
Descrição 

Contribuir para o estabelecimento de uma 
paz estável e duradora na Colômbia, através 
do fortalecimento do desenvolvimento 
socioeconómico e ambiental dos territórios 
amazónicos e melhorar, em conjunto com as 
entidades territoriais e as organizações sociais, a 
capacidade local para a produção, transformação 
e comercialização de cacau fino e aroma e 
produtos associados, de forma rentável e 
competitiva, em territórios afetados pelo conflito 
armado, numa lógica de conservação do meio 
ambiente, inclusão social e promoção de uma 
cultura de paz e legalidade.

TERRITÓRIOS 
SUSTENTÁVEIS PARA A 
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DESENVOLVIMENTO 
RURAL E SEGURANÇA 
ALIMENTAR

Colômbia

Também em Migrações,  
Pós-Conflito e Ação Humanitária



Atividades | Resultados

• Elaborar práticas agrícolas que visem a preservação ambiental 
introduzindo cultivos chaves num contexto sustentável de 
diversificação produtiva.

• Favorecer a reflorestação através da implementação de 
sistemas agroflorestais integrados e associações de culturas 
alimentares autóctones, que visem o fortalecimento de modelos 
próprios de soberania alimentar.

• Agregar valor aos produtos das principais cadeias de produção 
(cacau, café, banana e cana de açúcar) através de sistemas de 
processamento agroindustriais e enfoque na participação de 
género.  

• Favorecer a comercialização de produtos intermédios e 
acabados com base na valorização de marcas regionais. 

• Fortalecer as capacidades institucionais dos governos dos 
municípios de El Paujil e La Montañita para o desenvolvimento e 
a paz.

• Promover a geminação com municípios europeus e a ligação 
dos governos e instituições locais a redes internacionais de 
municípios e institutos de investigação.

• Reforçar as capacidades organizacionais, administrativas, 
técnicas, financeiras e sociais das organizações locais, em especial 
lideradas por mulheres, e dos organismos de ação comunitária 
para a inclusão e o empoderamento.

• Fortalecer a participação e o envolvimento político dos 
cidadãos.

• Reforçar os meios de subsistência rurais, dotando bens 
públicos adequados a uma lógica comunitária.

• Construir e/ou reabilitar a pequena infraestrutura viária, 
produtiva e social.

Financiadores | Parceiros

União Europeia e Camões, I.P.
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