
 

ESQUEMA-RESUMO – Pontos de atenção com a DAP - Agro Familiar 
 

Como a DAP é fundamental para o produtor acessar as políticas públicas do Agro familiar, é 
recomendável que todos os pronafianos a tenham sempre à mão, e ATIVA. 

 
Porém, não raro, observamos casos onde os produtores não a possuem, seja por não 
conhecerem, ou por não saberem como obtê-la, ou ainda por falta algum documento ou algo 
que o desenquadre dos pré-requisitos. 

 
E você, pode e sabe como proceder para emitir uma DAP para seu associado? 

 
A DAP é um documento declaratório, voluntário e gratuito, que é assinado por um técnico 
que valida a situação e a documentação de um pequeno produtor rural. 

 
São várias as instituições que são credenciadas para gerar a DAP aos produtores, e você pode 
consultar quem emite aí na sua região acessando o site MDA, escolhendo o estado e em seguida 
a cidade desejada. 

 
Relacione abaixo as instituições aptas a emitir a DAP em sua região: 

 
 

 

 

 
 

Perceba que os primeiros nomes são em esfera nacional ou estadual, e os últimos são órgãos 
que estão localizados na própria cidade ou município vizinho. 

 
Mas para conseguir sua DAP, não basta simplesmente o produtor ir até uns destes órgãos, ele 
precisa estar enquadrado em TODAS AS EXIGÊNCIAS para sua obtenção. A DAP é 
declaratória, ou seja, o produtor familiar declara se enquadrar em todos os pré-requisitos, e o 
técnico da instituição confirma e assina como verdadeira a declaração do Produtor. 

 
Dentre os principais obstáculos na obtenção da DAP, está a documentação fundiária e 
ambiental. 

 
Todos nós podemos e precisamos ajudar o produtor rural a obter sua DAP e também os demais 
documentos para o acesso às políticas públicas, pois temos mais conhecimento e 
relacionamento, e com algumas dicas preciosas, logo as coisas se resolvem e todos poderão 
construir um futuro melhor. 

 
As instituições financeiras que atendem este público têm um checklist com todos os passos e a 
documentação necessária para ajudar o produtor. Você tem conhecimento dela, e tem utilizado 
este material?                                                                                                                   

Quais os nomes dos últimos 5 produtores que você ajudou a se organizar para obter a 
DAP? 
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