
Relatório sobre II conferencia Regional sobre segurança Alimentar em Bafatá 

Foi realizada nos dias 7 e 8 de Março deste ano a conferencia regional sobre segurança 
alimentar em Bafatá , no escritório de UNIOGBIS, delegação das nações unidas em Bafatá, 
com o apoio financeiro da PS76 da Génova Itália parceiro estratégico da ONG Anajosa  
organização da Guiné-Bissau que trabalha na região de Bafatá no domínio da segurança 
alimentar e nutricional, de salientar que o primeiro dia foi dedicada a uma visita de trabalho 
realizada no campo de produção de arroz de Yero Leluma no sector de Ganadu, com uma 
delegação chefiada pelo sr. director geral da agricultura indigitado pelo ministro de agricultura e 
que resultou num futuro acompanhamento do ministério de agricultura as actividades da 
Anajosa na região de Bafatá , e durante esta conferencia foi discutida os seguintes temas: 
Ø valor nutritivo dos produtos locais 
Ø papel da mulher na segurança alimentar 
Ø técnicas e vantagens da produção de arroz na época da seca 
Ø Agricultura familiar como meio de combate a pobreza 
Ø protecção das florestas lei de exploração florestal 
Ø Vantagens de utilização de prensa de óleo de palma 

 
Estes temas foram abordados em diferentes açaimes  pelos seguintes oradores: S.ra Inácia 
Lopes responsável de nutrição da direcção regional de saúde, eng. Aua Keita chefe de 
departamento de género da ONG Aprodel, sr. Filomeno Barbosa secretario executivo de 
Aprodel, Bucar Balde  delegado regional adjunto das florestas e caça, sr. Rahamane dos 
Santos secretario executivo de Ajdesu de Bula, após apresentação destes temas foram 
debatidos e os conferencistas recomendam o seguinte: 
 
AO PS76: 
• criar condições para realização de uma sessão de pratica na prensa instalada em 

bambadinca para constactar em louco a pedido  dos conferencistas 
• apoiar a instalação de viveiro de palmeira nas comunidades 
• disponibilizar novas maquinas para novas tabancas interessadas 
• apoiar a aquisição e distribuição de sementes de horticultura 
• continuar a apoiar a realização de conferencia anual  sobre tudo em 2017. 
• conceder apoio instituição a anajosa para um melhor funcionamento 
• promover sessões de capacitação nas comunidades e apoiar realização de uma campanha 

de sensibilização da protecção das florestal e divulgação da lei de exploração florestal 
•  

AO GOVERNO: 
ü adoptar a politica de protecção de produtos locais e reduzir as taxas de escoamento dos 

produtos locais 
ü apoiar  aquisição de sementes ,melhoradas nas comunidades sobretudo sementes de 

arroz 
ü aumentar e dsiciplinar a extracção e abate de palmeiras de produção de óleo  com fins de 

construção de casas 
 

A ANAJOSA: 
ü intensificar as acções de capacitação nas comunidades e melhorara parceria com as 

comunidades abrangidas e pelo projecto. 
 

A Comissão de redacção.  



	 	



	

	

	

	


