
3.-FITXA RESUM DEL PROJECTE 
Projecte 
PROJECTE D’OBERTURA DE NOVES LÍNIES DE PRODUCCIÓ PER 
L’APROFITAMENT DE FRUITES D’UN GRUP DE DONES DE LA 
COOPERATIVA APAEB 
Localització 
Barroquinha, municipi de Feira de Santana, estat de Bahia, Brasil 
Breu descripció del projecte 
Ampliació de l’espai de treball de la cooperativa de l’Associació de Petits 
Agricultors de l’Estat de Bahia (APAEB)  per obrir noves línies de producció per 
a dones agricultores en estat de pobresa. Generació de renda per a les dones i 
les seves famílies. 
Les dones del projecte, a més de tenir formació específica per a la producció 
en condicions higièniques i amb equipaments industrials adients, seran 
capacitades per a gestionar la producció i la distribució dels productes per a 
gestionar la producció i la distribució dels productes . 
Aquestes dones serviran de model i estímul a altres comunitats que s’inseriran 
en el projecte en propers anys . Les dones també ocuparan càrrecs a dintre de 
l’APAEB, a partir de l’enfortiment de les seves capacitats organitzatives. 
El projecte compta amb el suport de la Fundacçao de Apoio a Pesquisa do 
Estado depenent de la Secrectaria de Ciencia i Tecnologia do Estado de Bahia 
(FABESP/SECTI) que donarà subvenció per la formació i per part dels 
equipaments. 
Sector 
Activitat productiva i comercial, desenvolupament local, programa ocupacional, 
drets laborals,  reducció de les desigualtats reals entre dones  homes i 
sobirania alimentària. 
Entitat sol·licitant 
CONOSUD 
Contrapart Local 
UNISOL 
Beneficiaris 
24 dones agricultores. 50 famílies de 5 comunitats rurals 
Període d’execució (cronograma) 

14 mesos 

Pressupost global                                                                                                       69.993,57 € 
Aportació pròpia                                                                                                            6.401,11 € 
Aportació d’altres institucions                                                          9.952,54 € 
Aportació sol·licitada                                                                                                      20.000€ 
Accions previstes de sensibilització a la ciutat 
Xerrades, exposicions, programes de radio, etc. Presentació del projecte 22 de 
Febrer en una xerrada. 
Observacions 
El suport d’Unisol i de FABESP/SECTI aseguren la viabilitat del projecte i el 
progrés en la generació de treball i renda en les comunitats implicades. 
Aportació atorgada                                                                                 10.000€ 
 

 


