Projetos propostos a
financiamento
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O Direito Humano à Alimentação Adequada é um direito humano fundamental, e a
sua garantia é imprescindível para devolver a dignidade, a liberdade e o potencial de
desenvolvimento dos Povos, sendo para a Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa (CPLP) a uma das suas mais altas prioridades.
Este direito humano ainda não é uma realidade para muitos milhões de pessoas no
mundo e, em particular, para mais de 22 milhões de pessoas no espaço desta
Comunidade.
A Campanha “Juntos Contra a Fome!” lançada em Fevereiro de 2014 é uma iniciativa
da CPLP, realizada com o apoio da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e
Alimentação (FAO). Tem como objetivo central a angariação de fundos para a
erradicação da fome nos seus Estados Membros, reforçando a implementação da
Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP e a consagração do Direito
Humano à Alimentação Adequada.
Os 14 projetos que se apresentam para financiamento foram selecionados entre
dezenas de candidaturas recebidas no período de concurso, no âmbito da Campanha
“Juntos Contra a Fome!”.
Os beneficiários destas intervenções são populações vulneráveis, contando-se centenas
de crianças, mulheres, famílias de pequenos agricultores e organizações da
sociedade civil representativas desses grupos.
Visam fundamentalmente o apoio à produção sustentável, processamento e
comercialização de alimentos por agricultores familiares, a capacitação de
organizações locais, a atuação em situações de subnutrição de mães e crianças e
ações de educação alimentar e nutricional.
Saiba mais em www.juntoscontraafome.cplp.org; ou pergunte-nos: juntoscontraafome@cplp.org

Contribua com um donativo:
PORTUGAL:
NIB: 0035 0391 00013831630 45
IBAN: PT 50 0035 0391 00013831630 45
BIC SWIFT: CGDIPTPL
MOÇAMBIQUE:
NIB: 0000 0221 049085130 05

Conta: 4908513005
Banco de Moçambique: MINAG/SETSAN/CPLP
CABO VERDE:
NIB: 006000027300000358360
Conta: 73000003583
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PROJETOS PROPOSTOS A FINANCIAMENTO

Classif.

Promotor

100,00 Associação dos Amigos
da Natureza

93,75 Ação para o
Desenvolvimento
93,75 Plataforma das ONG de
Cabo Verde

Local
Cabo Verde

Título

Projeto de promoção do desenvolvimento
Ilha de São
da agropecuária familiar sustentável no
Vicente
vale da Ribeira de Vinha

Orçamento
34.767,00 €

Guiné-Bissau

Região de
Cacheu

“Mulheres pequenas agricultoras das
bolanhas” a caminho de redução da
insegurança alimentar e de melhoria
nutricional nas tabancas.

34.960,00 €

Cabo Verde

Ilha de
Santiago

Técnicas de produção, transformação e
conservação de produtos agro- pecuários e
empreendedorismo

34.800,00 €

93,75 Associação Kulani Kuati
Vanana

Projeto de Desenvolvimento de boas
Moçambique Inhambane práticas agroecologias e educação
nutricional em Zandamela

Cooperativa Agro93,75 Pecuária de Jovens
Quadros de Canchungo

Guiné-Bissau

Região de
Cacheu

Apoio à consolidação de associações de
jovens agricultores na região de Cacheu,
consolidação e alargamento

34.963,96 €

Associação de
87,50 Cooperação com a
Guiné-Bissau

Guiné-Bissau

Região de
Cacheu

“No nutrison, no vida”
(A nossa nutrição, a nossa vida)

34.998,00 €

Cabo Verde

Santo
Antão

CASA - Capacitação da Família Rural para
Segurança Alimentar e Nutricional

34.363,70 €

Moçambique

Nampula

Superar a Sobrevivência

34.780,00 €

Nutrição e saúde escolar em STP: boas
práticas a partir da infância.

