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APRESENTAÇÃO

Em dezembro de 2018, foi publicada a lei Nº10.951 que institui a Política Estadual de 
Agroecologia e Produção orgânica - PEAPO. A PEAPO é a afirmação, o reconhecimento 
da agroecologia e agricultura orgânica como um dos fios condutores do processo de 
desenvolvimento rural do Espírito Santo, sustentável e inclusivo. 

A PEAPO foi uma conquista do conjunto de atores que fazem a agroecologia capixaba, atores 
públicos como a SEAG, o Incaper, o MAPA, IFES, UFES, Prefeituras e, principalmente atores 
da sociedade civil organizada como o MEPES, a RACEFFAES, o MPA, o MST, a APTA e as 
diversas Associações e cooperativas de Produtores orgânicos. 

Esse conjunto de atores esteve reunido no município de Santa Teresa no ano de 2015, por 
ocasião do Encontro Estadual de Agroecologia. O produto desse seminário foi um documento 
que ficou conhecido como a “carta de Santa Teresa”, que estabeleceu diretrizes e propôs 
desafios para o desenvolvimento da agroecologia do Espírito Santo, dentre essas principais 
diretrizes estava a elaboração da Política Estadual, a qual se tornou realidade com a lei nº 
10,951/2018.

Neste particular, a Lei 10.951 estabelece os instrumentos de promoção da agroecologia e 
produção orgânica, dentre os diversos instrumentos o de maior abrangência e potencial 
transformador é o Plano Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica, o PLEAPO.  O 
grande objetivo do PLEAPO é articular e adequar políticas, programas e ações voltadas para 
o desenvolvimento da agroecologia no Estado.

A história da agroecologia e agricultura orgânica capixaba é uma história de luta, dedicação, 
persistência e superação do conjunto de seus atores sociais, o PLEAPO precisa refletir essa 
história. O PLEAPO precisa ser mais do que um conjunto de ações e projetos portadores 
de futuro, o PLEAPO precisa ser um instrumento onde cada ator social, cada agricultor 
orgânico/ agroecológico capixaba se reconheça, se sinta contemplado e co-responsável por 
sua construção e sua execução. 

Estimular o desenvolvimento da agroecologia e agricultura orgânica, contribuindo para o 
desenvolvimento sustentável e qualidade de vida das pessoas, do campo e das cidades. 
Contribuir para a conservação e uso sustentável dos recursos naturais capixabas e, ao mesmo 
tempo ampliar a oferta e consumo de alimentos saudáveis são os objetivos do PLEAPO.

Paulo Roberto Foletto
Secretário Agricultura, Abastecimento, 

Aquicultura e Pesca - SEAG
até março de 2022.

Mário Stella Cassa Louzada
Secretário Agricultura, Abastecimento, 

Aquicultura e Pesca - SEAG
 na data da publicação.
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1 - INTRODUÇÃO

O lançamento do Plano Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica - PLEAPO, marca um 
importante passo da agricultura capixaba. O PLEAPO é o reconhecimento da importância da 
Agroecologia e da Produção Orgânica como caminhos viáveis para o desenvolvimento rural 
sustentável do Estado. 

Em um contexto local fortemente marcado pelas mudanças climáticas que impactam 
severamente o dia a dia das populações rurais, e pelo aumento da preocupação com a 
saúde, tanto de quem produz como de quem consome os alimentos gerados pela agricultura, 
o fortalecimento da Agroecologia e da Produção Orgânica pode representar a continuidade 
da produção de alimentos saudáveis e seguros de forma harmônica com o meio ambiente, 
conciliando a geração de riqueza, trabalho e renda com o uso sustentável dos recursos 
naturais.

