BENEFÍCIOS DAS UNIDADES DEMONSTRATIVAS (UDs)
PROJETO TERRAMAZ

1. Assistência técnica
Disponibilizaremos um técnico de campo, com formação em agronomia, com
especialidade em agroecologia e agricultura familiar, que realizará o levantamento das
demandas dos agricultores através de um diagnóstico socioambiental e construirá de forma
participativa um plano de ação específico para a implementação da Unidade Demonstrativa
de cada propriedade considerando as principais demandas da atividade produtiva e da família
Ficará responsável por quantificar os materiais, trabalhos necessários e organizar a
logística de implementação das boas práticas nas UDs, também realizará o monitoramento
das atividades realizadas e dos resultados obtidos, de forma que, gradativamente, capacite os
agricultores a darem continuidade no processo de transição agroecológica e no modo como
realiza a gestão da propriedade.
Obs.: O projeto TerrAmaz tem a previsão de contratação adicional de profissionais
especialistas para realização de consultorias a depender da demanda dos beneficiários, assim
como de estagiários para contribuir em atividades específicas.

2. Insumos
Com o objetivo de aumentar a produtividade integrada a impactos socioambientais
positivos nas UDs, o projeto TerrAmaz poderá apoiar o agricultor (a) com uma série de
insumos como adubos de base orgânica, defensivos naturais, mudas, sementes, materiais,
equipamentos e combustível.
A quantidade de insumos será limitada a área da UD e a definição dos insumos será
realizara em planejamento conjunto entre o agricultor (a) e o técnico de campo TerrAmaz.

3. Mutirões
Como não está previsto apoio com serviços de mão de obra, entendendo que está seria
uma das contrapartidas dos produtores, o Projeto TerrAmaz irá organizar eventos para
resgatar a cultura de trabalhos em mutirão entre os beneficiários, objetivando viabilizar ações
que exigem maior demanda de mão de obra e também visando fortalecer trocas de
experiências e relações comunitárias.

4. Formação de rede de agricultores
Além das trocas de experiência e fortalecimento das relações comunitárias, a formação de
um grupo de agricultores beneficiados pelo projeto TerrAmaz favorecerá a aquisição e
comercialização conjunta de insumos e produtos, assim como o compartilhamento de
equipamentos, maquinas e ferramentas. Também será fundamental para o processo de
agregação de valor, podendo também interagir com outras redes de certificação participativa.

5. Intercâmbios
O projeto TerrAmaz organizará visitas em propriedades que são referência na
implementação de boas práticas que integrem aumento de produtividade com impactos
socioambientais positivos.
A organização dos intercâmbios sempre irá considerar as disponibilidades dos grupos de
produtores em relação às demandas das atividades da propriedade. Adicionalmente, não
medirá esforços para viabilizar a participação de mulheres e jovens nestes eventos.

Contato para perguntas:
Saulo M Thomas
WhatsApp: 65 99606-9140
E-mail: thomas.saulo@gmail.com

