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“O objectivo é melhorar a capacidade para a inovação 
conjunta e fortalecer essa capacidade a nível de parcerias, 

nível organizacional e nível institucional / político, através de um 
processo iterativo de acção e refl exão com as diferentes partes 

interessadas, consolidando as lições aprendidas e fazendo 
um novo planeamento. Deve haver uma boa coordenação 
das acções preparatórias para se garantir o sucesso e a 

continuidade do projecto CDAIS” 
(Relatório CDAIS Angola, 2016)

PAÍSES PILOTO
América Central : Guatemala, Honduras
África : Angola, Burkina Faso, Etiópia, Ruanda 
Ásia : Bangladesh, Laos

Este folheto pretende ser o primeiro de uma série que divulgará as diversas actividades do 
CDAIS em cada país, incluindo, por exemplo, diálogos políticos,»mercados « e resultados 
específi cos.

Parceria Nacional
Em parceria com o escritório da FAO em 

Angola e com o apoio da delegação da UE

Government of Angola Instituto de Investigação
 Agronómica 

Instituto Superior de Agronomia 
Universidade de Lisboa 

(ISA/ULisboa)

A Agrinatura é um conjunto de universidades e 
organizações de investigação europeias que apoia 
o desenvolvimento agrícola.
A Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura lidera os esforços 
internacionais para erradicar a fome.

Parceria 
global 



Em Angola, as 
competências têm 
sido desenvolvidas 
através de três 
parcerias de 
inovação do 
CDAIS. Empreendedorismo Rural

O principal objectivo desta parceria é 
proporcionar oportunidades de negócio 

a novos empreendedores agrícolas, 
maioritariamente no Kwanza Sul, através da 

formação contínua dos empreendedores 
e promoção da produção de larga-escala 

de gramíneas e legumes. Os parceiros 
incluem produtores, o BDA (Banco de 
Desenvolvimento Angolano) e o PTF 

(Projecto Terras do Futuro).

DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS PARA A INOVAÇÃO DOS SISTEMAS AGRÁRIOS
O CDAIS reforça a inovação na agricultura, melhorando as competências funcionais dos indivíduos, organizações e sistemas. O projecto agrega parceiros e utiliza ciclos de aprendizagem 
contínuos como forma de responder a desafi os e oportunidades em “parcerias de inovação” de 8 países piloto, na América Central, África e Ásia. Os sistemas de inovação agrária 
demonstraram ter um grande potencial para impulsionar o crescimento sustentável, a redução da pobreza e ajudar a atingir os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável

O objectivo desta parceria é a 
comercialização de sementes de alta 

qualidade, produzidas por 200 pequenos 
produtores da Cooperativa Sementes 

do Planalto, nas províncias do Huambo 
e Bié. Esta parceria tem o apoio técnico 
da CODESPA, sendo a certifi cação e a 

garantia de qualidade feitas pelo Serviço 
Nacional de Sementes no seu laboratório 

central. A cooperativa já forneceu 
sementes à Aldeia Nova, MOSAP e ONGs 

como a Cruz Vermelha e a 
People in Need.

Cooperativa de Sementes

Desenvolvimento do arroz
A parceria pertende identifi car variedades de arroz tolerantes 

ao frio e ao calor para as províncias do Huambo e Bié, 
desenvolver pacotes técnicos agronómicos para os agricultores 

e elaborar um manual sobre o cultivo do arroz. Esta parceria 
é apoiada pela JICA (Agência de Cooperação do Japão), 
IDA (Instituto do Desenvolvimento Agrário), IIA (Instituto de 

Investigação Agronómica), EDA (Estação de Desenvolvimento 
Agrário), DNHER (Direcção Nacional de Hidráulica e SENSE 

(Serviço Nacional de Sementes).
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