Elaborado de forma participativa, o PLEAPO reconhece e valoriza o papel fundamental da 
agricultura familiar, da mulher do campo, dos jovens, das populações tradicionais, indígenas, 
quilombolas, assentados e de suas organizações. O PLEAPO é o principal instrumento da 
Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica e é o primeiro grande instrumento 
capixaba voltado para o desenvolvimento de uma agricultura sustentável, articulando 
instituições da sociedade civil e do poder público em todas as suas esferas 

O PLEAPO é uma conquista dos agricultores familiares agroecológicos e orgânicos e da 
sociedade capixaba. O desenvolvimento da Agroecologia e da Produção Orgânica não deve 
ser compreendido apenas como uma iniciativa pontual de um Governo, tornar a agricultura 
capixaba mais sustentável é um desafio, uma necessidade de Estado que precisa ser 
compreendida e defendida por toda a sociedade capixaba.
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Regional Caparaó - Guaçuí 

Regional Oeste - Mantenópolis 

 Regional Norte - Nova Venécia 

2 - A CONSTRUÇÃO DO PLEAPO

A metodologia de elaboração do PLEAPO foi concebida de modo a oportunizar o máximo 
de participação social em seu processo de construção. Desde as primeiras formulações do 
processo de construção, o caráter participativo buscou tanto qualificar as estratégias e ações 
definidas no âmbito do PLEAPO quanto articular o conjunto de atores em torno de sua 
implementação. 

A proposta metodológica foi desenvolvida considerando dois momentos fundamentais para a 
construção do plano. A primeira etapa consiste na realização de oficinas regionais, as quais 
foram definidas de modo a oportunizar o máximo de participação de agricultores dos diversos 
municípios capixabas no processo de construção. A segunda etapa consiste na realização da 
Conferência Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica, nessa fase, o produto gerado 
nas oficinas regionais será aprofundado e qualificado para a elaboração do Plano.
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O início da elaboração do PLEAPO se deu a partir da submissão da proposta metodológica ao 
CEDRS e à CPORG/CEAPO, órgãos colegiados gestores da PEAPO. A apresentação nesses 
fóruns teve como objetivo qualificar a proposta metodológica e, já de antemão, articular os 
atores em torno do desafio de elaborar o plano no ano de 2019 e início de 2020. Em ambos 
espaços a proposta foi debatida e aprovada, inclusive no que concerne aos municípios sede 
de cada uma das seis oficinas regionais.

A definição dos municípios que sediaram as oficinas, dentro de cada região,se deu em 
função do maior número de agricultores engajados na agroecologia de cada município, 
assim, as seis oficinas ocorrem nos municípios e datas conforme segue:

 Regional Norte - Nova Venécia 

 Regional Sul Capixaba - Iconha Regional Caparaó - Guaçuí 

Regional Rio Doce - Aracruz 
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1ª Etapa:

• Regional Norte - Nova Venécia - 12/11

• Regional Central Serrana - Santa Maria do Jetibá - 18/11

• Regional Sul Capixaba - Iconha - 25/11

• Regional Caparaó - Guaçuí - 27/11

• Regional Oeste - Mantenópolis - 03/12

• Regional Rio Doce - Aracruz - 04/12

2ª Etapa:

• Etapa Estadual - Serra - 16 e 17/12
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A realização das oficinas contou com a participação de mais de 300 participantes entre membros 
de instituições públicas e privadas ligadas à agroecologia, além de agricultores orgânicos. Em 
cada uma das seis oficinas foram eleitos delegados que irão representar as diversas regiões na 
segunda etapa do processo de elaboração do PLEAPO.

A segunda etapa, a conferência estadual, foi realizada nos dias 16 e 17/12/2019 no Hotel Praia 
Sol, em Nova Almeida, município de Serra. Ao todo, foram 58 participantes eleitos durante a 
etapa regional e convidados especiais.

O nível de engajamento e a qualidade das discussões e a repercussão da etapa regional cercou a 
realização da Conferência Estadual de expectativas. Foi um momento de construção extremamente 
rico e produtivo onde foi definido um total de 07 eixos, 17 objetivos estratégicos e 79 projetos. 
As etapas regional e estadual foram cumpridas ainda no ano de 2019.

A fase seguinte foi a realização de reuniões com as diversas instituições que atuam no fomento e 
apoio ao desenvolvimento da Agroecologia e Agricultura Orgânica. O objetivo destas reuniões 
era socializar o processo de construção do Plano, informando, qualificando seu conteúdo e 
comprometendo as instituições com a contratualização das responsabilidades e atribuições 
quanto à execução do mesmo.

