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

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE MANDASSAIA III
Mulheres Rurais Atuando no Desenvolvimento Sustentável e Geração de Trabalho e Renda
A trajetória do projeto, iniciada com a construção da Unidade de Produção e consolidação
da Cooperativa, superou as expectativas tendo, como resultados, grandes marcos: a
profissionalização da gestão, o aumento e a diversificação da produção, a conquista de
novos mercados, a adequação às normas de vigilância sanitária, a criação de um Fundo
Rotativo Solidário e o fortalecimento da cadeia produtiva local.
O projeto gerou um grande impacto na vida das

19

integrantes da Cooperativa,

promovendo profissionalização, valorização, aumentando a renda do grupo em 425%.
Além da melhoria na renda familiar, os resultados propiciaram a independência e
autonomia financeira das mulheres, aumentando sua participação política e o capital social
da comunidade.
O modelo de inclusão socioprodutivo consolidado pelo projeto ultrapassou os limites de
seu território, expandindo atividades e tornando-se referência para outras comunidades,
cidades e até regiões: mais de 70 mulheres foram capacitadas em produção de sequilhos,
polpas de frutas e noções em gestão de produção; o grupo conta com mais de
acessos em sua página no Facebook e a organização já recebeu visitantes de

2000

5 estados,

para um intercâmbio.
O projeto possibilita a permanência de mulheres e jovens rurais no campo, contribuindo
para o desenvolvimento local econômico e solidário.

A comunidade está sendo reconhecida graças à
organização do grupo de produção e aos resultados. Sem o
apoio dado pela BrazilFoundation e a BVSA, isso não seria
possível.”
Taina de Lima Matos, coordenadora do projeto

Período de Referência: dezembro de 2015 a maio de 2016