27.720,00 €

34.993,75 €

83,75 Liga dos Amigos do Paúl
83,75 Associação Defesa do
Património de Mértola
83, 75 HELPO
MIRUKU COOP &
81,25 Cooperativa Servicoop
Lda

São Tomé e Príncipe

Moçambique

Nampula

Promoção do aumento da produção e
comercialização de hortícolas nas
associações Maria Guebuza e Nova Vida, no
distrito de Ribáue

34.072,90 €

81,25

Associação Tropical
Agrária

Guiné-Bissau

Região de
Cacheu

Melhorar os nossos hábitos alimentares e o
acesso a mercados

35.000,00 €

77,50

ONG "Amigos da GuinéBissau"

Guiné-Bissau

Região de
Cacheu

Campos verdes dos Agricultores da Região
de Cacheu

33.898,00 €

77,50

Fundação Educação e
Desenvolvimento

Guiné-Bissau

Regiões de
Oio e
“No Tera I no Mané”
Biombo

75,00 Instituto Piaget

Guiné-Bissau

Bafatá

Combate à fome através da introdução da
inovação tecnológica na produção de arroz
em Contubel

32.736,00 €

3.480,34 €
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PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA
AGROPECUÁRIA FAMILIAR SUSTENTÁVEL NO VALE
DA RIBEIRA DE VINHA
Pela entidade: Associação dos Amigos da Natureza

PROVÍNCIA - PAÍS
Ribeira da Vinha, S. Vicente – Cabo Verde

GRUPO ALVO
Agricultores seniores e jovens desempregados e mulheres chefes de família do vale da Ribeira de Vinha.

BENEFICIÁRIOS INDIRETOS
Cerca de 150 famílias que se dedicam à produção agropecuária no vale da Ribeira de Vinha, equivalente a 675
pessoas, das quais cerca de 60% são mulheres.

OBJETIVO GERAL Aumentar a contribuição da economia rural para o combate à pobreza, reforço da

segurança alimentar e nutricional, da coesão e da solidariedade social da comunidade
rural da Ribeira de Vinha, contribuindo para o melhoramento das condições
socioeconómicas dos seus habitantes e igualdade de acesso aos recursos.

RESULTADOS
ESPERADOS









Cerca de 40 membros da Associação Comunitária da Ribeira de Vinha assessorados
tecnicamente;
Capacitação de 96 membros da Associação Tchon d’Holanda em agricultura
sustentável/ agroecologia e uso do sistema de rega gota-a-gota;
Reabilitação de um viveiro, instalação de sistemas de rega gota-a-gota,
disponibilização de material vegetal apropriado para o combate à desertificação,
plântulas e mudas para a produção agrícola;
Capacitação de 20 criadores de gado em melhoria produção animal;
Formação profissional de 20 mulheres e sua capacitação em temas de género,
higiene, agregação de valor e comercialização dos produtos;
Melhoria das condições físicas de comercialização da Feira de Produtos Agrícolas
da Ribeira de Vinha e capacitação dos 50 vendedores em técnicas de
comercialização;
Construção de um horto escolar na Escola EBI Local e sensibilização para temáticas
como Segurança Alimentar e Nutricional e Direitos Humanos à Alimentação
Adequada.
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MULHERES PEQUENAS AGRICULTORAS DAS
BOLANHAS - A CAMINHO DE REDUÇÃO DA
INSEGURANÇA ALIMENTAR E DE MEL HORIA
NUTRICIONAL NAS TABANCAS
Pela entidade: Ação para o Desenvolvimento

PROVÍNCIA - PAÍS
Região de Cacheu – Guiné-Bissau

GRUPO ALVO
120 Mulheres pequenas agricultoras/horticultoras e 50 jovens da zona de S. Domingos e Bigene, provenientes
de 3 Tabancas (Djomosso, Carabane e Quinhican).

BENEFICIÁRIOS INDIRETOS
Cerca 963 residentes das tabancas.

OBJETIVO GERAL




RESULTADOS
ESPERADOS






Contribuir para a redução da insegurança alimentar e melhoria do estado
nutricional da população da Guiné-Bissau e, em particular, da região de Cacheu nos
sectores de S. Domingos e Bigene;
Apoiar as organizações de agricultores nas suas iniciativas de lutar contra a fome
pela realização de atividades e partilha de práticas bem-sucedidas.
3 Associações das mulheres das tabancas de Djomosso, Carabane e Quinhican em
funcionamento, com liderança satisfatória e orientadas a resultados;
65 hectares de Bolanhas de água doce melhoradas em termos de gestão de água e
com a produtividade aumentada;
Centro de formação rural equipado, funcional e capaz de assegurar a capacitação/
formação em sala, encontros e debates com pequenos agricultores;
Realizado o Dia da “Mulher Agricultora” e realizada uma exposição de produtos
agroalimentar”.

