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COMUNICADO DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO
“Cultivar, Alimentar, Preservar. Juntos, agir para o futuro" 

No Dia Mundial de Alimentação, 16 de Outubro de 2020, a Associação dos Amigos da Natureza (AAN) e o
Centro de Estudos Rurais e Agricultura Internacional (CERAI) vêm destacar o projeto “Aliança para o Direito
Humano à Alimentação Adequada e Iniciativas de Empoderamento de Jovens e Mulheres Rurais”, financiado
pela União Europeia, que teve início em Fevereiro de 2020 e terá uma duração de 36 meses. Este projeto,
que  designamos  “Aliança  DHAA”,  pretende  proteger  e  promover  a  realização dos  Direitos  Humanos
Universais,  especificadamente de Jovens,  Mulheres e Crianças, na sociedade Caboverdiana e tem como
objetivo específico reforçar a sociedade civil cabo-verdiana como ator de promoção dos Direitos Humanos à
Alimentação Adequada e ao Trabalho Digno e a inclusão de jovens e mulheres, especialmente das zonas
rurais, nos processos socioeconómicos e políticos das Ilhas de São Vicente, Santo Antão e São Nicolau.

No quadro do projeto, e perante a pandemia de Covid-19, tem sido implementado o  Plano de Reação e
Mitigação face à Covid-19 nas lhas de Santo Antão, São Vicente e São Nicolau, entre Março e Dezembro de
2020. Resumidamente, ressaltamos os resultados, até ao momento:

Na Fase 1 – “Emergência - Chamada para iniciativas comunitárias de resposta urgente à emergência” (Abril-
Maio 2020) do Plano de Reação e Mitigação face à Covid-19 nas lhas de Santo Antão, São Vicente e São
Nicolau:  foram selecionadas 11 iniciativas comunitárias (3 em São Vicente, 5 em Santo Antão e 3 em São
Nicolau, entre 43 candidaturas recebidas), que receberam um financiamento total de 3.220.094, 00 CVE.

As  ações  financiadas  promoveram  respostas  rápidas  à  ameaça  da  pandemia  de  COVID-19  e  às
consequências  socioeconómicas  derivadas  das  medidas  de  contingência,  abrangendo  mais  de  25
comunidades rurais e diversos bairros periféricos das Ilhas de Santo Antão, São Vicente e São Nicolau e mais
de 2000 beneficiários directos.

Na Fase 2 – “Reconstrução: Iniciativas Comunitárias de Reconstrução no Cenário Pós- Emergência originada
pela COVID-19” (Julho- Dezembro 2020)  foram selecionadas 6 iniciativas comunitárias (1 em  São Vicente, 3
em Santo Antão e 2 em São Nicolau, entre 20 candidaturas recebidas), que receberam um financiamento
total de 3.384.400, 00 CVE. 

As ações financiadas apoiam iniciativas úteis para atenuar as consequências da pandemia nas comunidades
rurais  e  produtoras  de alimento e  permitir  uma rápida reconstrução das  dinâmicas  económicas  locais,
favorecendo as capacidades produtivas e o emprego através da criação de novos serviços, abrangendo mais
de 850 beneficiários directos.  

Neste dia Mundial da Alimentação, importa destacar que os produtores e produtoras caboverdianos/as
são peças fundamentais na promoção da Segurança Alimentar e Nutricional do país. Os novos tempos
trazem novos desafios, mas também apuram e promovem a resiliência característica do seu povo.

                                                                                                           


