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Apresentação
Este relatório reúne os resultados referentes à Gestão da Implementação da Estratégia Produzir,
Conservar e Incluir (PCI) no âmbito de seu processo de Avaliação Participativa.
A Estratégia PCI é uma abordagem jurisdicional para o desenvolvimento rural sustentável no
estado de Mato Grosso, que reúne atores públicos, privados e do terceiro setor em torno de metas
de longo prazo em seus três eixos: Produzir, Conservar e Incluir. Criada a partir da mobilização
da sociedade em Mato Grosso, e apresentada na COP21 em Paris, em dezembro de 2015, a
Estratégia tem como objetivos gerais:





Aumentar a produção agropecuária através da melhoria de produtividade da pecuária e a
expansão de área de grãos sobre áreas já abertas;
Eliminar o desmatamento ilegal e implementar o Código Florestal;
Criar mecanismos de compensação financeira para o desmatamento legal;
Apoiar a agricultura familiar e populações tradicionais e indígenas no acesso a crédito,
assistência técnica, regularização fundiária e ambiental.

O objetivo da avaliação da participativa é realizar o balanço geral da Estratégia PCI no período de
2015 até o momento. O processo, conduzido no período de 27 de agosto a 10 de novembro de
2020, é baseado no diálogo entre os representantes de entidades participantes e parceiras da PCI
sobre os avanços, dificuldades, aprendizados, resultados e impactos das metas em cada um dos
três eixos da estratégia - Produzir, Conservar e Incluir - e de sua gestão.
Objetivos específicos:



Avaliar e propor metas dos eixos: produzir, conservar e incluir, organizados por agenda
temática.
Refletir conjuntamente sobre os resultados e impactos da Estratégia PCI.
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Metodologia
Orientada por uma abordagem reflexiva e participativa a partir de diálogos em ambiente remoto,
a avaliação participativa está estruturada em três etapas:





Webinar de introdução das atividades, realizado em 27/8/2020, , na plataforma Zoom.
Formulários
online
de
pesquisa
de
percepção,
disponíveis
no
link
https://sites.google.com/view/avaliapci/ de 31/8 a 8/10 de 2020, sobre: a visão geral da
Estratégia PCI; cada eixo da Estratégia e suas respectivas agendas temáticas; e a gestão.
Oficinas remotas para cada eixo da estratégia e uma geral, entre outubro e novembro de
2020.
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Programação da oficina remota sobre a Gestão da Implementação da Estratégia PCI
A metodologia da oficina utilizou exposições dialogadas e a construção coletiva para o alcance
dos resultados. Realizada em ambiente remoto, nas plataformas Zoom e Google Meet, totalizou
4 horas de atividades. A programação foi organizada em momentos de plenária e em grupos de
trabalho. A apresentação do panorama do Plano de Ação da Estratégia PCI (Anexo 1), o resultado
da pesquisa de percepção sobre a Estratégia PCI - Avaliação Global (Anexo 2), o resultado da
pesquisa de percepção sobre a Gestão da Implementação da Estratégia PCI (Anexo 3), a
apresentação dos resultados dos grupos de trabalho (Anexo 4A, 4B, 4C e 4D) ocorreram em
plenária. Os grupos de trabalho foram organizados pelas agendas do Plano de Ação da Gestão
da Estratégia PCI: Monitoramento; Captação de Investimentos; Comunicação +
Regionalização/Conexão com território e Governança e articulação público privado. Em cada
grupo foi realizado o balanço das ações prioritárias (inclusão, alteração e exclusão).

Os participantes tiveram acesso à sala de plenária, aos grupos de trabalhos e a todas as
apresentações feitas ao longo da oficina por meio de uma árvore de links
(https://sites.google.com/view/oficinapci)
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Resultados
Pesquisas
O formulário online para levantar as percepções dos atores sobre a evolução global Estratégia
PCI - Avaliação Global ficou disponível entre os dias 31/8 a 14/10/2020. Ao total, 17
respondentes de dezesseis organizações responderam à pesquisa: Agroicone, CRBio-01, Earth
Innovation Institute, EMPAER-MT, Environmental Defense Fund, IDH, Instituto Centro de Vida –
ICV, Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária – IMEA, Instituto PCI, National Wildlife
Federation, Núcleo de Assuntos Internacionais/ Casa Civil, ONF Brasil, Programa REM - GIZ Brasil,
RTRS, SEMA-MT e TNC. O formulário foi composto por 5 questões. Sistematizamos as respostas
às perguntas abertas em categorias, de acordo com a ideia-força prevalente. O documento que
apresenta os resultados da pesquisa segue no Anexo 2.
O formulário online para levantar as percepções dos atores sobre a Gestão da Implementação
da Estratégia PCI ficou disponível entre os dias 31/8 a 14/10/2020. Ao total, representantes de
sete organizações responderam à pesquisa: Agroicone, Environmental Defense Fund, Instituto
Centro de Vida – ICV, Instituto PCI, Núcleo de Assuntos Internacionais / Casa Civil, ONF Brasil e
Programa REM - GIZ Brasil. O formulário foi composto por 12 questões, contemplando aspectos
relativos a monitoramento, investimentos, comunicação, conexão com os território, articulação de
ações com o governo do estado do MT e governança. Sistematizamos as respostas às perguntas
abertas em categorias, de acordo com a ideia-força prevalente. O documento que apresenta os
resultados da pesquisa segue no Anexo 3.

