A BVSA e a BrazilFoundation monitoram constantemente a evolução e os resultados dos projetos que
você apoia. Esse acompanhamento é reportado através de pelo menos dois relatórios de progresso e
um relatório final de resultados.

Relatório Final
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL - ADEL
Incentivar o desenvolvimento comunitário e a conservação da natureza por meio da
produção agroecológica de mel.
O objetivo de consolidar a Rede Néctar do Sertão e fomentar um novo modelo de
arranjo produtivo local, alinhado aos princípios da sustentabilidade, foi plenamente
alcançado. Com o apoio, mais de 130 agricultores e jovens foram capacitados e 5
grupos produtivos foram criados. Atualmente a Rede conta com 45 produtores de seis
comunidades no semiárido cearense.
Além do aumento de renda, o projeto gerou mudanças no trato dos agricultores com
suas terras, no sentido de preservação do ambiente em que vivem, através de práticas
agrícolas amigáveis. Como resultado, 14 hectares do bioma caatinga estão sendo
recuperados e preservados.
Com esses avanços, a Adel e a Rede Néctar do Sertão se destacam na condução da
atividade de meliponicultura agroecológica na região, gerando outras oportunidades
de renda e desenvolvimento social. O acesso ao conhecimento, ao crédito, a
tecnologias e o fortalecimento de redes cooperativas, gerados pelo projeto, ampliou
oportunidades aos jovens, facilitando sua vida e permanência no campo.

Atividades realizadas:
▪
▪
▪
▪

5 Fundos Rotativos Solidários implementados;
Diagnóstico sobre a situação produtiva de cada grupo;
340 horas de assessoria e acompanhamento aos meliponicultores;
Realização do 1º Seminário Cearense de Meliponicultura.

Eu cresci vendo meus avós criarem abelhas sem ferrão, mas aprendi a
maneira errada de trabalhar com elas. Depois do projeto, aprendi a
forma correta do manejo e venho sendo também um grande defensor do
Meio Ambiente e das práticas sustentáveis da meliponicultura.”
Francisco de Assis

Período de Referência: Agosto de 2016 a Março de 2017

