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Apresentação

O Plano Municipal da Agricultura Familiar e dos Povos 
Indígenas (PMAFI) do município de Querência é um 
planejamento municipal pioneiro em Mato Grosso, 

que segue as diretrizes do Plano Estadual da Agricultura 
Familiar (PEAF - MT), elaborado pela Secretaria Estadual 
de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários (SEAF).

O PMAFI de Querência se constitui em um conjunto de 
ações necessárias para o fortalecimento da Agricultura 
Familiar e Indígena que foram elaboradas de forma 
participativa, envolvendo diversas instituições e os 
agricultores familiares e indígenas do município. 

A construção do PMAFI foi liderada pelo Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS) 

as comunidades de base familiar e indígena. Ao todo, 323 
pessoas participaram da construção do PMAFI que ocorreu 
entre os meses de dezembro de 2017 a março de 2018.

O PMAFI é um documento que orienta a execução das 
políticas públicas da Agricultura Familiar e possibilita o 
planejamento orçamentário da gestão municipal para 
atender às demandas da Agricultura Familiar e Indígena 
de maneira mais adequada à realidade. Ele também 
possibilita que todas as instituições públicas e privadas, 
assim como organizações da sociedade civil, possam 
atuar de forma direcionada e integrada para a promoção 
e fortalecimento da Agricultura Familiar e dos Povos 
Indígenas do município de Querência.

Ao todo foram propostas 259 ações necessárias para o 
fortalecimento da Agricultura Familiar e Indígena. Essas 
ações estão organizadas em seis eixos estratégicos, 

a saber: Produção Sustentável, Agregação de Valor e 
Comercialização, Assistência Técnica e Extensão Rural, 
Regularização Fundiária e Ambiental, Governança e 
Infraestrutura e Serviços.

Esse documento busca compartilhar o processo de 
construção do PMAFI de Querência, incluindo: os arranjos 
institucionais, a mobilização do apoio local necessário, os 
resultados das demandas construídas e os aprendizados 
dessa experiência. Com isso, o documento busca não 
apenas disseminar a experiência pioneira do PMAFI 
de Querência, mas também contribuir para que os 
demais municípios de Mato Grosso possam se inspirar 
a desenvolver e aprimorar seus Planos Municipais de 
Agricultura Familiar e Povos e Comunidades Tradicionais.

A primeira parte deste material traz uma apresentação 
do PEAF - MT e as motivações para sua elaboração e a 
legislação que o embasa. Após essa introdução, o material 
apresenta uma breve contextualização das características 
da Agricultura Familiar e dos Povos Indígenas de Querência 
e como o PMAFI foi construído, incluindo uma linha do 

A partir daí, é apresentada a matriz do planejamento, 
contendo as seguintes informações: eixos estratégicos, 
diretrizes e ações prioritárias, os resultados esperados 
do PMAFI, os próximos passos para a operacionalização 
do PMAFI, e uma sugestão de passos importantes para a 
construção de outros PMAFs em Mato Grosso.
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Contextualização: o Plano da Agricultura 
Familiar de Mato Grosso

O PEAF - MT1 é voltado aos agricultores e 
agricultoras familiares do Estado, assim como 
aos Povos e Comunidades Tradicionais (PCTs) 

inclusos neste segmento. O PEAF MT foi lançado no ano 
de 2017 pela Secretaria Estadual de Agricultura Familiar 
e Assuntos Fundiários (SEAF) e é fruto de um novo 
olhar do Governo do Estado para esse segmento social 
e econômico, num esforço de construção de políticas 
públicas de forma participativa.

O PEAF - MT representa um instrumento de aplicação da 
Política Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável 

com orientações para reformulação do Planejamento 
Estratégico do Governo. Ele também busca contribuir com 
a criação do Sistema Estadual Integrado da Agricultura 
Familiar (SEIAF). Ou seja, trata-se de um Plano de 
diretrizes estratégicas para a Agricultura Familiar no 
Estado de Mato Grosso.

O PEAF - MT considera as propostas oriundas de 
diversos eventos e estudos sobre Agricultura Familiar 
e Desenvolvimento Rural Sustentável, em especial 
a Conferência Estadual de Desenvolvimento Rural 
Sustentável realizada em 2013. As propostas foram 
discutidas e validadas com o público e as entidades 
representativas da sociedade civil e do poder público em 
oito Encontros Regionais realizados entre fevereiro a abril 
de 2017, que mobilizaram 880 participantes oriundos de 99 
municípios de Mato Grosso.

