
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural 

DEFININDO PLANOS E PROGRAMAS
PERSPECTIVA SOCIEDADE

• Promoção e ampliação 
do abastecimento de 
produtos 
hortifrutigranjeiros, para 
a população do Distrito 
Federal e Entorno

• Diminuir os índices de 
desperdício de alimentos 
no DF envolvendo ações 
promovidas na 
produção, 
comercialização e 
consumo

Garantir a 
oferta e o 

fortalecimento 
da produção 

agropecuária, o 
abastecimento 

e o uso 
sustentável de 

recursos 
naturais



Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural 

DEFININDO PLANOS E PROGRAMAS
PERSPECTIVA SOCIEDADE

• Promover a excelência, 
qualidade, presteza e 
inovação na prestação de 
serviços de 
responsabilidade da 
SEAGRI

• Promover estudos e 
avaliações, junto a 
sociedade e a comunidade 
agropecuária, sobre os 
resultados e impactos 
sociais, econômicos e 
ambientais causados pelas 
políticas públicas 
implantadas

Excelência na 
implementação 
de políticas, na 
prestação de 

serviços e 
apoio logístico



Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural 

DEFININDO PLANOS E PROGRAMAS
PERSPECTIVA SOCIEDADE

• Fortalecer e sedimentar a 
regularização das ocupações 
das terras públicas rurais do 
Distrito Federal.

• Promover o levantamento de 
informações relativas às 
propriedades tais como: dados 
pessoais do produtor, de sua 
família, condições da 
propriedade em termos de 
posse e uso, situação 
econômica e de exploração do 
imóvel, tornando-se um 
instrumento para o 
planejamento e a proposição 
de políticas públicas locais, 
como o crédito rural e a 
assistência técnica

Promoção 
da 

segurança 
fundiária 
das terras 
públicas 

rurais



Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural 

DEFININDO PLANOS E PROGRAMAS
PERSPECTIVA SOCIEDADE

•Promover o acesso regular e permanente a alimentos de 
qualidade, em quantidade suficiente, tendo como base 
práticas alimentares promotoras da saúde, que 
respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, 
cultural, econômica e socialmente sustentáveis.

•Fortalecimento da Agricultura Urbana e Peri-Urbana 
visando estimular a produção de alimentos orgânicos nas 
áreas urbanas, aproveitando as áreas ociosas para 
promover o plantio de: hortaliças, ervas medicinais, ervas 
aromáticas e plantas ornamentais, visando o auto 
consumo e/ou também para abastecer as Cozinhas 
Comunitárias; Restaurantes Populares; PAA; e venda o 
excedente no mercado local – Feira Popular, resultando 
em inclusão social, melhoria da alimentação; geração 
trabalho e renda dos envolvidos.

•Promover o acesso à alimentos seguros, em quantidade, 
qualidade e regularidade necessárias  às  populações em 
situação de insegurança alimentar e nutricional, 
contribuindo, também, para a inclusão econômica e 
social, com fomento à produção sustentável, 
comercialização e ao consumo, por meio do 
fortalecimento da agricultura familiar e ampliação das 
aquisições diretas de produtos da agricultura do DF e 
RIDE.

•Promover a utilização e a implementação de 
procedimentos adequados em todas as etapas da 
obtenção, produção, processamento, armazenamento, 
transporte e distribuição de matérias-primas, insumos e 
produtos agroalimentares desde os elos primários de 
produção, devendo ser mantidos ao longo de todas as 
etapas e demais elos das cadeias e sistemas de produção 
de alimentos e animais.

•Articular políticas e ações de incentivo ao cultivo de 
alimentos orgânicos e com base agroecológica visando 
incentivar a produção orgânica por agricultores 
familiares, aumentando sua renda e ampliando a oferta 
de alimento saudáveis

Garantir a 
oferta de 
alimentos 
seguros e 
contribuir 

para a 
segurança 
alimentar



Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural 

DEFININDO PLANOS E PROGRAMAS
PERSPECTIVA AGROPECUÁRIA E PARCEIROS

•Promover ações que visem a comercialização dos 
produtos oriundos da agricultura de forma a 
proporcionar a melhoria na qualidade de vida, 
através da garantia de renda aos produtores 
agrícolas.

•Promoção da Agregação de Valor aos Produtos da 
Agricultura através da inovação tecnológica e 
melhoria da gestão do setor agropecuário.

•Promover e estimular parcerias entre os agentes 
rurais visando o desenvolvimento de projetos e/ou 
solução de problemas específicos do meio rural.

