
DADOS DA PROPOSTA TERRA SOL 
(Memorando Circular Nº 58 / DD, de 15 de fevereiro de 2012).

1. Objeto da proposta (ítens financiáveis previstos no artigo 7º da Norma de Execução 
nº 103, 12 de julho de 2013)

Informar qual o projeto.

2. Identificação do proponente
a. Nome da Associação / Cooperativa / Grupo de produção / outros
b. CNPJ
c. Localização do estabelecimento e contato (telefone, endereço e e-mail)
d. Pessoas responsáveis pela entidade e suas funções
e. Ano de fundação
f. Número atual de sócios da entidade
Número de sócios envolvidos na iniciativa produtiva (Demanda para o Programa 

Terra Sol)
g. Histórico de atuação da entidade
Como  e  por  que  foi  criada,  área  de  atuação,  principais  atividades,  trabalhos 

realizados, conquistas obtidas?
h. Principais dificuldades enfrentadas?

3. Identificação dos parceiros
a. Nome da Associação / Cooperativa / Grupo de produção / outros
b. CNPJ
c. Localização do estabelecimento e contato (telefone, endereço e e-mail)
d. Pessoas responsáveis pela entidade e suas funções
e. Responsabilidade (papel da(s) entidade (s) no empreendimento)

4. Informação das atividades
4.1 Processamento agrícola  
• Caseira / familiar / artesanal – feita na casa dos assentados sem adequação 

para processamento produtivo de caráter agroindustrial. Ex. assentada que produz doce no fogão 
da casa com os instrumentos do cotidiano familiar.

• Comunitária / artesanal – feita em estrutura de uso coletivo construída para 
outros fins que não o agroindustrial ou inadequada para tal, porém usada para essa atividade. Ex. 
casa de farinha rústica com cobertura de palha

• Comunitária  /  cozinha  industrial  –  feita  em  estrutura  construída  ou 
adaptada para processamento da produção mesmo que em caráter artesanal. Ex. estrutura de casa 
sede adptada com pintura / revestimento / fogão / liquidificador para processamento de frutas

• Comunitária  /  agroindustrial  –  feita  em  estrutura  construída  para 
processamento agroindustrial da produção mesmo que em caráter artesanal. Ex. casa de farinha 
construída para esse fim mesmo sem atendimento a legistalação higiênico / sanitária.

4.2 Atividades não agrícolas  
Categoria  de  atividade  Rural  Não  Agrícola  (artesanato,  turismo,  restaurantes 

rurais  /  serviços  de  alimentação,  capacitações)  –  descrever  de  forma  resumida  a  atividade 
existente, público atendido, sazonalidade, etc;

5 Estrutura disponível
Citar recursos humanos, estrutura física, máquinas, equipamentos ou veículos para 

a produção, armazenamento, rotulagem, embalagem, etc;



Citar, também, conforme o caso:
• Procedência da água, volume e vazão;
• Fonte  de  energia:  elétrica  (citar  a  existência  ou  não,  tipo,  distância  do 

ponto de captação); possível fonte de energia alternativa (biomassa, solar, etc).
• Condições de acesso viário
• Condições e meios de comunicação

6 Mão de obra
a. Levantamento do tipo da mão-de-obra necessária conforme funções
b. Qualificação da mão-de-obra
c. Disponibilidade
d. Necessidade de capacitação
e. Custo de remuneração

7 Experiências de Gestão
a. Definição da entidade gestora
b. Experiência da entidade gestora
c. Definição do grupo gestor
d. Meios de controle e gestão atualmente utilizados

8 Mercado e comercialização
a. Tipo de mercado (institucional ou privado)
b. Abrangência
c. Acesso e logística
d. Levantamento  dos  preços  praticados  (local,  regional,  nacional  ou 

internacional)
e. Levantamento da concorrência
f. Custos de comercialização
g. Estudo de aceitação do produto

9 Viabilidade econômica
• Dados cadastrais do empreendimento
• Lista de beneficiários direitos e indiretos
• Capacidade de produção
a. Matéria-prima
b. Produtos propostos e quantidade
c. Preço praticado pelo mercado
d. Expectativa de preço de comercialização
e. Receitas
f. Investimentos
g. Custos fixos e variáveis
h. Fluxo de caixa
i. Levantamento do mercado de consumo, renda esperada

10 Produção
a. Quantificar  área e  formas de manejo (convencional,  orgânico,  sequeiro, 

irrigado, consorciado, etc) de plantio coletivo e/ou individual;
b. Capacitações  (já  houve  capacitações  na  área  produtiva?  Quais? 

Instituição);



c. Quantas  famílias  sendo  beneficiadas  diretamente?  Relacionar  pessoas 
envolvidas quantificar (homens, mulheres, jovens). Estimar quantidade de pessoas beneficiadas 
diretamente e indiretamente;

d. Principais  limitações  na  área  de  produção,  gestão  e  comercialização. 
Descrever perspectiva para resolução;

e. Informar  os  insumos  produzidos  no  assentamento  e  de  fora  do 
assentamento.

11 Questões ambientais
a. Verificar e citar se o local da instalação produtiva se encontra em área de 

Reserva Legal ou Área de Preservação Permanente;
b. Realizar o georreferenciamento da área da instalação produtiva
c. Destino e tratamento dos resíduos e efluentes

12 Informações complementares
• Verificar e citar a existência de pendência do Assentamento junto a equipe 

Meso Territorial do INCRA/Créditos liberados/PRONAF/PDSA, junto ao Núcleo de ATES e aos 
Articuladores de ATES

• Verificar e citar o local da instalação produtiva requer estudo de sondagem 
do solo;

• Realizar  registro  fotográfico  (da  estrutura,  do  processamento,  dos 
produtos);

• Lista das pessoas envolvidas (gênero, geração, etnia, pertencimento);
• Descrever  se  as  atividades  da  organização  adotam  boas  práticas  de 

conservação ambiental, agroecologia, equidade de gênero, etc. Quais e como.

Demanda Preliminar

ASSINA A ASSOCIAÇÃO E O TÉCNICO RESPONSÁVEL / EQUIPE DE ATES.

CIÊNCIA  DO(A)  COORDENADOR(A)  DA  EQUIPE  MESO  OU  Unidade  Avançada  / 
Articulador ATES.