As propostas foram organizadas em cinco eixos 
estratégicos, a saber: Produção Sustentável; Agregação 
de Valor e Comercialização; Assistência Técnica e 
Extensão Rural; Regularização Ambiental e Fundiária 
e Governança e Controle Social. Esses eixos principais 
abordam de forma transversal outros temas como 
Relações de Gênero, Juventude e Sucessão Rural, Povos 
e Comunidades Tradicionais (PCTs), Economia Solidária e 
Segurança Alimentar e Nutricional. 

O PEAF é também um importante instrumento para a 
consolidação da Estratégia Produzir, Conservar e Incluir 
(PCI), do Programa REM de Mato Grosso e do Programa 
Mato-Grossense de Municípios Sustentáveis (PMS). Essas 

Agricultura Familiar e PCTs, onde o PEAF se constitui na 
principal ferramenta de ordenamento das ações e metas 
previstas por essas iniciativas.

A participação social foi um elemento determinante para a 
construção do PEAF - MT. A participação social é também 
um pilar importante para a gestão e para o processo 
de monitoramento da execução das ações prioritárias 
do Plano, daí a importância do Conselho Estadual de 
Desenvolvimento Rural Sustentável – CEDRS/MT no 
monitoramento e avaliação do PEAF.

O PEAF - MT aponta para um planejamento estratégico 
de governo baseado na realidade territorial das diferentes 
regiões do Estado. Esse processo considera as 

Familiar com os biomas Amazônia, Cerrado e Pantanal, 
e as necessidades e anseios sociais das comunidades 
envolvidas. Além disso, deve ser capaz de transformar 

1. Saiba mais sobre o PEAF – MT em http://ipam.org.br/bibliotecas/cartilha-
plano-estadual-da-agricultura-familiar-de-mt/ e http://www.seaf.mt.gov.br/peaf

1
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essas necessidades e anseios em políticas públicas que 
produzam resultados na sociedade, dando respostas 
efetivas aos problemas que pretende enfrentar. 

Nesse contexto, o PEAF se baseia em um processo de 
descentralização da gestão estadual para os territórios e 
municípios, tornando importante a elaboração de Planos 
Municipais da Agricultura Familiar (PMAFs) que realizem 
a integração das ações do poder público entre as esferas 
estadual e municipal. Assim, os PMAFs possibilitarão 
que os municípios organizem suas demandas, ações 
e orçamentos necessários para atender ao público da 
Agricultura Familiar e dos PCTs de forma alinhada e 
integrada ao PEAF – MT.

É importante reforçar a integração dos PCTs ao público da 
Agricultura Familiar. Por isso, as siglas como a do próprio 
PEAF não se limitam aos agricultores e agricultoras 
familiares, mas incluem também os PCTs como previsto 

2. 

2. Essa Lei dá diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura 
Familiar e Empreendimentos Familiares.

CONTEXTUALIZAÇÃO: O PL ANO DA 
AGRICULTUR A FAMILIAR DE MATO GROSSO
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O Plano Municipal de Agricultura Familiar 
e Indígena de Querência

Em março de 2017 Querência recebeu um dos 
Encontros Regionais para construção do PEAF 
– MT realizados pela SEAF. A oportunidade para 

a elaboração do PMAFI surgiu no lançamento do PEAF 
MT, em agosto de 2017, onde se iniciou uma articulação 
entre SEAF, Prefeitura Municipal de Querência através da 
Secretaria Municipal de Agricultura, Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS) e Instituto de 
Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM). 

SEAF, Secretaria Municipal de Agricultura de Querência, 
CMDRS, CEDRS, IPAM e Fundação André e Lucia Maggi 
(FALM) para a construção do PMAFI de Querência. 
Após pactuação do plano de trabalho pelo CMDRS para 
construção do Plano, foi realizada uma reunião ampliada 
com diversas instituições que atuam de forma direta e 
indireta com a Agricultura Familiar e Povos Indígenas 
no município. Nessa ocasião, formou-se um Grupo de 
Trabalho (GT) que se comprometeu com a condução do 
processo de construção do Plano.

A  ilustra os níveis de articulação entre instituições 
nas esferas estadual e local, do poder público, da 
sociedade civil e do segundo setor. Esses arranjos 
aconteceram em níveis de planejamento estratégico, para 
desenho da proposta de construção do PMAFI e pactuação 
da cooperação, em nível tático para o alinhamento do 
que foi estruturado estrategicamente com as ações que 
foram desenvolvidas em nível local, e em nível operacional, 
entre as instituições locais para a realização das ações 
necessárias para a construção do PMAFI.

