor	e	à	
comercialização.

•	 13.392	grupos	produtivos	de	mulheres	rurais	
identificados

•	 120	projetos	apoiados

•	 Mais	de	138	mil	mulheres	rurais	beneficiadas

Programa de Organização 
Produtiva de Mulheres Rurais 
(POPMR)
O	que	é:	O	Programa	de	Organização	Produtiva	de	Mu-
lheres	Rurais	(POPMR)	tem	por	objetivo	fortalecer	as	or-
ganizações	produtivas	das	trabalhadoras	rurais,	incenti-
vando	a	troca	de	informações,	conhecimentos	técnicos,	
culturais,	organizacionais	de	gestão	e	comercialização.

Como	 acessar:	 São	 realizados	 Chamamentos	 Públicos	
divulgados	 no	 site	 do	 Ministério	 do	 Desenvolvimento	
Agrário.	Há	 três	modalidades	de	apoio:	Redes,	Grupos	
Produtivos	de	Mulheres	e	Feiras.
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Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER)
Desde	2013,	os	Chamamentos	Públicos	de	ATER	destina-
dos	a	agricultores	e	agricultoras	familiares	devem	aten-
der,	obrigatoriamente:

•	 50%	de	mulheres	no	público	beneficiários

•	 30%	dos	recursos	para	atividades	específicas	com	
mulheres

•	 Oferta	de	“espaço	criança”	para	as	atividades	
coletivas

•	 Composição	mínima	de	30%	de	mulheres	nas	
equipes	técnicas

Dados

•	 ATER	Mista	-	As	mulheres	representaram	55%	
do	público	beneficiário	dos	serviços	de	ATER	
da	Agricultura	Familiar	em	2014	(*excluídos	
a	reforma	agrária	e	a	ATER	Setorial.	Fonte:	
SIATER,	novembro,2014).

•	 ATER	Mulheres	-	Mais	de	59	mil	mulheres	
receberam	Ater	Setorial	para	Mulheres	entre	
2004	e	2014.

comercialização	e	fortalecimento	dos	empreendimentos	
econômicos;	e	apoiar	a	articulação	em	rede	dos	atores	e	
das	atrizes	envolvidos	nesta	política.

Como	 acessar:	 As	 entidades	 devem	 se	 candidatar	 aos	
Chamamentos	 Públicos	 lançados	 e	 divulgados	 no	 site	
do	MDA.	As	mulheres	rurais	podem	ser	 informar	junto	
às	Delegacias	Federais	do	MDA	e	à	Diretoria	de	Políticas	
para	Mulheres	Rurais	do	MDA	sobre	a	existência	de	pro-
jetos	de	ATER	em	sua	comunidade	ou	Território	Rural.

O	que	é:	a	Assistência	Técnica	e	Extensão	Rural	oferta	ser-
viços	e	assessoria	técnica	destinados	à	orientação	da	pro-
dução	agrícola	e	não	agrícola	diretamente	nas	comunida-
des	 rurais	 e	 assentamentos	 da	 reforma	agrária.	 A	ATER		
atua	na	orientação	para	a	produção;	em	projetos	de	aces-
so	aos	Créditos	produtivos;	em	projetos	de	comercializa-
ção	para	o	Programa	de	Aquisição	de	Alimentos	(PAA)	e/
ou	Programa	de	Alimentação	Escolar	(PNAE),	entre	outros.

Como	Acessar:	 As	 entidades	 devem	 se	 candidatar	 aos	
Chamamentos	Públicos	lançados	e	divulgados	no	site	do	
MDA	e	Incra.

Assistência Técnica e Extensão Rural para Mulheres (ATER Mulheres) 

O	que	é:	a	Política	Nacional	de	Assistência	Técnica	e	Ex-
tensão	Rural	(PNATER)	passou	a	contar	com	uma	Política	
Setorial	de	Assistência	Técnica	e	Extensão	Rural	 (ATER)	
para	as	Mulheres	no	ano	de	2004.

A	 ATER	 para	 Mulheres	 tem	 como	 objetivos:	 fortalecer	
a	 organização	 produtiva;	 promover	 a	 agroecologia	 e	 a	
produção	de	base	ecológica;	ampliar	o	acesso	às	políticas	
públicas,	especialmente	àquelas	voltadas	para	a	produção,	
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Crédito para as Mulheres
Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar – Pronaf Mulher

O	que	é:	uma	linha	de	Pronaf	específica	que	tem	como	
objetivo	reconhecer	e	estimular	o	trabalho	das	mulheres	
rurais	na	agricultura	familiar	e	nos	assentamentos	da	re-
forma	agrária. Com	esse	crédito,	as	trabalhadoras	rurais	
têm	 mais	 oportunidades	 para	 desenvolver	 atividades	
agrícolas	e	não	agrícolas.	