A realização das reuniões foi comprometida pelos efeitos da pandemia do novo Coronavirus e 
a consequente necessidade de isolamento social. A incerteza quanto ao retorno das atividades 
na modalidade presencial e toda a necessidade de mobilização em torno da manutenção do 
abastecimento da população implicou no adiamento das reuniões.

Diante das incertezas e da necessidade de manutenção do distanciamento, foi deliberado em 
assembléia da CEAPO/CPORG que as reuniões não mais seriam mais realizadas pela comissão de 
coordenação, mas por cada representante das organizações componentes da CEAPO/CPORG, 
o qual coube a responsabilidade de apresentar os resultados das etapas anteriores, coletar as 
contribuições para qualificação do instrumento e realizar a contratualização da execução do 
Plano.



3 - EIXOS TEMÁTICOS
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Objetivo 1 - Fortalecer e implantar mecanismos de garantia da qualidade orgânica 
baseado no controle social (OCS e SPG)

Projeto Parceiros

Realizar um diagnóstico estadual da pro-
dução orgânica e agroecológica

INCAPER, OCSs, Associações, IFES, 
EFAs e MAPA

Apoiar e fomentar a criação e fortale-
cimento de Organizações de Controle 
Sociais - OCSs.

INCAPER, OCSs, Associações, IFES, 
EFAs e MAPA, Prefeituras

Incentivar e apoiar a criação da primeira 
Organização Participativa de Avaliação 
da Conformidade - OPAC no Espírito 
Santo

INCAPER, OCSs, Associações, IFES, 
EFAs e MAPA, Prefeituras

Desenvolver programa de orientação 
técnica voltada a elaboração, orientação e 
revisão dos planos de manejo orgânico.

IFES, Prefeituras, ONGs, IDAF, Univer-
sidades, EFAs , MAPA
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Objetivo 2 - Fomentar a produção de insumos, semente e mudas para a produção 
agroecológica e orgânica.

Projeto Parceiros

Mapear os guardiões e a biodiversidade 
de sementes, mudas e raças crioulas no 
Estado do Espírito Santo.

Prefeituras, ONGs, IDAF, Universidades, 
EFAs, MAPA, INCAPER

Fomentar unidades familiares de 
produção e beneficiamento de sementes, 
mudas e raças crioulas.

BNB, Prefeituras, ONGs, IDAF, 
Universidades, EFAs , MAPA, INCAPER

Fomentar pesquisa de sementes e 
raças adaptadas a agricultura de base 
agroecológica e familiar.

IFES, UFES, EFAs, FAPES

Criar e incentivar polos regionais de 
produção de insumos orgânicos para uso 
e circulação entre agricultores familiares.

SEAG, INCAPER, Prefeituras, Empresas 
privadas

Implantar unidade de produção de 
alimentação animal agroecológica 
(silagem, grãos e volumoso) utilizando 
mão de obra de apenados no Complexo 
Prisional de Viana.

INCAPER, Pref. De Viana, IFES, 
CEASA, SEJUS, MP

Articular com secretaria de justiça a produção 
de composto orgânico a partir de resíduos da 
CEASA para a produção agroecológica no 
Complexo Prisional de Viana.

INCAPER, Pref. De Viana, IFES, CEASA, 
SEJUS, MP
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Objetivo 3 - Incentivar e fomentar práticas e sistemas de produção animal e vegetal 
resilientes as intempéries ambientais.

Projeto Parceiros

Criar Unidades Testes de 
Validação (UTVs) sobre sistemas 
agroflorestaisbiodiversos integrados 
ou não à produção animal e práticas 
conservacionistas.

BNB, Prefeituras, Empresas privadas, 
IDAF, IFES, Universidades

Objetivo 4 - Estimular a certificação de produtos de origem animal no Espírito Santo

Projeto Parceiros

Estimular a regularização da produção 
dos produtos de origem animal orgânicos 
no Espírito Santo

INCAPER, MAPA, IDAF, IFES e 
Universidades

Criar linha de apoio específica para a 
regularização de sistemas de produção de 
produtos de origem animal orgânico no 
FUNSAF

INCAPER, MAPA, IDAF, IFES e 
Universidades

Garantir serviços de ATER e pesquisa 
para produção animal orgânica 
certificada no ES

INCAPER, MAPA, IDAF, IFES e 
Universidades
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Objetivo 5 - Divulgar e promover a agroecologia como ferramenta de qualidade de 
vida, bem-estar social e ambiental. 

