
Després d’anys de fort creixement econòmic, a partir del 2014 s’ha produït una desacceleració econòmica 
per la caiguda del preu del petroli, l’alentiment del creixement a la regió i una apreciació del dòlar que ha 
minvat la competitivitat de les exportacions. L’evolució de l’economia acusa una reducció de la inversió 
nacional i estrangera directa i una recessió de sectors com la construcció i la mineria.

Davant aquest panorama, les autoritats equatorianes s’han vist forçades a reduir la despesa pública davant 
la caiguda d’ingressos fiscals deguda a la disminució dels ingressos petroliers.

PRINCIPALS REPTES I ANÀLISI DE LA SITUACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL PAÍS

L’Equador limita amb Colòmbia, el Perú i l’oceà Pacífic.

Població: 6,4 milions d’habitants

Renta per càpita: 5.288 euros

Esperança de vida: 76,1 anys

Índex de Desenvolupament Humà: posició 87

Capital: Quito

Idioma: l’idioma oficial és el castellà; juntament amb el quítxua i el shuar, són els idiomes
oficials de relació intercultural.

Moneda: dòlar americà, que l’any 2000 va substituir al sucre

EQUADOR



EL NOSTRE SOCI LOCAL 

Humana Pueblo a Pueblo Ecuador va iniciar-hi l’activitat al 2007.

Treballa en els següents àmbits:
• Agricultura i desenvolupament rural
• Desenvolupament Comunitari

www.humana-ecuador.org

INDICADORS D´ACOMPLIMENT PER SECTORS D´ACTIVITAT - 2018

  

Agricultura i desenvolupament rural Desenvolupament Comunitari

El programa de Clubs d’Agricultors (Farmers Club) 
va començar al 2017. Un any després, va aconseguir 
la majoria dels objectius, per això les famílies van 
augmentar-ne la producció i van adquirir més 
coneixements tècnics. La construcció de plantes de 
processament, per exemple, ha aportat valor afegit 
als productes i millors preus per als pagesos.

El programa Ajuda a la Infància (Child Aid), iniciat 
al 2011, ha aconseguit els seus objectius clau al 
2018. Un projecte va tancar pel cessament en les 
aportacions d’alguns municipis, debut a la situació 
política al país. El nombre de famílies beneficiàries 
va arribar a 4.000 i no a les 4.402 previstes.
 
L’activitat desenvolupada amb estanys piscícoles, 
la producció de pollastres i el conreu d’horts es va 
desenvolupar segons les previsions. Es va realitzar 
un gran esforç per a capacitar a les famílies en àrees 
de salut i nutrició.

http://www.humana-ecuador.org



