
Gerando capacidades para a gestão de
empreendimentos da agricultura familiar, povos e
comunidades tradicionais

Programa CapGestão





Implantação da metodologia 



Materiais
didáticos
produzidos

Disponíveis em: www.programacap.org.br



14 municípios: Anapu, Pacajá, Novo Repartimento, Itupiranga,
Marabá, Parauapebas, Curionópolis, Sapucaia, Xinguara, Rio Maria,
Floresta do Araguaia, Conceição do Araguaia, São Felix do Xingu e
Tucumã.

Programa CapGestão online
desenvolvido pelo IPAM, em 

parceria com a GIZ e apoio do 
Instituto Humanize.

Fortalecimento de capacidades locais para a gestão 
de empreendimentos e ampliação da comercialização 

de produtos da agricultura familiar

Consolidação da metodologia 





447 inscritos nos Cursos ofertados 

14 Associações
07 Cooperativas
04 ONGs
03 Governo (secretarias)
02 Agências de ATER
02 Universidades
02 Núcleos
01 Agência de cooperação
01 Escola Família Agrícola

11 estados

Consolidação da metodologia 



Institucionalização do CapGestão

Métodos a serem utilizados:

 Cursos presenciais;

 Cursos em estúdio (aula mediada);

 Cursos online para professores que atuam em áreas remotas;

 Realização de intermódulos com apoio aos professores e alunos durante o intercâmbio de
conhecimentos com os empreendimentos que atuam nas cadeias da bioeconomia
sustentável e inclusiva.

Parceiros 
atuais: 

Amazonas  - UEA - Universidade Estadual do Amazonas, UFAM - Universidade Federal 
do Amazonas e IFAM - Instituto Federal do Amazonas

Amapá – EFA Maracá - Escolas Família Agroextrativista do Maracá, EFA do Pacuí; EFA 
da Perimetral Norte em parceria com a Unifap - Universidade Federal do Amapá;

Pará – IFPA - Instituto Federal do Pará, Campus de Conceição do Araguaia (Mestrado  
Profissionalizante em Extensão Rural);



Desafios da 
institucionalização

 Espaço das Instituições de ensino profissional, em geral, 

são limitados para inovações e para a 

multidisciplinaridade;

 Formação de longo prazo e multidisciplinar ainda não 

reconhecida pelo MEC;

 Dificuldades de acesso à Internet em áreas remotas;

 Falta recursos financeiros para incentivar inovações e 

reciclagem técnica nas Instituições de ensino profissional;

 Alto custo para o desenvolvimento de parcerias técnicas 

com Instituições de ensino profissional;

 Sinergia com os empreendimentos da área da 

bioeconomia e as Instituições de ensino não é frequente.



Aplicações e potencialidades

• CapGestão online;

• CapGestão Cerrado;

• Intercâmbio metodológico com professores com foco na gestão de empreendimentos
implementando projetos de mudança, durante a formação;

• Ampliação/Promoção de sinergia entre Instituições de ensino profissional e
empreendimentos que trabalham com produtos da bioeconomia sustentável e inclusiva;

• CapGestão Indígena;

• CapGestão na América Latina.



O CapGestão atualmente é apoiado pelos seguintes projetos:

Obrigada
Cláudia de Souza

e-mail: claudia.souza@eco-consult.com

Site: www.programacap.org.br