2

Instituições relacionadas com a agricultura familiar  
e povos indígenas de Querência e suas interrelações

GT PMAFI
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É importante ressaltar que o grupo de trabalho 

por representantes das diversas instituições locais, 
demonstrando a grande mobilização realizada para a 
construção do PMAFI. As seguintes instituições formaram 
o GT PMAFI:

 Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável;

 Secretaria Municipal de Agricultura;

 Vigilância Sanitária (Secretaria Municipal de Saúde);

 EMPAER (Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência 
e Extensão Rural);

 Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR);

 SICREDI;

 IPAM.

O PL ANO MUNICIPAL DE AGRICULTUR A FAMILIAR 
E INDÍGENA DE QUERÊNCIA

Figura 1. Arranjo interinstitucional para construção do 1o PMAFI do estado de Mato Grosso

CEDRS
SEAF
IPAM
FALM

GT PMAFI

CMDRS e 
Secretaria 

Agricultura

Planejamento estratégico

Articulação interinstitucional em 
âmbito estadual e local do poder 
público e sociedade civil, para 
desenho da estratégia de construção 
do 1° PMAFI de Mato Grosso.

Planejamento operacional

Articulação entre instituições em 
âmbito local, do poder público, 
sociedade civil e do segundo setor 
para operacionalização das ações 
para construção do PMAFI.

Validação do PMAFI por todas 
as instituições envolvidas 

Planejamento tático

Articulação interinstitucional 
para alinhamento das ações de 
construção do PMAFI de acordo com 
o planejamento estratégico.
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A agricultura familiar e os 
povos indígenas de Querência

Querência se situa na região do Médio Araguaia, 
a 927 km da capital, fazendo parte do Consórcio 
Intermunicipal do Médio Araguaia (CODEMA). 

Faz parte do bioma Amazônia e possui comunidades 
assentadas da reforma agrária distribuídas em cinco 
assentamentos que juntos possuem 1.211 lotes3. Existem 
também 419 chácaras, ou estabelecimentos de até quatro 

Agricultura Familiar (EAFs)4. O município possui 40,8% 
de seu território composto por Terras Indígenas, através 
de parte do Território Indígena do Xingu (TIX) e a Terra 
Indígena Wawi, que juntos abrigam 28 aldeias e 10 etnias 
com aproximadamente 1.734 pessoas5.

As comunidades indígenas presentes no município 
possuem associações que desempenham importante 
papel na representação dos Povos Indígenas do TIX, como 
a Associação Terra Indígena do Xingu (ATIX), responsável 
pelo projeto de produção de mel orgânico através do 
Sistema Participativo de Garantia (SPG) do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 
Atualmente, este é o único produto de origem animal com 
selo do Serviço de Inspeção Federal (SIF) no município 
de Querência, o que possibilitou sua comercialização 
em outros estados além de Mato Grosso. A Associação 

Indígena Kisêdjê (AIK) participa da produção de mel 
orgânico e desenvolve outros projetos produtivos como 
a produção de óleo, castanhas, hidratante e sabonete de 
pequi, a produção de pimenta pelas mulheres, além da 
experiência na consorciação de pasto com pequi em uma 
área reintegrada à comunidade recentemente e que se 
tornou referência na região. 

Já para a Agricultura Familiar, a produção de alimentos 
é distribuída entre agricultura, bovinocultura de corte 
e leiteira, criação de pequenos animais, piscicultura, 
culturas agrícolas como a da pupunha e outras6. 

Tanto os Povos Indígenas e as famílias agricultoras 
convivem com a principal atividade econômica do 
município, a produção de grãos, com grande destaque para 
a soja e os impactos que sua monocultura causa às áreas 
limítrofes de produção de base familiar e áreas indígenas. 

3

da Agricultura Familiar de Mato Grosso. 

acordo com seus atendimentos.

Figura 2. Localização de Querência

Design: André Gonzalez.



A AGRICULTUR A FAMILIAR E OS POVOS 
INDÍGENAS DE QUERÊNCIA

Apesar das adversidades, as famílias persistem na 
produção de alimentos e as instituições envolvidas 
neste campo de atuação buscam apoio para ultrapassar 
dificuldades como: adequações de ordem sanitária, 
organizações locais/associações enfraquecidas, 
assistência técnica e acesso ao crédito limitados, 
baixa produtividade e a distância da cidade, entre 70 a 
140 quilômetros da sede do município. Por outro lado, 
o mercado demanda a produção familiar através dos 
estabelecimentos comerciais, das políticas de compras 
públicas como o Programa Nacional de Alimentação 
Escolar e o Programa de Aquisição de Alimentos, e 
ainda grandes empresas para a alimentação de seus 
funcionários. 

familiar e no enfraquecimento de suas organizações, 

produtivos para diminuir custo de produção ou para ganhar 
escala e fortalecer a comercialização. As organizações 
locais estão enfraquecidas, sem renovação de quadros, 

comum, sensibilizar e mobilizar as famílias, e sofrendo com 
a ausência de ferramentas de gestão adequadas.