Projeto Parceiros

Elaborar Plano de comunicação e promoção 
da Agroecologia contemplando campanhas 
educativas e ações de marketing acerca 
de alimentação, juventude atividades não 
agrícolas e comercialização

SEDU/INCAPER/ IFES/ COOPE-
RATIVAS/ FETAES/ MPA/ MST/ 
SEBRAE

Estimular a realização de pesquisas que 
avaliem os diferencias entre a produção 
agroecológica e convencional, contemplando 
as dimensões econômica, ambiental, social e 
agronômica.

SEAG, UFES,

Criação de campanhas de Marketing 
efetiva com isenção (rádio, TV - tipo as do 
DETRAN, Bussdor)

INCAPER/IFES/COOPERATIVAS/
FETAES/MPA/MST/SEBRAE

Criar um programa de apoio, fomento, 
incentivo, capacitação para exploração do 
turismo ligado a produção agroecológica.

SEAG/Prefeituras/INCAPER/IFES/
COOPERATIVAS/ASSOCIAÇÕES/
FETAES/MPA/MST/SEBRAE
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Objetivo 6 - Promover o aumento do consumo de produtos orgânicos/ agroecológicos. 

Projeto Parceiros

Criar um sistema de informações de preços 
de produtos orgânicos/ agroecológicos com 
análises comparativas entre preços de produtos 
orgânicos e convencionais com publicização 
dos resultados nos sites da SEAG e CEASA

Incaper, Associações de 
Agricultores, Cooperativas

Criar uma plataforma digital de divulgação da 
produção orgânica capixaba incluindo catalogo 
de produtos e quantidade produzida

SEBRAE/INCAPER/IFES/BNB

Realizar ações de intercâmbio de consumidores 
com agricultores

Prefeituras, STR, MST, MPA, 
Comunidades Tradicionais

Implantar e viabilizar campanhas nas escolas 
públicas da cultura do consumo de alimentos 
orgânicos, com visita às unidades produtoras

SEAG/INCAPER/IFES/
COOPERATIVAS/FETAES/MPA/
MST/SEBRAE

Realizar pelo menos um evento estadual anual 
para promover a comercialização de produtos 
orgânicos;

INCAPER/IFES/
COOPERATIVAS/FETAES/MPA/
MST/SEBRAE
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Objetivo 7 - Ampliar e fortalecer os canais de comercialização de produtos orgânicos/
agroecológicos. 

Projeto Parceiros

Realizar ações para adequação dos locais de         
comercialização em relação a higiene e atendimento as 
normais de vigilância sanitária e o serviço de inspeção.

Prefeituras/IDAF/associações/
MAPA/INCAPER

Estruturar centros de distribuição de produtos orgânicos 
e agroecológicos

INCAPER/IFES/Cooperativas/
FETAES/MPA/MST/SEBRAE

Implantar o tíquete feira para aquisição de produtos 
orgânicos/agroecológicos no âmbito estadual e municipal

Prefeituras/ Associações/ 
INCAPER

Estimular e viabilizar a criação de Feiras orgânicas/
agroecológicas nos municípios do interior do Estado e em 
bairros da periferia da grande Vitória

Prefeituras/ Associações/ 
INCAPER/SEBRAE

Criar e estruturar uma Rede Estadual de comercialização 
de produtos orgânicos

Prefeituras/INCAPER/IFES/
Cooperativas/Associações/
FETAES/MPA/MST/SEBRAE

Criar aplicativos e ferramentas contemporâneas para 
facilitar e estimular a comercialização e o consumo de 
produtos orgânicos

INCAPER/IFES/Cooperativas/
Associações/FETAES/MPA/MST/
SEBRAE

Estimular e apoiar a criação de novas modalidades 
de comercialização e mercados como mercados 
corporativos, condomínios e outros

Associações de Agricultores/ 
INCAPER

Desenvolver o projeto "Feiras móveis", com aquisição 
de veículos de carga adaptados e equipamentos para a 
realização de feiras itinerantes

Associações de Agricultores/ 
INCAPER

Apoiar a estruturação das feiras agroecológicas/orgânicas 
existentes, considerando infraestrutura, normas de 
funcionamento, identidade visual e divulgação

Prefeituras/ associações/ 
INCAPER/SEBRAE
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Objetivo 8 - Criar e fomentar políticas públicas estadual e municipais para 
comercialização com foco na produção orgânica/agroecológica 

Projeto Parceiros

Estruturar os municípios para fazer valer 
a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009 
(PNAE) nos municípios do Estado.