5

TÉCNICAS DE PRODUÇÃO, TRANSFORMAÇÃO E
CONSERVAÇÃO DE PRODUTOS AGRO- PECUÁRIOS E
EMPREENDEDORISMO
Pela entidade: Plataforma das ONG de Cabo Verde

PROVÍNCIA - PAÍS
Ilha de Santiago – Cabo Verde

GRUPO ALVO
80 Mulheres chefes de família e/ou a procura de emprego, oriundas dos concelhos acima mencionados.

BENEFICIÁRIOS INDIRETOS
Famílias das 80 mulheres chefes de família e a população desses concelhos.

OBJETIVO GERAL Dotar os formandos de competências práticas e conhecimentos relativos ao

processamento de produtos agropecuários, e despertar nestes o espírito
empreendedor nos domínios da horticultura e pecuária, que são consideradas duas
das principais vertentes dinamizadoras do agro-negócio.

RESULTADOS
ESPERADOS





Formação de 80 Mulheres chefes de família na planificação e implementação do
seu agro-negócio, técnicas de processamento e de controlo de matérias-primas e
de produtos agropecuário;
Realização de quatro ações de formação em empreendedorismo e gestão de
pequenos negócios;
Realização de quatro ações de formação em Comunicação e relações
interpessoais.
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PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE BOAS
PRÁTICAS AGRO-ECOLÓGICAS E EDUCAÇÃO
NUTRICIONAL EM ZANDAMELA
Pela entidade: Associação Kulani Kuati Vanana – AKKV

PROVÍNCIA - PAÍS
Zandamela, Inhambane – Moçambique

GRUPO ALVO
Produtores agrícolas e mulheres residentes em 14 povoados do posto administrativo de Zandamela.

BENEFICIÁRIOS INDIRETOS
Crianças dos 0 aos 12 anos de idade, 3 Centros de Saúde, 23 escolas do Posto Administrativo de Zandamela e a
Associação Kulani Kuati Vanana.

OBJETIVO GERAL Promover boas práticas de produção agro-ecológias de hortícolas nas baixas de

Zandamela, visando aumentar a produção e produtividade e melhorar a dieta alimentar e
o estado nutricional de crianças menores de 12 anos de idade.

RESULTADOS
ESPERADOS

 12 000 Mulheres e cuidadores de crianças sensibilizadas sobre boas práticas
alimentares e cuidados primários de saúde de crianças dos 0 aos 12 anos de idade;
 Sensibilização de mulheres em idade fértil para a importância de consultas pré e pós
natal, a nutrição infantil e a aleitamento materno exclusivo;
 Formação dos membros da comunidade sobre o processamento caseiro de produtos
agroalimentares e a suplementação alimentar para crianças com problemas de
malnutrição;
 200 Famílias beneficiadas com a aquisição e criação de 400 animais de pequena
espécie e implementação de um processo rotativo comunitário que beneficiará
anualmente o mesmo número de famílias.
 Formação de 200 pequenos produtores de hortícolas em técnicas de produção agroecológia de hortícolas;
 Aumento da produção hortícola comunitária e maior variação da dieta alimentar nas
famílias.
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APOIO À CONSOLIDAÇÃO E ALARGAMENTO DE
ASSOCIAÇÕES DE JOVENS AGRICULTORES NA
REGIÃO DE CACHEU
Pela entidade: Cooperativa Agropecuária de Jovens Quadros de Canchungo – COAJOQ

PROVÍNCIA - PAÍS
Região de Cacheu – Guiné-Bissau

GRUPO ALVO
280 produtores membros de 5 associações de jovens agricultores: Associação de Cachobar – AFAMAC,
Associação Guinteneme, Associação de Ponta de Pedra, Associação de Biniche e Associação de Cabique.

BENEFICIÁRIOS INDIRETOS
8.100 Habitantes de Cachobar, Calequissa, Caió, Biniche e Cabique.

OBJETIVO GERAL Consolidar o associativismo dos jovens agricultores, com enfoque na melhoria da
produção, transformação e tomada de decisão ao nível de micro associações,
contribuindo para o aumento da segurança alimentar.