PRINCIPAIS CADEIAS PRODUTIVAS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR E POVOS INDÍGENAS 
DE QUERÊNCIA

Neste cenário, é essencial a mobilização conjunta das 
famílias para legitimar suas demandas junto ao poder 
público e também para pensar os projetos produtivos nas 
comunidades, as possibilidades de arranjos que permitam 
acessar assistência técnica e crédito adequado às suas 
realidades, diminuir o custo de produção, ganhar escala 

apropriadas à produção familiar e fortalecer a 
comercialização local em estabelecimentos comerciais, 
programas governamentais de compras públicas e 
compras institucionais.

estabelecimento de projetos produtivos viáveis do ponto de 
vista socioambiental, o PMAFI é uma importante ferramenta, 
pois garantiu em sua construção que as famílias e Povos 
Indígenas possam realizassem proposições, que participem 
ativamente da governança e controle social das ações, e 
contribuam para o fortalecimento do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural Sustentável.
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A construção do PMAFI foi conduzida através de 
nove oficinas, três contemplando três diferentes 
etnias presentes no território municipal, uma 

oficina em cada um dos cinco assentamentos e uma 
oficina com os chacareiros. 

março de 2018. Esse calendário se estendeu em função da 
ausência de veículos disponíveis para os deslocamentos 
necessários à mobilização, organização e realização 
dos encontros, e só foi possível a partir do arranjo com 
outras secretarias municipais e da locação posterior 
de um veículo. Em especial, a Secretaria Municipal de 
Assistência Social e o Instituto Socioambiental (ISA) foram 
fundamentais para viabilizar a logística de mobilização e 

As ações para a construção do PMAFI foram propostas 
de forma participativa, entendendo que esta forma de 
construção gera soluções coletivas que mobilizam as 
partes interessadas na execução e no monitoramento de 
resultados, fortalecendo o importante controle social das 
ações contidas no Plano. 

Os encontros de construção se iniciaram resgatando 
as ações desenvolvidas em Querência como o Encontro 
Regional para a construção do PEAF, o processo que 
culminou na elaboração do PEAF e indicação para a 
construção do PMAFI em Querência. 

Nas comunidades indígenas, foi realizado um recorte com 
as diretrizes relacionadas à temática dos Povos Indígenas, 
além da consulta ao Plano de Gestão do Território Indígena 

do Xingu e do Protocolo de Consulta dos Povos do 
Território Indígena do Xingu.

Após os Encontros de Construção, o GT PMAFI 
sistematizou as propostas de forma a garantir que o Plano 

CMDRS em reunião extraordinária realizada em 15 de 
junho de 2018, que contou com a presença de diversas 
instituições que participaram do processo, bem como 
representantes da SEAF e do CEDRS.

Como o PMAFI foi construído?4

CALENDÁRIO DE OFICINAS DE  
CONSTRUÇÃO DO PMAFI

7/12/2017:
(povos Kalapalo e Kuikuro)

3/02/2018:

26/02/2018:

1/03/2018:

3/03/2018:

10/03/2018:

17/03/2018:

20/03/2018:

28/03/2018:
Kawaiwete - Kaiabi)
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A MATRIZ DO PLANEJAMENTO: EIXOS ESTRATÉGICOS, 
DIRETRIZES E AÇÕES PRIORITÁRIAS

organizadas seguindo os eixos temáticos orientadores do 
próprio PEAF, buscando o alinhamento das diretrizes e 
ações do planejamento estadual e municipal. Abaixo estão 

de cinco eixos transversais, temas que foram discutidos 
em cada um dos eixos temáticos.

Cada eixo estratégico possui propostas de diretrizes e 
ações prioritárias a serem executadas ao longo dos 12 
anos de vigência do Plano (prazo até 2030 de acordo com 
o período de vigência da Estratégia PCI de Mato Grosso). 

