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CADEIA DA PALMA TEM SEGUNDO 

ENCONTRO DE AGENDA INÉDITA 

 
  
 
 
 
 
 

Como desdobramento do 
trabalho liderado na 
Abrapalma pela Consultora 
Dra. Kátia Garcez, aconteceu 
em Tomé-Açú (PA), com apoio 
da Biopalma e da Earthworm, 
evento destinado a fortalecer a 
agenda de valorização do 
trabalho decente e incentivar a 
gestão social da pequena 
propriedade na cadeia da 
palma de óleo. 

O encontro reuniu cerca de 
110 pessoas, entre 
agricultores e lideranças 
comunitárias, gestores 
públicos, pesquisadores, 
representantes das empresas 
associadas à Abrapalma e 
seus respectivos agricultores 
associados. 

O encontro aconteceu no 
auditório Sueo Numazawa,  da 
Universidade Federal Rural da 
Amazônia (UFRA), por 
iniciativa da Abrapalma, como 
desdobramento da Carta de 
Princípios de 2016. 

As mesas discutiram:  

 Inovação em modelos de 
negócio para a agricultura 
familiar; 

Promoção do trabalho 
decente; 

 Inclusão de mulheres, 
jovens e PCDs; 

Pronaf Eco Dendê: 
importância da regulariza-

ção financeira para dar 
continuidade à produção da 
agricultura familiar; 

Cadastro Ambiental Rural 
como ferramenta de 
regularização ambiental; 

 Novas tecnologias. 

O público acompanhou a 
programação com palestras de 
importantes instituições, tais 
como Abrapalma, UFRA, 
Embrapa, ICRAF-Brasil, 
Sebrae, Emater, Banco da 
Amazônia, Biopalma, Sedap e 
Semas. 

No período da tarde, a 
Abrapalma disponibilizou um 
espaço de atendimento aos 
agricultores familiares, voltado 
ao esclarecimento de dúvidas 
sobre renegociação de dívida e 
acesso a linhas de crédito. Essa 
atividade foi conduzida pela 
gerência do Banco da 
Amazônia da localidade Quatro 
Bocas, via articulação da 
Associação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

abrapalma@aprapalma.org 

WORKSHOP 
INOVAÇÃO EM 

RODA 
SUSTENTÁVEIS: 
Valorização do 

Trabalho Decente 
na cadeia da 

Palma de Óleo 
 

• Local: Tomé-Açú/PA; 

• Data: 03.05.2019; 

 Escopo: 

o valorizar o trabalho 
decente; 

o incentivar o 
protagonismo de 
agricultores; 

o estimular ações da 
carta do trabalho 
decente da Palma; 

o qualificar para novas 
tecnologias; 

o incentivar o 
associativismo e o 
cooperativismo; 

o estimular a obtenção 
de selos da 
agricultura familiar 
(SIPAF); 

o inclusão de jovens e 
mulheres. 

 


