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Panorama da América Latina e Caribe

% População rural latino-americana por Emprego Rural
Agrícola (ERA) e Emprego Rural Não Agrícola (2012)
Emprego Rural Agrícola (ERA):
São atividades que produzem
bens agrícolas não processados,
provenientes do cultivo ou da
colheita.
A. Latina e Caribe

Emprego Rural Não Agrícola
(ERNA):
São as atividades que somam os
serviços do setor industrial aos
desenvolvidos no âmbito rural.

Fonte: Vulnerabilidad laboral de la mujer
rural latinoamericana. Volumen 26,
Noesis 52 Julio-Diciembre 2017.

Panorama da América Latina e Caribe
• A agricultura continua sendo a principal atividade da população rural na maioria
dos países de América Latina. Mas nos últimos anos, o Emprego Rural Não
Agrícola - ERNA está crescendo em importância entre a população rural.
• No entanto, os empregos do ERNA precisam de mão de obra qualificada. Motivo
pelo qual politicas publicas de capacitação da população rural devem ser
implementadas, para que ela possa acessar esse tipo de emprego, principalmente
as mulheres rurais.
• Estudos da FAO alertam sobre a subvalorização do ERNA entre as principais
ocupações das mulheres rurais por parte dos governos.

Estratégia da FAO para as Mulheres Rurais
• O Escritório Regional da FAO trabalha com três iniciativas prioritárias que
respondem aos principais desafios que enfrenta a segurança alimentar na
América Latina e Caribe.
• A Iniciativa 1 - América Latina e Caribe sem Fome - apoia os maiores
acordos e estratégias de segurança alimentar, fortalecendo os planos
regionais, sub-regionais e nacionais de erradicação da fome.
• A Iniciativa 2 foca no setor que produz a maior parte dos alimentos na
região: Agricultura familiar e sistemas alimentares inclusivos para o
desenvolvimento rural sustentável.
• A Iniciativa 3 tem ênfase em alguns dos maiores desafios que ameaçam a
segurança alimentar regional: Uso sustentável dos recursos naturais,
adaptação às mudanças climáticas e gestão de riscos de desastres.

Brasil

–

Dados da participação das mulheres na Agropecuária

Fonte: IBGE. Censo Agropecuário 2017.

Ações da FAO Brasil para as mulheres na
agropecúaria
Plano de Trabalho para o Biênio 2020-21:
O escritório buscará apoiar iniciativas, ações e projetos que incorporem
atividades de fortalecimento do papel das mulheres rurais na agropecuária
e no ERNA.
Principais Eixos tématicos a serem trabalhados:
-

Sistemas Produtivos inclusivos;
Alimentação Saudável;
Desenvolvimento Rural Sustentável;
Agricultura Familiar;
Aquicultura e Pesca; e
Acesso a Terra.

Visibilizando o poder transformador das mulheres
rurais, indígenas e afrodescendentes rumo a uma
maior autonomia.
No Brasil, a organização da Campanha está a cargo
da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do
MAPA e outras instituições.
A campanha é uma iniciativa de trabalho colaborativo que,
em 2019, identificará e difundirá experiências e
conhecimentos sobre o poder transformador das mulheres
rurais, indígenas e afrodescendentes na América Latina e
Caribe e sua contribuição para os desafios estabelecidos nos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O concurso tem por objetivo destacar soluções empreendidas por mulheres e
dar visibilidade às atuais conquistas e aos futuros desafios que elas enfrentam
para reduzir a pobreza rural e garantir a segurança alimentar e nutricional.
O concurso considera especialmente os empreendimentos liderados por
mulheres rurais, pescadoras artesanais, indígenas e afrodescendentes.
As participantes e/ou suas organizações deverão preencher o formulário online disponível nos
sites http://www.agricultura.gov.br/mulheresrurais

