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Jovem Agricultor(a) Familiar, o sindicato é o seu lugar!
 Além de acesso a educação, lazer, cultura e esportes, um dos principais desa-
fios da juventude rural é a geração de trabalho e renda. Como melhorar ou diversi-
ficar a produção. Como, onde para quem comercializar. Como se juntar a outros(as) 
agricultoras para trabalhar em cooperativas ou associações. Como começar a pro-
duzir no próprio terreno em que se vive com os pais, para começar a ganhar seu 
próprio dinheiro?
 Essa cartilha é parte da Campanha Nacional de Sindicalização - Sindicato De 
Portas Abertas, como ferramenta para trazer a juventude rural para a luta coletiva 
por mudanças, para que os(as) jovens aprendam também a se organizar para co-
brar dos gestores públicos as políticas necessárias para garantir que possam cons-
truir seus projetos de vida no campo.
 A luta sindical já teve  muitas conquistas, mas precisamos de vocês, jovens, 
para resistir aos desmontes e avançar ainda mais. A atuação do Movimento Sindical 
dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (MSTTR) foi responsável por conquistas 
como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), o 
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), o Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE), políticas de habitação rural, construção de cisternas, assistência 
técnica e extensão rural e tantas outras políticas.
 E para ter acesso a tudo isso, é necessário um importante documento: a 
Declaração de Aptidão ao Pronaf, a DAP. Além de ser uma identidade do homem e 
da mulher do campo, das florestas e das águas, a DAP também é necessária para 
acessar diversas políticas voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar.
 Todos os agricultores e agricultoras familiares têm direito à DAP. Agriculto-
res(as) familiares; assentados(as) da reforma agrária, beneficiários(as) do crédito 
fundiário, pescadores(as) artesanais, aquicultores(as), ribeirinhos(as), silviculto-
res(as), quilombolas(as), indígenas, extrativistas e outros povos e comunidades 
tradicionais.
 E todos os(as) jovens com idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos, 
filhos/filhas ou que estejam sob responsabilidade de uma família que tem DAP 
Principal podem ter uma DAP Jovem, documento que não apenas dá acesso ao 
Pronaf Jovem como também já proporciona o início de comprovação de atividade 
rural necessária para que, no futuro, possa acessar benefícios da Previdência como 
a aposentadoria na condição de Segurado(a) Especial.
 Por isso, vá ao sindicato de seu município, faça a sua DAP Jovem e dê o pri-
meiro passo em um caminho cheio de descobertas, em que a satisfação de cons-
truir sua história pode ser feita de mãos dadas com todos(as) nós que lutamos 
pelos direitos dos agricultores e agricultoras familiares. 

Mônica Bufon
Secretária de Jovens da CONTAG

Vânia Pinto
Secretária de Política Agrícola da CONTAG



Wesley, o que você 
vai fazer quando 
a gente terminar 
o Ensino Médio? 
Vai ficar aqui ou 

vai tentar alguma 
coisa na cidade?

Olha, Lucas, o que eu queria 
mesmo era ficar aqui na roça, 
perto da minha família, e ga-

nhar meu próprio dinheiro. Não 
aguento mais ter que pedir tudo 

pro meu pai!

Mas você ajuda na produção e 
está sempre na feira... Ele não 

te dá nada pelo trabalho?

Ele diz que todo mundo trabalha pela 
família e que é ele que cuida do dinheiro. 
É muito difícil conversar com o meu pai, 

ele quer tudo do jeito dele.

Mas por que ele não quer ouvir? Ele diz que não dá pra gas-
tar dinheiro com isso agora, 

e que ele não quer mexer 
com criação de animais. 

Mas eu disse que quem vai 
cuidar sou eu!

DAP JOVEM
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Eu queria criar 
galinhas perto da 

horta da minha 
mãe, pra vender 

ovo e galinha 
caipira... Mas ele 

não quer nem me 
ouvir.
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E se você pegar um empréstimo no 
banco, para fazer seu galinheiro?

