	
  

PROJECTO CAP – S. ANTÃO

Objectivo: Contribuir para o aumento das Capacidades e da Autonomia das
Capacidades Rurais de Cabo Verde promovendo o desenvolvimento das
capacidades produtivas e organizativas da população rural das comunidades
da Ilha de S. Antão (Municípios de Ribeira Grande, Paul e Porto Novo).
Financiador: Agência Espanhola de Cooperação
Co – Financiador: MORABI
Montante Total do Projecto: 155.336,37 EUROS
Duração: 18 meses
Resultados:
◘ Pelo menos 165 pessoas capacitadas em técnicas agrícolas, pecuárias e
conservação, transformação e comercialização de produtos.
◘ Cerca de 75
empreendedorismo.
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◘ À volta de 600 pessoas sensibilizadas em temas como Direitos Humanos e
Cidadania, Violência Baseada no Géneroe SaúdeSexual eReprodutiva.
◘ Pelo menos, 10% de mulheres pertencentes ao público-alvo do projecto,
assinam um contrato de crédito.
◘ Cerca de 20 microempresas e 15 associações reforçadas e/ou criadas.
Actividades:
◘ Recrutar e formar 2 Agentes de Crédito para as Delegações da MORABI em
Porto Novo e Paul;
◘ Realizar uma formação em Santo Antão sobre produção de queijo, com 5
dias de duração, para 15 pessoas
◘ Realizar uma formação sobre uso de boas práticas para os cultivos agrícolas
em Santo Antão, para 25 pessoas, 3 dias;
◘ Realizar duas acções de formação em Santo Antão (Ribeira Grande e Porto
Novo) sobre conhecimentos básicos da pecuária (noções básicas de cuidados

animais, medidas de higiene, doenças de animais e como tratá-las, etc.), 3 dias
de duração, para 25 pessoas cada;
◘ Realizar 3 acções de formação em Santo Antão sobre conservação,
transformação e comercialização de produtos pesqueiros, hortícolas e
pecuários, 25 pessoas, 5 dias de duração para cada acção;
◘ Realizar 3 acções de formação em Santo Antão (Ribeira Grande, Paul e
Porto Novo) sobre gestão financeira de um negócio/empreendedorismo e apoio
continuado para a criação de micro empresas para agricultores e criadores de
gado e vendedeiras dos 3 sectores primários (agricultura, pecuária e pesca), 5
dias de duração – 25 pessoas cada acção;
◘ Realizar 104 sessões de sensibilização nas comunidades rurais dos 3
Municípios da Ilha de Santo Antão para a criação de 1 associação e reforço da
capacidade de 15 associações existentes nos ditos Municípios;
◘ Realizar 3 sessões de formação, uma em cada Município de intervenção
(Ribeira Grande, Paul e Porto Novo) sobre associativismo, de 5 dias de
duração, 25 pessoas cada;
◘ Realizar 3 sessões de formação, uma em cada Município de intervenção,
sobre elaboração e gestão de projectos de desenvolvimento local, 5 dias de
duração, 25 pessoas cada;
◘ Realizar 30 sessões de sensibilização, informação e formação para
populações rurais de Santo Antão sobre Direitos Humanos e Cidadania,
Violência baseada no género, Saúde Sexual e Reprodutiva;
◘ Divulgar os procedimentos de gestão de microcrédito e sensibilização para o
acesso ao mesmo nos 3 Municípios;
◘ Conceder microcrédito a todos os beneficiários;
◘ Acompanhar as actividades de comercialização e busca de soluções
sustentáveis;
◘ Acompanhar sistematicamente os créditos concedidos.

