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Intervenção do Embaixador Jeff Daigle por Ocasião do Lançamento do 

Projeto de Gestão da Produção Agropecuária para a Geração de 

Emprego 

São Lourenço dos Orgãos, Santiago 

17 de outubro de 2022 

 

Senhor Presidente da Câmara Carlos Vasconcelos 

Senhores Representantes do Centro de Formação dos Orgãos 

Parceiros do Projeto 

Caros Beneficiários 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

 

Boa tarde! 

 

É com muito prazer que participo hoje no lançamento desta formação, o 

início do projeto.  É também uma grande satisfação visitar este bonito 

Município.  Aproveito para deixar a todos os meus votos de um bom ano 

agrícola.  

 

Através do fundo de auto-ajuda, e em parceria com o Centro de Formação 

dos Orgãos, a Embaixada vai investir quase nove mil dólares para formar 

jovens da comunidade na gestão da produção agrícola e pecuária, 

preparando-os para oportunidades de emprego e contribuindo para o 

desenvolvimento da comunidade. 

 

A formação que hoje começa irá trazer critérios de planificação, de 

rentabilidade económica e de segurança alimentar à produção, dotando os 

beneficiários de conhecimentos que possibilitam uma melhor integração no 

mercado de trabalho. 

 

Espero que os resultados do projeto sirvam o mercado local, mas que 

também respondam à procura e oportunidades oferecidas pelo sector do 

turismo. 

 

Agradeço deste já ao Centro, à Câmara Municipal e a todos os parceiros pelo 

trabalho e parceria na implementação deste projeto.   

 

Dirijo uma palavra especial aos vinte beneficiários diretos e às suas famílias 

e a toda a comunidade de mais de sete mil pessoas, esperando que este 
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projeto e as técnicas adquiridas continuem ao longo dos anos promovendo 

oportunidades económicas no município de São Lourenço dos Orgãos.  

 

Obrigado a todos. 
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Remarks of Ambassador Jeff Daigle  

Launch of the Project “Management of Agriculture Production to 

Promote Employment” 

São Lourenço dos Orgãos, Santiago 

October 17, 2022 

 

 

Mr. Mayor of São Lourenço dos Orgãos (Carlos Vasconcelos) 

Representatives of the Training Center of Orgãos 

Project Partners 

Dear Beneficiaries 

Ladies and Gentlemen 

 

Good afternoon! 

 

It is with great pleasure that I participate today in the launch of this training 

– it is the beginning of our project.  It is also a great pleasure to visit this 

beautiful Municipality.  I take this opportunity to send you all my best 

wishes for a good agricultural year. 

 

Through the self-help fund, and in partnership with the Centro de Formação 

dos Orgãos, the Embassy will invest almost $9,000 to train young people in 

the community in the management of agricultural and livestock production, 

preparing them for employment opportunities and contributing to the 

development of the community. 

 

The training that begins today will bring planning, economic profitability 

and food safety criteria to production, providing the beneficiaries with 

knowledge that enable better integration into the labor market. 

 

In addition to the great agricultural potential of this municipality, its 

potential in terms of rural tourism is visible.  I hope that the project results 

will serve the local market, but also respond to the demand and opportunities 

offered by the tourism sector. 

 

I would like to thank the Center, the Municipality and all partners for their 

work and partnership in the implementation of this project. 

 

I send a special word to the 20 direct beneficiaries and their families and to 

the entire community of more than 7,000 people, hoping that this project and 
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the techniques acquired will continue over the years promoting economic 

opportunities in the municipality of São Lourenço dos Orgãos. 

 

Thank you all. 

 

 


