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Carta de apresentação
CODESPA

Nos últimos anos, os objectivos de desenvolvimento económico direccionaram-se para a criação de maiores 
oportunidades para a população Base da Pirâmide (BdP), ao ser um grupo importante que pode alcançar os 
4000 milhões de pessoas. Há vários motivos que o explicam, entre os quais, o desenvolvimento e a dinamização 
de um mercado potencial que incorpora este tipo de população num papel de consumidor, assim como pode 
ser involucrado na cadeia seja como fornecedor ou distribuidor dos produtos e/ou serviços desenvolvidos para 
este nicho de mercado. Não obstante e apesar de esta ser uma nova tendência, muitas vezes as tecnologias 
para este mercado não se encontram adaptadas às suas necessidades, assim como não se valoriza e incorpora 
uma análise e/ou diagnóstico mais completo e adequado ao contexto.

Neste sentido, a CODESPA trabalhou para criar estratégias que tentem resolver as distorções que se 
apresentam neste tipo de mercados, sob uma abordagem de sustentabilidade e que aproveite as oportunidades 
de gerar riqueza de forma equitativa e inclusiva.

Durante os últimos anos, a presença da CODESPA em Angola, desenvolveu-se principalmente nas províncias 
de Huambo e Bié, mercados rurais fortemente afectados pelas marcas deixadas por uma guerra de mais de 
25 anos. Dentro das consequências evidenciadas está a existência de certos níveis de insegurança alimentar, 
assim como a falta de infra-estruturas sólidas que permitam o acesso e desenvolvimento de mercados de 
rendimento.

Através da análise detalhada dos factores determinantes que incidiam no desenvolvimento deste mercado, 
descobriu-se, entre outros aspectos, que o mercado agrícola se caracteriza em primeiro lugar por uma falta 
de acesso a factores de produção de qualidade, principalmente sementes e fertilizantes. Por outro lado, foi 
evidenciada uma deficiência nos sistemas de armazenamento que permitissem a manutenção das colheitas 
para o consumo nos meses em que há uma maior incidência de insegurança alimentar, assim como para a 
venda nos picos de procura do mercado.

Com base nestas premissas, a CODESPA desenvolveu um modelo agro-pecuário que involucrou vários 
componentes como:

• O desenvolvimento do mercado de um sistema de produção e manutenção de sementes de qualidade com 
pequenos produtores.

• Desenvolvimento de escolas de campo para a adaptação e melhoria das práticas agrícolas.
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• Desenvolvimento do mercado de uma tecnologia de baixo custo através de sistemas de armazenamento de 
grãos para pequenos produtores.

• Programa de fortalecimento de cooperativas para a melhoria do acesso ao mercado.
• Programa de fortalecimento institucional para o acesso a terras.
• Acesso ao financiamento.

O trabalho anterior é fruto da intervenção realizada pela ONG CODESPA em Angola entre os anos 2010 e 
2014 financiada pela Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID).

Durante estes quatro anos, foram dedicados recursos a uma zona de alta vulnerabilidade para desenvolver 
iniciativas geradoras de rendimentos para a população pobre, ao mesmo tempo que se promoveu a ligação ao 
campo e o impacto positivo no meio ambiente.

A intervenção da CODESPA em Angola descrita nesta publicação foi escolhida entre centenas de iniciativas 
como Exemplo de Boas Práticas e foi mostrada no Pavilhão da Espanha na Expo Milano 2015 que sob o lema 
“Alimentar o planeta, energia para a vida” teve lugar do 1 de Maio ao 31 de Outubro de 2015 em Itália.

Concretamente, a intervenção da CODESPA em Angola foi escolhida no terceiro dos Desafios: “Fortalecimento 
da inovação agrária para alimentar o planeta”.

Este reconhecimento internacional da intervenção da CODESPA em Angola facilita a angariação de novas 
fundos que permitam dar continuidade à projectos inovadores no sector agrícola em Angola.

Com esta publicação, a CODESPA pretende promover diversas alternativas para projectos vinculados ao 
âmbito agro-pecuário, com o fim de potencializar a produtividade agro-pecuária de pequenos produtores 
em situação de falta de acesso a factores de produção de qualidade, através da criação de um modelo de 
multiplicação de sementes (milho, feijão e soja) com agricultores locais, sustentáveis e com uma abordagem 
assente no mercado.

Através da presente carta, gostaríamos de agradecer ao pessoal da CODESPA Angola, que contribuiu para 
tornar este projecto num sucesso. Para além disso, agradecemos igualmente à AECID pelo financiamento 
recebido que permitiu este trabalho de desenvolvimento e o poder partilhar a experiência através da presente 
publicação com outros actores.

Esperamos que a publicação seja do seu máximo interesse e utilidade.

Atentamente,

José Ignacio González Aller-Gross Juan Molina
Director Geral                                                                    Delegado de Angola
ONG CODESPA ONG CODESPA 
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Resumo executivo

O presente documento constitui um guia metodológico para projectos vinculados ao âmbito agro-pecuário e em 
situações de falta de acesso a sementes de qualidade por parte dos pequenos produtores, tanto em contextos 
de insegurança alimentar como naqueles em que se pretenda potencializar um processo de transição entre a 
subsistência e o acesso ao mercado.

