Projecto “Anos ku ten Tera”
Historial:
• Crise alimentar e açambarcamento de terras
• Potencial agrícola, silvícola e em recursos da pesca
• Desincentivo à produção local: taxas, aumento
importação bens alimentares a baixo preço, êxodo rural…
• Potencial conflito à volta da posse da terra na zona de
intervenção
• Actualização experiência da Tiniguena de agricultura
integrada e legalização das terras na ZV
• Estimular a produção camponesa, e a comercialização
nos mercados locais, valorizando o saber local, gerando
oportunidades de formação e auto-emprego jovem,
• Promoção da paz pelo diálogo/intercâmbio intercultural,
melhoria quadro de vida e governação participativa

Objectivo Específico
Reforçar as capacidades locais de luta contra
a pobreza das populações das zonas de
Quinara e de S.João de Bolama nas áreas
produtivas e económicas, através da
dinamização de estruturas associativas e de
governação local e da defesa da soberania
alimentar e da biodiversidade..

Resultados Esperados
1. O acesso, a posse, o uso e o controle das populações
sobre os seus meios e modelos de produção é
garantida
2. Novas oportunidades para a comercialização de bens e
serviços locais são criadas, tendo particularmente em
conta o papel e as necessidades dos jovens e das
mulheres
3. As capacidades das comunidades em identificar e
pensar problemáticas locais e em formular propostas
de resolução de modo participativo e inclusivo assim
como de influenciar tomadas de decisão que lhes
dizem respeito a nível local ou central são
desenvolvidas

4. As aprendizagens geradas pela intervenção são
capitalizadas, sistematizadas e difundidas

Principais Actividades 1/2
1. Aumento capacidades análise e intervenção das
comunidades (diagnóstico e estratégias de resposta)
2. Redinamização actividades produtivas (agricultura
diversificada e integrada, formação e intercâmbio –
peritos camponeses)
3. Influência politica dos centros decisão (legalização de
terras, eliminação de taxas…)
4. Estruturação /reforço sector de serviços de apoio ao
sector produtivo (formação profissionalizante,
organização solidária)
5. Estruturação /reforço sectores de transformação e
comercialização produtos locais (capacitação ,
organização e estudo de mercado)

Principais Actividades 2/2
6. Elaboração de diagnósticos e planos locais de

desenvolvimento

7. Definição colectiva de estratégias inter-comunidades e
de governação local
8. Reforço capacidades diálogo, resolução de conflitos e
construção de propostas colectivas alternativas
9. Montagem de sistema de recolha e tratamento integrado
de informação

10. Publicação e difusão das aprendizagens geradas (rádio,
CD-R e Internet)

Apropriação e valorização dos espaços e recursos
estratégicos para a Soberania alimentar!
1) Garantia do acesso, uso e posse das terras
pelos camponeses (combinando direito
tradicional e moderno)
2) Promoção da pequena agricultura familiar,
valorizando o saber local
3) Dinamização da economia local
4) Promoção da governação local, favorecendo o
diálogo e intercâmbio inter-cultural

Anos ku ten Terra!

