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UNIÃO EUROPEIA, PORTUGAL E GOVERNO COLOMBIANO INAUGURAM 

INFRAESTRUTURAS PRODUTIVAS EM CAQUETÁ 
 

- No âmbito do projeto Territórios Sustentáveis para a Paz em Caquetá, um dos 

projetos financiados pelo Fundo Europeu para a Paz na Colômbia e pela 

Cooperação Portuguesa, serão acompanhadas as conquistas alcançadas e os 

desafios ultrapassados até à data no processo de reincorporação coletiva e 

reconciliação no Poblado Héctor Ramírez, antigo Espaço Territorial de Capacitação 

e Reincorporação (ETCR).  

- Serão também inauguradas pequenas fábricas de produtos não-lenhosos no 

município de La Montañita, de cosméticos naturais na aldeia de El Cedro, de 

processamento de cana-de-açúcar em Palma Azul Coconuco e de chocolate em 

El Paujil. 

 

Florencia, Caquetá, outubro 2021 

 

O Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação de Portugal, 

Francisco André, acompanhado pelo Embaixador da União Europeia na Colômbia, 

Gilles Bertrand, pela Embaixadora de Portugal em Bogotá, Gabriela Soares de 

Albergaria, pelo chefe da Missão das Nações Unidas para a Colômbia, Carlos Ruiz 

Massieu, pela Vice-Presidente do Camões - Instituto de Cooperação e Língua de 

Portugal, Cristina Moniz, assim como de representantes de diferentes entidades do 

Governo colombiano; da Administradora Executiva do Instituto Marquês de Valle Flôr 

(IMVF), Carolina Quina, do Subdiretor Estratégico da Rede Nacional de Agências de 

Desenvolvimento Local da Colômbia (Rede ADELCO), Miguel Ángel Gómez, e de 

outras autoridades do Exército Nacional da Colômbia e dos Presidentes de Câmara, 

visitarão os municípios de El Paujil e de La Montañita, em Caquetá, nos dias 23 e 24 de 

outubro de 2021, para conhecerem os progressos e inaugurarem infraestruturas 

produtivas no âmbito do projeto Territórios Sustentáveis para a Paz em Caquetá. Um 

compromisso para construir o desenvolvimento, a paz e uma cultura de legalidade nos 

municípios pós-conflito de Caquetá, na Colômbia.  

 

A visita contará com a presença de beneficiários das várias comunidades com as quais 

o projeto trabalha, incluindo antigos combatentes das FARC-EP, representantes de 

associações locais e produtores de cacau, produtos florestais não lenhosos, plantas 

aromáticas, cana-de-açúcar e fruta. 

 

No Poblado Héctor Ramírez, antigo Espaço Territorial de Capacitação e 

Reincorporação (ETCR), serão reconhecidas as estratégias socioeconómicas 

promovidas pelo projeto Territórios Sustentáveis para a Paz em Caquetá e outros atores, 

para apoiar o processo de reincorporação coletiva e de reconciliação com uma 

abordagem territorial. 

 

Durante a visita será inaugurada uma pequena fábrica de cosméticos naturais 

localizada na aldeia de El Cedro, no município de La Montañita, através da qual se 

https://www.imvf.org/project/territorios-sustentaveis-para-a-paz/
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procura dar a conhecer a experiência de trabalho conjunto entre ex-combatentes e 

a comunidade envolvente na produção de óleos essenciais e produtos de cosmética.  

 

A comitiva terá também oportunidade de conhecer os processos de reforço 

associativo em torno da inovação na produção, colheita e processamento de 

produtos florestais não lenhosos, especialmente a canangucha, e será inaugurada, 

conjuntamente com a Associação ASMUCOCA (Asociación de Mujeres Rurales de 

Colombia y el Caquetá), uma pequena fábrica de extração de óleo vegetal a partir 

de produtos florestais não lenhosos.  

 

Da mesma forma, no município de La Montañita, será inaugurado um trapiche 

(pequeno engenho) de cana-de-açúcar e será discutida de forma participativa a 

estratégia para o reforço integral do processo associativo de produção sustentável de 

panela (rapadura, em português), juntamente com a Associação Asocopromo 

(Asociación Comunitaria Multiproductiva y Sostenible de La Montañita) e a 

comunidade da aldeia de Palma Azul - Coconuco. 

 

Finalmente, no município de El Paujil, será inaugurada uma pequena fábrica de 

chocolate e apresentado o processo de colheita e comercialização de cacau 

orgânico, bem como o processo de transformação do cacau, e será realizada uma 

degustação de chocolates, liderada pela Associação Chocoamazonic. 

 

Sobre o Projeto Territórios Sustentáveis para a Paz em Caquetá  

 

O Projeto Territórios Sustentáveis para a Paz em Caquetá procura contribuir para a 

consolidação da paz territorial em Caquetá através da melhoria das capacidades 

locais de produção, transformação e comercialização de produtos promissores da 

região, tais como cacau, produtos florestais não lenhosos, cana-de-açúcar, café e 

ananás, de uma forma rentável e competitiva, através de esquemas de conservação 

ambiental e inclusão social. Promove também a reconciliação através do reforço do 

tecido social e do trabalho comunitário. 

 

A Cooperação Portuguesa e o IMVF contribuem com a sua vasta experiência 

internacional em desenvolvimento rural e agricultura tropical, fortalecimento da 

sociedade civil e das instituições, bem como de agronegócio e associativismo. A Rede 

ADELCO traz a sua vasta experiência na promoção do desenvolvimento económico 

local. 

 

O projeto contribui para o ponto 1 do Acordo de Paz, na medida em que cria um 

modelo amazónico produtor de alimentos que é resistente às alterações climáticas e 

desenvolve processos de comercialização. Estas ações são levadas a cabo com a 

participação da comunidade, promovendo e reforçando os cultivos com maior 

potencial, através de esquemas de alta tecnologia e sustentáveis, para assegurar o 

abastecimento agroalimentar no território. As capacidades institucionais para o 

desenvolvimento rural são também reforçadas. 
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Contribui igualmente para o ponto 3.2 do Acordo, na medida em que apoia a 

reincorporação social e económica de ex-combatentes através de uma abordagem 

de desenvolvimento territorial no antigo Espaço Territorial de Capacitação e 

Reincorporação (ETCR) de Água Bonita (La Montañita), através de iniciativas 

produtivas e do reforço da governação territorial. 

 

Sobre o Fundo Europeu para a Paz na Colômbia 

 

O Fundo Europeu para a Paz é um mecanismo de cooperação da União Europeia 

criado para acompanhar o governo colombiano na implementação do Acordo de 

Paz, com ênfase no Ponto 1 sobre Desenvolvimento Rural Integral e no Ponto 3 sobre a 

reincorporação da população ex-combatente das FARC-EP na vida civil. 

 

No âmbito do Fundo foram implementadas 31 intervenções através das quais se 

pretende contribuir para a reconciliação da sociedade colombiana, para a 

reincorporação social e económica de ex-combatentes, para a inclusão de setores 

vulneráveis da população, para o desenvolvimento rural sustentável e inclusivo, e para 

a presença legitimadora do Estado e da governação local. Estas intervenções 

abrangem 26 departamentos e 117 municípios do país. 

 

O Fundo tem 130 milhões de euros (mais de 460 mil milhões de pesos), reunindo 

contribuições da União Europeia, 21 dos seus estados-membros, do Reino Unido e do 

Chile. 

 

 

 

 

Mais informações: 
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Gabinete de Comunicação, Imagem e Eventos IMVF  
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