A metodologia é fruto de uma intervenção realizada pela ONG CODESPA em Angola entre os anos 2010 e 
2014 financiada pela Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID). O 
projecto executado nas províncias de Huambo e Bié tinha o objectivo de consolidar um modelo agro-pecuário 
que respondesse às necessidades dos agricultores de subsistência em situação de vulnerabilidade alimentar 
e/ou dos agricultores que iniciavam um processo de diversificação da produção agrícola para começar a 
produzir cullturas de rendimento.

Neste sentido, a publicação estabelece um modelo de intervenção para projectos de melhoria da produtividade 
agro-pecuária de pequenos produtores através da criação de um modelo de multiplicação de sementes (milho, 
feijão e soja) com agricultores locais, sustentáveis e com uma abordagem assente no mercado.

A estrutura do documento pretende orientar o leitor através do processo de implementação do modelo 
mencionado, ao apresentar as questões mais importantes a enfrentar aquando da execução de uma intervenção 
com estas características e ao intercalar no mesmo as aprendizagens da CODESPA durante a sua experiência 
em Angola.

Em primeiro lugar, apresenta-se o contexto que rodeou a intervenção da CODESPA em Angola, para poder 
assim conhecer as circunstâncias que condicionaram a visão e o desenvolvimento da presente metodologia.

Em seguida, resume-se brevemente o diagnóstico da problemática, especialmente em relação à situação 
alimentar da população, e é realizada uma análise dos beneficiários do projecto e das suas características; 
ambos aspectos determinantes para conhecer a implementação da metodologia noutros contextos. Para além 
disso, são analisados os problemas que se podem resolver com este tipo de intervenções, assim como as 
abordagens metodológicas que sustentam o modelo e os respectivos resultados aquando da sua aplicação.

Em seguida, no quarto capítulo, analisamos em pormenor a metodologia, resumindo-se os principais 
passos necessários para a execução de um projecto destas características com base numa abordagem 
de desenvolvimento de mercados com quatro fases diferenciadas: (1) o diagnóstico, (2) a identificação da 
tecnologia de baixo custo, (3) o desenvolvimento da oferta e (4) o desenvolvimento da procura.

Depois de destacar os principais resultados, partilhamos um conjunto de aprendizagens, aspectos críticos, 
recomendações e desafios que podem ser de utilidade para a implementação desta metodologia por outros 
actores da Cooperação Internacional e noutros contextos.





CAPÍTULO 1
Contexto
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1. Contexto 

13 anos depois do fim da guerra, Angola ainda se encontra num processo de consolidação da paz 
e de reconstrução nacional. O país possui actualmente uma população que supera os 24 milhões 
de habitantes1. É um dos países com maior potencial de crescimento económico e de investimento 
estrangeiro directo de África (no período de 2002 a 2011 cresceu uma média de 11,6%)2 apesar 
de ter um Produto Interno Bruto (PIB) per capita de 5.199 USD/ano3. O sector petrolífero dá a 
maior contribuição para o PIB (39%), em contraste com apenas 8,5% contribuído pela agricultura, 
a silvicultura e a pesca, criando assim uma forte dependência das importações de alimentos, que 
chega a 80% das necessidades alimentares importadas4.

GRÁFICO 1. LOCALIZAÇÃO DE ANGOLA E DAS PROVÍNCIAS DE HUAMBO E BIÉ, ZONAS DE INTERVENÇÃO DO 

PROJECTO DA CODESPA.

Fonte: Angola Press Agency

1 Recenseamento Geral da População 2014

2 De acordo com o BAD 2012: http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Evaluation-Reports/Angola%20%20-%20Private%20
Sector%20 Country%20Profile.pdf

3 Relatorio sobre os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio 2015. República de Angola 

4 Idem
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Apesar deste alto nível de crescimento económico, que sem dúvida está a ser travado pela baixa repentina  
dos preços do petróleo, e embora se sintam evoluções a nível social e existam indícios fiáveis da luta 
contra a fome em Angola, os indicadores de pobreza no país continuam a ser ainda hoje um motivo de 
preocupação. Angola passou da categoria de fome extremamente alarmante em 1990 a alarmante em 20115.  
18% da população encontra-se actualmente em situação de subnutrição6, 16.45% da população vive com 
menos de 1,25 USD/dia.

Devido à baixa produção local e à elevada dependência da importação de alimentos, a segurança alimentar 
do país é um claro motivo de preocupação. Angola possui um dos níveis de pobreza e vulnerabilidade mais 
elevados do mundo, ocupando a posição 149 de 187, tal como indica o Relatório de Desenvolvimento Humano 
de 20147.

O sector da agricultura em Angola é considerado o “gigante adormecido” da economia nacional8. Conta com 
umas condições climatéricas favoráveis e recursos hídricos abundantes. Para além disso, 46,3% das terras 
em Angola estão aptas para a agricultura (575.900 km2), no entanto, apenas 5,7% das mesmas estão a ser 
actualmente exploradas devido a uma série de factores históricos (longo período de conflito civil, presença de 
minas terrestres antipessoal em áreas rurais, entre outros) e económicos (falta de capacidade de investimento 
ou de competitividade económica).

 

Os baixos níveis de produção agro-pecuária contribuem para que cerca de 77% da população esteja em 
situação de pobreza multidimensional, medido de acordo com o Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)9, e 
acrescenta-se à taxa de mortalidade infantil que continua a ser uma das mais altas do mundo (aproximadamente 
167 crianças morrem por cada 1000 nascimentos). Para além disso, a esperança média de vida em Angola é 
extremamente baixa, apenas atinge os 50 anos. Por fim, a taxa de iliteracia é de cerca de 30% e mais de 40% 
da população não tem acesso a fontes de água potável10. 

