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O produtor rural do Agro familiar é atendido por uma série de políticas públicas que lhe 
proporciona alguns benefícios. Mas é importante estarmos cientes que são políticas públicas, e 
sabemos que constantemente passam por revisões, isso nos exige atenção e monitorarmos 
eventuais alterações. E por ser público, sempre haverá uma lei e uma burocracia a cumprir.  
 

O documento mais importante para se enquadrar como agro familiar é a DAP (Declaração de 
Aptidão ao Pronaf). Ela é a base para acessar o Pronaf e as outras 15 políticas do governo 
federal, específicas para o Agro Familiar.  
 

Para facilitar, vamos listar os benefícios ao pequeno produtor (considerando a legislação de 
hoje). São estas 16 políticas públicas que os Produtores familiares  podem ter acesso, desde 
que tenham sua  DAP ativa, são elas:  
 

1. PRONAF - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar: O objetivo 
é fortalecer as atividades desenvolvidas pelo agricultor familiar, a partir do financiamento 
de atividades e serviços agropecuários e não agropecuários desenvolvidos em 
estabelecimento rural ou em áreas comunitárias próximas, que possam melhorar a 
qualidade de vida das famílias produtoras.  

2. Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER). 

3. Seguro da Agricultura Familiar (SEAF): Ação dirigida aos agricultores familiares que 
contratam financiamentos de custeio agrícola no Pronaf. O SEAF está ligado ao Proagro 
e não se limita a cobrir todo o valor financiado, o seguro garante até 65% da receita líquida 
esperada pelo empreendimento financiado. 

4. Garantia-Safra: Esse programa garante ao agricultor familiar o recebimento de um 
auxílio, por tempo determinado, caso perca sua safra em razão do fenômeno da estiagem 
ou do excesso hídrico. 

5. Programa de Garantia de Preços Mínimos (PGPM): Garante um preço mínimo de 
venda dos produtos.  

6. Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar (PGPAF): Garante às 
famílias que acessam o Pronaf, tanto para custeio quanto para investimento, um desconto 
no pagamento do financiamento (bônus). 

7. Programa de Aquisição de Alimentos (PAA): O programa compra alimentos que foram 
produzidos pela agricultura familiar, com dispensa de licitação, e os destina às pessoas 
em situação de insegurança alimentar e nutricional e àquelas atendidas pela rede 
socioassistencial, pelos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional e 
pela rede pública e filantrópica de ensino. 

8.  Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 

9. Programa Nacional de Proteção e Uso do Biodiesel (PNPB). 

10.  Beneficiário Especial da Previdência Social. 

11. Aposentadoria Rural (Funrural). 

12. Auxílio Emergencial Financeiro. 

13.  Programa Minha Casa Minha Vida Rural. 

14. Plano Brasil Sem  Miséria – Rota da Inclusão Produtiva Rural. 

15. Cotas em Escolas Profissionalizantes (CEFET). 

16.  Pronatec Campo. 

 

http://www.escolaagro.com.br/


ESQUEMA-RESUMO – Políticas públicas para o Agro Familiar              

Escola Agro – Conhecimento que gera resultados                             Material comp. ao Curso Agro Familiar  
www.escolaagro.com.br                                                                                 email: contato@escolaagro.com.br 

 
Essas políticas públicas podem sofrer alterações a qualquer momento, serem excluídas ou 
adicionadas novas regras e condições, de modo que tudo isso é dinâmico, e cabe à você 
acompanhar as eventuais mudanças, e ajudar no conhecimento das possibilidades. 
 
Agora, liste abaixo quais destas políticas públicas você conhece integralmente, e coloque uma 
marcação naquelas que já teve oportunidade de liberar/aprovar uma operação: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
Pois é, viu só como podemos ampliar muito nosso entendimento e melhorar nosso atendimento 
a este público? As regras estão postas e normalmente não aproveitamos todas as oportunidades. 
 
Para encerrar, gostaria de reforçar dois pontos: 
 
1. É importante o produtor ter a DAP Ativa;  
2. Somente a DAP não é suficiente para garantir o acesso a todas as políticas públicas 
direcionadas para a agricultura familiar. Cada uma delas possui seus critérios específicos, e 
devem ser analisados de acordo com o caso. 
 

Agora que conheceu as várias políticas públicas, quais você identifica como viável interessante 

para os produtores do agro familiar de sua região? 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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