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I – APRESENTAÇÃO
O ISPN foi convidado para participar do processo de implementação do Projeto
Mercados Verdes e Consumo Sustentável através, especialmente nas atividades
relacionadas ao Programa CapGestãoAmazônia, que busca orientar técnicos/as,
assessores e gestores de organizações produtivas da agricultura familiar, povos
e comunidades tradicionais e de micro e pequenas, nos cinco polos préselecionados da região amazônica (Rio Branco – AC, Manaus – AM, Santarém
– PA, Belém – PA e Macapá – AM).
Pata tanto foram programadas cinco oficinas, com o tema de normas sanitárias,
para realização nas cidades sede dos polos pré-estabelecidos. Como apoio às
atividades programadas, foram previstas contratações de consultorias, que
subsidiarão a realização das oficinas e demais atividades programadas. Entre as
atividades está o apoio à construção de conteúdo para um banco de dados
dinâmico sobre leis, regulamentos e outras informações que regulam as
questões sanitárias para empreendimentos da agricultura familiar. Este conjunto
de informações, reunirá também vídeos explicativos, sugestões de modelos
plantas de agroindústrias, notícias e outras orientações para a regularização dos
empreendimentos, que dará origem a um website, o qual foi denominado
www.agroindustria.org.br, ainda em etapa de construção.
Assim, este contrato atingirá não apenas os grupos que serão capacitados nas
cidades de atuação do Projeto Mercados Verdes, mas também pode atender
uma grande demanda por informações sobre a questão de regulação sanitária,
em todo o território nacional.

Calendário das oficinas
Data Proposta

Local

Situação

09 a 13/12/2019

Oficina de Rio Branco
(Açai e Castanha)

Realizada

16 a 20/03/2020

Oficina de Manaus
(Pirarucu)

Programada

23 a 27/03/2020
13 a 17/04/2020
20 a 24/04/2020
04 a 08/05/2020

Oficina de Santarém
(Pirarucu)
Oficina de Macapá
(Açai e Castanha)
Oficina de Belém
(Açai e Castanha)
Oficina de Belém
(Açai e Castanha)

Programada
Programada
Programada
Programada

II – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS
a) OFICINA DE RIO BRANCO - AC
Neste período de atividades foi realizada a primeira oficina em Rio Branco – AC,
que contou com a participação de 28 pessoas (técnicos atuantes em ATER,
sendo da Emater/AC e de entidades privadas, Secretaria Estadual de Produção
e Agronegócio, INCRA, Superintendência da Agricultura no Acre, VISA/AC, IFAC
e produtores). A primeira oficina foi focada nas cadeias do Açaí e da Castanha,
pois são os produtos mais relevantes para a agricultura familiar na região. A
programação inicial proposta passou por ajustes durante o andamento da
oficina, pela dinâmica e participação efetiva dos participantes no debate. Ou seja,
o grupo de pessoas da oficina teve muito boa participação, com envolvimento
efetivo em todas as atividades.
Foi avaliado pelo grupo como positivo a presença de técnicos da VISA/AC e do
MAPA, embora a necessidade de conhecimento mais detalhado sobre a
realidade dos empreendimentos comunitários, de pequeno porte e artesanal da
agricultura familiar. Isto, de alguma forma, possibilitou expor e debater sobre as
dificuldades para o registro de empreendimentos comunitários e de pequeno
porte, nos respectivos serviços de inspeção. Outro ponto bastante destacado
pelos participantes foi a metodologia adotada, que facilitou a participação efetiva
de todos os participantes. Uma observação destacada pelos participantes foi a
sala pequena para o número de pessoas (28), sugerindo sala maior em próximos
eventos.

Por fim, a oficina transcorreu dentro do planejamento inicial, apenas com ajustes
de tempo e programação, o que consideramos positivo para adequar ao nível de
participação nos debates pelos participantes.
Entre os produtos da oficina foi elaborada um relatório, disponível junto aos
documentos enviados (Produto 3 – Relatório Oficina Acre).
Destaca-se também entre os produtos da oficina uma cartilha com o conjunto
normativo, atualizado, sobre as questões sanitárias para alimentos, com foco na
agricultura familiar (Produto 1_2 - Cartilha Regularização Sanitária). Este produto
será atualizado durante o mês de março de 2020, e enviado para diagramação
e impressão como material informativo sobre regularização sanitária, pelo
Projeto Mercados Verdes e Consumo Sustentável.

b) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA
ELABORAÇÃO DE WEBSITE SOBRE NORMAS SANITÁRIAS E BOAS
PRÁTICAS

DE

FABRICAÇÃO

ESTABELECIMENTOS

DE

FAMILIARES,

ALIMENTOS
ARTESANAIS

PARA
E

COMUNITÁRIOS
Em novembro de 2019 foi lançado termo de referência para contratação de
serviço técnico especializado para criação de website sobre normas sanitárias e
boas práticas de fabricação de alimentos para estabelecimentos familiares,
artesanais e comunitários.
A proposta do website é contemplar o público que utilizará o sistema em diversos
formatos de telas (site no computador ou celular). O conteúdo do website será
composto por: seção de vídeos orientadores; seção de croquis de plantas
agroindustriais; chave dicotômica para interpretação automática da legislação e
orientação de enquadramento legal; seção de artigos e notícias; seção de
conteúdo institucional, entre outras páginas com conteúdo estático.
A empresa foi contratada em dezembro de 2019 e os primeiros produtos estão
esperados para janeiro de 2020.