Tanto no PEAF - MT quanto no PMAFI, as diretrizes 
são compreendidas como um caminho, uma escolha 

Figura 3. Linha do tempo de construção do PMAFI de Querência

Encontro Regional 
para elaboração 
do PEAF (MT) – 
Querência, março 
2017

Formação GT PMAFI 
– novembro, 2017 

9a

2018

Apreciação do 
PMAFI pelo CEDRS – 
agosto, 2018

Lançamento PEAF 
(MT) – agosto, 2017

1a Reunião CMDRS 
de construção do 
PMAFI – outubro, 
2017

1a

dezembro, 2017

Aprovação do 
PMAFI Querência 
pelo CMDRS – junho, 
2018

estratégica para alcançar seus objetivos. São também 
fontes inspiradoras para novas ações nos momentos de 
revisão e atualização do Plano. Já as ações prioritárias são 
compreendidas como as medidas que a Gestão Estadual 
e parceiros deverão tomar para atender às diretrizes. 
Enquanto no PEAF esses caminhos e medidas são 
desenhados para serem implantados em escala estadual, 
no entanto, é importante que cada município adapte esse 
material à sua realidade local. 

PMAFI, uma revisão das diretrizes e ações propostas no 

eram aplicáveis à realidade do município. Já durante as 

validado pelo público alvo e novas propostas tanto de 
diretrizes quanto de ações foram colhidas caso os atores 
sentissem necessidade de complementação.

COMO O PMAFI  FOI  CONSTRUÍDO
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A MATRIZ DE AÇÕES DO PMAFI

Ao longo do processo de construção do Plano, mais de 
20 instituições do poder público estadual e municipal, 
da sociedade civil organizada e do segundo setor 
participaram de forma direta ou contribuíram de maneira 
indireta. Ao todo, 323 pessoas participaram e contribuíram 
para a construção do PMAFI.

divididas nos seis eixos norteadores que deverão conduzir 
a atuação da Secretaria Municipal de Agricultura, principal 
executora dos atos reunidos no Plano, além de agentes 

relacionam à temática da produção de base familiar e 
Povos Indígenas, instituições parceiras e organizações 
sociais. As ações propostas foram organizadas em eixos 
temáticos (ver ).

Figura 4. Eixos estratégicos e transversais do PMAFI

a instituição responsável pela sua execução, as demais 
instituições envolvidas, o prazo de execução segundo sua 
urgência (curto, médio e longo prazo)7, a necessidade de 

se encontra e os encaminhamentos necessários para 
que ela seja efetivamente executada. A organização do 
documento com todo o contexto de construção e com a 
matriz temática dos eixos, diretrizes e ações prioritárias 
seguiu a mesma lógica da organização do PEAF, mas de 
forma adequada ao contexto local.

EIXOS ESTRATÉGICOS

Produção sustentável

Agregação de valor e comercialização

Regularização fundiária e ambiental

Assistência técnica e extensão rural

Governança e controle social

Infraestrutura e serviços

EIXOS TRANSVERSAIS

Sucessão rural: geração e juventude

Segurança alimentar e nutricional

Infraestrutura

Gestão da informação

Relações de gênero

COMO O PMAFI  FOI  CONSTRUÍDO
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Os Encontros de Construção forneceram informações 
essenciais para a construção do Plano e para garantir sua 
execução e monitoramento. Conhecer e avaliar o contexto 
das comunidades visitadas permite sugerir mecanismos 
assertivos de implantação e controle.

Além do CMDRS, foram sugeridos novos espaços de 
diálogo, avaliação e construção do PMAFI durante os 
Encontros de Construção. A criação de novos Grupos de 

Proposta/ação prioritária
1.

Principal executor (a):

Instituições envolvidas: bancos, Secretaria 
Municipal de Agricultura, EMPAER, STTR, 
cooperativas, associações e instituições parceiras

Prazo: curto e permanente

Mobilização de recursos: recursos locais

Status: IPAM iniciou em dezembro/2017 ações 
destinadas em avaliar a demanda em crédito 
e encaminhamentos para consolidar o acesso 
às diferentes linhas do PRONAF. A Secretaria 
Municipal de Agricultura articula atualmente a 
adesão ao Programa MT Fomento para fortalecer a 
cadeia da piscicultura

Eixo 1 Produção Sustentável

Diretriz 1: facilitar o acesso ao 
crédito para famílias agricultoras 
e povos indígenas

Figura 5. Exemplo de como as ações 
priorizadas em cada diretriz foram organizadas

