
“ O objectivo do CDAIS é melhorar

a capacidade para a inovação conjunta e

fortalecer essa capacidade a nível de

parcerias, através de um processo

iteractivo de acção e reflexão com as

diferentes partes interessadas,

consolidndo as lições aprendidas e

fazendo um novo planeamento.
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PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO DE

COMPETÊNCIAS PARA A INOVAÇÃO

DOS SISTEMAS AGRÁRIOS

PARCERIA



ASPECTOS DE INOVAÇÃO

• Atribuição de parcelas de terra a cada

empreendedor para a produção de

gramíneas e leguminosas para

comercialização. Cada empreendedor

gere a sua parcela.

• Formação contínua dos empreendedores

em gestão e técnicas de produção

• Posse de equipamentos de produção

adequados à prática agrícola.

DESAFIOS

• Aumentar a disponibilidade de matéria-

prima (feijão, milho e soja) para a

agroindustria

• Fortalecer o fomento de produção de

gramíneas e leguminosas a nível das

aldeias circunvizinhas

• Viabilizar o escoamento da produção

• Aquisição e pagamento de créditos

bancários.

• Capacitação dos recursos humanos

• Abertura e melhoria de vias de acesso

EMPREENDEDORISMO RURAL

VISÃO

Proporcionar oportunidades de negócios a

novos empresários agrícolas e fomentar

de produção de gramíneas e leguminosas

em grande escala.

PARCEIROS

• Jovens fazendeiros do Projecto Terras

do Futuro

•Associação de camponeses

•Instituto de Investigação Agronómica

•Instituto Superior Politécnico do Sumbe

DESCRIÇÃO DA PARCERIA DE 

INOVAÇÃO

Parceria localizada na Quibala, província do

Kwanza Sul. Integra 16 fazendeiros como

principais beneficiários PTF (Projecto Terra

do Futuro. O BDA (Banco de

Desenvolvimento Angolano) é o principal

órgão financiador e o PTF é o órgão de

implementação, execução e mediação (na

ligação entre o financiador e os

empreendedores). Estão envolvidos também

na parceria comerciantes informais e

membros da associação de camponeses da

área circunvizinha.

• Elaboração de um plano estratégico

• Identificação e definição de mercados

• Acções de formação em gestão,

marketing e elaboração de projectos

• Apoio no desenvolvimento de um plano

de negócios

COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS


