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Tem por objetivo sistematizar, fomentar e disponibilizar para a sociedade serviços,
tecnologias, produtos e processos relacionados aos bioinsumos para a agropecuária brasileira
com foco na produção orgânica.

Bioinsumos se referem às sementes; aos produtos elaborados a partir de
organismos benéficos tais como bactérias, fungos, vírus e insetos e; a extratos
naturais obtidos de plantas e que podem ser utilizados na produção agrícola e
pecuária para controle zoofitosanitário, promover o desenvolvimento das plantas,
na alimentação animal, processamento e conservação de alimentos entre outros
fins.

São produtos que não deixam resíduos tóxicos no meio ambiente e cuja utilização
não implica em riscos para a saúde dos agricultores, produtores e consumidores,
desde que corretamente produzidos, conservados e aplicados.



Possíveis Eixos do Programa

 Bioestimulantes; 

 Produtos Fitossanitários; 

 Produtos Veterinários; 

 Produtos fertilidade e nutrição de solo e plantas; 

 Microrganismos; 

 Sementes; 

 Produtos nutrição animal; 

 Genética animal;

 Produtos pós-colheita e processamento de origem animal e vegetal.



Linhas de ação para cada um dos eixos

 Gestão; 

 Aspectos regulatórios; 

 Fomento; 

 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação; 

 Capacitação, Transferência de tecnologias e Comunicação; 

 Monitoramento e avaliação de impactos.



Ações para definição no GT

1. Diretrizes do Programa

2. Escopo do Programa

3. Objetivos do Programa

4. Harmonização de conceitos

5. Estrutura de Governança do Programa

6. Eixos do Programa

7. Linhas de ação dentro de cada eixo do Programa

8. Estratégia de implementação do Programa

9. Parceiros potenciais
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