Figura 6. Organização do conteúdo  
do PMAFI de Querência

COMO O PMAFI  FOI  CONSTRUÍDO
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Trabalho deve ser vinculada e subordinada ao CMDRS, 
que é a instância central de construção, monitoramento, 
avaliação e revisão do PMAFI. O excesso de GTs 
desconcentrados e instituídos fora do CMDRS pode gerar 
ingerência, sobreposição de ações, falta de membros 

humanos desnecessários. Seguem os grupos propostos:

 Grupo de Articulação - Este Grupo teria função semelhante 
à desenvolvida pelo GT de construção do PMAFI: a de 
mobilizar e articular as instituições envolvidas nas ações do 
Plano e que foram citadas na Matriz de Eixos Estratégicos 
como responsáveis pela execução das ações prioritárias. 

do PMAFI e, mais precisamente, contribuir para que as 
ações previstas sejam executadas por meio da articulação 
em rede das instituições.

 Grupo de Trabalho Produção Sustentável - Este grupo 
deverá contribuir nas ações direcionadas a promover 
o fortalecimento da produção de base familiar em sua 
diversidade de diretrizes e instituições de naturezas 
distintas. Atuará em parceria com o Núcleo de Projetos 
para a captação de recursos e no planejamento das 
capacitações essenciais ao estabelecimento de projetos 
produtivos, sustentáveis e viáveis.

 Núcleo de Projetos - Composto por representantes de 
instituições que possuem experiência na elaboração de 
Projetos, escrevendo projetos e propostas para captar 
recursos por meio de editais para operacionalizar as ações 
previstas pelo PMAFI.

 Grupo de Trabalho Regularização Ambiental e Fundiária - 
As instituições que compõem este Grupo terão a importante 
tarefa de reunir as informações relacionadas às demandas 
em regularização ambiental e fundiária e sugerir uma linha 
de ação, baseada nas propostas e demandas sintetizadas 

 Fórum Municipal Permanente da Agricultura Familiar – 
Espaço ampliado de debate, engajamento e encaminhamento 
da agenda de desenvolvimento proposta pelo PMAFI, alinhado 
ao CMDRS, Núcleo de Projetos e Grupos de Trabalho e 

Os espaços de diálogo propostos nos Encontros de 
Construção terão o importante papel de contribuir para a 
implantação da agenda do PMAFI, com o cuidado de não 
sobrepor ações e atribuições. Neste sentido, também 
se ressalta a fundamental importância da capacidade da 
gestão pública na implantação das políticas, articulando 
os interesses diversos que envolvem a produção de base 
familiar aliando esta pauta à execução orçamentária, e 

COMO O PMAFI  FOI  CONSTRUÍDO





19PLANO MUNICIPAL DA AGRICULTURA FAMILIAR E INDÍGENA DE QUERÊNCIA

Como apresentado nos resultados acima, a 
construção do PMAFI parte do entendimento 
que é preciso organizar a atuação conjunta das 

instituições que se relacionam ao desenvolvimento 
rural, oportunizando o protagonismo social para o 
fortalecimento da produção de base familiar e indígena 
e a valorização do espaço rural e do território indígena, 
aproximando estes públicos na percepção de suas 
necessidades comuns e no empoderamento das 
organizações coletivas do campo e dos Povos Indígenas.

Para a execução das ações previstas pelo PMAFI 
será fundamental que as atribuições direcionadas 
à Secretaria Municipal de Agricultura e das demais 
instituições sejam coordenadas e desenvolvam um 
trabalho em Rede.

O termo de rede é um conceito que nos permite 
compartilhar objetivos e procedimentos, obtendo 
as interações necessárias com outras instâncias 
institucionais e construindo vínculos horizontais de 
interdependência e complementaridade. Isso muda 
a percepção das instituições como órgãos centrais 
e hierárquicos e, dessa forma, permite compartilhar 
responsabilidades e reivindicações por meio de 
objetivos e compromissos comuns.

O CMDRS desempenha papel de vital importância nesta 
construção, pois além de executar o controle social 
das políticas públicas, congrega representações da 
Agricultura Familiar e instituições relacionadas à pauta. 
Este Conselho tem um papel fundamental e estruturante 
na implantação e condução do Plano, por isso, é 

fundamental que os conselheiros e conselheiras sejam 
capacitados para conduzir as ações necessárias para 
garantia da implantação do PMAFI.

