
Instituições participantes RICO
Rede de Inovação Tecnológica da

Caprinocultura e Ovinocultura do Nordeste

EMPARN

Emater, Universidades e Associações de

Produtores de diversos estados do

Nordeste.

E mais...



A RICO foi criada em fevereiro de 2010 

em convênio firmado entre a Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(Embrapa), Empresa de Pesquisa 

Agropecuária do Rio Grande do Norte 

(Emparn), Empresa Estadual de Pesquisa 

Agropecuária da Paraíba (Emepa), 

Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) 

e Empresa Baiana de Desenvolvimento 

Agrícola (EBDA) visando o compartilha-

mento de competências e infraestruturas 

para aumentar a capacidade de resulta-

dos e a dinâmica do fluxo de informações 

entre as instituições de ensino, pesquisa 

e o setor produtivo relacionados à 

caprinocultura e ovinocultura. 

Objetivo

Tem como finalidade estabelecer 

mecanismos de articulação, integração e 

fortalecimento de parcerias interinstitu-

cionais de pesquisa, ensino e transfe-

rência de tecnologias que permitam 

acelerar o processo de inovação tecnoló-

gica e organizacional de produtores, 

associações e cooperativas da caprino-

cultura e da ovinocultura com vistas à 

sustentabilidade da produção dessas 

atividades no Nordeste brasileiro. 

A rede pretende apoiar as políticas 

pública e privada e estruturar um sistema 

de gerenciamento da transferência de 

tecnologias que possibilite articular, 

integrar e fortalecer os esforços das 

instituições componentes e integrantes 

com vistas à capacitação continuada de 

técnicos e agricultores multiplicadores e 

apoiar a implementação da Política 

Nacional de Assistência Técnica e 

Extensão Rural. 

Ações

l Formatar projetos de pesquisa e 

transferência de tecnologia em conjunto 

com as instituições parceiras;

l Articular, por meio de reuniões técnicas, 

o mapeamento de competências e 

infraestruturas, firmando convênios;

l Organizar e sistematizar informações de 

interesse das cadeias produtivas de 

caprinos e ovinos;

l Promover a capacitação continuada e 

contextualizada de técnicos, visando a 

formação de multiplicadores para 

prestar assessoria técnica de qualidade 

e multiplicar as tecnologias, processos e 

serviços;

l Realizar fórum anual para apresentação 

de resultados e debates.
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