Melhoria da rentabilidade agropecuária de pequenos produtores do Casario de Santa Clara, Pitipo, Depar

Nesta região do Peru encontramos uma população composta por famílias que migraram de
outras regiões em busca de melhores oportunidades de vida para fazer face à sua situação de
pobreza.

Porém, o apoio que têm é muito limitado, sendo o problema central a falta de capacidade dos
pequenos agricultores de encontrarem alternativas de produção. Este projecto procurou
desenvolver a capacitação e qualificação dos trabalhadores nas áreas de produção, montagem
e selecção de produtos agro-pecuários orientados para o mercado local, regional e de
exportação.

Desta forma, pretendeu-se promover o aumento da rentabilidade agropecuária através dos
fortalecimento da estratégia de articulação ao mercado da sua Associação Agrícola e Pecuária
(AAG).

Nesta região do Peru encontramos uma população composta por famílias que migraram de
outras regiões em busca de melhores oportunidades de vida para fazer face à sua situação de
pobreza. A sua principal actividade económica é a agricultura, seguida da pecuária, mas o
apoio que têm é muito limitado, sendo o problema central a falta de capacidade dos pequenos
agricultores, a baixa promoção de cultivos alternativos e a situação em que se encontram os
cultivos tradicionais sujeitos a baixos níveis de produtividade e mercados que não asseguram
preços estáveis.

Neste contexto, a Oikos, em parceria com a Cruz Vermelha Espanhola, está a desenvolver a
capacitação e qualificação dos trabalhadores nas áreas de produção, montagem e selecção de
produtos agro-pecuários orientados para o mercado local, regional e de exportação.

Com o objectivo de contribuir para a melhoria da qualidade de vida das famílias de pequenos
produtores/as agropecuárias das comunidades de Rio de la Leche, pretende-se promover o
aumento da rentabilidade agropecuária através dos fortalecimento da estratégia de articulação
ao mercado da sua Associação Agrícola e Pecuária (AAG).
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Outras notícias relacionadas com este projecto:

» Oikos dinamiza comércio justo com plantações de banana orgânica no Peru
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