Também, para o fortalecimento das instituições 
municipais e para a garantia da operacionalização 
do Plano é fundamental que haja o permanente 
amparo institucional das instituições estaduais 
executoras das políticas públicas e do controle social, 
mais notadamente a SEAF e o CEDRS. O amparo 
institucional se constitui não somente no incentivo ao 
planejamento municipal, mas também na disseminação 
da importância do alinhamento entre o PEAF e os 
planejamentos municipais, na promoção de estratégias 
cada vez mais eficazes de integração das instituições 
nas diversas esferas de atuação, e especialmente na 
criação de critérios para que os recursos orçamentários 
sejam direcionados aos municípios que estão alinhados 
ao PEAF de forma a valorizar os esforços locais e 
otimizar a destinação das políticas, programas e 
recursos estaduais.

Além disso, é fundamental que haja um esforço para 
integrar as iniciativas municipais, notadamente a 
elaboração dos Planos Municipais da Agricultura 
Familiar e Comunidades Tradicionais com a PCI, o 
Programa REM de Mato Grosso e o PMS, conforme dito 
anteriormente. Da mesma forma que o PEAF se constitui 
na principal ferramenta de ordenamento das ações e 
metas previstas por essas iniciativas, os PMAFs devem 
ser incorporados como instrumentos importantes e 
necessários para a concretização das ações previstas 
por esses programas estaduais.

Próximas etapas5
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Outra ação oportuna para otimizar a implantação dessas 
políticas e programas é incentivar que os Consórcios 
Intermunicipais, como instâncias aglutinadoras de 
municípios em regiões que possuem características 
semelhantes, contribuam para que os municípios 
elaborem seus PMAFs. Dessa forma, os Consórcios 
Intermunicipais podem ter um papel importante 
de articulação e gestão territorial que fortaleça o 
desenvolvimento da Agricultura Familiar e dos PCTs.

Finalmente, para a garantia da operacionalização das 
ações previstas pelo PMAFI, é fundamental que as 
Secretarias Municipais que possuam ações relacionadas 
ao PMAFI adequem seu orçamento anual de forma a 
contemplar as ações de curto prazo previstas pelo 
Plano. Também, será fundamental garantir que o 
próximo Plano Plurianual (PPA) do município seja 
ordenado pelas diretrizes do PMAFI. 

Por isso, é importante que os agentes públicos sejam 
sensibilizados para a importância dessa adequação 

que o planejamento do orçamento municipal esteja 
alinhado ao PMAFI. Também, para garantir o controle 
social do PMAFI, da transparência de sua execução e 
dos resultados alcançados por meio de investimentos 
aplicados é muito importante um sistema de 
monitoramento, que deve acompanhar minimamente a 
execução das ações prioritárias.

P RÓXIMAS ETAPAS
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Para que os demais municípios de Mato Grosso 
possam elaborar seus próprios Planos Municipais 
da Agricultura Familiar (PMAFs), esta seção traz 

os fatores fundamentais na experiência da construção 
do PMAFI de Querência e o que pode ser aprimorado. A 
seguir estão os principais passos a serem tomados para a 
elaboração de um PMAF:

 Obter apoio institucional da SEAF e CEDRS ao município;

 Assegurar um CMDRS estruturado e ativo, assumindo 
a responsabilidade pela coordenação do processo de 
construção do PMAF;

 Formar Grupo de Trabalho (GT) no âmbito do CMDRS, 
composto por instituições locais como Secretarias 
Municipais de Agricultura e Meio Ambiente, Educação, 
Saúde, Assistência Social e de Planejamento, STTR, 
ONGs, Universidades, Institutos Federais, unidades 
descentralizadas da EMPAER, INCRA, INDEA, SEMA/
MT, IBGE, SENAR e SEBRAE, entidades representativas 

Intermunicipal e outras instituições atuantes no município. 
Esse GT conduzirá as ações necessárias para a construção 
do PMAF e será estratégico na sua implementação;

 Desenvolver arranjos interinstitucionais para garantir a 
viabilidade logística, materiais necessários, alimentação 
e outros recursos importantes para a mobilização e 

 Realizar análise, pelo GT criado, das diretrizes e ações 

ao município e que, portanto, serão utilizadas como base 
no processo de construção das propostas locais;

 

propostas que visem o desenvolvimento da Agricultura 
Familiar e dos Povos e Comunidades Tradicionais locais;

 Organizar as propostas de diretrizes e ações levantadas 

do PEAF, realizando as adequações necessárias e a 
inclusão de eixos transversais que porventura sejam 
relevantes ao município;

 

CEDRS e SEAF;

 

Passo a passo para elaboração de um 
Plano Municipal da Agricultura Familiar (PMAF)