Lembra do Arlindo, que 
estudou com a gente? 
Ele foi lá no sindicato 

e fizeram uma DAP pra 
ele. Aí ele foi atrás de 
de assistência técni-

ca, de empréstimo... E 
ainda disse que vai ser 
bom para a aposenta-

doria.

DAP? É aquele documento 
que meus pais têm pra ter 
o Pronaf? Eu posso ter uma 

também?

Pode! O Arlindo tem uma, mesmo 
morando com os pais dele! Vai lá 

no Sindicato pra você saber.

E eu vou conseguir isso como, Lucas, 
que banco vai me emprestar dinheiro?
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Bom dia, dona Kátia, 
tudo bem?

Bom dia, Wesley, 
como estão seus 
pais, tudo bem?

Você quer uma DAP 
Jovem, Wesley? E seus 

pais sabem disso? 

Tá certo, claro. Senta 
aí, vamos conversar. 

Ainda não, eu quero saber mais 
o que é isso antes de decidir 

qualquer coisa e falar com eles. 

Olha, você sabe que DAP quer 
dizer Declaração de Aptidão 

ao Pronaf, certo? Jovens e 
mulheres agregadas podem 
ter DAPs acessórias: a DAP 
Jovem e a DAP Mulher. No 

caso, você quer uma DAP para 
fazer o que? 

Ah, essa ideia é muito boa e dá 
para fazer isso sim, porque a DAP 
Jovem é para isso mesmo: para 

que a juventude comece suas ati-
vidades produtivas na propriedade 

de seus responsáveis. Quando o 
jovem for independente, ou seja, 
tiver sua terra para produzir, mes-

mo que continue morando na casa 
dos pais, tem direito a uma DAP 

principal.

Tudo bem, graças a Deus. Dona Kátia, eu 
vim aqui saber se eu posso ter uma DAP. O 

Arlindo parece que tem uma, eu queria      

Eu queria pegar um 
empréstimo para 

criar galinhas lá no 
terreno onde moro 

com meus pais. 

No sindicato...

saber mais sobre isso.
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Enquanto ainda for dependente de 
seus responsáveis, com a DAP Jo-
vem você acessa o Pronaf Jovem, 
que dá direito a crédito de até R$ 

20 mil, para pagar no prazo de dez 
anos, começando a pagar as pres-
tações somente três anos depois 

do empréstimo. 

Para ter a DAP Jovem, 
você precisa das infor-
mações da DAP princi-
pal de seus responsá-
veis. E para ter a DAP 

principal, você mesmo 
precisa ter os documen-
tos, tem tudo aqui nessa 

lista. Mas você precisa 
mesmo é falar com seus 

pais, né, Wesley?

Ah sim, pode 
deixar, dona 
Kátia. Eu vou 

pensar um 
pouco mais e 

qualquer coisa 
eu volto aqui. 

Obrigada pelas 
informações. 

E qual é a 
diferença?

E o que eu 
preciso fazer 
para ter uma 
DAP Jovem? 
E uma DAP 
principal?

Disponha, Wesley, manda um 
abraço para sua família! Se-

mana que vem tem assembleia 
aqui no sindicato, venha você 

com seus pais também!

Mais tarde, quando for independente 
dos pais e já tiver uma DAP principal, 
o(a) jovem poderá ter acesso a diver-

sas linhas de crédito do Pronaf.

 Inclusive você já pode se as-
sociar e participar das discus-
sões e decisões. Sindicato é 

muito mais que fazer DAP, viu? 
Deixa eu lhe explicar nosso 
papel na luta por direitos...

Documentos necessários
para DAP Jovem

1) DAP Principal da Unidade Familiar de 
Produção Agrária (UFPA);
2) CPF do(a) jovem;
3) Carteira de identidade do(a) jovem;

Documentos necessários
para DAP Principal

1) Carteira de identidade e CPF;
3) Documentos do(a) cônjuge (Carteira de 
identidade e CPF), caso seja casado/a ou 
em união estável;
4) Documento que comprove a propri-
dade ou utilização do imóvel (escritura, 
contrato, título de posse, etc);
5) Comprovante de residência;
6) Relatório de rendimento bruto dos últi-
mos 12 meses, relativo à atividade rural.
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Bença pai, bença 
mãe, eu queria 
conversar uma 

coisa com vocês.