Produtores da cooperativa Bem-vindo em Caála (Huambo) a organizar as batatas para a sua comercialização

5 De acordo com o Global Hunger Index 2011: http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ghi11.pdf

6 http://www.fao.org/3/a-i4030e.pdf

7 Relatório sobre Desenvolvimento Humano 2014: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-en-1.pdf

8 Estratégia de desenvolvimento médio prazo 2013-2017. Governo de Angola.

9 Dados provenientes do relatório dos ODM. http://hdr.undp.org/en/content/table-6-multidimensional-poverty-index-mpi

10 Relatorio sobre os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio 2015. República de Angola 
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Os grupos mais vulneráveis em relação à insegurança alimentar e nutricional são tradicionalmente os mais 
afectados pela fome e pela guerra: a população infantil, as mulheres (viúvas e grávidas), os idosos, os pequenos 
agricultores e feridos de guerra. A maioria deles vive no meio rural.

Apesar dos progressos substanciais registados nas melhorias das condições sociais desde 2002, o país 
continua a enfrentar enormes desafios no que se refere à redução da pobreza, do desemprego e ao aumento 
do nível de desenvolvimento humano. Um elemento significativo é que o orçamento que se destina à agricultura 
foi reduzido desde 2008 até 2015 de 4,45% para ser um dos mais baixos (0,67%)11.

Lutar contra a fome implica melhorias na agricultura, saúde e higiene; acesso à água 
e à educação, especialmente no caso das mulheres e crianças.

UMA GUERRA QUE LEVOU A FOME A UM PAÍS

1975 2002 2010 2011 2013

A guerra mais 
longa da 
África 
subsariana.
O seu sistema fica 
muito afectado, 
provocando altos 
níveis de pobreza 
em todo o país.

CODESPA
começa
a trabalhar
em Angola.
Ajudamos os 
camponeses das 
zonas rurais a 
alcançar a sua 
segurança e 
soberania 
alimentar.

85% da
população
vive da
agricultura.
Terceiro 
produtor 
de café mundial.

Luanda, 
capital de 
Angola, 
converteu-se 
na capital 
mais cara do 
mundo.
Angola importa 
80% dos seus 
bens de consumo.

27 anos

16,45% da 
população 
vive com 
menos de
$1,25 por dia.

37,7% da 
população vive 
em zonas rurais, 
mas apenas 8,5% 
do PIB provém da 
agricultura.

11 http://www.minfin.gv.ao/fsys/RESUMO_DA_DESPESA_POR_FUNCAO_2015.pdf 
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SITUAÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR

Na área de intervenção do projecto da CODESPA nas províncias de Huambo e Bié há certos níveis de 
incidência de insegurança alimentar. Existem factores que pioram a vulnerabilidade alimentar das famílias 
rurais, tal como as mudanças no padrão das chuvas e o curto período de tempo de colheita das famílias. Tal 
como se pode observar na tabela, o período de duração da colheita é inferior a três meses para 49% das 
famílias. 

TABELA 1. TEMPO QUE DURA A COLHEITA DE ALIMENTOS

TEMPO QUE DURA A COLHEITA DE ALIMENTOS

Período Número de famílias %

<3 meses 118 49,17%

De 3 a 4 meses 48 20,00%

De 5 a 6 meses 29 12,08%

De 6 a 7 meses 23 9,58%

>7 meses 19 7,92%

Fonte. Segurança Alimentar e Nutricional na Óptica do Acesso e Consumo, ADRA 2012.

Tal como se observará posteriormente, dois dos principais factores que condicionam a segurança alimentar da 
região são: (1) o baixo rendimento dos cultivos e (2) a falta de sistemas de armazenamento adequados para 
manter as colheitas como alimento ao longo do ano.

Isto provoca uma situação paradoxal e dramática que impossibilita a melhoria das condições de vida das 
populações mais vulneráveis: a falta de sistemas de armazenamento obriga-os a vender uma parte da escassa 
produção quando os preços do mercado são mais baixos (após a colheita) e, por outro lado, estas mesmas 
populações vêem-se obrigadas a adquirir o grão (milho e feijão principalmente) a preços muito superiores para 
o seu sustento, nas fases de escassez de alimentos.



Capítulo 1. Contexto  -  ONG CODESPA

21

795 milhões 24,72 % 
DA POPULAÇÃO DA ÁFRICA 
SUBSARIANA SOFRE 
DE DESNUTRIÇÃO

DELES VIVEM EM PAÍSES 
EM DESENVOLVIMENTO

A REDUÇÃO DA FOME É POSSÍVEL?

Em 2015 temos o objectivo de reduzir a percentagem de pessoas 
que passavam fome em 1990 para metade.

A EVOLUÇÃO NÃO TEVE RESULTADOS EQUITATIVOS

AMÉRICA LATINA E CARAÍBAS

OCEÂNIA
12,1% 

ÁSIA
13,5%

7,9% de 595 milhões
habitantes

de 10 milhões
habitantes

de 4088 milhões
habitantes

ÁFRICA SUBSAHARIANA
24,8% de 898 milhões 

habitantes

ANGOLA
18% de 24 milhões

habitantes

1.015,3 milhões

1990-92 2000-02 2005-07 2008-10 2011-13

957,3 milhões 906,6 milhões
878,2 milhões

842,3 milhões

DESNUTRIÇÃO EM TORNO DO MUNDO

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DE DESNUTRIÇÃO 2011-2013

Angola

12,9%

UMA NUTRIÇÃO 
ERRADA NOS  
2 PRIMEIROS ANOS  
PROVOCA 
PROBLEMAS 
IRREVERSÍVEIS

795 mill.