RESULTADOS
ESPERADOS





Reforço do Associativismo no seio de 5 associações e fortalecimento da tomada de
decisão dos jovens agricultores, com enfoque no papel das mulheres;
Aumento da produção e conservação hortofrutícola;
Aumento da transformação e armazenamento de produtos agroalimentares.
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NO NUTRISON, NO VIDA
A NOSSA NUTRIÇÃO, A NOSSA VIDA
Pela entidade: Associação de Cooperação com a Guiné-Bissau - ACGB

PROVÍNCIA - PAÍS
Região de Cacheu – Guiné-Bissau

GRUPO ALVO Crianças e Mulheres do Setor de Cacheu.
BENEFICIÁRIOS INDIRETOS População do Setor de Cacheu.
OBJETIVO GERAL Contribuir para a capacitação da população de tabancas do Setor de Cacheu para hábitos
alimentares mais saudáveis através do incentivo à produção e consumo de alimentos
locais e diversificados.

RESULTADOS
ESPERADOS

 Sensibilização de crianças, mulheres e da comunidade em geral para a importância
de uma alimentação saudável e para o consumo de produtos locais;
 Capacitação de associações/organizações locais na área da educação alimentar;
 Hortas comunitárias produtivas e dinâmicas;
 Divulgação pública de qualidade nas tabancas, através de painéis publicitários com
a graduação da importância dos alimentos e hábitos de alimentação saudável, e de
desdobráveis, distribuídos no Centro de Saúde, Maternidade e escolas de Cacheu;
 Reforço do centro de Recursos de Cacheu com bibliografia relacionada com
educação nutricional.
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CASA-CAPACITAÇÃO DA FAMÍLIA RURAL PARA
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Pela entidade: AMIPAUL – Liga dos Amigos do Paul

PROVÍNCIA - PAÍS
Paúl, Santo Antão – Cabo Verde

GRUPO ALVO
800 Crianças do EBI, 200 Crianças do Jardim-de-infância, 30 Famílias de crianças beneficiadas e 30 Agricultores
do Paul.

BENEFICIÁRIOS INDIRETOS
População do Concelho do Paul (cerca de 7.000 pessoas).

OBJETIVO GERAL Capacitar e fortalecer 30 Famílias Rurais a viabilizarem uma produção autónoma que
garanta segurança alimentar e nutricional do seu agregado.

RESULTADOS
ESPERADOS








Criação e exploração de um sistema de produção familiar;
Capacitação de agricultores, pescadores e famílias Rurais em Economia solidária,
exploração de micro negócios, agricultura familiar, pecuária e gestão de produção;
Cooperação solidária, sensibilizada e promovida entre a família e a Escola para a
segurança alimentar;
Agricultores, criadores, famílias Rurais e pescadores contribuem com uma
determinada % da sua produção para o abastecimento da Cantina Escolar;
Sensibilização dos alunos e professores das escolas do EBI relativamente ao seu
próprio horto escolar;
Definição e operacionalização dos Plano Municipal de Segurança Alimentar e
Nutricional e Conselho Municipal da segurança alimentar e nutricional.
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SUPERAR A SOBREVIVÊNCIA
Pela entidade: Associação de Defesa do Património de Mértola – ADPM

PROVÍNCIA - PAÍS
Monapo, Nampula – Moçambique

GRUPO ALVO
80 Famílias de agricultores e mulheres do município de Monapo.

BENEFICIÁRIOS INDIRETOS
Crianças e jovens da Região de Monapo.

OBJETIVO GERAL Aumentar a segurança alimentar e reduzir a incidência da má nutrição das crianças,
através do aumento da produção e melhoria do consumo dos alimentos.