Para	facilitar	o	acesso,	a	Declaração	de	Aptidão	ao	Pro-
naf	(DAP)	tem	dupla	titularidade	para	homens	e	mulhe-
res	em	situação	de	casamento	ou	união	estável.		

•	 58%	das	DAPs	são	titularidade	conjunta

•	 20%	das	DAPs	são	titularidade	única	feminina

•	 22%	das	DAPs	são	titularidade	única	masculina

Dados

•	 Mais	de	46	mil	contratos	entre	2003	e	2013,	
com	investimento	de	mais	de	R$	359	milhões		
no	Pronaf	Mulher.

•	 Mais	de	47%	do	total	de	contratos	efetivados	
pelas	mulheres	no	microcrédito	produtivo,	re-
presentando	mais	de	400	mil	acessos	em	2013.

•	 27%	de	mulheres	no	total	de	contratos	
efetivados	no	Plano	Safra	da	Agricultura	
Familiar	de	2013/2014.

Como	acessar:	As	interessadas	precisam	obter	apoio	da	
ATER	para	elaborar	um	projeto	técnico	e	apresentá-lo	a	
uma	instituição	financeira.

Importante:	O	Pronaf	é	uma	linha	de	crédito	destinada	à	Unidade	de	Produção	Familiar,	ou	seja,	da	famí-
lia.	Portanto,	o	contrato	assinado	por	algum	membro	da	família	considera	a	capacidade	de	pagamento	
de	todos.	Por	isto,	é	importante	que	as	mulheres	participem	da	decisão	sobre	todas	as	linhas	do	Pronaf.
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Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)
Como	acessar:	Devem	ser	elaboradas	propostas	técnicas	
de	 acordo	 com	 a	modalidade	 pretendida.	 Este	 serviço	
pode	ser	ofertado	pela	ATER.	O	projeto	deve	ser	apre-
sentado	à	Companhia	Nacional	de	Abastecimento	(CO-
NAB)	do	Estado	para	análise	e	contratação.

ampliando a participação nas compras públicas!

O	que	é:	o	Programa	de	Aquisição	de	Alimentos	 (PAA)	
foi	 criado	em	2003	para	 fortalecer	e	garantir	a	comer-
cialização	de	produtos	da	agricultura	familiar,	estabele-
cendo	regras	diferenciadas	para	a	sua	participação	nas	
compras	públicas.

A	 participação	 das	 mulheres	 deverá	 ser	 considerada	
prioridade	 na	 seleção	 e	 execução	 de	 propostas.	 A	 Re-
solução	44/2011	assegurou	que,	no	mínimo,	cinco	por	
cento	(5%)	da	dotação	orçamentária	do	PAA	seja	para	as	
organizações	de	mulheres	ou	organizações	mistas	com	
participação	mínima	de	setenta	por	cento	(70%)	de	mu-
lheres	em	sua	composição.	

Além	 disto,	 as	 modalidades	 do	 PAA	 asseguram	 cotas	
para	atendimento	de	mulheres,	sendo:	40%	na	modali-
dade	Compra	com	Doação	Simultânea	e	Compra	Direta	
Local	e	30%	na	Modalidade	CPR-Estoque.	

Percentual de contratos com mulheres no PAA 
em relação ao total de contratos

2011 2012 2013 2014

27,25%

47,26%
33,8%

49,57%

Fonte:	PAA	DATA	(jan/2015)	/	Obs:	Dados	PAA	CONAB	-	MDA	e	MDS
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Mulheres e Agroecologia
O	reconhecimento	e	a	valorização	do	protagonismo	das	
mulheres	na	produção	orgânica	e	de	base	agroecoló-
gica	foram	consolidados	no	Plano	Brasil	Agroecológico	
–	Plano	Nacional	de	Agroecologia	e	Produção	Orgânica	
(Planapo).

O	 Plano	 Brasil	 Agroecológico	 conta	 com	 18	 iniciativas	
exclusivas	 para	 as	 mulheres,	 distribuídas	 em	 4	 eixos,	
dentre	os	quais	16	estão	sob	responsabilidade	do	MDA.	
Dentre	estas,	destacam-se	os	Chamamentos	específicos	
de	ATER	e	as	Chamadas	do	Programa	de	Apoio	à	Organi-
zação	Produtiva	de	Mulheres	Rurais.

Como	acessar:	por	meio	das	Chamadas	Públicas	de	ATER	
Agroecologia,	 disponibilizadas	 e	 divulgadas	 no	 site	 do	
MDA.