795 milhões de pessoas, 11% da população mundial, sofrem de fome crónica.

18,9% 15,5% 13,8% 12,0%

10,77%

Cooperativa Katapi em Katabola (Bié)
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BREVE DESCRIÇÃO AGRO-ECOLÓGICA

Nas províncias de Huambo e Bié, que se encontram a uma altitude média de 1600 metros sobre o nível do 
mar, a precipitação média é de 1500 milímetros distribuída ao longo de oito meses (de Setembro/Outubro a 
Abril/Maio), o que implica uma abundância de água e uma boa distribuição temporal. No entanto, nos últimos 
10 anos muitos actores acolheram uma mudança substancial no padrão das chuvas o que está a dificultar 
tremendamente a adaptação dos agricultores às novas formas de cultivo.

Não há qualquer estudo actual sobre os solos e os mais “recentes” remontam aos anos 70, mesmo antes 
da independência de Angola. Portanto, estas análises não são muito exactas. No entanto, a CODESPA 
desenvolveu estudos de macro nutrientes (nitrogénio, fósforo, potássio e análise de PH) na região e os 
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mesmos confirmaram que, ao contrário dos solos de outras regiões do país, os solos do planalto (onde se 
encontram as províncias de Huambo e Bié) são pobres e ácidos, e eminentemente ferralíticos, devido à grande 
lixiviação do solo produzida pelos grandes declives e pela abundância de chuva. Este processo está a piorar 
devido à intensificação da agricultura e às práticas pouco ecológicas.

A fertilidade do solo é um processo de construção lento e onde as práticas agrícolas são fundamentais, sendo 
portanto necessários anos de práticas correctivas para alcançar o nível excelente dos solos desta região. 
Por outro lado, a existência destes solos não impede que o Planalto Central angolano seja o principal centro 
de produção agro-pecuária junto à região costeira de Kwanza Sul. Isto explica-se devido ao facto de serem 
regiões com um clima muito propício para a agricultura, enormes recursos hídricos e grandes extensões de 
terra disponíveis que permitem que, com um manuseamento eficaz dos processos de construção da fertilidade 
do solo, possam deter condições muito boas para a agricultura.

Os cultivos mais alargados são os cereais, principalmente o milho, com uma superfície semeada de 699.370 
hectares (ha), 29% da totalidade da superfície nacional. Para além disso, destacam o cultivo da batata com 
uma superfície semeada de 333.184 ha, 31% da produção nacional e, por fim, o cultivo de leguminosas 
(especialmente feijão), com uma superfície semeada de 392.120 ha, 30% da produção de todo o país.

A maioria dos produtores familiares cultiva com base num sistema agrário que combina o cultivo em três tipos 
de terras: as “epias” ou cultivos pluviais, situadas nas zonas altas onde se realizam os cultivos nas temporadas 
de chuva. Normalmente são as extensões de terreno mais amplas e onde se cultiva principalmente milho. As 
“ombandas” ou terras inclinadas são as terras próximas das zonas baixas dos rios e que conseguem reter uma 
maior quantidade de humidade durante um maior período de tempo. Nestas terras são semeados cultivos de 
segunda temporada (Fevereiro) de ciclo curto (normalmente uma leguminosa do tipo feijão). E, por fim, as 
“nakas”, também chamadas “baixas”, são as terras de cultivo que se encontram nas margens dos rios e que 
permitem a utilização da rega (normalmente por desvios do leito ou utilização de motobombas) na estação 
seca. Nestas são cultivadas hortaliças e um pouco de milho. A combinação destes três cultivos implica um 
sistema agrícola complexo onde se combina a utilização da mão-de-obra e do capital disponível.

Em relação ao tamanho das explorações agrícolas e de acordo com os dados do Instituto de Desenvolvimento 
Agrário (IDA), em Huambo existem cerca de 277.467 unidades de produção familiares e em Bié um total 
de 199.846 que cultivam uma superfície média de 1,5 ha. Assim, é necessário realçar que, em ambas as 
províncias, 99% dos produtores são familiares, perante 1% de produção industrial de baixa tecnologia.

O MERCADO DAS SEMENTES EM ANGOLA

Em geral, existem internacionalmente dois sistemas (formal e informal) que implicam dois mercados de 
produção de sementes diferentes. O primeiro, o sistema formal de produção de sementes, enquadra-se numa 
engrenagem em que as empresas, os institutos de investigação e as agências de certificação se encarregam 
de zelar pela produção e pelo controlo das sementes comercializadas nos canais formais de distribuição. Este 
mercado está regulamentado com base na gestão de patentes e, de acordo com a regulamentação interna 
de cada país, existe uma série de critérios e procedimentos para a produção das sementes que chegam ao 
mercado e uma legislação sobre a propriedade industrial das mesmas.

