2ª EDIÇÃO (2013 – 2014) – Publicação “GESTÃO SUSTENTÁVEL NA AGRICULTURA”

A Assessoria de Gestão Estratégica (AGE) do MAPA, através de sua Coordenação Geral de
Sustentabilidade Ambiental (CGSA), abre a chamada para a 2ª edição (2013 – 2014) da
publicação “Gestão Sustentável na Agricultura”. O objetivo é o de reunir e divulgar bons exemplos
de inclusão e prática da sustentabilidade ambiental, tanto de parte de organizações (empresas,
cooperativas, associações, entidades públicas, etc) com vínculo com a agricultura brasileira
quanto de produtores rurais.
Com esta iniciativa o MAPA deseja contribuir para que boas experiências de inserção e prática da
sustentabilidade ambiental na agricultura possam ser conhecidas e vir a servir de referência para
a adoção da sustentabilidade por mais organizações e produtores rurais. Os relatos de
organizações e produtores interessados em divulgar suas experiências devem estar focados na
gestão, ou seja, não na descrição de técnicas e seus benefícios, mas como sua adoção permitiu
inserir a sustentabilidade ambiental em suas atividades.
Para bem organizar a publicação solicita-se que os textos sejam enviados respondendo às
perguntas básicas abaixo formuladas e com os seguintes limites (em toques com espaço) para o
texto:
Limites do
texto
(toques com
espaço)
Resumo do caso
Para que o programa de sustentabilidade foi criado? (objetivo e
breve histórico)
Quem se beneficia deste programa e de que forma?
Como funciona o programa?
Quais os desafios para implantação do programa, para mantelo em funcionamento e quais as perspectivas futuras para o
mesmo?
Como outras empresas ligadas à agricultura e produtores rurais
podem iniciar um programa de sustentabilidade e inseri-lo em
sua rotina de trabalho?

900-1600
350-1500
350-1500
2000-4000

350-2000

350-1500

São aceitas fotos, com boa resolução, para ilustração do relato enviado.
Os relatos, no padrão acima especificado, serão recebidos de 1º de maio a 30 de setembro de
2013. Em outubro de 2013 será feita a seleção dos casos mais relevantes, afins com o tema da
publicação. Em novembro de 2013 será feita reunião com os responsáveis pelos casos
selecionados, para os trabalhos de organização da 2ª edição, a ser lançada em fevereiro de
2014.
Os relatos devem ser enviados para o e-mail:
cgsa.age@agricultura.gov.br
Coordenação Geral de Sustentabilidade Ambiental / Assessoria de Gestão Estratégica
(CGSA/AGE)
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
7º andar – sala 753 / CEP:70043 – 900 / Brasília (DF)