6

Saiba mais em 
http://www.seaf.mt.gov.br/peaf

COM O CMDRS ESTRUTURADO E O PMAF 
CONSTRUÍDO, O MUNICÍPIO ESTARÁ APTO A 
ADERIR AO SISTEMA ESTADUAL INTEGRADO 
DA AGRICULTURA FAMILIAR (SEIAF) 8 E 
CONTAR COM OS SEUS BENEFÍCIOS.
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Após a realização dos passos acima, se sugere que 
cada município planeje a execução de ações em 
curto prazo, trazendo vitórias rápidas que estimulem 
a continuidade do esforço promovido. Ações que 

articulação interinstitucional são ideais neste momento, 
mas também será fundamental que o município se 
organize para que outras ações de curto prazo sejam 
contempladas em seus orçamentos anuais.

Um ponto importante que deve ser abordado com a 
devida atenção é em relação à presença dos Povos 
e Comunidades Tradicionais (PCTs) no território do 
município, como Povos Indígenas e Quilombolas. 
Muitas vezes, essas populações não se enxergam como 
Agricultores Familiares e nem as instituições que atuam 
com e para a Agricultura Familiar estão adequadas para 
poder atendê-los. Por isso, é muito importante que o GT 

constituído garanta a consulta às instituições que estão 
diretamente relacionadas aos PCTs, para garantir que as 

A experiência aqui apresentada não esgota o diálogo 
e a proposição de ações direcionadas à promoção 
da Agricultura Familiar e dos PCTs em suas diversas 
expressões nos municípios de Mato Grosso. Esse 
documento se propõe a contribuir para a articulação 
institucional entre órgãos públicos, instituições não 
governamentais e organizações coletivas, guiando a 
construção e controle de políticas públicas adequadas 
aos municípios. A organização local e a articulação 
em rede com apoio da SEAF e do CEDRS será 
fundamental para a adequação da construção dos 
PMAFs em consonância com o PEAF, fomentando o 
desenvolvimento sustentável da Agricultura Familiar e 
dos Povos e Comunidades Tradicionais.

PASSO A PASSO PAR A EL ABOR AÇÃO DE UM PL ANO 
MUNICIPAL DA AGRICULTUR A FAMILIAR (PMAF)
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AIK Associação Indígena Kisêdjê 

ATIX Associação Terra Indígena do Xingu 

CEDRS - MT Conselho Estadual de Desenvolvimento 
Rural Sustentável

CMDRS Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Rural Sustentável

CODEMA Consórcio Intermunicipal de 
Desenvolvimento Econômico, Social e 

EAFs Estabelecimentos da Agricultura Familiar 

EMPAER Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, 
Assistência e Extensão Rural

FALM Fundação André e Lucia Maggi

GT Grupo de Trabalho 

IBGE
Estatística

INCRA Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária

INDEA Instituto de Defesa Agropecuária do 
Estado de Mato Grosso

IPAM Instituto de Pesquisa Ambiental da 
Amazônia

MAPA Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento 

ONG Organização Não-Governamental

PCI Estratégia Produzir, Conservar e Incluir 

PCTs Povos e Comunidades Tradicionais

PEAF - MT Plano Estadual da Agricultura Familiar 

PMAF Plano Municipal da Agricultura Familiar

PMAFI Plano Municipal da Agricultura Familiar e 
Indígena de Querência

PMS Programa Mato-Grossense de Municípios 
Sustentáveis

PRONAF Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar

REM REDD+ for EARLY MOVERS

SEAF Secretaria Estadual de Agricultura 
Familiar e Assuntos Fundiários

SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequena Empresas

SEIAF Sistema Estadual Integrado da Agricultura 
Familiar 

SEMA Secretaria Estadual de Meio Ambiente

SENAR Serviço Nacional de Aprendizagem Rural

SICREDI Sistema de Crédito Cooperativo

SIF Serviço de Inspeção Federal

SPG Sistema Participativo de Garantia 

STTR Sindicato dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais 

TIX Território Indígena do Xingu 

Lista de siglas e abreviaturas
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Cartilha do Plano Estadual da Agricultura Familiar 
de Mato Grosso, 2017. Acesse: http://ipam.org.br/
bibliotecas/cartilha-plano-estadual-da-agricultura-
familiar-de-mt/

Diagnóstico Socioambiental de Querência, 2017. 
Acesse: Diagnóstico Socioambiental de Querência.

Lei n° 11.326, de 24 de julho de 2006. Acesse: http://

Plano Estadual da Agricultura Familiar de Mato Grosso, 
2017. Acesse: http://www.seaf.mt.gov.br/peaf
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