Por outro lado, em coexistência com o primeiro, os pequenos produtores gerem as suas reservas de sementes 
no sistema tradicional de sementes com base nas colheitas anteriores. Este mercado está desregulamentado 
e permite aos produtores sistemas de autogestão, assim como a criação de mercados informais de venda e 
troca de sementes.
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O problema surge quando as sementes são demasiado caras ou inacessíveis para os pequenos produtores 
e as sementes do mercado informal degeneraram-se de tal forma que perderam a qualidade e capacidade 
produtiva. Esta situação pode gerar uma “armadilha da pobreza” de onde os produtores mais vulneráveis 
podem não conseguir sair com facilidade. A falta de acesso a factores de produção e sementes de qualidade 
provoca escassez na produção, o que não lhes permite levar os excedentes para o mercado e, por conseguinte, 
não podem investir na seguinte campanha nem melhorar a situação dos factores de produção agrícola.  
E assim sucessivamente.

A presente metodologia pretende trabalhar num quadro intermédio entre os anteriores sistemas. A base “legal” 
desta alternativa encontra-se no âmbito do conceito de “Sementes de Qualidade Declarada” (QSD na sua sigla 
em inglês) desenvolvido pela FAO em 1993 e actualizado em 200612, que oferece um quadro regulamentar 
alternativo para a produção de sementes a nível local com um processo de produção e certificação muito mais 
precário do que o sistema formal de produção de sementes, mas mais rigoroso do que o sistema informal.

Na seguinte tabela são apresentadas as principais diferenças entre os três sistemas de produção de sementes 
e os seus diferentes mercados: 

TABELA 2. COMPARAÇÃO ENTRE O GRÃO, A SEMENTE CERTIFICADA E A SEMENTE DE QUALIDADE DECLARADA

CARACTERÍSTICAS MERCADO INFORMAL MERCADO FORMAL
MERCADO POTENCIAL 

SEMENTES DE QUALIDADE 
DECLARADA (QSD)

Produto Grão Semente certificada
Semente de Qualidade 
Declarada

Características físicas, 
fisiológicas, genéticas e 
fitossanitárias

Não existe homogeneidade, 
não se comprova a capacidade 
de germinação, a pureza nem a 
sua resistência a pragas

Semente homogénea, com 
nível elevado de germinação e 
pureza

Semente homogénea, com 
nível elevado de germinação e 
pureza (normalmente menor do 
que a semente certificada)

Origem
Produção local, sem 
diferenciação

Importadas ou produzidas por 
grandes empresas

Produção local, com 
diferenciação

Sistema de produção
Não existe um sistema de 
produção diferenciado

Processo regulamentado de 
produção para a melhoria da 
qualidade das sementes

Protocolos de multiplicação 
adaptados a pequenos 
produtores

Sistema de 
armazenamento

Sistemas tradicionais com 
risco de perda e deterioração

Avançado
Barris herméticos  
(caso CODESPA)

Preço

Equivalente ao preço do grão 
dependendo da época do ano

Exemplo Angola: Feijão 
Katerina 200 AKZ/Kg

Preço relativamente fixo. 
Exemplo Angola Feijão Katerina

510 AKZ/kg

Preço estabelecido intermédio. 
Ajustado ao poder de compra 
dos camponeses

Local de venda Mercados informais Lojas especializadas Mercados informais e formais

Público-alvo Camponeses vulneráveis: t1-t2
Camponeses t4 e produtores 
industriais

Camponeses t2-t3-t4

Nível de produtividade
Baixa e variável
Exemplo Angola: Feijão 
Katerina 300 Kg/ha

Alta

Exemplo Angola Feijão Katerina 
superior a 900 Kg/ha

Média - Alta

Exemplo Angola Feijão Katerina 
700 Kg/ha

Nível de intensificação 
dos factores de produção

Baixo Alto Baixo

Sistema de controlo  
de qualidade

Não
Regulamentação nacional  
e internacional

Testes de aspecto e 
germinação estabelecidos por 
uma entidade reguladora

Fonte: Elaboração própria

12 Sistemas de sementes de qualidade declarada. 2006. FAO
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2. Diagnóstico da problemática e concepção da intervenção  
de desenvolvimento 

Antes de qualquer intervenção de desenvolvimento, é crucial identificar quais são os factores determinantes 
(aqueles a que se pode atribuir directamente as causas do problema) e quais são as predisposições que 
provocam uma situação (aqueles que sem ser determinantes, favorecem o surgimento ou crescimento de um 
problema). Isto é, a identificação da origem do problema é necessária antes de começar com as soluções.

Dependendo do contexto e da idiossincrasia, os factores determinantes de uma situação de vulnerabilidade 
alimentar podem ser muitos. Por exemplo, na região de Tana River County, no Quénia, onde a CODESPA 
realizou um Diagnóstico Agrícola e Alimentar para uma ONG local, um dos factores determinantes da situação 
de insegurança alimentar era a pressão sobre a terra (e, por conseguinte, a escassez de terra de cultivo por 
família) e a falta de disponibilidade de água, factores que no entanto são praticamente injustificados no caso 
das áreas rurais de Huambo e Bié em Angola.

Uma falha no diagnóstico do problema e na identificação dos factores determinantes que a provocam terá, como 
consequência lógica, uma intervenção errada. Para identificar os factores determinantes e as predisposições, 
uma metodologia muito útil (tal como se observará posteriormente) são as análises quantitativas de correlação 
em que se verifique uma relação directa entre um factor e os seus resultados. Estes estudos ajudam a 
estabelecer a percentagem de incidência do factor identificado na solução do problema.

