
UMA AGENDA PARA A AGROPECUÁRIA DA 
BAHIA 2019/2022



- Assistência Técnica;

- Estruturação hídrica;

- Eixo Sul da transposição do Rio São Francisco;

- Infraestrutura;

- Reserva estratégica de alimento (ex.: forrageiras adaptadas);

- Inovação e tecnologia;

- Uso sustentável do bioma caatinga.



Qualificar e intensificar a pesquisa 
e a extensão pelos órgãos do 
Estado, além de estreitar a 
comunicação entre esses dois 
pilares, com o objetivo de promover 
a inovação nas pequenas 
propriedades, considerando e 
estimulando a vocação agrícola 
de cada região.



- Criar medidas de apoio à educação profissionalizante 

integrada às cadeias produtivas das diversas regiões, 

principalmente para pequenos produtores, de forma a 

gerar empregabilidade, evitando a migração de jovens 

para os grandes centros urbanos.

- Melhorar a educação formal.



- Aumentar o controle das barreiras sanitárias nos postos de controle, 

principalmente, nas fronteiras com os estados;

- Incrementar orçamento da ADAB para viabilizar a implementação dos programas 

fitossanitários necessários no Estado; 

- Estabelecer critérios técnicos para a admissão e gestão da ADAB;

- Apoiar e defender os interesses do segmento agropecuário no que se refere à 

liberação do uso de novos produtos químicos e biológicos para o combate às 

pragas que se apresentam na agricultura, viabilizando, desta forma, o setor e 

resguardando os recursos ambientais; 

- Viabilizar o funcionamento efetivo dos laboratórios existentes no Estado.



- Elaborar um plano estratégico global para os projetos prioritários de infraestrutura e de logística

no estado;

- Ampliar o sistema de armazenagem do Estado;

- Apoiar e acelerar as obras de transposição do rio São Francisco para a Bahia por meio da

construção do Eixo Sul;

- Desenvolver um projeto estruturante visando a melhoria das estradas estaduais com pavimentações

e manutenções e a construção de estradas vicinais com a finalidade de melhorar o escoamento das

produções agrícolas e pecuárias;

- Ampliar a distribuição de energia na zona rural da Bahia, potencializando a irrigação, a

instalação de agroindústria e pequenas unidades de processamento;



- Viabilizar a construção de programa de fomento ao uso de energia fotovoltaica

principalmente na zona rural;

- Criar políticas públicas que garantam o fomento de investimentos para expansão dos

serviços de telecomunicações no Oeste da Bahia, Chapada Diamantina e outras regiões

carentes, além da implantação de uma rede de banda larga;

- Evitar a extinção de estações meteorológicas.



- Promover a segurança pública no campo;

- Aumentar efetivo policial nos municípios (com foco na zona rural);

- Criar Sistema Unificado de Informações sobre violência no campo 
entre municípios, Estado e União;

- Promover a segurança jurídica nas questões ambientais e fundiárias;

- Prorrogar o Convênio ICMS nº 100/97.  







- Reforçar o orçamento da Seagri;

- Transformar em um instrumento moderno e eficiente;

- Contratar técnicos;

- Construir plano de ação de forma participativa com o setor produtivo;

- Ampliar o público alvo da SDR.



- Manutenção, estruturação e

reforma;

- Uso contínuo e sustentável.
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