IDAF, MAPA, Prefeituras

Elaborar lei para disciplinar e normatizar 
a criação e funcionamento das feiras 
agroecológicas/orgânicas no Estado.

INCAPER/ALES/IFES/
COOPERATIVAS/ASSOCIAÇÕES/
FETAES/MPA/MST/SEBRAE

Subsidiar a certificação por auditória para 
a categoria dos agricultores familiares.

SEBRAE

Criar as políticas públicas Estadual e 
Municipais de aquisição de produtos 
orgânicos /agroecológicos (semelhante 
PNAE, CDA e PAA)

INCAPER/IFES/COOPERATIVAS/
ASSOCIAÇÕES/FETAES/MPA/MST/
SEBRAE
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Objetivo 9 - Estimular e fomentar a agregação de valor aos produtos orgânicos/
agroecológicos. 

Projeto Parceiros

Elaborar um programa de incentivo a agregação 
valor nos produtos orgânicos através do proces-
samento mínimo

INCAPER/IDAF/IFES/COOPERATI-
VAS/ASSOCIAÇÕES/FETAES/MPA/
MST/SEBRAE

Criar um programa de fomento e subsidio as 
agroindústrias da agroecologia/ orgânico.

INCAPER/IDAF/IFES/
COOPERATIVAS/ASSOCIAÇÕES/
FETAES/MPA/MST/SEBRAE

Incentivar os municípios a aderirem ao SUSAF. INCAPER/IFES/IDAF/SEBRAE

Elaborar cartilhas explicativas do passo a passo 
para a criação de agroindústria e para o processo 
de agroindustrialização.

IDAF/IFES/COOPERATIVAS/
ASSOCIAÇÕES/FETAES/MPA/
MST/SEBRAE

Promover Intercâmbio motivacional em 
agroindústria de referência

INCAPER/IFES/COOPERATIVAS/
ASSOCIAÇÕES/FETAES/MPA/
MST/SEBRAE

Promover ações de capacitação e incentivo para 
jovens do campo trabalharem em agroindústrias

INCAPER/IFES/COOPERATIVAS/
ASSOCIAÇÕES/FETAES/MPA/
MST/SEBRAE

Implantação de cultura orientativa nos órgãos 
fiscalizadores

IDAF, Prefeituras, INCAPER

Flexibilizar a legislação para permitir o 
funcionamento de unidades de produção, 
processamento ligados à agroindústria.

IDAF/INCAPER

Criar uma linha específica no FUNSAF para 
apoio à criação de agroindústrias orgânicas

INCAPER
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Objetivo 10 - Ampliar o acesso dos agricultores orgânicos/ Agroecológicos aos 
serviços de ATER 

Projeto Parceiros

Reestruturar e fortalecer o INCAPER SEAG

Garantir e ampliar a oferta de serviços de ATER para os 
produtores agroecológicos e orgânicos

SEAG, SENAR, 
IFES, SEBRAE

Garantir ATER em agroecologia e agricultura orgânica 
por meio de projetos de estímulo à transição em regiões ou 
municípios com importância estratégica definida em função 
do modelo de agricultura, quadro de degradação ambiental e 
relevância quanto à prestação de serviços ambientais

SEAG, 
Movimentos 
Sociais, IFES 
SEBRAE, SENAR

Definir uma equipe de extensionistas para atuarem com 
exclusividade em agroecologia e agricultura orgânica

SEAG, Prefeituras, 
SEBRAE

Promoção de Política Pública de Assistência técnica - Camponês 
para Camponês (troca de Experiências) com apoio institucional 
e aporte de recursos

SEAG, INCAPER, 
Prefeituras

Política de Incubação de Empreendimentos sociais na área 
de ATER com vistas a valorização do jovem capacitado e 
desocupado, que formem pequenas empresas de assistência 
técnica para suprir o gargalo, com especial ênfase na produção 
de projetos executivos na área de agroecologia.

