
MIDJER BALENTE

Promotora: Silênia Mendes
País: Guiné-Bissau



O que significa?
"Mindjer Balente"

No criolo da Guiné-Bissau, Mindjer Balente
significa mulher, forte, resiliênte, trabalhadora.
As Mulheres vendedeiras representam estas
qualidades. Por serem aquelas que garantem o
sustento familiar dos seus filhos, não importa
chuva ou seca estão lá a procura do pão de
cada dia. Por este outros motivos elas são o
foco deste projeto.



A sobrevivência da população guineense, principalmente a de zona rural depende
dos recursos provenientes da terra, mas muitos destes alimentos são desperdiçados
devido a falta de infraestruturas para a conservação. Por exemplo, o país produz
cerca de 35 mil toneladas de manga por ano e acredita-se que 70% da produção é
desperdiçada devido à falta de industrialização do produto ou a conservação do
mesmo e isso estende-se a outras frutas e legumes.

Problema



Solução
Para ir ao encontro deste desafio, pensou-se
em Criar um container sustentado por
energia solar fotovoltaica que irá permitir
conservar frutas, legumes e pescado, de
modo a oferecer um produto de qualidade,
diminuir o desperdício e aumentar o
rendimento das vendedeiras e das suas
famílias . Ainda, neste local, haverá oferta de
serviços como: produção e venda de gelo,
carregamento de telemóveis e computadores





Público alvo
O projeto destina-se a uma zona rural, mais
concretamente Cumura, setor de Prábis e região
de Biombo,é uma zona de, aproximadamente
1040 pessoas (dados oficiais do INE-Instituto
Nacional de Estatística), uma população
trabalhadora, na sua maioria mulheres.



São 15 mulheres vendedeiras do mercado
local, que deste modo vão poder
aumentar as suas rendas. No encontro
com estas mulheres foi possível entender
as suas necessidades e o quão
importante seria necessário ter uma
infraestrutura deste género no local.

Beneficiárias direto 



Orçamento Total



TIME

Um/a Responsavél 
do Container

Gestora 
Silênia Mendes



Parceiros:

AJUC



“A energia trará 
alimentos de qualidade
para as nossas mesas”


