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Realizações significativas
• Negociados junto ao governo brasileiro e organismos 

multilaterais de financiamento seis novos projetos de 
cooperação técnica e 13 revisões e acréscimos de projetos 
vigentes, totalizando uma mobilização de recursos externos 
de US$ 58.476.507,34 em temas prioritários das instituições 
nacionais e internacionais vinculados à agricultura familiar, 
à segurança alimentar e nutricional, a políticas públicas, 
ao acesso à água, ao cooperativismo, a cadeias produtivas, 
ao desenvolvimento territorial, à biodiversidade, à 
dessalinização e ao agronegócio.

• Parceria estabelecida com o governo da Alemanha e o 
Ministério da Agricultura do Brasil, por meio do Contrato 
de contribuição financeira com o Banco Alemão KFW no 
valor de 25,5 milhões de euros, para desenvolver o projeto 
“Inovação nas cadeias produtivas da agropecuária para a 
conservação florestal na Amazônia Legal”, com duração de 
cinco anos.

 
• Apoio técnico especializado ao Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento na consolidação da Plataforma 
de gestão agropecuária; na construção do Plano Brasil 
Livre de Peste Suína Clássica; e na definição da Estratégia 
regional para o combate à praga da banana, FOC-TR4”, 
com o objetivo de garantir a sanidade agropecuária e 
ampliar a produção e a comercialização dos setores agrícola 
e pecuário.

• Desenvolvido o Estudo hidrogeológico da borda leste da 
Bacia do Recôncavo (Aquífero São Sebastião), na busca 
de fontes alternativas subterrâneas para o abastecimento 
humano e industrial, o que beneficiará 4 milhões de 
habitantes no estado da Bahia. A abrangência do trabalho 
foi de aproximadamente 1.400 Km², com mais de 100 poços 
tubulares existentes pesquisados para atendimento da Região 
Metropolitana de Salvador.

• Capacitados mais de 1.400 agricultores familiares, 
extrativistas e membros de comunidades tradicionais, em 
parceria com o FIDA e governos estaduais, nas temáticas 
de Juventude rural, Gênero e Cadernetas agroecológicas, 
Rotas de aprendizagem, Boas práticas de convivência 
com o semiárido, Turismo rural, Agrofloresta e Inclusão 
socioprodutiva e acesso a mercados.

• Implementação de cinco Unidades de recuperação de 
áreas degradadas, beneficiando 150 famílias nos estados 
do Maranhão, Piauí e Bahia, e realização de 03 cursos do 
Programa Produtor de Água para 90 extensionistas em 
práticas de recuperação e conservação do solo, da água 
e da biodiversidade; captação e armazenamento de água; 
saneamento básico; eficiência energética e unidades de 
produção, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente.

• Implementado o Projeto Mais Bio de promoção e acesso 
de produtos nativos e tradicionais brasileiros em mercados 
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promissores, com o intuito de aumentar a participação 
dos agricultores familiares e comunidades tradicionais no 
comércio internacional, conectando mais de 1.500 atores 
sociais e públicos e a academia em diversas iniciativas de 
valorização e preservação da biodiversidade brasileira. Foram 
realizados encontros de experiências sensoriais, debates, 
aulas shows e pesquisas relacionados à temática do potencial 
da sociobiodiversidade no país.

• Implementado o sistema de reuso do tratamento de efluentes 
domésticos de baixo custo, em parceria com a Embrapa-
Hortaliças, para atendimento de pequenas comunidades rurais 
isoladas (população entre 250 e 500 pessoas), com déficit de 
saneamento, stress hídrico e vulnerabilidade alimentar, capaz 
de produzir efluentes com qualidade suficiente para o uso na 
irrigação de hortaliças.

• Jovens líderes agrícolas de 45 países capacitados em 
processos de liderança e inovação durante a Youth Ag 
Summit 2019, em parceria com a iniciativa privada, tendo 
como foco o aprimoramento de soluções e a busca de 
alternativas sustentáveis para segurança alimentar e inovação 
na agricultura, agregada ao alcance dos Objetivos de 
desenvolvimento sustentável.

• Realizado o Estudo de viabilidade técnica, econômica e 
ambiental de uma derivação interligando o Canal adutor do 
Eixo Norte (Trecho II) do PISF ao açude Condado, situado na 
bacia hidrográfica do Rio Piancó, que abrange 24 municípios, 
beneficiando aproximadamente 200.000 habitantes. O 
objetivo é reforçar o abastecimento de água bruta ao estado 
da Paraíba que possui restrições hídricas, com maior impacto 
nos períodos de seca extrema.