MEPES, IFES, 
UFES, MPA, MST

Articulação e nivelamento institucional e por meio de redes 
informais entre pesquisadores e Extensionistas (poder público, 
instituições de pesquisa e ensino e entidades privadas)

SEAG, IFES, 
UFES,

Flexibilizar a legislação para permitir o funcionamento de 
unidades de produção, processamento ligados à agroindústria.

IDAF/INCAPER

Criar uma linha específica no FUNSAF para apoio à criação de 
agroindústrias orgânicas

INCAPER
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Objetivo 11 - Fortalecer a pesquisa em Agroecologia aos serviços de ATER

Projeto Parceiros

Apoiar e fortalecer a pesquisa em 
agroecologia com a contratação de novos 
pesquisadores que atuem no campo da 
agroecologia

INCAPER, SEAG, BNB, Prefeituras, 
Empresas privadas, IDAF, IFES, 
Universidades

Ampliar o volume de recursos destinados 
à pesquisa em agroecologia por meio de 
chamadas públicas e editais específicos 
para a agroecologia.

SEAG, FAPES

Objetivo 12 - Incentivar e fomentar práticas e sistemas de produção animal e vegetal 
resilientes as intempéries ambientais. 

Projeto Parceiros

Criar Unidades Testes de Validação 
(UTVs) sobre sistemas agroflorestais 
biodiversos integrados ou não 
a produção animal e práticas 
conservacionistas.

INCAPER, SEAG, BNB, Prefeituras, 
Empresas privadas, IDAF, IFES, 
Universidades
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Objetivo 13 - Ampliar e facilitar o acesso ao crédito e financiamento para a agricultura 
orgânica e agroecologia. 

Projeto Parceiros

Abrir um canal de diálogo permanente com as 
instituições financeiras para ampliar e facilitar o 
crédito para a agricultura orgânica e agroecologia.

SEAG, INCAPER, BNB, Banco 
do Brasil, BANESTES

Revitalizar a câmara técnica de crédito do 
conselho estadual de desenvolvimento rural 
sustentável

SEAG, BNB, Prefeituras, 
Empresas privadas, IDAF, 
IFES, Universidades, FETAES, 
INCAPER

Capacitação de agentes de crédito e técnicos 
para facilitar o acesso ao crédito e financiamento 
voltados para agricultura orgânica e Agroecologia

SEAG, BNB, Prefeituras, 
Empresas privadas, IDAF, 
IFES, Universidades, FETAES, 
INCAPER

Viabilizar a aquisição de terras para jovens e 
mulheres através do crédito fundiário

FETAES, SEAG, Prefeituras, 
IDAF, IFES, FETAES, INCAPER
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Objetivo 14 - Garantir a existência e a qualidade das Escolas do Campo, priorizando 
as especificidades pedagógicas que promovam a construção do conhecimento 
agroecológico.  
Projeto Parceiros

Fomentar a inserção da pedagogia da alternância nas 
escolas do campo.

IFES/ UFES

Inserir a temática da agroecologia no ensino formal 
das escolas rurais desde a Educação Infantil

IFES/ UFES/ MEPES/ 
Movimentos Sociais, SEDU e 
Prefeituras

Fortalecer e ampliar as Escolas Famílias Agrícola - 
EFA's

ALES

Investimento em Infraestrutura nas Escolas de 
Campo

ALES

Revitalizar/Reestruturar o EJA no campo UFES

Promover o intercâmbio/visitas dos alunos/crianças 
nas propriedades orgânicas

IFES/ UFES

Criar bolsas de estudos na área de agroecologia para 
filhos de agricultores orgânicos

SEAG/Escolas

Estabelecer formas de financiamento para projetos 
profissionais dos jovens focados em agroecologia/
produção orgânicas nas escolas do campo

Governo do Estado
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Objetivo 15 - Promover a profissionalização e a capacitação continuada dos atores 
envolvidos com a temática da agroecologia e produção orgânica. 

