M I N DJERES DE A M A NHÃ - FORTALECIMENTO DA ATIVI DADE PRO DUTIVA E COMERCIAL

D ES E N VO LV IM E N TO

DAS MULHERES HORTICULTORAS-VEN DE DORAS DA REGIÃO DE CACHEU
Esta ação pretende contribuir para o desenvolvimento socioeconómico das mulheres horticultoras-vendedoras da cintura verde do Canchungo,

intervindo nos vários espaços onde este grupo de mulheres se desloca e atua, designadamente a horta e os mercados de Canchungo e Bula,
na região de Cacheu, tendo em conta as condicionantes do período de pandemia que a Guiné-Bissau atravessa. Ao promover paralelamente
atividades que respondam, por um lado, à urgência sanitária, intervindo em dois mercados com enorme potencial de transmissão comunitária de
Covid-19, e, por outro, ao aumento da resiliência das famílias a médio prazo, a ação irá contribuir para reduzir o impacto que a pandemia possa
vir a ter neste caso concreto nas áreas urbanas e periurbanas de Canchungo, uma das cidades mais populosas da Guiné-Bissau.

O BJETIVO ESPECÍFICO

• 30 Horticultoras-vendedoras da
cintura verde do Canchungo
• 550 Vendedores dos mercados do
Canchungo e de Bula
• 51 Agentes de Saúde Comunitária
• Administrações locais de Canchungo
e de Bula
• Equipas responsáveis pelo
funcionamento e limpeza dos
mercados de Canchungo e Bula

GUINÉ-BISSAU

Aumento

da resiliência das mulheres horticultoras-vendedoras através
da otimização das atividades produtivas e comerciais nos mercados do
Canchungo e Bula.

O BJETIVOS GLOBA IS
BENEFICIÁRIOS DIRETOS

RU R A L

Cacheu

• Aquisição de conhecimento por parte das horticultoras-vendedoras da
cintura verde do Canchungo sobre práticas agroecológicas que permitam a
aumento da quantidade e diversidade de alimentos ao longo do tempo;
• Aumentar a resiliência alimentar das famílias produtoras através do aumento
dos conhecimentos sobre a importância dos alimentos na saúde das famílias;
• Contribuir para a otimização da gestão do negócio hortícola das famílias
produtoras;
• Apoiar a Administração local do Canchungo e Bula na adaptação dos mercados
para situações de endemia/pandemia.

RES U LTA D OS /AT IV I DA DES
R1. As mulheres horticultoras-vendedoras da cintura verde do Canchungo aumentam o conhecimento sobre práticas
de agroecologia que permitem aumentar a quantidade, qualidade e diversidade da produção hortícola a médio prazo
• Identificação das mulheres horticultoras-vendedoras interessadas em participar e definição do calendário formativo
• Formação em Agroecologia/Agricultura Biológica
• Acompanhamento às mulheres horticultoras-vendedoras durante o ciclo de produção e apoio nas práticas culturais
a desenvolver

R2. As mulheres horticultoras-vendedoras adquirem conhecimentos sobre a importância da alimentação e nutrição
na saúde ao longo do ciclo de vida, melhoram as práticas de transformação, conservação e confeção de produtos
agrícolas locais e transmitem entre pares os resultados conseguidos
• Formação em Alimentação, Nutrição e Saúde
• Atelier sobre transformação, conservação e preparação de produtos locais

R3. As mulheres horticultoras-vendedoras da cintura verde do Canchungo adquirem conhecimentos em temas
ligados à gestão do negócio hortícola

PERÍODO DE EXECUÇÃO

• Formação em literacia financeira

1 Outubro 2020 – 30 Setembro 2021

• Formação em gestão do pequeno negócio

ENTIDADES FINANCIADORAS

R4. Melhoria nas condições de funcionamento, utilização e salubridade dos mercados de Canchungo e Bula adaptados

• Camões, I.P.

para situações de endemias e pandemias

INSTITUIÇÕES OU ORGANISMOS
PARCEIROS
• Direção Regional Saúde de Cacheu
• Administrações locais de Canchungo
e de Bula

VALOR TOTAL DO PROJETO
€ 124 501,23

• Formação de 51 Agentes de Saúde Comunitária (ASC) responsáveis pelas áreas dos mercados de Canchungo e Bula
para a sensibilização e prevenção Covid-19 nestes espaços
• Dinamização pelos ASC de ações de sensibilização sobre higiene e salubridade do meio na prevenção Covid-19 aos
vendedores dos mercados de Canchungo e Bula
• Seguimento, recolha e análise dos dados levantados pelos ASC junto dos vendedores e articulação com a Direção
Regional de Saúde de Cacheu
• Planificação com a Administração local de Canchungo e de Bula das ações de adaptação a realizar nos mercados,
nomeadamente a criação de instrumentos ao seu funcionamento
• Aquisição de materiais e equipamentos para a adaptação à situação Covid-19 e eventuais futuras endemias/pandemias