Como já foi mencionado anteriormente, existia uma situação de vulnerabilidade alimentar numa percentagem 
significativa da população beneficiária da intervenção da CODESPA nas províncias de Huambo e Bié. Tratava-
se de pequenos camponeses em situação de vulnerabilidade alimentar13 que viviam em áreas rurais e que 
tinham um acesso limitado aos mercados para vender o excedente da sua produção. A sua principal fonte de 
subsistência, tanto alimentar como de rendimentos, era a agricultura, utilizando a mão-de-obra familiar para 
a gestão dos cultivos. Por sua vez, a maioria destas famílias dependiam do trabalho como trabalhadores em 
outras explorações como segunda fonte de rendimentos, o que também implicava uma limitação substancial 
no momento de trabalhar nas suas próprias hortas.

13 http://es.wfp.org/sites/default/files/es/file/mapa_de_vulnerabilidad_a_la_inseguridad_alimentaria_2012_web.pdf
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Principais características da população a que se dirige a intervenção  
de desenvolvimento da CODESPA

– 99% da população vive em áreas rurais
– 100% das explorações agrícolas são de índole familiar
– População em situação de vulnerabilidade alimentar
– Famílias com exploração inferior a 1,5 hectares
– 500 Kg de produção média por hectare de milho
– Capacidade de investimento reduzida

A maioria dos pequenos produtores com quem a CODESPA trabalhou eram famílias de camponeses com uma 
agricultura baseada na subsistência ou numa fase inicial de comercialização dos excedentes da produção no 
mercado.

Tal como se encontra detalhado na metodologia e com base nos estudos realizados pela FAO na área de 
intervenção, a população à qual se dirigiu a intervenção da CODESPA foi classificada em quatro níveis 
diferentes com base na disponibilidade de mão-de-obra dentro da família, na capacidade de investimento e no 
acesso a terras e recursos naturais (sendo a tipologia do t1: a de menor sofisticação e maior vulnerabilidade e 
o t4: a de maior sofisticação e menor dependência, tal como se especificará mais à frente).

No diagnóstico elaborado pela CODESPA no início do projecto, verificou-se um problema de segurança 
alimentar grave nos produtores t1 e t2, assim como um problema estrutural de acesso ao mercado nos t3 e 
t4. Assim e tal como se pode observar no seguinte quadro, esta situação de segurança alimentar e acesso ao 
mercado tinha como base as seguintes limitações identificadas ao longo da cadeia: 

1. Falta de acesso a factores de produção de qualidade, principalmente sementes e fertilizantes. 
2. Práticas agrícolas com base num ambiente de precaridade, não adaptadas à situação actual dos 

cultivos, condicionadas por vários anos de guerra.
3. Falta de sistemas de armazenamento que permitissem a manutenção das colheitas para consumo nos 

meses de maior incidência de insegurança alimentar (de Dezembro a Fevereiro) e para venda nos picos de 
procura do mercado.

4. Limitações de acesso ao mercado devido às escassas estruturas socio-organizativas que permitissem 
a minimização dos custos.

5. Problema de base de acesso a crédito. 
6. Problema estrutural dos serviços públicos de apoio aos produtores, encabeçados pelos serviços de 

extensão agro-pecuária.
7. Problemas da legalização de terras por utilização consuetudinária das comunidades rurais. 
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GRÁFICO 2. FACTORES IDENTIFICADOS COM INCIDÊNCIA NA SEGURANÇA ALIMENTAR EM ANGOLA

Fonte: Elaboração própria

Assim e com base nos resultados do diagnóstico, entre o conjunto das problemáticas identificadas, os dois 
factores cuja incidência foi mais determinante e directa na sua situação de escassez de alimentos foram o 
baixo nível de produção provocado principalmente pela utilização de sementes extremamente deterioradas, 
com baixa capacidade germinativa e de produção, e a inexistência de sistemas de armazenamento adequados 
(pontos 1 e 3 do gráfico anterior).

Estes dois factores incidiam na maioria das problemáticas supramencionadas: a utilização de sementes 
de baixa qualidade e com baixa capacidade germinativa provocava uma adaptação das práticas de cultivo 
inadequadas que, por sua vez, contribuíam para a redução da produtividade do campo. Por exemplo, se a 
capacidade de germinação de uma semente fosse de 30%, o camponês costumava colocar mais sementes 
por cada ponto de sementeira (no caso analisado até sete sementes por ponto), o que provocava a existência 
de concorrência pelos nutrientes por parte das plantas e condicionava o seu desenvolvimento e produtividade. 
Em resumo, as práticas agrícolas dos camponeses adaptavam-se aos factores de produção agrícola e às 
condições tecnológicas disponíveis no respectivo meio.

Por outro lado, a problemática de acesso ao mercado estava claramente condicionada pela falta de meios 
de armazenamento que permitissem aos produtores tomar decisões com base nas necessidades da procura. 
A falta de sistemas de armazenamento fazia com que os produtores se vissem obrigados a vender após a 
colheita aos clientes e intermediários que surgiam nesse determinado momento. No entanto, a existência 
destes meios de armazenamento permitia escolher a época e o lugar de destino dos produtos durante muito 
mais tempo e isto permitia-lhes adoptar estratégias diferenciadas de comercialização dos produtos.

