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NOVAS FERRAMENTAS DE         
COMUNICAÇÃO 

 

Nos dois úl$mos meses, liderado 
pela equipa do projeto em         
colaboração com a empresa          
IMPRINTIS, decorreu o processo 
de desenvolvimento  da  imagem 
do projeto.  

Com a Marca “Rede de Turismo 
Solidário e Sustentável São Vicen-
te” o Projeto pretende ser uma 
referência na área de turismo   
inclusivo e sustentável,               
desenvolvendo capacidades e   
ferramentas para par$cipação no 
processo de desenvolvimento  
sustentável do território e na   
gestão do património, e da oferta 
turís$ca da Ilha de São Vicente de 
forma inclusiva, sustentável e   
geradora de rendimentos. 

Divulgar e disseminar o projeto, a 
nível nacional e internacional, é 
um dos obje$vos da marca, bem 
como transmi$r a capacidade das 
comunidades rurais e isoladas da 
ilha para gerar emprego e         
rendimentos através do turismo, 
preservando o ambiente e as    
tradições locais e diversificando a 
oferta da ilha. 
 

Inspirado numa rede de pesca, 
tendo assim traços curvos, a ba-
se de mar e céu, que transmitem 
o poder da natureza, estão en-
voltos num círculo, indo ao en-
contro da ecologia do planeta, 
de importância nacional e inter-
nacional, e com traços mais or-
gânicos, bem como os traços de-
senvolvidos para o moinho , re-
presentando assim a agricultura 
e ruralidade, que pretendemos 
expor. 
 

A par$r de agora poderá ainda 
acompanhar-nos no Facebook. 
Fique a par de todas as             
a$vidades, novidades e desen-
volvimento do projeto. 
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Ao longo dos meses de Julho, Agosto e parte 

de Setembro, foram desenvolvidos os módu-

los teóricos da Formação em Boas Prá$cas 

de Transformação e Conservação Agroali-

mentar, num total de 110 horas. A formação 

que decorre no Centro de Formação 

“Mestre Kunke”, com cerca de 22 par$cipan-

tes oriundos de zonas abrangidas pelo pro-

jeto, pretende ministrar e promover conhe-

cimentos teóricos e prá$cos necessários 

para que os/as produtores/as rurais possam 

exercer com eficácia as técnicas de transfor-

mação agroalimentar com recurso aos pro-

dutos locais. Ao capacitar estes produtores 

pretende-se melhorar prá$cas de processa-

mento, higiene e segurança alimentar e con-

servação dos produtos e ainda promover  a 

capacidade de implementar estratégias de 

marke$ng que potenciem a comercialização 

dos produtos transformados. 
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C%&'()*+(&7%; <(=>*; 7=>&;+*7*?%;: 

Conhecer os métodos gerais de transformação dos produtos; Dominar 

técnicas de transformação e conservação; Iden$ficar e reconhecer as 

caracterís$cas das melhores espécies e graus de maturação indicados 

para uma boa transformação; Reconhecer a importância da qualidade 

das matérias-primas para o processamento; Executar as análises sumá-

rias inerentes ao controlo da qualidade de cada produto; Iden$ficar e 

aplicar os processos de autocontrolo; Conhecer quais os cuidados higiéni-

co-sanitários necessários para obter produtos de qualidade; Manipular, 

manusear e conservar os equipamentos e materiais de trabalho; Conhe-

cer as funções base do aprovisionamento, gestão de stock e armazena-

gem de produtos; Analisar os circuitos comerciais dos principais produ-

tos; Usar as técnicas de autoemprego, marke$ng e comercialização de 

produtos agrícolas; Capacitar para a criação e gestão de pequenos negó-

cios; Iden$ficar e aplicar a legislação. 

A primeira parte da formação encerrou com o módulo 

de 25 horas de  Introdução ao processamento e tecno-

logias de transformação de produtos de origem vegetal 

(fruta e verduras) e animal (carne, leite e peixe). 
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ARRANQUE DA FORMAÇÃO PRÁTICA 

> 12 setembro de 2016 

 

A 12 de setembro teve início a formação prá$ca.  Após 

as 110 horas de módulos teóricos é agora tempo de por 

em prá$ca alguns dos conhecimentos adquiridos e              

desenvolver novas competências. Serão dedicadas   

cerca de  50 horas ao processamento de produtos de 

origem vegetal e 50 horas ao processamento de origem 

animal. 

Esta parte contempla desde aprendizagem de ap$dões 

de esterilização, técnicas de limpeza e desinfeção de 

hortofruYcolas, branqueamento de vegetais, processa-

mento de sumo e doce de couve, doce de banana,  

marmelada,  compota de papaia,  doce de tomate e 

batata-doce,     confeção de picles, desidratação de ve-

getais, processamento de licores, doce de leite, produ-

ção de iogurte, queijo de leite de cabra, de leite de va-

ca, requeijão, processamento de manteiga, entre ou-

tros. A prá$ca decorrerá até finais do mês de Outubro. 
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ENCONTRO DO SISTEMA DE COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO (SCAL) 
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Nº 3 

