
"'sistematização e disponibilização de conhecimentos e
tecnologias adequadas ao fortalecimento da
agricultura familiar;

"'articulações de ações entre as organizações
envolvidas, de forma sistemática e eficiente.

"'Comitê Gestor: Embrapa, CODES, MDA, APAEB e
SEBRAE;

"'Comitê Técnico: técnicos indicados pelas instituições
parceiras;

"'Equipe Executora: técnicos do quadro das instituições
integrantes do Núcleo;

"'Rede de Entidades parceiras: todas as instituições do
Território que desenvolvem atividades de
intercambio, experimentação, assistência técnica
com os agricultores familiares.
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o Território do Sisal é formado. por vinte municípios do
Semi-Árido baiano que ocupam uma área de 21.069
km2

, onde vivem aproximadamente de ~55 mil
habitantes. Sessenta e três % da população residem em
áreas rurais, ocupando cerca de 65 mil
estabelecimentos rurais. Noventa e trêS por cento dos
estabelecimentos são de base familiar. Quase 10% dos
agricultores familiares da Bahia estão neste território e
68% deles são classificados como praticamente sem
renda.

Numa iniciativa da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária - Embrapa, juntamente com a APAEB, o
SEBRAE, o MDA e diversas organizações e entidades
da sociedade civil organizada foi criado o Núcleo Piloto
de Informação e Gestão Tecnológica para a Agricultura
Familiar com o objetivo de desenvolver e implementar
tecnologias sustentáveis para este seg(11entoprodutivo,
assim como coordenar as ações interinstitucionai~ .para
fazer chegar aos agricultores e agricultoras famIliares
tecnologias apropriadas aos seus sistemas de
produção.

OBJETIVOS DO NOCLEO

Gestão e comunicação
-- Elaboração de projetos;
-- Vigilância tecnológica;
-- Capacitação;
-- Adaptação tecnológica e
-- Agência de informação

~Coletar, estrutura r e disponibilizar dados e
informações\ de "fora" e de "dentro" do território,
provenientes da pesquisa e da academia (o acervo
tecnológico) ou dos atores (as experiências dos
atores);

~capacitar os atores para a análise e o uso destas'
informações;

~apoiar os atores na elaboração dos seus projetos
produtivos em consonância com o projeto de
desenvolvimento territorial;

~adaptar as tecnologias à realidade do território e à
diversidade das situações físicas e sociais.

RESULTADOS ESPERADOS DAS AçOEs
DO NÚCLEO ..

~melhoria da socialização e a efetividade de
conhecimentos que impulsionem a agricultura
familiar, aí incluídas as áreas de produção,
agroindustrialização, gestão, mercado e
comercialização;

~melhoria da identificação de demandas e das ações
de pesquisa, de transferência de tecnologia e de
apoio ao desenvolvimento devido à participação
direta dos atores locais;