•Apoiar o fortalecimento das cadeias produtivas do 
setor agropecuário, por meio da assistência técnica, 
da capacitação, do fomento à inovação tecnológica e 
à criação e ampliação de empreendimentos no meio 
rural e as boas práticas agropecuárias.

•Apoiar e sensibilizar a população rural para as 
iniciativas de organização, em especial de 
associativismo e cooperativismo, de forma a 
contribuir para a geração de renda e a melhoria das 
condições de vida dos trabalhadores e agricultores

•Promover ações que contemplem  a utilização, a 
instituição, o incremento de linhas de financiamento, 
mecanismos de seguro rural, a captação de recursos 
nacionais e internacionais e disponibilidade de linhas 
de credito que visem dar segurança, apoiar e 
estimular  financiamentos e investimentos que 
contemplem o produtor rural, o financiamento de 
atividades industriais e empreendimentos rurais.

•Promover ações que visem a expansão competitiva 
da base industrial no setor agropecuário.

Consolidar as 
cadeias produtivas, 

incentivando a 
criação e 

desenvolvimento 
de 

empreendimentos, 
parcerias e  

agregação de valor 
a produção e a 
comercialização



Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural 

DEFININDO PLANOS E PROGRAMAS
PERSPECTIVA AGROPECUÁRIA E PARCEIROS

• Promover e apoiar o assentamento
de famílias de agricultoras e a
regularização dos assentamentos,
pré-assentamentos e acampamentos
da Reforma Agrária e o o
desenvolvimento sustentável do
segmento rural constituído pelos
agricultores familiares, de modo a
propiciar-lhes o aumento da
capacidade produtiva, a geração de
empregos e melhoria de renda

• Fomentar a geração de renda no
campo e promover a inclusão
produtiva da população rural, com a
estruturação de canais de
comercialização de produtos e
serviços da agricultura, a agregação
de valor e possibilitando o acesso ao
crédito e aos mercados

Fortalecer a 
agricultura 

familiar, o médio 
produtor e o 

desenvolvimento 
agrário



Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural 

DEFININDO PLANOS E PROGRAMAS
PERSPECTIVA AGROPECUÁRIA E PARCEIROS

• Promover, através do fortalecimento
das ações de assistência técnica e
extensão rural, a construção e
execução de estratégias de
desenvolvimento rural sustentáveis,
centrado na expansão e
fortalecimento da agricultura e das
estruturas organizacionais que a
permeiam, por meio de
metodologias educativas e
participativas, integradas às
dinâmicas locais, buscando viabilizar
as condições para o exercício da
cidadania e a melhoria da qualidade
de vida da sociedade

Valorizar a 
assistência 
técnica e a 
extensão 

rural



Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural 

DEFININDO PLANOS E PROGRAMAS
PERSPECTIVA AGROPECUÁRIA E PARCEIROS

• Promover a prevenção, controle e
erradicação das doenças em animais de
interesse socio-econômico para nosso
estado através de seus pilares de
sustentação: vacinação de animais, base
cadastral sólida e auditável do sistema
agroprodutivo, atenção veterinária com
vigilância epidemiológica ativa e passiva
bem como o monitoramento, controle e
erradicação de focos de doenças; controle
do trânsito de animais e educação sanitária.

• Prevenir e evitar a introdução e a
disseminação de pragas vegetais,
assegurando e preservando a qualidade e
sanidade de vegetais, suas partes,
produtos, subprodutos, materiais biológicos
e resíduos de valor econômico

• Promover ações visando o fortalecimento
da vigilância e a inspeção sanitária aos
produtos de origem animal e vegetal.

• Elaborar e desenvolver ações educativas
a partir da identificação dos graus de
conhecimento, atitudes e comportamento
de uma comunidade frente a um
problema sanitário, identificado,
dimensionado, priorizado e acompanhado
pela Defesa Agropecuária

Promover a 
excelência na 

defesa 
agropecuária



Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural 

DEFININDO PLANOS, PROGRAMAS E AÇÕES
PERSPECTIVA AGROPECUÁRIA E PARCEIROS

• Desenvolver ações de capacitação
visando a aquisição de novas
competências que serão requeridas
em médio e longo prazos,
determinantes para o
desenvolvimento do aumento da
produtividade, de novos mercados,
da renda rural e da qualidade de
vida.

