
Instrumentos Inovadores de Gestão de Risco 
para aumentar a resiliência dos produtores 
de pequeno porte do setor agrícola no Brasil

EUROCLIMA+no Brasil
Projeto 

300.000 ABRIL DE 2021 - JUNHO 2023

O Euroclima+ é o principal programa de cooperação da União Europeia sobre 
sustentabilidade ambiental e mudanças climáticas com a região 
latino-americana. O objetivo do programa é reduzir o impacto das mudanças 
climáticas e seus efeitos na América Latina, fomentando a mitigação climática, 
adaptação, resiliência e investimento. 
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OBJETIVO

No Brasil, o Euroclima+ realiza ações de apoio a políticas 
públicas priorizadas pelo governo, como dar apoio à 
estruturação de mecanismos para uma estratégia industrial 
com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento 
sustentável no país, além de outros projetos relacionados à 
transição energética, mobilidade urbana, bieconomia, 
gerenciamento de riscos e produção resiliente de alimentos.

Uma das ações prioritárias desenvolvidas no país busca 
desenvolver um roteiro para a estratégia de gestão de riscos 
agrícolas voltada para a resiliência dos agricultores 
familiares. Tal ação será realizada a partir de uma análise de 
������������, ou seja, um levantamento das melhores práticas 
em todo o mundo, bem como de uma avaliação de políticas, 
programas e ferramentas de gestão de riscos no Brasil. Esta 
análise vai gerar a proposta de um Roadmap para o Ministério 
da Economia e o Ministério da Agricultura, com o objetivo de 
desenvolver uma estratégia de gestão de riscos focada nos 
agricultores familiares.

Finalmente, será implementado um projeto piloto que 
incluirá o desenho e o teste de uma ferramenta inovadora de 
gestão de risco para aumentar a resiliência dos pequenos 
agricultores em relação à mudança climática. Além disso, a 
gestão do conhecimento e a capacitação com foco nos 
beneficiários e suas necessidades serão apoiados para 
melhorar a gestão de riscos agrícolas.

Melhorar as políticas públicas voltadas para o aumento da 
resiliência climática da agricultura familiar no Brasil por meio 
de medidas de adaptação, como o seguro agrícola para 
pequenos produtores.
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INFORMAÇÕES DE CONTATO

01
Roteiro para desenvolver estratégia de gestão 
de riscos agrícolas focada na resiliência da 
agricultura familiar no Brasil;

03

Gestão de conhecimento institucional e 
capacitação para gestão de riscos agrícolas.

02
Projeto e implementação piloto de um produto 
específico de gerenciamento de riscos 
agrícolas para agricultores familiares com o 
objetivo de aumentar sua resiliência climática;

ROTEIRO PARA DESENVOLVER
ESTRATÉGIA DE GESTÃO DE RISCOS

IMPLEMENTAÇÃO
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GESTÃO DE CONHECIMENTO
INSTITUCIONAL