RESULTADOS
ESPERADOS









Aumento do número de associações de jovens agricultores, nomeadamente com
mulheres na liderança, e reforço de competências e motivação dos agricultores
para gerir a produção agrícola;
Reforço do poder económico dos agricultores e aumento das vendas dos produtos
em época fora da colheita (aumento do rendimento familiar);
Diversificação das formas de comercialização dos produtos (pós transformação);
Aumento das vendas dos produtos em época fora da colheita;
Fortalecimento da segurança alimentar das populações, através da diversificação
da dieta alimentar;
Sensibilização de adolescentes e jovens mães para a importância de uma dieta
alimentar mais equilibrada, reduzindo casos de desnutrição;
Sensibilização dos professores para a dieta alimentar e combate à má nutrição.
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NUTRIÇÃO E SAÚDE ESCOLAR EM SÃO TOMÉ E
PRÍNCIPE: BOAS PRÁTICAS A PARTIR DA INFÂNCIA
Pela entidade: Associação HELPO

PROVÍNCIA - PAÍS
São Tomé e Príncipe

GRUPO ALVO
Comunidade pré-escolar e escolar (até à 6ª classe) das escolas e creches a nível nacional.
(Cerca de 8 mil crianças que frequentam o ensino pré-escolar e de 35.000 alunos das escolas de ensino básico
existentes)

BENEFICIÁRIOS INDIRETOS
População de São Tomé e Príncipe.

OBJETIVO GERAL Melhorar a saúde das crianças a partir do fortalecimento nutricional no universo escolar.
RESULTADOS
ESPERADOS








Aumento da produção de alimentos pelas escolas e creches;
Aumento da variedade de alimentos produzidos pelas escolas e creches;
Enriquecimento da dieta alimentar dos alunos;
Diminuição do consumo de produtos importados, logo, de custo mais elevado.
Aumento da produção de produtos autóctones;
Alívio da carga orçamental sobre as escolas e as famílias.
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PROMOÇÃO DO AUMENTO DA PRODUÇÃO E DA
COMERCIALIZAÇÃO DE HORTÍCOLAS NAS
ASSOCIAÇÕES AGRO-PECUÁRIAS MARIA GUEBUZA
E NOVA VIDA
Pela entidade: MIRUKU COOP & Cooperativa Servicoop, Lda

PROVÍNCIA - PAÍS
Ribáue, Nampula – Moçambique

GRUPO ALVO
23 membros (9 mulheres) da Associação Maria Guebuza (Iapala) e 16 membros da associação Vida Nova
(Namigonha).

BENEFICIÁRIOS INDIRETOS
Comunidades de Iapala e Namigonha, produtores vizinhos, empresas vendedoras do material, associação
Agrowam.

OBJETIVO GERAL Contribuir para o aumento da produção e produtividade dos pequenos produtores de

hortícolas membros das associações Maria Guebuza e Nova Vida no distrito de Ribáue,
província de Nampula através da melhoria da capacidade técnica e de gestão dos
empreendimentos agrícolas.

RESULTADOS
ESPERADOS






Reabilitação de 1,500 Metros e 600 metros de canais de irrigação das associações
Maria Guebuza e Vida Nova, respetivamente, e seu revestimento com material de
baixo custo;
Aumento da produtividade agrícola de hortícolas nas associações beneficiadas em
pelo menos 25%;
Cerca de 5.000 toneladas anuais de hortícolas produzidas e comercializadas pelas
duas associações, cobrindo todo o ano;
Aumento do rendimento dos pequenos produtores das duas associações em pelo
menos US$1000 ao ano.
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MELHORAR OS NOSSOS HÁBITOS ALIMENTARES E
O ACESSO A MERCADOS
Pela entidade: Associação Tropical Agrária - ATA

PROVÍNCIA - PAÍS
Região de Cacheu – Guiné-Bissau

GRUPO ALVO
Mulheres e Professores das tabancas de Elalab e Edjin, Poilão de Leão e Djendem.

BENEFICIÁRIOS INDIRETOS
Comunidades das tabancas de Elalab e Edjin, Poilão de Leão e Djendem.

OBJETIVO GERAL Melhorar a qualidade de alimentação e bem-estar das populações de 4 tabancas.
RESULTADOS
ESPERADOS








Melhoria de qualidade da alimentação familiar e do acesso à água para consumo;
Aumento dos efetivos animais (30% cabras e 80% galinhas da terra);
Campos de produção de Moringa como fonte de alimentação das cabras e
processamento das folhas (complemento alimentar crianças e grávidas);
Transformação de produtos excedentários (tomate, sal, camarão e ostra) e sua
comercialização e troca por produtos inexistentes na tabanca (cebola, cenoura,
mandioca, batata doce, fruta, etc.);
Formação de Mulheres na gestão da unidade comunitária de comercialização;
Facilitação do transporte de produtos garantido por utilização de canoa.
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CAMPOS VERDES DOS AGRICULTORES DA REGIÃO
DE CACHEU - PROJECTO DE MELHORIA DE
CONDIÇÕES DA SEGURANÇA ALIMENTAR
Pela entidade: ONG Amigos da Guiné-Bissau

PROVÍNCIA - PAÍS
Região de Cacheu – Guiné-Bissau

GRUPO ALVO
1.200 Agricultores e Produtores, 6 Organizações Comunitárias de Base, 6 Animadores e técnicos da Associação
“Amigos da Guiné-Bissau”.

