Conheça as iniciativas ganhadoras do:

Prêmio Juventude
Rural Inovadora

NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE

O Prêmio foi um projeto implementado pelo Centro de Conhecimento e
de Cooperação Sul-Sul e Triangular para a América Latina e o Caribe.
O projeto, financiado pelo Mecanismo de cooperação Sul-Sul e
triangular entre a China e o FIDA, lançou 2 edições, um concurso em
2020 e outro em 2021. Buscou identificar e premiar iniciativas
empreendidas por jovens que fossem inovadoras e sustentáveis e
possuíssem potencial de replicação para favorecer a transformação
rural da América Latina e o Caribe.

No total, as duas edições apresentaram os seguintes resultados:
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1ª edição (2020)
A primeira edição buscou iniciativas nas seguintes categorias: Ação
climática, Comunicação e tecnologia, Conservação, Educação, Geração de
renda, Inclusão financeira, Segurança alimentar e Sustentabilidade

Agraí (BRA) | Comunicação e tecnologia

www.agrai.com.br |contato@agrai.com.br
Representante: José Eduardo

Agtech que desenvolveu uma plataforma que conecta e apoia
diretamente 251 agricultores familiares na comercialização de frutas,
hortaliças e legumes.

Agrowayu (PER) | Inclusão de grupos vulneráveis

www.agrowayu.wordpress.com |agrowayuperu@gmail.com
Representante: Gian Pierre Silvera Otañe

Desenvolve produtos nutricionais para crianças e promove a inclusão de
pessoas vulneráveis em sua cadeia produtiva, beneficiando diretamente
crianças e famílias indígenas do meio rural.

Flor de Tierra (GUA) | Conservação

https://flor-de-tierra-sa.negocio.site | flordetierra.agricola@gmail.com
Representante: Eduardo Benjamín López

Desenvolve produtos orgânicos de alta eficiência e promove o uso
adequado de microrganismos nas atividades agrícolas.

Gralha Azul (BRA) | Geração de renda
www.gralhaazul.eco.br | gralhaazul.eco@gmail.com
Representante: Maurício Grando Pilati

Rede de turismo colaborativo que oferece esportes de aventura e visitas
culturais às comunidades indígenas e quilombolas. Proporciona renda
para famílias, jovens e pequenos negócios da comunidade.

Grupo de Coletores de Sementes do Cerrado
(BRA) | Inclusão de grupos vulneráveis

www.nascentesgeraizeiras.com.br | fabriciamtz2019@gmail.com
Representante: Fabricia Santarém

Grupo que apoia comunidades tradicionais na preservação das espécies
nativas do Cerrado.

Grupo Pé na terra (BRA) | Segurança alimentar
Representante: Naiara Santestevan | naiara.santestevan@gmail.com

Promove a alimentação natural e a agricultura sustentável como caminho
para uma sociedade mais justa. Seu trabalho agroflorestal busca unir a
produção de alimentos orgânicos e comercialização à nível local.

Hexa Biotech (MEX) | Sustentabilidade
www.hexabiotech.com | team@hexabiotech.com
Representante: Gerardo Jiménez Piña

Empresa que produz ração animal de forma sustentável aproveitando os
processos fisiológicos da mosca do soldado negro.

Libertat (COL) | Inclusão financeira
www.libertat.co | info@libertat.co
Representante: Sergio Diaz Granados

Empresa que oferece programas de educação financeira rural com base
em uma metodologia educacional baseada em linguagem cotidiana, no
uso de casos da vida rural real e em jogos.

Sembrando Vida (COL) | Ação climática

Representante: Karem Bejarano | karembejarano32@gmail.com

Apoiam a operação de um viveiro florestal que beneficia mães chefes de
família e jovens deslocados pela violência que voltaram para suas
comunidades.

Una Mano para Oaxaca (MEX) | Educação
www.unamanoparaoax.org | unamanoparaoax@gmail.com
Representante: Perseida Tenório

Organização que desenvolve atividades de fortalecimento do tecido
social e da identidade indígena zapoteca, incluindo oficinas de
recuperação de ofícios tradicionais, roteiros culturais e programas de
educação popular.

2ª edição (2021)
Na segunda edição, cinco novas categorias foram desenhadas em busca
de iniciativas que enfrentem os desafios impostos pelo COVID-19. As
categorias foram: Soluções de comercialização e acesso a mercados,
Soluções de conectividade, Inclusão financeira, Reciclagem e energias
alternativas e Empoderamento feminino e inclusão de gênero.
AGROUNE (COL) |Inclusão financeira

https://agroune.com/ | proyectos@agroune.com
Representante: Weimar Mesa Martinez

Plataforma colombiana que oferece a possibilidade de investir na
agricultura para apoiar projetos de desenvolvimento agrícola
promovidos por pequenos agricultores.

Caminnos (BOL)| Soluções de comercialização
e acesso a mercados

https://www.caminnos.org/ | alejandro.trujillo@caminnos.org
Representante: Alejandro Trujillo

Desenvolve modelos de empreendedorismo rural que permitem às
comunidades participarem diretamente da receita da comercialização de
combustíveis.

Chao COVID - 19 (COL)| Soluções de
comercialização e acesso a mercados
https://asoje.org/| ytapias@asoje.org
Representante: Yeisully Tapias Arcila

Promove estratégias de comercialização de produtos feitos por jovens
rurais e, ao mesmo tempo, facilita o acesso aos alimentos da cesta
básica sem a necessidade de deslocamento para áreas urbanas.

Comunidades iluminadas - Power Mundo (PER) |
Reciclagem e energias alternativas

http://www.powermundo.pe/ | ecorzo@pucp.pe
Representante: Elizabeth Wendy Corzo Jara

Promove o acesso à energia limpa, fornecendo lâmpadas e sistemas
solares às comunidades rurais que não têm acesso ou têm acesso
limitado à rede elétrica.

Energía grata (COL) | Reciclagem e energias alternativas
https://tierragrata.org/| info@tierragrata.org
Representante: Jenifer Colpas

Distribui kits de energia solar para as casas de famílias rurais
colombianas, dando-lhes a oportunidade de conectar lâmpadas,
carregar telefones celulares, rádios e televisores.

Mujeres de Cambio (MEX) | Empoderamento
feminino e inclusão de gênero
Representante: Alan Cupil Diaz | alan.cupil026@gmail.com

Capacita mulheres rurais no preparo e conservação de produtos à base
de frutas e vegetais locais.

Putzkan (PER) | Empoderamento feminino e
inclusão de gênero
https://putzkan.wixsite.com/tejidosputzkan| putzkand@gmail.com
Representante: Milly Magaly Alvarado Ramirez

Incentiva a contratação de mulheres chefes de família como tecelãs. Atuam
na confeccão de vestimentas com matérias-primas locais, utilizando
tinturas naturais de árvores nativas provenientes de áreas desmatadas.

Raeasy (BRA) | Soluções de conectividade
http://raeasy.com/ | contato@raeasy.com
Representante: Deise Marina Mezzaroba

Plataforma que conecta produtores e mercados evitando intermediários
e alcançando preços justos e transparência nos processos de
comercialização.

TeleSAN (HON) | Soluções de conectividade
https://www.comsaludparatodos.org/ | eimybarahona@gmail.com
Representante: Eimy Yazmin Barahona Villeda

Rede de telessaúde que permite o recebimento de serviços de saúde em
comunidades isoladas, conectando unidades remotas de saúde a
hospitais altamente especializados.

Mais informação:

lac_knowledge@ifad.org
https://lac-conocimientos-sstc.ifad.org/
www.ifad.org

