LIGUE OS PONTOS: PROMOVENDO
A PRODUÇÃO RURAL SUSTENTÁVEL
O Ligue os Pontos é um projeto da Prefeitura de São Paulo
que promove o fortalecimento da agricultura e incentiva
práticas agrícolas compatíveis com a preservação
ambiental nas zonas rurais.
COMO O LIGUE OS PONTOS FUNCIONA?

Produtores da zona rural recebem orientação de técnicos de
campo especializados para a adoção de práticas sustentáveis,
transição para a produção orgânica ou agroecológica e
capacitação para produção, logística e distribuição. Agricultores
têm acesso a insumos agrícolas e boas práticas e ferramentas
sustentáveis de baixo custo. Produtores, comerciantes e
prestadores de serviços são capacitados em empreendedorismo
para atuarem nessa cadeia de valor.
O projeto conecta produtores, consumidores e outros atoreschave das cadeias de agricultura e alimento por meio de uma
plataforma colaborativa. Também gera estudos e evidências inéditos
sobre a zona rural para subsidiar políticas públicas mais efetivas.

POR QUE O LIGUE OS PONTOS É INOVADOR?

O Ligue os Pontos foca sua atuação no fortalecimento de toda a
cadeia de valor da agricultura e do alimento e utiliza a tecnologia
como ferramenta de integração e coordenação de iniciativas e
informações.
O projeto estabelece parcerias com organizações públicas e
privadas para suas atividades, incluindo entidades filantrópicas,
organizações da sociedade civil, governos e empresas, o que
permite a sustentabilidade e replicabilidade do projeto.
Com esta ideia, São Paulo foi uma das cinco cidades
ganhadoras do Bloomberg Philanthropies Mayors Challenge, em
2016, um concurso para apoiar líderes municipais a pensar grande,
ser audazes e desenvolver ideias criativas - e compartilháveis - para
enfrentar os principais problemas urbanos.

QUAIS SÃO OS DESAFIOS COMUNS
EM CIDADES QUE O LIGUE OS
PONTOS PODE RESPONDER?
• Alto risco de degradação ambiental na zona rural
• Altos índices de vulnerabilidade e exclusão social
na zona rural
• Mercado de produtos locais pouco desenvolvido

LIGUE OS PONTOS EM TRÊS PASSOS
FORTALECIMENTO DA
AGRICULTURA

Assistência técnica e extensão rural
focadas na adoção de boas práticas
e na transição para a produção
orgânica ou agroecológica. Inclui
visitas periódicas, análises de solo e
água, unidades demonstrativas de
tecnologias adaptadas à agricultura
familiar, distribuição de insumos
orgânicos e expansão da fruticultura. A
ferramenta SisRural, de código aberto,
facilita a gestão da assistência técnica e
padroniza a coleta de dados.

CADEIA DE VALOR

Uso de tecnologia para conexão
entre produtores, empreendedores e
consumidores. A plataforma SAMPA,
de código aberto,
traz dados georreferenciados dos
atores da cadeia de agricultura
e alimentos. O projeto oferece
capacitações em empreendedorismo,
fomenta grupos de consumidores e
promove o turismo rural.

DADOS E EVIDÊNCIAS

Coleta de dados, produção de
estudos e análises inéditas sobre
as características da zona rural.
Incluem o cadastro das unidades
agrícolas e a cartografia do território
rural, com destaque para áreas aptas
para agricultura, proteção ambiental e
outros usos.

QUAL É O IMPACTO DO LIGUE OS PONTOS?

160

agricultores recebem
assistência técnica
e extensão rural
periódica

536

propriedades rurais
cadastradas pelo
projeto

60

propriedades rurais
em transição
orgânica ou
agroecológica

49%

de aumento do
conhecimento dos
agricultores a respeito das
boas práticas agrícolas

66%

de aumento no desejo
dos produtores agrícolas
de permanecer na zona
rural

O QUE DIZEM OS PARTICIPANTES DO LIGUE OS PONTOS?
“O Ligue os Pontos é um grande
auxílio, porque nos ajuda a garantir
a venda do que produzimos. É
um incentivo para fazer a transição
para a produção orgânica, que
seria muito mais difícil.”
Rogerio dos Santos Oliveira, produtor rural apoiado pelo
Ligue os Pontos

“Não teria dinheiro para comprar
esses alimentos, que duram mais
e são mais gostosos. Sem eles, a
refeição seria só arroz e feijão.”
Michelle Costa dos Santos, consumidora do grupo
de CSA (Comunidade que Sustenta a Agricultura) do
projeto Ligue os Pontos, que entrega cestas semanais
de alimentos

“Antes eu não tinha musculatura
para trabalhar com o cambuci.
Hoje tenho viveiro, berçário de
mudas, gerador solar, barracão
de vendas e estou reformando
para receber turismo rural”
Leila Aparecida Botelho de Souza, empreendedora
acelerada pelo Ligue os Pontos

QUER SABER
MAIS SOBRE O
PROJETO?

Queremos disseminar a experiência do Ligue os Pontos para
outras cidades ou organizações com os mesmos desafios.
Escreva para ligueospontos@prefeitura.sp.gov.br
Conheça nossa página: ligueospontos.prefeitura.sp.gov.br e navegue pela
Sampa+Rural: sampamaisrural.prefeitura.sp.gov.br
Siga-nos no Instagram: @ligueospontossp