FACTORES DE 
PRODUÇÃO PRODUÇÃO ARMAZENAMENTO COMERCIALIZAÇÃO

(7) Problemas para a legalização e valorização das terras

(5) Dificuldades para o acesso ao crédito

(6) Falta de acesso a serviços públicos e de apoio

(1) Problemas de 
acesso a factores de 
produção básicos: 
sementes e fertilizantes

(2) Problemas 
relacionados com as 
práticas agrícolas 
pouco sustentáveis

(3) Problemas 
relacionados com as 
práticas agrícolas 
pouco sustentáveis

(4) Problemas  
de acesso aos
mercados
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Por fim, é importante realçar que o acesso ao crédito para a melhoria das tecnologias utilizadas para a produção 
(e, por conseguinte, para o aumento da produtividade e da produção), apenas tinha sentido se existissem os 
factores de produção adequados para melhorar este pacote tecnológico (neste caso, sementes e sistemas de 
armazenamento) e/ou existisse um acesso ao mercado adequado, uma vez que, de outra forma, um aumento 
da produção poderia resultar em mais perdas pós-colheita ou a maiores níveis de produtividade com base 
numa baixa produção por hectare, mas maiores extensões de produção.

Um factor a destacar no ambiente deste projecto em Huambo e Bié e que se enquadra num conceito mais 
amplo de soberania alimentar, é que na região não existia uma limitação substancial na utilização da terra 
e não estavam registados conflitos substanciais de terras entre indústrias, grandes produtores e pequenas 
explorações familiares. No entanto, foi evidenciado um aumento significativo de casos em províncias vizinhas, 
o que tornava previsível que esta situação piorasse.

Por outro lado, deve-se realçar que nenhum dos produtores com os quais a CODESPA trabalhava em ambas 
as províncias possuía títulos de terras e, tendo em consideração que a lei privilegia o título sobre a utilização, 
no caso de ocorrerem conflitos este factor poderia ser, no futuro, um travão para o investimento e, por 
conseguinte, para a criação de micro negócios com base na terra.

Por fim, na área de intervenção existia uma clara limitação de mão-de-obra e de capacidade de 
financiamento, o que fazia com que o excedente na terra não pudesse ser valorizado ou capitalizado.  
Isto é, os camponeses dispunham de quantidades de terra superiores àquelas que podiam 
produzir, uma vez que não possuíam mão-de-obra própria suficiente (membros de família) 
ou de meios financeiros para a contratação de pessoal ou aquisição de produtos que 
melhorassem a produção. Neste contexto, a legalização da terra era uma questão 
fundamental, uma vez que permitia a utilização da terra como aval para o acesso 
ao crédito. 

Natalia no local de reuniões da Cooperativa de Calussinga em Andulo, Bié
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Com base no anterior diagnóstico e com o apoio da AECID e do PNUD, a CODESPA desenvolveu uma 
estratégia de intervenção para trabalhar em todas as fases da cadeia de produção de três cultivos: milho, 
soja e feijão14, com o objectivo de melhorar a posição dos pequenos produtores nas cadeias de valor. Os seis 
componentes sobre os quais a intervenção se baseou são descritos em seguida: 

O desenvolvimento do mercado de um sistema de produção e 
manutenção de sementes de qualidade com pequenos produtores. 

Ao constatar a ineficácia do mercado para abastecer os pequenos 
produtores com sementes de qualidade a preços acessíveis, a CODESPA 
desenvolveu um modelo de multiplicação local de sementes com pequenos 
produtores que conseguisse fornecer ao mercado sementes de qualidade 
a preços razoáveis. Para isso, foram instalados bancos de sementes nas 
cooperativas, os quais acederam a sementes de qualidade com base num 
crédito em espécie. Para além disso, foram criados protocolos técnicos para 
a multiplicação de sementes adaptados às capacidades e necessidades dos 
camponeses e foi estabelecido um sistema de Assistência Técnica para a 
execução desses protocolos. Por fim, foi criado um sistema de qualificação e 
certificação de sementes para garantir o mínimo de qualidade nas mesmas 
e para que estas pudessem aceder ao mercado a preços acessíveis.

Mais adiante serão apresentados os principais resultados deste componente, 
no capítulo de Resultados. 

Instalação de escolas de campo para a adaptação e melhoria das 
práticas agrícolas às condições agro-ecológicas e às novas sementes 
utilizadas. 

Os novos factores de produção agrícola exigiam novas práticas agrícolas e 
muitas das práticas utilizadas pelos camponeses respondiam a uma lógica 
de emergência e a uma visão de curto prazo cujo impacto poderia piorar 
ainda mais a médio prazo a sua situação já delicada. Por este motivo, a 
CODESPA desenvolveu escolas de campo em todas as cooperativas 
agro-pecuárias com o fim de tentar adaptar as práticas agrícolas às novas 
sementes que estavam a ser introduzidas nas comunidades. Para além 
disso, nas escolas de campo foram desenvolvidas formações cujo objectivo 
era aproveitar ao máximo os recursos naturais do meio, ao tentar minimizar 
os custos e maximizar a produção (isto é, formações sobre a rotação de 
cultivos, sobre fertilização verde, ou defesas naturais, entre outros).

Como resultado foram desenvolvidas 24 escolas de campo.