Deus te abençoe, meu filho. Encontrei a Kátia do 
Sindicato e ela disse que você passou lá com umas 

ideias boas... É sobre isso que você quer falar?

Bom, eu queria propor um 
negócio para vocês: se eu 

conseguir o dinheiro, posso 
fazer meu galinheiro ali per-

to da sua horta, mãe?

Mas e você vai conseguir esse dinheiro onde? Eu 
já não disse que o nosso dinheiro não dá para essa 
aventura? Vamos continuar fazendo o que dá certo.

Se eu tiver uma DAP Jovem, eu con-
sigo financiamento e só começo a 

pagar daqui a três anos, e já começo a 
ganhar meu próprio dinheiro...

Mas é isso mesmo que você quer, meu 
filho,  continuar nessa lida dura, nessa 
dificuldade toda que a gente passa?

Mas não tem vida melhor que aqui na 
roça... E dá para ter vida digna e confortá-
vel, mas temos nos juntar ao sindicato e e 
reivindicar dos governantes nossos direi-

tos, como a Kátia me explicou!

Você presta atenção em tudo, hein, 
meu filho? Sempre foi inteligente... E o 
que é que você precisa para começar 

a criar essas galinhas?

Em casa ...
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Pra começar, levar os documentos lá no 
Sindicato para fazer a DAP Jovem. Depois 
eles me orientam como conseguir o crédi-

to, fazer o projeto... E aí é trabalhar.

Então muito bem, tô gostando 
de ver essa sua disposição! 

Vamos levar a papelada toda lá 
na Kátia amanhã mesmo!

Ai, se eu pudesse ter isso também...

Wesley, então você vai ter um documento 
só seu para você poder fazer suas coisas 

aqui na terra?

É isso mesmo, tia, tô feliz demais, vou 
começar a trabalhar pra mim, ter meu 

próprio dinheiro, não vejo a hora!

Mas tia, a Kátia lá do sindicato me dis-
se que tem uma DAP Mulher também, 
você não quer ver isso com a gente?

DAP Mulher? Como é isso?

Quando a gente for no sindicato fazer a 
minha DAP Jovem, a gente vê essa DAP 

Mulher para a senhora. Quem sabe já 
sai de lá com ela feita.

Minha Nossa Senhora, será?

Conversando com a tia no alpendre...
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Bom dia Kátia, bom dia Raimundo, tudo bem? A 
gente veio aqui hoje para ver essa DAP Jovem 

para o meu menino aqui, né,t Wesley?

Menino? O Wesley não está com 17 anos? 
Já podia era estar associado aqui desde 
os 16, fortalecendo nossa luta, trazendo 

ideias novas pro sindicato!

Sim, vamos ver isso daqui a pouco. 
Olha daqui os documentos para 
fazer a DAP dele. Mas me explica 

direito o que dá para fazer com ela?

Com a DAP Jovem dá para acessar o Pronaf Jovem e 
outras políticas públicas. E como é um documento que 
comprova a atividade rural, também é importante para 

garantir a aposentadoria como segurado especial.

Bom dia Raimundo, 
bom dia Kátia!

Eu vim também para 
saber sobre a DAP 

Mulher.

Voltando ao sindicato...

A DAP Mulher vai no mesmo sentido. Ela é voltada para as mu-
lheres agregadas a uma família, e dá direito ao Pronaf Mulher 
e também outras políticas públicas, sendo também compro-

vante de atividade rural para acessas os benefícios da 
Previdência Social.
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Explica melhor essa 
questão da Previdência?

Para ter direito à aposentadoria como segurado especial é preciso 
comprovar 15 anos de atividade rural como agricultor ou agricul-
tora familiar. Então, quanto mais cedo você fizer a DAP, mais cedo 

terá um documento que comprove sua atividade rural.

