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PRINCIPAIS TEMAS E GOVERNANÇA
GESTÃO ANTERIOR

AGRO

-Pesquisa e Inovação

-Desen. Susten.

-Comércio Exterior

-Defesa Agropecuária

-Política Agrícola

-Governança/Regularização 
Fundiária
-Demarcações de Terras para 
Reforma Agrária e 
Comunidades Tradicionais
-Assistência Técnica e 
Extensão Rural
-Agricultura Familiar

-Regularização Ambiental

-Desenvolvimento Florestal

-Licenciamentos e
Regulações ambientais

MMA

MAPA

MDA
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PRINCIPAIS TEMAS E GOVENANÇA
GESTÃO ATUAL

AGRO-Governança/Regularização 
Fundiária
-Demarcações de Terras para 
Reforma Agrária, Indígenas e 
Comunidades Tradicionais
-Assistência Técnica e 
Extensão Rural
-Agricultura Familiar

-Regularização Amb.
(via CF)

-Fomento Florestal
(via CF)

-Licenciamentos e
Regulações

MMA

MAPA

MDA

-Pesquisa e Inovação

-Desen. Susten.

-Comércio Exterior

-Defesa Agropecuária

-Política Agrícola
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TEMAS E GOVERNANÇA 
GESTÃO ATUAL

Agricultura  
Brasileira

Política Agrícola

Defesa Agropecuária

Pesquisa e Inovação

Comércio Exterior

Governança/Regularização 
Fundiária

Agricultura Familiar

Assistência Técnica e 
Extensão Rural

ProduzirPreservar

INCLUIR

Fomento Florestal 

Demarcação de terras para 
Reforma Agrária , Povos e 
Comunidades Tradicionais

Regularização Ambiental
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Z

Administração Direta

Órgãos de Assistência Direta e Imediata à Ministra

Órgãos Específicos  Singulares

Secretaria de Defesa 
Agropecuária

Secretaria 
Aquicultura e Pesca

Secretaria de Comércio 
e Relações 

Internacionais

CEPLAC

Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento

Secretaria de Inovação, 
Desenvolvimento Rural e 

Irrigação

EMBRAPACONAB CEASA - MG CASEMG CEAGESP

Secretaria da Agricultura 
Familiar e do 

Cooperativismo

ANATER INCRA

Serviço Florestal 
Brasileiro

Secretaria Especial de 
Assuntos Fundiários

Secretaria de 
Política Agrícola

Autarquias e Empresas Públicas

INMET

NOVO DESENHO INSTITUCIONAL DO MAPA
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Sustentabilidade: expandir a 
produção de forma eficiente e 

competitiva,  integrando 
produção e preservação que 

sigam a tendência de aumento 
de produção em consonância 

com a preservação;

Governança Fundiária: reduzir 
os conflitos no campo e trazer 

segurança jurídica e 
regularização fundiária a quem 

vive e produz. Fazer valer a 
Constituição Federal Brasileira;

Inclusão: acesso dos produtores 
familiares e de pequeno porte 

aos mercados. ATER e  
implementação de sistemas de 
autocontrole (para produção 

industrial e artesanal);

Inovação Tecnológica:
reestruturar a pesquisa no país. 
Investimentos para a inovação 

tecnológica  para intensificação, 
restauração de áreas 

degradadas, restauração 
ambiental e boas práticas 

agropecuárias;

Acesso a Mercados e Qualidade 
Sanitária : conquistar novos 

mercados em um ambiente de 
mudanças das regras e 

conceitos; e

Desburocratização: reorganizar 
a institucionalidade do setor, 

desburocratizar e trazer regras 
objetivas e claras;

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DO MINISTÉRIO
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LINHAS DE ATUAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL
2020-2024
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DIRETRIZES PARA SUSTENTABILIDADE
Produção, Renda, Preservação e Restauração 

• Com o Código Florestal brasileiro, o país é o único no mundo aonde a 
propriedade rural (propriedade privada) destina parte de sua área para a 
preservação ambiental de 20% em outros biomas a 80% na Amazônia;
• Atualmente em torno de 66% do território é preservado com vegetação 

nativa enquanto a agropecuária ocupa 30%;
• Brasil se comprometeu a reduzir 43% das emissões até 2030 enquanto a 

