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O objectivo do CDAIS é melhorar

DOS SISTEMAS AGRÁRIOS

a capacidade para a inovação conjunta e
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consolidando as lições apreendidas e

parcerias,
diferentes

através
partes

de

um

processo

interessadas,

fazendo um novo planeamento.
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IMPLEMENTADO POR

SEMENTES DO
PLANALTO

DESCRIÇÃO DA PARCERIA DE
INOVAÇÃO

• Introdução de novas variedades

A parceria das sementes, constituída por

•

pequenos agricultores, está localizada no
Bailundo, Huambo, apoiada pelo projecto

Introdução

de

tecnologia

VISÃO
de

armazenamento de baixo custo.
• Introdução

Cooperativa de Sementes do Planalto que
visa contribuir para a melhoria das práticas

SEMENTES DO PLANALTO

ASPECTOS DE INOVAÇÃO

•

de

equipamento

Aumento

da

multiplicação

e

comercialização de sementes de alta
de

qualidade,

produzida

por

processamento de grãos.

produtores

e

Orientação para o mercado

Nacional de Sementes (SENSE).

avaliada

pequenos

pelo

Serviço

nutricionais de famílias das áreas rurais, das
províncias de Huambo e Bié. A parceria tem

COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS

as seguintes linhas estratégicas:
▪ Multiplicação de sementes de variedades
melhoradas
▪ Criação e adaptação de tecnologia de
armazenamento de baixo custo
▪ Capacitação continua dos agricultores em
Escolas de Campos

DESAFIOS
• Produzir e a comercializar sementes de
boa qualidade, aptas para as condições
locais

• Criar um banco de sementes
• Falta de sementes de qualidade no
mercado
• Falta de recursos financeiros para

• Formalização da parceria

• Captação

de

recursos

para

o

fortalecimento da parceria
• Capacitação

sobre

processamento

e

produção,

marketing

de

sementes
• Elaboração de plano de negócios
• Criação de mecanismos para partilha
de informação.

máquinas, sementes, entre outros
• Falta de partilha de informação entre os

vários parceiros

OUTRAS NECESSIDADES

-Sementes de variedades melhoradas
-Imputs agricolas
-Credito bancario
PARCEIROS
Associação de pequenos produtores da
Cooperativa de Sementes do Planalto no
Bailundo,

província

do

Huambo,

CODESPA, IIA, IDA, FCA e SENSE.

