
Durant l’última dècada, el Brasil ha estat reconegut per implementar programes socials i de desenvolupament 
que han permès sortir de la pobresa a milions de famílies. No obstant això, la classe política s’ha caracteritzat 
per atendre el seu propi interès per sobre de tot i no tracta eficaçment les necessitats de la població.

PRINCIPALS REPTES I ANÀLISI DE LA SITUACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL PAÍS

El Brasil limita amb tots els països d’Amèrica del Sud, excepte l’Equador i Xile. 

Població: 209 milions d’habitants

Renta per càpita: 8.686 euros

Esperança de vida: 75,8 anys

Índex de Desenvolupament Humà: posició 79

Capital: Brasília

Divisió territorial: està format per 26 estats i el Districte Federal de Brasília

Idioma: portuguès

Moneda: real

BRASIL



EL NOSTRE SOCI LOCAL 

INDICADORS D´ACOMPLIMENT PER SECTORS D´ACTIVITAT - 2018

Agricultura i desenvolupament rural

Desenvolupament comunitari

De les aproximadament 10.000 persones inscrites 
en els Clubs d’Agricultors (Farmers Club), 3.500 es 
guanyen la vida principalment a través de la pesca i 
la recol·lecció de marisc. 

Humana Brasil ho fa a una xarxa de grups de 
producció, la qual cosa imposa més exigències als 

participants. Aquests grups continuen en actiu 
després de finalitzar el finançament d’un projecte 
en particular. L’entitat presta especial suport a les 
dones, que s’organitzen en grups de cinc a 10 
membres. A la fi del 2018 es va assolir la xifra de 
200 grups, associacions de producció i cooperatives.

Ha iniciat tres iniciatives que han aconseguit consolidar encara més aquest programa: un projecte urbà a 
Salvador de Bahia, un amb famílies indígenes i un altre amb famílies quilomboles, que viuen a quilombos 
(són llocs o concentracions políticament organitzades de negres esclaus).

Humana Povo para Povo Brasil va iniciar les activitats al 2007.

Des dels seus inicis, ha desenvolupat els projectes a l’estat de Bahia i al 2018 ha ampliat el seu radi d’acció 
a dos nous estats. Desenvolupa activitats a nou territoris i 49 municipis en els següents àmbits:
• Agricultura i desenvolupament rural 
• Desenvolupament comunitari

www.humanabrasil.org

http://www.humanabrasil.org