Dados

•	 As	chamadas	de	ATER	Agroecologia	garantem	
em	seus	editais	o	atendimento	prioritário	de	
no	mínimo	50%	de	mulheres	para	o	conjunto	
das	ações	a	serem	realizadas,	contando	com	
30	%	dos	recursos.

•	 66	projetos	foram	contratados	nas	Chamadas	
de	ATER	Agroecológica	entre	2013	e	2014

•	 42.500	mulheres	foram	beneficiadas	pelas	
Chamadas	de	ATER	Agroecologia	no	período	
2013-2014	

•	 As	mulheres	representaram	42%	do	
público	atendido	pelas	Chamadas	de	ATER	
Agroecologia	em	2013,	e	56%	em	2014.

Fonte:	DATER/SAF,	2014
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Apoio a estudos e pesquisas
O	MDA,	por	meio	da	Diretoria	de	Políticas	para	Mulheres	
Rurais	 (DPMR)	 e	 do	 Núcleo	 de	 Estudos	 Agrários	 e	
Desenvolvimento	 Rural	 (NEAD),	 tem	 estimulado	 a	
produção	e	difusão	de	pesquisas	 e	estudos	que	 visam	
refletir	sobre	a	promoção	dos	direitos	igualitários	entre	
mulheres	e	homens	no	meio	rural.	

São	 ações	 que	 articulam	 outros	 órgãos	 do	 governo	
federal,	 movimentos	 de	 mulheres	 e	 instituições	 de	
ensino	superior.	Dentre	essas	ações,	destacam-se:

•	 O	Prêmio	Margarida	Alves	de	Estudos	Rurais	

•	 Chamadas	e	Editais	de	Pesquisa	em	parceria	com	
a	Secretaria	de	Políticas	para	as	Mulheres	da	
Presidência	da	República	(SPM/PR)	e	o	Ministério	de	
Ciência,	Tecnologia	e	Inovação	(MCTI),	por	meio	do	
Conselho	Nacional	de	Desenvolvimento	Científico	e	
Tecnológico	(CNPq)

Estudos e Pesquisas recentes

•	 Mulheres	na	ATER	(2014)

•	 Mulheres	no	Pronaf	(2014-2015)

•	 Ausência	e	Acesso	à	Documentação	(2014-
2015)

•	 Indicadores	de	Gênero	(2014-2015)

•	 Estatísticas	Agropecuárias	(2012-2015)

•	 Políticas	para	Mulheres	na	Reforma	Agrária	
(2013-2015)

•	 Termos	de	Referência	para	estudos	no	âmbito	do	
Programa	de	Organização	Produtiva	de	Mulheres	
Rurais
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Articulação Internacional 
As	 Políticas	 para	Mulheres	 Rurais	 também	 compõem	 a	
agenda	de	Cooperação	Internacional	do	MDA.	Dentre	elas,	
destacam-se:	a	Reunião	Especializada	da	Agricultura	Fami-
liar	do	Mercosul	(REAF),	a	Comunidade	de	Países	de	Língua	
Portuguesa	(CPLP)	e	a	Comunidade	de	Estados	Latinoame-
ricanos	e	Caribe	e	relação	com	a	Centro	América	(CELAC).

Na	REAF,	o	Grupo	de	Trabalho	de	Gênero	tem	o	objetivo	
de	 auxiliar	 os	 países-membros	 do	Mercosul	 a	 promo-
ver	o	acesso	 igualitário	das	mulheres	à	 terra,	o	acesso	
à	documentação	civil	e	trabalhista	e	promover	uma	po-
lítica	especial	de	crédito.	Objetiva-se	superar	diferenças	
regionais	 e	 reafirmar	 orientações	 e	 diretrizes	 comuns	
sobre	a	defesa	 igualdade	entre	mulheres	e	homens	na	
agricultura	familiar	na	região.

A	I	Conferência	de	Mulheres	Rurais	da	América	Latina	e	
Caribe,	realizada	em	2014	no	Brasil,	também	contribuiu	

para	 consolidar	 importante	 espaço	 de	 articulação	 no	
âmbito	da	CELAC	e	fortalecer	as	ações	na	REAF.

Dados

•	 A	América	Latina	e	Caribe	contam	com	
121	milhões	de	pessoas	no	meio	rural,	que	
representam	20%	da	população	total.	Destas,	
48%	são	mulheres	e	20%	pertencem	aos	
povos	indígenas.	(FAO,	2014)

•	 Apesar	dos	esforços	recentes,	até	30%	dos	
títulos	de	terra	estão	no	nome	das	mulheres.	
Elas	acessam	menos	de	10%	dos	créditos	
produtivos	disponíveis	e	5%	da	Assistência	
Técnica.	(FAO,	2014)
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