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
MOVIMENTO DE MULHERES DO NORDESTE PARAENSE - MMNEPA
Fortalecimento de Iniciativas de Mulheres Empreendedoras: construindo e disseminando
saberes em Agroecologia - Geração de renda para mulheres rurais por meio da produção
agroecológica de alimentos.

O projeto gerou impactos positivos em múltiplas dimensões. O reforço às capacidades
de produção, gestão e comercialização das mulheres agricultoras levou ao
aprimoramento da qualidade dos produtos, valorizados pelas práticas de produção
orgânica sem uso de agrotóxico e a ampliação de sua comercialização, aumentando a
renda de 100 famílias.
A partir do projeto, o trabalho das mulheres na agricultura familiar passou a ser visto e
reconhecido pela família e pela comunidade. Mudanças significativas foram relatadas
pelas participantes, em suas formas de relacionamento consigo mesmo, com a família e
com a comunidade. Esta mudança ampliou a conscientização e participação política das
mulheres; hoje a Câmara Municipal conta com três representantes eleitas e o MMNEPA
ganhou assento no Conselho Municipal de Agricultura em 6 Municípios da região.

Atividades realizadas:







Curso de construção e manutenção de galinheiros agroecológicos e aproveitamento de
frutas e verduras para alimentação dos pequenos animais;
Seminário com intercâmbio para 40 mulheres/famílias sobre implantação e demonstração
de experiências acerca do manejo sustentável e da Produção Agroecológica;
Realização do segundo módulo do programa de gestão;
Aquisição de 30 kits para quintais agroecológicos;
Produção de apostilas sobre gestão e elaboração de projetos para todas as participantes da
formação, bem como sobre criação de galinha e especificações de galinheiros;
Realização de feiras para venda dos produtos.

Antes do projeto nunca tinha participado de uma feira. Tive a
oportunidade de levar meus produtos e os do grupo, vendemos tudo o que
tínhamos levado. Isso foi muito importante. Voltei pra casa feliz e com
dinheiro no bolso.”
Beneficiária do projeto durante grupo focal de avaliação

Período de Referência: Outubro de 2016 a Abril de 2017

Período de Referência: Outubro de 2016 a Abril de 2017