E uma DAP dura 15 anos?

Não, a DAP deve ser feita novamente a cada dois anos ou quando há uma grande mudança, 
como troca de endereço, casamento, aumento da renda, etc. A cada 24 meses o(a) agricul-
tor(a) deve trazer todos os documentos para a emissão de uma nova DAP, e todas elas vão 
ficando registradas nos arquivos do governo. Mas você também precisa guardar tudo, para 

poder utilizar quando for acessar qualquer benefício.

E se eu quiser acessar mais crédito, 
ou quiser comprar minha própria 
terra, deixo de ter a DAP Jovem?

Sim. Quando você tiver seu próprio terreno você vai 
precisar fazer uma DAP principal, e com ela vai poder 

acessar outros tipos de crédito, além de seguro e possi-
bilidade de comercializar para o PAA, o PNAE, etc.

Sim, existem quatro modelos de DAP Principal: 
A, A/C, B e V, cada uma delas voltada para as 
diferentes realidades da agricultura familiar.

Existem outros tipos de DAP?
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Olha aqui nesse cartaz:

Me explica melhor esses tipos?

Em breve, a DAP vai ser 
substituída por outro tipo 
de documento chamado 

Cadastro Nacional da 
Agricultura Familiar (CAF). 
Mas, por enquanto, a DAP 

continua valendo.

Obrigada Raimundo, obrigada Kátia! 
Vocês aqui do sindicato sempre são 

muito atenciosos com a gente!

Então, Wesley, 
vamos fazer 

nossas DAPs? 
Quem sabe a 

gente começa 
nossas ativida-
des produtivas 

juntos?

Vamos tia! Vai ser o começo de 
uma bela caminhada!

Tipos de DAP
DAP Física - emitida para a Unidade Fa-
miliar de Produção (UFPA), ou seja, uma 
pessoa individual ou um grupo familiar.

DAP Física grupo A e A/C - emitida 
para assentados(as) do Programa Na-
cional de Reforma Agrária ou Progra-
ma Nacional de Crédito Fundiário.

Dap Física grupo B - emitida para 
agricultores(as) familiares com ren-
da bruta anual de até R$ 23 mil.

DAP Física grupo V - emitida para 
agricultores(as) familiares com ren-
da familiar bruta de até R$ 500 mil.

DAP acessória Jovem - para jovens en-
tre 15 e 29 anos, que sejam filhos(as) ou 
estejam sob responsabilidade do gru-
po familiar, e dev estar vinculada à DAP  
princial do estabelecimento familiar.

DAP acessória Mulher - para mu-
lheres agregadas ao grupo familiar 
e deve estar vinculada à DAP prin-
cipal do estabelecimento familiar,

DAP Jurídica - emitida para Empreen-
dimentos Familiares Rurais, constituí-
dos na forma da CNPJ.

- Para Empresas Familiares Rurais, As-
sociações da Agricultura Familiar e Co-
operativas Singulares da Agricultura 
Familiar.
- Para Cooperativas Centrais compos-
tas, exclusivamente, por Cooperativas 
Singulares da Agricultura Familiar.
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Procure a cartilha sobre a DAP no sindica-
to de seu município, na Federação do seu 
estado! 
 
Ou entre no site da CONTAG para ter aces-
so à versão digital, no endereço:

Nessa cartilha você encontra todas as 
informações necessárias para entender o 
que é a Declaração de Aptidão ao Pronaf e 
todos os benefícios de ter sua DAP!

SAIBA MAIS!

Você também encontrará todas as in-
formações necessárias no site do Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (MAPA), no seguinte endereço:

E na cartilha desenvolvida pelo MAPA, 
que você encontra nesse site:

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/
assuntos/agricultura-familiar/dap

http://www.contag.org.br/arquivos
/CartilhaDAP_Graf_novo.pdf

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/
assuntos/agricultura-familiar/
dap/manuais/cadernos-da-agricultura
-familiar-2013-perguntas-frequentes
-sobre-a-dap.pdf
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