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PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO DE
COMPETÊNCIAS PARA A INOVAÇÃO

O objectivo do CDAIS é melhorar

DOS SISTEMAS AGRÁRIOS

a capacidade para a inovação conjunta e
fortalecer essa capacidade a nível de
parcerias,

através

de

um

processo

iterativo de acção e reflexão com as
diferentes

partes

consolidndo

as

lições

interessadas,
aprendidas

e

fazendo um novo planeamento.
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DESENVOLVIMENTO
DO ARROZ

DESCRIÇÃO DA PARCERIA DE
INOVAÇÃO
A parceria do arroz, foi criada em torno do
projecto de Desenvolvimento do Arroz que
está a ser implementado pelo Minagri em

colaboração com a Agência Internacional de
Cooperação do Japão (JICA) desde 2013 nas

ASPECTOS DE INOVAÇÃO
• Identificação de variedades de arroz
tolerantes ao frio e a altas altitudes
• Produção e comercialização de nova
variedade de arroz
• Desenvolvimento de pacotes técnicos
agrícolas para agricultores

províncias do Huambo e Bié. Esta parceria é

e pretende organizar e estimular diferentes
actores a promoverem mudanças de atitude e
boas práticas agrícolas para desenvolverem
a produção sustentável deste cereal na
província do Huambo.

VISÃO
Aumentar a produção e produtividade de
arroz na província do Huambo e melhorar
as técnicas de produção dos pequenos

produtores

COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS

constituída por pequenos agricultores do
município do Bailundo, província do Huambo

DESENVOLVIMENTO DO ARROZ

DESAFIOS

• Formalização a parceria e incluir mais
parceiros estratégicos

• Aumentar a venda de arroz nacional e
reduzir a presença do produto
importado nos mercados formais e
informais
• Surgimento de multiplicadores de
sementes de arroz

• Capacitação em tecnologias de
produção e processamento do arroz
• Criação de mecanismos de
coordenação e de partilha de
informação e conhecimento
• Elaboração de planos de negocio

• Disponibilidade de sementes
certificadas no mercado
• Capacitação dos recursos humanos.

OUTRAS NECESSIDADES
• Crédito bancário
• Inputs agrícolas
• Máquinas de processamento de arroz

PARCEIROS
• Instituto de Investigação Agronómica (IIA)
• Agência Japonesa para a cooperação
internacional (JICA)
• Instituto de Desenvolvimento Agrário (IDA)
• Faculdade de Ciências Agrárias ( FCA)
• Serviço Nacional de Sementes (SENSE)