BENEFICIÁRIOS INDIRETOS
Habitantes de 12 Comunidades, que representam 10.000 Famílias; Direção Regional de Agricultura.

OBJETIVO GERAL Contribuir para a autossuficiência das Organizações Comunitárias de Base da Região de
Cacheu no domínio da segurança alimentar.

RESULTADOS
ESPERADOS







Aumento e diversificação da Produção de arroz, através de ações de capacitação
técnica;
Aumento da Produção Hortícola e de culturas de planalto;
Introdução e disseminação de tecnologias de transformação e conservação;
Criação e capacitação de comités de gestões por atividade;
Formação dos beneficiários nos domínios da gestão, transformação e conservação,
associativismo e comercialização dos produtos locais.
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NO TERA I NO MAMÉ
A NOSSA TERRA É A NOSSA MÃE
Pela entidade: Fundação Educação e Desenvolvimento

PROVÍNCIA - PAÍS
Região de Oio e Biombo – Guiné-Bissau

GRUPO ALVO
150 Produtores e suas famílias das comunidades de Intingle, Nhacra e Cumeré; 105 Membros de 7 Grupos de
Produção Local; 150 jovens de Intingle, Nhoma e Com de Jangada (Cumeré).

BENEFICIÁRIOS INDIRETOS
Instituições educativas locais (Escolas e Centro de Formação em agricultura e pecuária); Populações das
comunidades de Intingle, Nhoma e Com de Jangada (Cumeré), constituídas por cerca de 7.000 pessoas, sendo
51.7% mulheres.

OBJETIVO GERAL Contribuir para melhorar as condições de vida e segurança alimentar e nutricional no

meio das famílias dos agricultores de Intingle, Nhacra e Cumeré, através do aumento da
produção, valorização, transformação e comercialização dos produtos agropecuários
locais, a partir de um enfoque de sustentabilidade ambiental e da igualdade em género.

RESULTADOS
ESPERADOS






Organização das famílias dos agricultores em torno de 7 Grupos de Produção Local,
correspondentes às fileiras de Arroz, Gergelim, Milho, Feijão; Horticultura,
Fruticultura (Citrinos); Criação de Animais de Ciclo Curto, como forma de
dinamizar a atividade económica, aumentar e diversificar a produção e os
rendimentos locais;
Reforço das capacidades técnicas e produtivas dos agricultores familiares membros
nos domínios da agropecuária;
Organização agricultores familiares em torno de criação e comercialização de
animais de ciclo curto.
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COMBATE À FOME ATRAVÉS DA INTRODUÇÃO DA
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA PRODUÇÃO DE
ARROZ EM CONTUBOEL
Pela entidade: Instituto Piaget

PROVÍNCIA - PAÍS
Bafatá – Guiné-Bissau

GRUPO ALVO
Associadas da APALCOF (membros), grupo de mulheres camponesas produtoras de arroz de Contuboel.

BENEFICIÁRIOS INDIRETOS
Comunidade do sector de Contuboel.

OBJETIVO GERAL Proporcionar às associadas da APALCOF conhecimento de técnicas inovadoras de

produção bem como a aquisição de equipamentos modernos de apoio à plantação de
arroz.

RESULTADOS
ESPERADOS







Capacitação de 5 membros (3 sexo feminino, 2 sexo masculino) para a produção
de compostos orgânicos;
Capacitação de 10 membros (8 do sexo feminino e 2 do sexo masculino) para a
construção de viveiros de germinação de arroz necessários para a
transplantação mecânica;
Aquisição de Máquina de Transplantação de Arroz;
Capacitação de 5 membros para manobrar e realizar a manutenção da Máquina;
Capacitação de 10 membros no domínio da gestão agrícola.
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