Projeto Parceiros

Fomentar e Criar cursos técnicos, pós-técnicos/espe-
cializações em agroecologia e agricultura orgânica

MEPES, IFES, SEDU

Implementar programas de capacitação para técnicos 
e professores em agroecologia e agricultura orgânica

INCAPER/ IFES, SEDU, 
UFES, SENAR, MEPES,

Criar Escolas de formação em agroecologia e 
produção orgânica para agricultores

INCAPER/ IFES, SEDU, 
UFES, SENAR, MEPES,

Organizar caravanas para trocas de conhecimento 
entre agricultores

INCAPER/ IFES, SEDU, 
UFES, SENAR, MEPES,
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Objetivo 16 - Incentivar o fortalecimento e a formação de Organizações Sociais 
Rurais e Urbanos, com foco na agroecologia e produção e consumo de produtos 
orgânica. 

Projeto Parceiros

Fortalecimento do cooperativismo voltadas para a 
comercialização de produtos Orgânicos.

UNICAFES, OCB, 
INCAPER, SEBRAE, 
Movimentos Sociais.

Promover apoio técnico para a gestão das 
associações/cooperativas dos agricultores familiares 
que atuam com agroecologia/produção orgânica;

UNICAFES, OCB, 
INCAPER, SEBRAE, 
Movimentos Sociais.

Promoção de formação continuada em 
associativismo/cooperativismo com foco na 
agroecologia;

UNICAFES, OCB, 
INCAPER, SEBRAE, 
Movimentos Sociais.

Apoiar a legalização/institucionalização de grupos 
produtivos para acesso à políticas públicas;

UNICAFES, OCB, 
INCAPER, SEBRAE, 
Movimentos Sociais.



26

Objetivo 17 - Disseminar o princípio da cooperação e autonomia dentro das 
organizações sociais rurais e nos atores envolvidos com a agroecologia e produção 
orgânica.

Projeto Parceiros

Intercambio e vivências com Associações/Cooperati-
vas Agroecológicas e da Produção Orgânica.

UNICAFES, OCB, MEPES, 
INCAPER, SEBRAE, Movi-
mentos Sociais.

Estimular a participação de mulheres e jovens nas 
lideranças de associações e cooperativas.

UNICAFES, OCB, MEPES, 
INCAPER, SEBRAE, 
Movimentos Sociais.

Capacitar e estimular jovens e mulheres para a 
formação de novas lideranças.

UNICAFES, OCB, MEPES, 
INCAPER, SEBRAE, 
Movimentos Sociais.

Lançamento de editais específicos, que tenham foco 
na agroecologia e produção orgânica.

SEAG, OCB, INCAPER, 
SEBRAE, Movimentos 
Sociais.



4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A conclusão da elaboração do PLEAPO trás consigo o desafio de sua execução. 
É fundamental que o conjunto de atores, agricultores e instituições mantenha 
a articulação em torno da gestão social do processo, contribuindo para a 
formatação e implementação dos projetos e ações integrantes do plano com 
vistas à consecução de seus objetivos. 

O que se espera desse processo é ter um instrumento que, efetivamente, norteie 
o desenvolvimento e expansão da agroecologia capixaba, onde cada ator social, 
cada agricultor agroecológico capixaba se reconheça, se sinta contemplado e 
co-responsável por sua elaboração. O PLEAPO deverá contribuir para que a 
agroecologia seja compreendida em sua totalidade, elevando sua importância 
para além de apenas mais uma cadeia produtiva, mas sim como um dos fios 
condutores do processo de desenvolvimento rural sustentável do Estado.
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 Etapa Estadual - Serra

 Etapa Estadual - Serra Etapa Estadual - Serra

Regional Central Serrana - Santa Maria do Jetibá 

Regional Rio Doce - Aracruz 

28



Fotos 
Arquivos SEAG e INCAPER

Foto da capa de alleksana de Pexels - Disponível em: https://www.pexels.com/
photo/photo-of-salad-ingredients-4051647/acessado em 04 de março de 2022.

Foto da contracapa de Daria Shevtsova do Pexels - https://www.pexels.com/pho-
to/photo-of-green-salad-4117679/acessado em 22 de março de 2022.

Arquivos Gráficos
Foram utilizados recursos gráficos adaptados dos sites

 Flaticon.com e Freepik.com