• Desenvolver ações de capacitação
orientadas para o presente,
focalizando a melhoria do
desempenho atual e buscando
melhorar habilidades e competências
gerando ganho de produtividade, de
renda e de qualidade de vida

Desenvolver ações de 
treinamento e de 

capacitação junto à 
comunidade rural que 
levem conhecimentos 
que possam adaptar, 

transformar ou 
maximizar os fatores 

de produção 
encontrados nas 

propriedades rurais 
com a finalidade de 

melhorar as condições 
de vida dessas pessoas



Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural 

DEFININDO PLANOS, PROGRAMAS E AÇÕES
PERSPECTIVA AGROPECUÁRIA E PARCEIROS

• Promover ações que visem o uso de
princípios e técnicas para induzir
idéias e novas atitudes, dar ao acesso
a informações através das
ferramentas de marketing e
comunicação aplicadas ao
desenvolvimento rural e divulgar as
potencialidades e particularidades do
DF e da RIDE para atração de
negócios.

• Promover ações que visem o
conhecimento, a utilização e a
captação de recursos nacionais e
internacionais e disponibilidade de
credito que visem apoiar e estimular
o desenvolvimento de planos,
programas, projetos, ações e
eventos.

Desenvolver ações de apoio a 
alavancagem de recursos e 

promover a imagem da 
agricultura do DF.



Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural 

DEFININDO PLANOS, PROGRAMAS E AÇÕES
PERSPECTIVA AGROPECUÁRIA E PARCEIROS

• Promover a Reabilitação Ambiental
da Área Rural do DF

• Promover a gestão sustentável dos
recursos naturais, incluindo água e
energia, através da integração dos
requisitos de proteção ambiental às
políticas de desenvolvimento
agropecuárias

• Promover a correta destinação de
dejetos animais, embalagens de
agrotóxicos, materiais recicláveis,
resíduos sólidos e outros resíduos
gerados pela atividade agrícola

• Incentivar a Agricultura de Baixa
Emissão de Carbono

Desenvolver a gestão 
ambiental e a 

sustentabilidade rural 
por meio do estímulo 

à adimplência à 
legislação ambiental, 
desenvolvimento de 
práticas produtivas 

sustentáveis e 
promoção da 

conservação da água, 
solos e biodiversidade



Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural 

DEFININDO PLANOS, PROGRAMAS E AÇÕES
PERSPECTIVA AGROPECUÁRIA E PARCEIROS

• Ampliar e assegurar a infraestrutura
do setor agropecuário e do meio
rural

• Apoiar ações que visem melhorar a
mobilidade rural, contribuindo para o
desenvolvimento sócio- econômico
local e regional

Desenvolver ações de apoio a 
alavancagem de recursos e 

promover a imagem da 
agricultura do DF.



Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural 

DEFININDO PLANOS, PROGRAMAS E AÇÕES
PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS

• Aprimorar a produção de
informações de valor agregado e de
conhecimento em tempo adequado e
com confiabilidade visando subsidiar
necessidades específicas, reduzir
incertezas e apresentar soluções
propiciando uma atuação e tomada
de decisão mais eficiente e efetiva

• Promover a aquisição de recursos
tecnológicos que permitam o avanço
técnico e qualitativo e que dêem o
devido suporte aos objetivos da
SEAGRI.

Aperfeiçoar a 
qualidade das 
tecnologias da 

informação, 
georreferenciadas e 

topográficas, de forma 
a permitir, inclusive, a 
utilização do modelo e 

conceitos de 
inteligência territorial 

como suporte à 
tomada de decisão



Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural 

DEFININDO PLANOS, PROGRAMAS E AÇÕES
PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS

•Aperfeiçoar os processos de prestação de serviços
agrícolas em relação à infraestrutura

•Aprimorar processos e atividades relacionadas a ao
planejamento, elaboração e acompanhamento da
execução das políticas estabelecidas pela SEAGRI,
visando promover, inclusive, regulamentações e
alterações legislativas necessárias ao estímulo ao
agricultor familiar, incluindo a unificação de politicas
que envolvam municípios da RIDE, Estados e o
Governo Federal.

•Aprimorar e desenvolver os processos de gestão
ambiental e sustentabilidade rural

•Aperfeiçoar os processos de regularização de terras
públicas rurais visando melhor eficiência e eficácia

•Promover a melhoria e o aperfeiçoamento de
processos que visem o desenvolvimento sustentável
do segmento rural, de modo a propiciar o aumento
da capacidade produtiva, a geração de empregos e
melhoria de renda

•Aperfeiçoar processos de defesa e vigilância sanitária
e inspeção

•Desenvolver ações de aperfeiçoamento da
infraestrutura física da SEAGRI, visando promover
melhorias nas condições de trabalho, melhoria da
qualidade no atendimento aos usuários e nos níveis
de serviços à serem prestados

•Promover o desenvolvimento de tecnologias
(processos,produtos e serviços) que garantam o
aumento da produção agropecuária e o
abastecimento de produtos hortifrutigranjeiros,
garantindo alimentos de qualidade, assegurando ao
produtor preços que permitam sua manutenção na
atividade rural

Desenvolver ações visando a 
qualidade e inovação em 

soluções tecnológicas, 
pesquisa e transferência de 

tecnologia



Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural 

DEFININDO PLANOS, PROGRAMAS E AÇÕES
PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS

•Promover o aperfeiçoamento dos processos de
captação de recursos nacionais e internacionais
e disponibilidade de credito que visem apoiar e
estimular o desenvolvimento de planos,
programas, ações, projetos e eventos.

