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FOMENTO MULHER E QUINTAIS PRODUTIVOS

Fomento Mulher
A linha de crédito Fomento Mulher disponibilizada pelo Incra
é o reconhecimento da importância do trabalho produtivo das
mulheres da reforma agrária. As mulheres que contam com o
apoio de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) podem usar
o fomento para a implantação de quintais produtivos e com isso
garantir alimentação saudável, mais qualidade de vida para sua
família e gerar renda.

4

5

FOMENTO MULHER E QUINTAIS PRODUTIVOS

Quem pode acessar?
Todas as trabalhadoras assentadas da reforma agrária atendidas
por serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) podem
acessar o Fomento Mulher. Para isso, é necessário que o cadastro
esteja atualizado no Incra, não ter recebido crédito Apoio Mulher
anteriormente e estar inscrita no CadÚnico.
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O papel da assistëencia t[ecnica
O técnico ou técnica de Ater deve elaborar o projeto produtivo na
área em que a mulher assentada deseja investir o recurso.
Para mais informações procure a equipe técnica do seu
assentamento.
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Valor disponivel e forma de
pagamento
• Até R$ 3 mil por mulher assentada em parcela única;
• Prazo de um ano para pagar;
•Juros de 0,5% ao ano
Quando a mulher acessar o Fomento Mulher a família estará com a
atualização cadastral pronta para acessar todas as linhas do crédito
instalação.
Ao pagar o crédito Fomento Mulher em dia e em uma única parcela,
a assentada tem um desconto de 80%. Ou seja, dos R$ 3 mil a
agricultora assentada paga somente R$ 600,00 ao final de um ano.
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O QUE FAZER COM O CRÉEDITO?
Um bom exemplo para fortalecer a produção das mulheres e
melhorar a segurança e soberania alimentar da família são os
quintais produtivos.

Os quintais produtivos
Muitas mulheres aproveitam o quintal de casa para o cultivo de
hortaliças, plantas medicinais, ornamentais, árvores frutíferas e a
criação de pequenos animais como galinhas e porcos.
Uma produção diversificada se mostra fundamental para garantir
às famílias uma alimentação saudável. É também uma fonte de
renda importante, com a comercialização e troca da produção
excedente.
Nesses espaços, as mulheres vivenciam os conhecimentos
tradicionais, que propiciam o uso consciente da água e do solo e a
preservação de sementes.

Veja alguns dos itens que podem ser utilizados no
projeto de quintal!
Insumos:
• Sementes de hortaliças;
• Sementes de plantas medicinais;
• Mudas de frutíferas e plantas medicinais;
• Sementes e mudas para banco de proteína;
• Pequenos animais: galinha, pato, galinha de angola, porco, bode
e carneiro;
• Mudas de plantas madeireiras;
• Esterco.
Material de infraestrutura:
• Material para construção do canteiro econômico: lona plástica,
cano e tijolo;
• Material para construção de galinheiro: madeira, tela, cimento,
tijolo, porta, cimento;
• Kit irrigação: mangueira, caixa de água, conectores, cola;
• Material para contenção de pequenos animais.

Essas práticas compõem um microclima agradável para as famílias.

12

13

FOMENTO MULHER E QUINTAIS PRODUTIVOS

14

15

FOMENTO MULHER E QUINTAIS PRODUTIVOS

CRÉEDITO INSTALAÇCAO
Além do Fomento Mulher, os assentados e assentadas da reforma
agrária podem acessar outras três modalidades de crédito, com
objetivo de apoiar o agricultor e a agricultora desde a instalação
no lote até o início da produção. Ao acessar o crédito, o assentado
ou assentada recebe do Incra um cartão bancário individual e pode
movimentar os recursos depositados em sua conta.
Saiba como funcionam as outras modalidades do crédito instalação
disponibilizado pelo Incra.
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Total de atée
R$ 14,6 Mil por
familia assentada

Apoio Inicial 1:
para apoiar a instalação no projeto de assentamento e a aquisição
de itens de primeira necessidade. O valor disponível é de até R$
2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) por família assentada.
Apoio Inicial 2:
para apoiar a aquisição de bens duráveis de uso doméstico e
equipamentos produtivos. O valor de até R$ 2.800,00 (dois mil e
oitocentos reais) por família assentada e só pode ser acessado
após a construção da casa.
Fomento:
para viabilizar projetos produtivos de promoção da segurança
alimentar e nutricional e de estímulo da geração de trabalho e renda.
O valor disponível é de até R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos
reais), dividido em duas operações de até R$ 3.200,00 (três mil e
duzentos reais), por família assentada.
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