ICV é uma organização não-governamental,
apartidária e sem fins lucrativos. Seu trabalho
consiste em construir soluções compartilhadas de
sustentabilidade para o uso da terra e dos recursos
naturais. Para o ICV, essas soluções somente serão
efetivas se forem construídas de forma coletiva,
portanto, a instituição busca fomentar a gestão
territorial integrada; fomentar o empoderamento
social; e influenciar as tomadas de decisões a partir
da produção de informações qualificadas.

(66) 3521-8555
projetoredes@icv.org.br
www.icv.org.br

Execução

Apoio

Criação e arte final:
Téo de Miranda e Eliana Martinez

O Instituto Centro de Vida

O Projeto “Redes Socioprodutivas”
foi idealizado com o objetivo de incentivar e fortalecer
práticas de produção sustentável na agricultura familiar
da região norte e noroeste do Estado de Mato Grosso.
As atividades serão executadas em duas frentes: uma
voltada para a produção extrativista, com o babaçu
e a castanha-do-Brasil e outra voltada à produção
agropecuária, com hortifrutigranjeiros, cacau,
café e leite. A finalidade é contribuir para que as
cadeias socioprodutivas da agricultura familiar
tenham atratividade econômica e social, com
uma produção pautada em de qualidade e livre
de desmatamento. Para atingir esse objetivo,
o projeto irá atuar nos diferentes elos dessas
cadeias produtivas (produção, beneficiamento,
comercialização), no fortalecimento da gestão
das organizações, no incentivo a pesquisa
e em políticas públicas.

Municípios de abrangência

Quem o projeto apoia?

O projeto “Redes Socioprodutivas” atuará nos
municípios das regiões norte e noroeste do
Estado de Mato Grosso.

Associações e cooperativas de agricultores
familiares presentes nos municípios do escopo
do projeto. São organizações que já atuam nas
cadeias produtivas prioritárias para o projeto
e que tenham interesse em potencializar sua
produção e realizar ações em rede, buscando
encontrar soluções para desafios cotidianos.

Alta Floresta, Paranaíta, Nova Monte Verde,
Nova Bandeirantes, Cotriguaçu e Colniza.

Ações previstas no Projeto
junto as organizações parceiras
(associações e cooperativas)
• Realização de capacitações técnicas, dias de
campo, oficinas comunitárias e intercâmbios
regionais e estaduais;

• Apoio na implantação de unidades de produção
agroecológicas/sustentáveis;

• Oferta de assessoria técnica aos produtores
envolvidos no projeto;

• Readequação de pequenas agroindústrias e/ou
cozinhas comunitárias;

• Apoio a regularização dos produtos e
criação de identidade visual;

• Apoio no acesso aos mercados e na gestão
de empreendimentos familiares.
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Canais de Comunicação
Entendendo a importância em divulgar as ações
e resultados, compartilhando e disseminando
informações e conhecimentos gerados no projeto.
Serão realizadas atividades e eventos, para que
produtores, empresários e consumidores tenham
conhecimento sobre os processos, benefícios e
resultados do projeto. Informações adicionais
poderão ser acessadas no site do ICV
www.icv.org.br/redes-socioprodutivas/

Prazo de execução
O projeto teve início em janeiro de 2018 e terá
duração de 30 meses.

