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Os Objetivos do Projecto

Objectivo Geral

-Instalação de uma câmara fria, para conservação e estocagem

de hortaliça, sustentado por energia solar foto voltaica que ira

permitir conservação de hortaliças e oferecer melhor qualidade

nos produtos.

Objectivo Especifico

- Proporcionar melhores condições de vida de 100 famílias.

- Aumento da rentabilidade da produção agrícola.

- Promover segurança alimentar e diminuir desperdício.



Onde será implementado o Projecto

O projeto será implementado em Monte Café,

mais concretamente em Bom Sucesso, uma vila

na ilha de São Tomé, com 684 mil habitante, e a

4,5 km a oeste de Trindade. Situado em um

terreno montanhoso a 670 m de altitude e 122

km2, muito adequado para o cultivo de café, e

produtos hortícolas devido a sua localização, com

um grande na produção que abastece o nosso

mercado.



O problema que pretendo resolver

Ter um espaço para conservação e estocagem

de hortaliças de forma a diminuir desperdício, e

ter o produto com melhor qualidade para

consumo.



Como Revolver essa Situação

Instalação de uma câmara fria, sustentado por

energia solar fotovoltaica.

O projecto em principio seria implementado na

espaço existente da sede dos horticultores.

Vendo o potencia da produção decidi construir

um conteiner com estrutura própria, sustentado

com painel solar fotovoltaica.



Os meus parceiros no projeto

Associação dos horticultores de  Monte Café

Governo de São Tomé e Príncipe

ALER



Custo e Duração do Projecto

O Projecto terá duração de 24 meses

Necessitará de um investimento de 195 000 euros

Será cobrada uma taxa de 2,5 euros por caixa

Pretende-se que após o final do projecto a geração de

receita suporte os custos operacionais

A partir do 3º ano a gestão e operação será feita pela Associação dos horticultores de  Monte Café



“Bamu suntá mon pá nóm lantá”


