FICHA PROJETO - nº 643
Projeto: Projeto Gurupá: Capacitação e assistência técnica ao processamento e comercialização
de produtos oriundos de manejo florestal (madeireiros e não-madeireiros), de recursos aquáticos e
de sistemas
Entidade Executora: Federação dos Órgãos para a Assistência Social e Educacional - FASE.
Local: Belém/Gurupá-PA
Bioma: Amazônia
Endereço: Travessa Quintino Bocaiúva, 1259 Nazaré Belém -PA cep 66053-240
Telefone: 91-242-4341
Orçamento total:
US$

PDA

CONTRAP.

TOTAL

20.000

3.000

23.000

A questão: Os trabalhadores extrativistas de Gurupá eram submetidos ao sistema de aviamento;
Existência de novas formas de organização do trabalho; Necessidade da posse da terra, busca
de maior diversidade na produção agrícola visando a segurança alimentar, a organização
comunitária para implementação de novas formas de produção, processamento e comercialização
dos produtos florestais e aquáticos
Objetivo geral: Viabilização de um modelo de desenvolvimento sustentável e replicável numa
perspectiva microrregional, baseado na exploração agroflorestal e aquática pela produção familiar,
que assegure a conservação dos recursos naturais nos ecossistemas de várzea e terra firme, e
garanta uma melhor qualidade de vida para a população.
Objetivos específicos:
•
Realizar análise de viabilidade técnico-econômica de estabelecimento alimentar;
•
Desenvolver a capacidade gerencial e sistemas contábeis simplificados e eficazes;
•
Elaborar plano de negócios e estratégias de comercialização e marketing;
•
Desenvolver sistemas de implantação e monitoramento da qualidade do produto e do seu
processamento;
•
Elaborar material de capacitação e divulgação dos itens acima.
Atividades:
•
Acompanhamento, sistematização e análise de custos operacionais;
•
Organização, sistematização de dados e elaboração de análise de viabilidade econômica;
•
Desenvolver capacidade gerencial e sistemas contábeis;
•
Elaborar um plano de negócios e estratégias de comercialização;
•
Desenvolver sistema de monitoramento da qualidade de produto e processamento;
•
Elaboração de cartilhas.
Estratégia de disseminação: Cartilhas
Resultados:
•
Realização do cálculo de viabilidade econômica, de forma participativa, para implantação
de uma unidade de beneficiamento de palmito em Gurupá;
•
Um sistema contábil adaptado; p
•
Pessoas qualificadas em gerenciamento;
•
Comercialização de 100kg de doce e 17 ton de camarão;

•
•

Participação e apresentação padronizada na FEPAM;
Acompanhamento e adequação do processamento dos produtos.

