Acção para o Desenvolvimento
C.P. 606 BISSAU – GUINÉ BISSAU
TEL(+245) 6313766/5108209 E-mail: ad.gbissau@gmail.com

Comunicado de Imprensa
IIIª Feira Agrícola Nacional
“O papel da produção animal de ciclo curto no reforço da agricultura familiar”
De 27 a 29 de Novembro de 2015, em Cacheu a Delegação da União Europeia em
colaboração com a ONG AD- Acção para Desenvolvimento, promovem o evento
intitulado IIIª Feira Agrícola Nacional sob o tema “O papel da produção animal de ciclo
curto no reforço da agricultura familiar”. O acto de abertura oficial terá lugar pelas 16:00
no dia 27 de Novembro 2015.
Este Projecto tem um orçamento de global de 950.601 EUR, financiado pela União
Europeia em 90% e Co-financiado pela AD (Acção para o Desenvolvimento), pretende
contribuir para a segurança alimentar e nutricional a médio e longo prazo da população
da Região de Cacheu. Especificamente diversificar e aumentar a produção, a
transformação, a comercialização e o consumo de produtos alimentares de origem
vegetal e animal assim como dos rendimentos dos pequenos agricultores.
Durante a Feira agrícola, além de se debaterem aspectos importantes sobre os desafios
da modernização da agricultura, com enfoque no tema “criação de animais de ciclo curto
pelo agricultor familiar, os constrangimentos e oportunidades, será uma ocasião para se
apresentar em vários standes a exposição de tecnologias inovadoras que as
Organizações de desenvolvimento têm vindo a aperfeiçoar em assistência aos pequenos
agricultores. O momento será oportuno para técnicos e agricultores trocarem
experiencias, aprender uns com outros e juntos definirem pistas ou soluções, criando
alternativas consensuais e exequíveis para reduzir as insuficiências e necessidades,
desses pequenos agricultores-criadores, no seu papel e responsabilidade de produzir
alimentos de origem animal, em particular a criação de animais de ciclo curto nas suas
vertente produção, sanidade e comercialização.
Este evento conta com a participação de 62 Organizações, entre Ministérios, Institutos
para estatais, Governo da Região, Delegacias regional agro-pecuária, administração dos
sectores da Região de Cacheu, ONG e Associações de Base, vindos de diferentes
comunidades das regiões do país.
São parceiros deste Projecto a ONG AIN (Associazione Interpreti Naturalistici del Parco
Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga Onlus). As actividades da Feira
Agrícola, serão animadas nas noites de 27 e 28 com o Festival de Filmes Agro-pecuária
e o Festival de Música, baseada nos grupos culturais e tradicionais da Região de
Cacheu.

