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ATUAÇÃO INTERNACIONAL
Segundo a FAO, a EMATER DF é referência no trabalho 
de inovação tecnológica adaptada à agricultura familiar.
Por meio de acordo de cooperação com o Centro 
de Excelência contra a Fome, do Programa Mundial 
de Alimentos das Nações Unidas-PMA, a EMATER 
DF apoia as visitas das delegações dos países 
em desenvolvimento interessadas em conhecer o 
trabalho de ATER e as políticas públicas voltadas 
tanto para o desenvolvimento do espaço rural, 
quanto para segurança alimentar e nutricional.
A EMATER-DF também participa de missões técnicas 
a países em desenvolvimento, graças ao acordo com 
a Agência Brasileira de Cooperação (ABC).

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 
SUATENTÁVEL - ODS 
As políticas públicas que mais chamam a atenção 
das delegações internacionais são as compras 
governamentais de alimentos produzidos pela 
agricultura familiar. Esses alimentos abastecem 
escolas e entidades socioassistenciais. Tais 
políticas são reconhecidas internacionalmente 
como mecanismos de fortalecimento da agricultura 
familiar, promoção da segurança alimentar 
e nutricional e contribuem para os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Isto 
decorre em função de que toda riqueza gerada 
pela agricultura familiar é por ela investida na 
sua comunidade, criando um ciclo virtuoso de 
desenvolvimento multidimensional.

Secretaria de Agricultura,
Abastecimento e

Desenvolvimento rural

Comitiva de Miammar 
visitando a Cooperativa
da Taquara

Comitiva do Quênia visitando 
produtor rural de Chapadinha, 
Núcleo Rural Alexandre Gusmão



A EMATER-DF
A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 
do Distrito Federal - EMATER DF -, atua desde 1978, 
na execução das políticas públicas locais e federais de 
estímulo ao desenvolvimento rural na Região Integrada 
de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE/
DF). É uma empresa pública, vinculada à SECRETARIA 
DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL – 
SEAGRI DF. 

Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 
A ATER é um conjunto de ações de educação não formal 
e continuada para aprimorar os processos de gestão, 
produção, beneficiamento, comercialização de produtos 
agropecuários, agroextrativistas, florestais e de serviços 
artesanais, agroindustriais e turismo rural.

Estrutura
A EMATER DF atua com cerca de 300 colaboradores, 
distribuídos na sede e em 19 Escritórios Locais, situados 
em Núcleos Rurais do Distrito Federal. As equipes 
são multidisciplinares, compostas por agrônomos, 
veterinários, zootecnistas, economistas domésticas, 
técnicos em agroindústria, turismólogas, assistentes 
sociais, engenheiros ambientais, florestais e de 
alimentos, nutricionistas, dentre outros profissionais que 
assistem diretamente os produtores rurais.

Público
O foco de atuação da Emater-DF são os agricultores 
familiares e, para algumas políticas públicas específicas, 
os demais produtores.

Parcerias
A EMATER DF trabalha em parceria com diversas 
instituições públicas e privadas nas esferas municipal, 
regional e federal vinculadas com o desenvolvimento 
rural. Dentre muitas podemos citar: Instituições de Ensino 
Técnico e Superior, Prefeituras, Ministério da Agricultura, 
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do 
Desenvolvimento Agrário, Ministério do Desenvolvimento 
Social, Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra), Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Transferência de Renda do Distrito Federal.

Inovação tecnológica 
 
A EMATER DF investe 
em adaptar as inovações 
tecnológicas à realidade 
dos agricultores familiares 
para:

• Aumentar a segurança 
e a qualidade do trabalho 
rural;
• Minimizar a aquisição de 
insumos externos;
• Aumentar a lucratividade 
e a geração de renda;
• Racionalizar o uso da 
terra, da água, do capital e 
do trabalho;
• Ampliar o uso de 
sistemas de produção 
sustentáveis;
• Melhorar a qualidade 
dos produtos e serviços 
prestados.

Organização social 
 
O empoderamento dos 
beneficiários da ATER 
passa pela união de 
seus esforços e ações. A 
EMATER DF incentiva a 
organização socioprodutiva, 
iniciando com Grupos de 
Interesse e evoluindo 
para Associações, 
Cooperativas e Conselhos 
de Desenvolvimento 
Rural Sustentável. Essa 
estratégia:

• Amplia a participação 
na construção de políticas 
governamentais específicas 
para espaço rural;
• Viabiliza o acesso 
a políticas públicas e 
infraestruturas coletivas;
• Facilita a negociação 
de insumos e a 
comercialização dos 
produtos.

Políticas públicas 
 
É função da EMATER DF 
executar as políticas 
públicas direcionadas ao 
espaço rural e contribuir 
para reduzir a pobreza 
e melhorar; a qualidade 
de vida e a segurança 
alimentar. A ATER é a 
principal política pública 
que permite ao segmento 
produtivo familiar:

• Beneficiar-se dos 
Planos, Programas e 
Projetos de cada Governo;
• Ter mais acesso às 
inovações tecnológicas 
ao crédito rural, aos 
processos de agregação 
de valores, a mercados e 
aos benefícios sociais.
• Criar fontes alternativas 
de renda e modos de 
inclusão socioprodutiva 
mais sustentáveis.

COMO PROMOVEMOS O DESENVOLVIMENTO RURAL 
A EMATER DF presta assistência técnica e extensão rural, conciliando os aspectos econômicos, ambientais e 
sociais nos processos que implementa no espaço rural. Cada unidade produtiva familiar se transforma em um 
agente do processo de desenvolvimento local e regional, em que a formação continuada, a organização produtiva 
e social, a inovação tecnológica e o respeito ao meio ambiente contribuem para comunidades rurais e arranjos 
produtivos mais sustentáveis.