FAO estima que aumentará em 50% sua produção;
• O Brasil é um dos poucos países com grande potencial competitivo para 

uma economia de base renovável, seja na produção de alimentos, fibras 
insumos e energia ao passo que preserva seus recursos naturais de forma 
sustentável. 
• Esse poderá ser nossa grande vantagem competitiva no século XXI;
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OBJETIVO DE CRESCIMENTO

• Enquanto o Brasil aumento sua produção 
em 388% nos últimos 40 anos, a área 
aumentou em 33%;

• Nesse ínterim, o desmatamento na 
Amazônia de 2004 para 2018 reduziu mais 
de 84%;

• Ampliar a produção com eficiência;
• Matriz produtiva renovável e sustentável;
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AGENDA DE IMPLEMENTAÇÃO

• DISSEMINAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DO PLANO ABC:
• O Brasil investiu nos últimos 10anos 17 bi/R$ para incentivar técnicas produtivas de intensificação sustentável. A estratégia será 

ampliar o Plano para os próximos anos;

• IMPLEMENTAÇÃO DO CÓDIGO FLORESTAL:
• CAR: Maior base de dados geoespaciais do mundo. Atualmente conta com 6 milhões de Cadastros. O desafio no âmbito do Serviço 

Florestal Brasileiro será a criação de tecnologia automatizada para análise e validação dos cadastros;
• PRA: Desenvolvimento de um sistema federal para ajudar os Estados a avançarem nos Programas de Regularização Ambiental para 

adequação dos produtores à nova Lei;
• Pagamento por Serviços Ambientais e Compensações: Utilizar os instrumentos existentes na legislação ambiental para incentivar e 

financiar a preservação ambiental tais como a Cota de Reserva Ambiental(CRA), Programa de Pagamento Por Serviços 
Ambientais(PSA), Conversão de Multas, entre outros;

• MANEJO, CONCESSÕES E RESTAURAÇÃO: 
• enfoque especial no manejo florestal para garantir que a preservação e a exploração sustentável gerem renda e protejam recursos 

ambientais. Restaurar 12 milhões de ha (meta no Acordo de Paris e previsão no Código Florestal);

• PLANO NACIONAL DE FLORESTAS PLANTADAS: 
• Fomentar o setor para impulsionar medidas para alavancar produção e consumo de produtos florestais. 

• RENOVABIO e BIOECONOMIA:
• Implementar o programa para incentivar a produção de energias e produtos renováveis;

• POLÍTICA NACIONAL DE BIOINSUMOS: Incentivar a produção de insumos renováveis e biológicos par a 
agricultura brasileira
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METAS-AGENDA ESTRATÉGICA PARA O MAPA

Implementação 
do Código 

Florestal em 
20anos

Ampliação do 
Plano ABC de 
30mi/ha para 

menos 60mi/ha 
em 4 anos

Ampliação da 
Matriz 

Energética para 
43%; até 2030 

(NDC)

Ampliação para 
4 mi/há áreas 
de concessões 

florestal

Dobrar o PIB da 
bioecnomia

atualmente em 
R$ 5 bi. 

(produtos não 
madeireiros)

Ampliação para 
2 mi/ha de 
Florestas 

Plantadas até 
2030- PNFP

Validação de 6 
mi de CAR’s
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DESAFIOS PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO

INVESTIMENTOS

• Recursos para 
implementação dos 
compromissos;

• Finanças para 
sustentabilidade;

• REED+PSA’s (MMA)
• Plano Safra-ABC;

SEGURANÇA JURÍDICA

• Alinhamento entre 
Judiciário, Executivo 
e Parlamento;

• Implementação do 
CF;

• Reformas que visem 
a modernização de 
normas e leis;

• Incentivos e 
Planejamento;

DESENVOLVIMENTO E 
DISSEMINAÇÃO  DE 

TECNOLOGIAS

• Novas tecnologias 
de restauração 
florestal;

• Modelos produtivos 
para a Bioeconomia;

• Escalabilidade das 
tecnologias ABC;

• Cadeia produtiva 
para produção de 
espécies  nativas;

PARCERIA E 
COOPERAÇÕES

• Ampliar as parcerias 
e cooperações 
técnicas e 
financeiras para 
implementação da 
agenda;

• Entraves 
administrativos para 
execução dos 
recursos;
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MUITO OBRIGADO

CONTATO:  JOAO.ADRIEN@AGRICULTUR.GOV.BR
TEL: 061-3218-3472
ESPLANDA DOS MINITÉRIOS
MINITÉRIO DA AGRIULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
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