No dia 01 de Agosto de 2016 foi realizado o pri-

meiro encontro de acompanhamento e avaliação 

do projeto. O encontro teve como enfoque as  

a$vidades realizadas durante o primeiro trimestre 

após o ato público de lançamento do projeto no 

mês de Abril de 2016. Durante o encontro foi soci-

alizado o resultado da Campanha de Promoção do 

Projeto nas Comunidades Rurais realizada de 

Maio a    Julho, foi descrito o andamento da a$vi-

dade    forma$va em transformação agroalimen-

tar      atualmente em curso, foi apresentado e 

avaliado o Plano de Capacitação para as Associa-

ções que terá início no mês de Outubro, foram 

apresentados os primeiros resultados da a$vidade 

de  mapeamento dos recursos existentes nas co-

munidades da ilha de São Vicente. E por fim foram 

apresentados os instrumentos elaborados para 

melhorar a visibilidade e comunicação do projeto: 

Documento de Estratégia de Comunicação e     

Visibilidade, Newsle!er, Logo$po,                        

Perfil Facebook. 

Para permi$r uma efe$va par$cipação dos reque-

rentes, dos parceiros e dos beneficiários do pro-

jeto “Rede de Promoção do Turismo Solidário e 

Inclusivo, do Desenvolvimento Sustentável e Valo-

rização do Território na Ilha de São Vicente” foi 

adotada desde o seu arranque uma metodologia 

par$cipa$va de acompanhamento e avaliação que 

privilegia a par$cipação a$va de todos os interve-

nientes.  

A metodologia preposta compõe-se de dois instrumentos. 

Um primeiro instrumento é a Equipa de Execução e        

Seguimento (EES) responsável pela gestão e execução do 

projeto através de contactos diários e reuniões semanais. 

O EES é composto por representantes da Associação    

Amigos da Natureza (requerente do projeto perante a   

União Europeia, financiador principal do projeto), da     

Câmara Municipal de São Vicente (Co-requerente e co-

financiador) e do Centro de Estudos Rurais e Agricultura 

Internacional CERAI (Co-requerente)  

O segundo instrumento é o Sistema de Coordenação e 

Avaliação Local (SCAL) que através de encontros trimes-

trais e semestrais analisa o processo de implementação e 

os resultados das a$vidades desenvolvidas, numa lógica de 

reforço da metodologia adotada, procurando redirecionar 

e redimensionar as a$vidades introduzindo eventuais    

correções necessárias para uma melhor concre$zação dos 

obje$vos e criação de sinergias com outras ações externas 

ao projeto. Nos encontros trimestrais par$cipam os mem-

bros do EES e os representantes designados pelos parcei-

ros sectoriais do projeto: a ADEI (área de Empreendedoris-

mo), o ISCEE (Área de Turismo e Inves$gação) e o Ministé-

rio de Ambiente e Agricultura/Programa Áreas Protegidas 

(Área de Ambiente). Nos encontros semestrais par$cipam, 

para além dos par$cipantes nos encontros trimestrais, os 

delegados das associações de desenvolvimento local que 

representam as comunidades beneficiárias do projeto.  

O próximo encontro do SCAL será realizado no mês de  

Novembro de 2016 e representará o primeiro encontro 

semestral do projeto. 
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Nº 3 

ASSEMBLEIA COMUNITÁRIA NORTE BAÍA 

FORMAÇÃO EM "PROCEDIMENTOS DA UNIÃO EUROPEIA/GESTÃO DE SUBVENÇÕES  

Nos dias 15, 16 e 19 de setembro teve lugar no Centro 

de Formação “Mestre Kunke”, em São Vicente, o curso 

forma$vo de atualização em “Procedimentos adminis-

tra!vos e financeiros da União Europeia” organizada e 

patrocinada pela Delegação da União Europeia (DUE) 

em Cabo Verde. Este curso prá$co foi dirigido especifi-

camente para os diretores, coordenadores e técnicos 

de contas das organizações que tem uma relação    

regular com a DUE ou com projetos de cooperação a 

decorrer financiados pela UE. A formação foi dirigida 

pelos consultores Michel Falisse e Sandrine Loeckx e 

contou com aproximadamente vinte par$cipantes 

provenientes das Ilhas de São Vicente e Santo Nicolau. 

O projeto marcou presença na formação através da 

par$cipação do seu Diretor, dos Coordenadores e da 

responsável de contabilidade.  

 PROXIMAMENTE 

 

EM OUTUBRO DAREMOS INÍCIO À ACTIVIDADE DE PLANIFICAÇÃO 

E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURAS NAS COMUNIDADES ABRANGIDAS. 

 

Mais informações na próxima newsle!er. 

ASSEMBLEIA COMUNITÁRIA EM NORTE BAÍA 

 

> 30 setembro de 2016 

 

Apesar de a comunidade de Norte Baía estar inserida na intervenção do projeto desde a sua formula-

ção, a associação     comunitária não $nha ainda sido envolvida, pelo que a equipa do projeto em con-

certação com a associação organizou uma Assembleia Comunitária naquela localidade. O obje$vo era 

dar a conhecer a ação, os seus obje$vos e principais a$vidades, bem como auscultar a população acer-

ca das principais a$vidades, o[cios e caracterís$cas de Norte Baía que possuam um potencial turís$co. 

Esta zona será um dos pontos de passagem sobretudo no que diz respeito aos percursos ecológicos   

pedestres que serão criados e revitalizados. 