Oficina
A oficina sobre a Gestão da Implementação da Estratégia PCI foi realizada no dia 10 de novembro
de 2020. Reuniu 26 participantes de 15 organizações: Amaggi, Casa Civil/MT, CIPEM/MT, Earth
Innovation Institute (EII), Environmental Defense Fund (EDF), Federação dos Povos e Organizações
Indígenas de Mato Grosso (FEPOIMT), GIZ Brasil, ICV, IDH, Imea, Instituto Ação Verde, IPAM, NWF,
ONF Brasil, Secretaria de Agricultura Familiar de MT Programa REM MT.
Todos colaboraram na revisão dos resultados da estratégia PCI advindos da pesquisa (Anexo 4) ,
e na revisão das ações prioritárias do Plano de Ação da Gestão da Estratégia PCI por agenda
temática: Monitoramento (Anexo 5A), Captação de Investimentos (Anexo 5B), Comunicação +
Regionalização/Conexão com território (Anexo 5C) e Governança e articulação público privado
(Anexo 5D)
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Encaminhamentos





Realizar avaliação técnica dos resultados das oficinas (metas, indicadores e ações
prioritárias) no âmbito de Comitê de Monitoramento.
Realizar diálogo com instituições para levantamento de informações dados.
Repactuar com o Governo do Estado o conjunto das metas.
Apresentar o Resultado Final da Metas PCI para 2020-2025.

7

Anexo
Anexo 1 - Plano de Ação da Estratégia PCI
Anexo 2 - Resultados da pesquisa sobre a evolução global Estratégia PCI - Avaliação Global
Anexo 3 - Resultados da pesquisa sobre a Gestão da Implementação da Estratégia PCI
Anexo 4 – Apresentação geral e revisão dos resultados
Anexo 5A – Ações prioritárias revisadas pelo Grupo de Trabalho sobre Monitoramento
Anexo 5B - Ações prioritárias revisadas pelo Grupo de Trabalho sobre Captação de Investimentos
Anexo 5C - Ações prioritárias revisadas pelo Grupo de Trabalho sobre Comunicação +
Regionalização/Conexão com território
Anexo 5D - Ações prioritárias revisadas pelo Grupo de Trabalho sobre Governança e articulação
público privado
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Anexo 5 - Lista de participantes da oficina – dia 10/11/2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Alex Schmdit - IDH
Andressa Ribeiro - EII/Cuiabá
Bárbara Ibanez - CIPEM/MT
Daniela Torezzan - IDH
Deroní Mendes – ICV
Eliane Xunakalo - Federação dos Povos e Organizações Indígenas de Mato Grosso
(FEPOIMT)
Estelle Dugachard - ONF Brasil
Fabiana Reguero - AMAGGI
Fernando Sampaio - IDH
Francisco Beduschi - NWF
Gabriela Savian IPAM
João Paulo Carvalho Feitosa - PCI/Casa Civil
José Carlos Bazan – Instituto Ação Verde
Juliana Lopes - AMAGGI
Leonardo Santos - Secretaria de Estado de Agricultura Familiar/Programa REM MT
Marcella Marques - IDH
Paula Bernasconi - Instituto Centro de Vida – ICV
Pedro Nogueira - IPAM
Priscylla Oliveira - Casa Civil
Renata Costa - GIZ Brasil
Richard Smith - EDF
Rondiny Carneiro - Imea
Saulo Magnani Thomas - ONF Brasil
Soraia Mello - Solução Design Participativo
Tatiana Espíndola – Essência Processos Participativos
Vicente Falcão Filho - Instituto Ação Verde

9

Desenvolvimento metodológico
Facilitação e Relatoria
Essência Processos Participativos
CNPJ: 22.266.474 0001-12
Contato Telefônico: (61) 98363 0206 (Whatsapp)
E-mail: tatianaessencia@gmail.com

em parceria com
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