DESENVOLVIMENTO
RURAL

KÓPÓTI PA CU DJI NÔ FUTURO
A ONGD VIDA trabalha na aldeia de Suzana, região de Cacheu,
na Guiné-Bissau, desde 1998, tendo desenvolvido projetos de
Desenvolvimento na área da saúde comunitária e materno-infantil,
água e saneamento com as comunidades e famílias da região.
O desenvolvimento rural surgiu em 2015 como uma das prioridades
das mulheres agricultoras, uma vez que a economia familiar nestas
regiões rurais isoladas assenta na agricultura de subsistência
que se torna insuficiente para assegurar as necessidades básicas
das famílias. Com base na necessidade de aumentar o consumo
alimentar e o rendimento das famílias, a Associação UBOMAL, em
conjunto com a VIDA, empreenderam esta ação com o objetivo de
melhorar as condições de vida das suas famílias e comunidades.

Cacheu

Cacheu

O BJETIVOS ESPECÍFICOS
O BJETIVO GERAL
Melhorar as condições de vida das famílias das mulheres agricultoras
da Região de Cacheu, promovendo o aumento do rendimento familiar,
a diminuição da insegurança alimentar e o emprego jovem.

GRUPOS-ALVO*
• Associação de mulheres UBOMAL
• 75 mulheres agricultoras provenientes
de 6 aldeias das secções de Suzana e
Varela (Suzana, Bulol, Eossor, Edjin, Elalab e
Djufunco)
• 6 dinamizadores rurais
• 12 técnicos do INPA e da DRAC

PERÍODO EXECUÇÃO
1 Março 2015 – 30 Setembro 2018

ENTIDADES FINANCIADORAS
• União Europeia
• Camões, I.P.

NOMES DAS INSTITUIÇÕES
OU ORGANISMOS PARCEIROS
• Associação de Mulheres de Suzana
(UBOMAL)
• Direção Regional de Agricultura de Cacheu
(DRAC)
• Instituto Nacional de Pesquisa Agrária
(INPA)
• Escola Superior Agrária de Ponte de Lima
(Instituto Politécnico de Viana do Castelo)
• NOVAFRICA

VALOR TOTAL DO PROJETO
€ 315.602,16

• Aumentar a produção e consumo de produtos hortícolas e de arroz
nas áreas de Suzana e Varela
• Melhorar a rede comercial de produtos hortícolas na região, de forma
a aumentar o rendimento das agricultoras
• Capacitar quadros técnicos agrícolas e promover uma rede de I&D
(Investigação e Desenvolvimento) agrícola

AT I VI DADES
• Estudo sobre os constrangimentos à produção
orizícola na área de Suzana
• Estudo sobre a produção e comercialização do
tomate no Sector de S. Domingos
• Planificação do calendário agrícola com as
agricultoras de Suzana e Varela
• Realização de demonstrações de técnicas
agrícolas (produção, conservação e
transformação)
• Realização de cursos de formação na
área de produção agrícola, pós-colheita e
transformação
• Encontros mensais com os grupos de mulheres
para seguimento da produção e escoamento
de produtos hortícolas

*Além dos grupos-alvo da intervenção, terá
como beneficiários finais 3750 pessoas do
sector de São Domingos, comerciantes e
intermediários do setor agrícola.

• Cursos de formação na área de gestão de
agro-negócios, Gestão Organizacional e
Associativismo
• Visitas de intercâmbio e encontros com
stakeholders
• Cursos avançados para os investigadores
do INPA em temas relevantes para a
Investigação
• Planificação dos protocolos dos ensaios
agrícolas para a região
• Realização de campos de ensaio orizícola e
hortícola
• Avaliação de impacto com NOVAFRICA
• Workshops de nutrição e alimentação
• Realização de Encontro Internacional de
Investigação e Pesquisa Agrária