•Promover a organização e sistematizar a
integração e o uso de parcerias estratégicas
visando fortalecer os espaços de participação
popular e as instâncias de controle social com o
objetivo de implantar a gestão colaborativa e
consolidar um governo ético, democrático e
transparente

•Desenvolver e aprimorar processos e
ferramentas de aprendizagem rural

•Desenvolver e aprimorar processos e
ferramentas de marketing e comunicação
aplicadas ao desenvolvimento rural

Promover o 
aprimoramento de 

processos que visem a 
divulgação da imagem 
do agronegócio e da 

SEAGRI



Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural 

DEFININDO PLANOS, PROGRAMAS E AÇÕES
PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS

•Desenvolver e aperfeiçoar processos que 
promovam a eficiência e transparência na 
gestão orçamentária e financeira, como 
também, atingir e manter o equilíbrio fiscal, por 
meio do aumento da eficiência da geração de 
receita, da qualidade do gasto e da gestão da 
máquina administrativa

•Promover ações que garantam o 
desenvolvimento de uma cultura institucional 
voltada para a obtenção de resultados através 
da prática da conciliação das políticas públicas 
com as demandas do agronegócio para melhorar 
a competitividade do setor, incluindo o diálogo 
prévio com o setor produtivo, sociedade civil, 
instituições públicas.

•Desenvolver um conjunto de melhorias nas 
práticas de gestão visando, alavancar a 
capacidade da instituição de produzir, medir e 
comunicar resultados relevantes para o seu 
público-alvo

•Desenvolver ações visando a aumentar a 
capacidade de ação da instituição de atuar em 
parceria e em rede com outras organizações e 
com a sociedade, na formulação, 
implementação e execução de políticas públicas, 
no alcance dos objetivos.

Desenvolver ações transformadores 
que introduzam modelos de gestão 
apoiados por tecnologias visando 

alterar a maneira com que os 
processos são executados e 

monitorados, trazendo ampliação da 
capacidade de gestão,  a redução de 

custos,  o aumento da eficiência 
operacional,  maior agilidade 

organizacional, maior assertividade, 
resultados e medição de impactos 

junto a sociedade, governo e 
servidores.



Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e 
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DEFININDO PLANOS, PROGRAMAS E AÇÕES
PERSPECTIVA PESSOAS, APRENDIZADO E CONHECIMENTO

•Aperfeiçoamento da gestão da informação e 
estruturação da gestão do conhecimento visando 
garantir a gestão integrada de sistemas e da 
informação com foco na melhoria dos serviços, e com 
aumento da transparência e do controle.

•Desenvolver ações visando a gestão do clima 
organizacional e bem estar dos empregados

•Desenvolver ações que possam contribuir para que 
os servidores sugiram novas direções e/ou um 
diferencial competitivo, aprimorar a habilidade de 
definir e alcançar objetivos, capacidade de manter 
um alto nível de consciência do ambiente em que 
vive, usando-o para detectar oportunidades de 
negócio à inovação e desenvolvimento da capacidade 
criativa

•Promover ações que possibilitem o estabelecimento 
de canais que favoreçam o relacionamento, ágil e 
transparente, da direção com o público interno e 
entre os próprios elementos que integram este 
público

•Promover a introdução de métodos de gestão do 
setor privado e ações que viabilizem o alinhamento 
estratégico entre os processos que compõem a 
governança

•Desenvolver mecanismos para retenção de talentos 
visando Implementar uma política de pessoas que 
valorize a produtividade, o mérito e a qualidade dos 
serviços prestados;

•Desenvolvimento de competências gerenciais, 
técnicas e administrativas visando Implementar uma 
política de desenvolvimento de pessoas focada na 
melhoria dos serviços públicos

Promover a adoção de 
práticas de gestão que 
dêem sustentabilidade 
ao desenvolvimento e 
aprimoramento dos 

processos interno e a 
execução e alcance 

dos objetivos 
organizacionais.