14 Os motivos de selecção dos três cultivos foram principalmente os seguintes: (1) o milho é o cultivo básico de todos os camponeses da região e 
envolve a base alimentar das populações; (2) a soja, devido ao seu alto conteúdo proteico e às suas capacidades nutricionais, assim como o seu alto 
potencial de mercado devido ao crescimento da procura da soja para a produção de rações; (3) por fim, o feijão, que é o principal cultivo de rotação 
com o milho, por ser o segundo cultivo principal para os camponeses e por ter uma relação de rentabilidade muito favorável para o produtor.

2. MELHORIA  
DE PRÁTICAS  
AGRÍCOLAS

1. SEMENTES  
DE QUALIDADE
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Desenvolvimento do mercado de sistemas de armazenamento de 
grãos de baixo custo para pequenos produtores. 
 
A melhoria da produção não tem necessariamente de representar per 
se uma melhoria na qualidade de vida dos produtores. A falta de meios 
de armazenamento para os grãos produzidos pode implicar um travão 
muito superior às baixas produções. Assim, os meios de armazenamento 
desempenham um triplo papel no momento de melhorar a vida dos 
camponeses: por um lado, permitem conservar o alimento até aos períodos 
de escassez. Em segundo lugar, permitem o armazenamento das sementes 
para a seguinte temporada, aspecto especialmente relevante uma vez 
que as sementes têm de ser conservadas durante períodos de tempo 
relativamente prolongados e em condições excelentes para que a qualidade 
que irá determinar a produtividade da colheita não seja afectada. Por fim, os 
sistemas de armazenamento permitem conservar os produtos até períodos 
em que exista uma maior procura no mercado e os preços aumentem.

Os mecanismos de armazenamento tradicionais (sacos de ráfia ou silos 
fabricados com folhas) implicavam uma limitação substancial no momento 
de conservar os grãos devido ao ataque de roedores, insectos e à alta 
incidência de fungos pela humidade. É por esse motivo que, desde o 
projecto, pretendeu-se encontrar um sistema de armazenamento de baixo 
custo que pudesse cobrir as necessidades dos pequenos produtores a um 
custo reduzido.

Por conseguinte, a CODESPA implementou um componente de 
desenvolvimento do mercado de sistemas de armazenamento de baixo 
custo, com base em barris reciclados utilizados por determinadas empresas 
para a importação de produtos para a indústria alimentar, que podiam chegar 
ao mercado por menos de 40 USD. Após a identificação desta tecnologia, 
foi introduzida nos principais mercados locais com acesso aos pequenos 
agricultores e a logística para fornecer estes produtos ao próprio produtor 
foi fortalecida.

Como resultado, mais de 900 famílias tiveram acesso a sistemas de 
armazenamento melhorado.

 

Equipa da CODESPA a prestar formação à Cooperativa Talamangolo, 
localizada em Andulo, sobre a pesagem e o armazenamento de sementes

3. SISTEMAS DE 
ARMAZENAMENTO
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Programa de fortalecimento de cooperativas para a melhoria do 
acesso ao mercado.

Apesar de todas as melhorias anteriores, em Angola, a agregação dos 
produtores para tomar maior força e aceder ao mercado continuava a ser 
uma matéria pendente que limitava de forma substancial a capacidade 
dos camponeses de aceder aos factores de produção e colocar os 
respectivos produtos no mercado. Por esse motivo, a CODESPA 
desenvolveu um Programa de fortalecimento de cooperativas cujo 
objectivo básico era o de consolidar cooperativas economicamente 
viáveis e socialmente sustentáveis, com base na prestação de serviços 
aos seus membros.

Como resultado, 14 cooperativas receberam formação para a gestão 
dos seus modelos de negócios, chegando a dispor de estrutura orgânica 
formal e desenvolvendo a prestação de serviços para os seus membros.

Programa de fortalecimento institucional para a implementação 
da lei relativa às terras.

A CODESPA, em conjunto com a FAO (no âmbito do seu projecto 
TERRA) e a Cruz Vermelha, apoiou o fortalecimento institucional das 
autoridades públicas encarregadas de garantir e executar o processo de 
reconhecimento de terras por utilização consuetudinária.

Esta intervenção foi desenvolvida em quatro fases: (1) Divulgação e 
formação sobre a lei relativa às terras, entre os organismos que intervêm 
no processo de reconhecimento de terras. (2) Divulgação da lei relativa 
às terras nas comunidades rurais. (3) Formação das autoridades 
competentes na metodologia participativa para a delimitação de terras 
comunitárias. (4) Aplicação da metodologia e início das delimitações.

Em Angola, de acordo com a lei 9/04, a 
propriedade da terra é sempre do Estado. 
O Estado, enquanto proprietário da terra em 
áreas rurais, dispõe de dois procedimentos 
administrativos para a utilização da terra para 
os trabalhos agrícolas: (1) a concessão, que 
se faz a uma pessoa singular ou colectiva para 
iniciar a produção da terra durante um período 
de tempo determinado e (2) o reconhecimento 
da utilização consuetudinária, que se faz às 
comunidades rurais para reconhecer os seus 
direitos históricos para utilizar e gerir as terras 
herdadas pelos seus antepassados. Este último 
é o instrumento utilizado para reconhecer o 
seu direito sobre uma determinada terra e para 
proteger a mesma contra agentes externos.

Em Angola, de acordo com a lei 9/04, a propriedade da terra é sempre 
do Estado. O Estado, enquanto proprietário da terra em áreas rurais, 

dispõe de dois procedimentos administrativos para a utilização da 
terra para os trabalhos agrícolas: (1) a concessão, que se faz a uma 

pessoa singular ou colectiva para iniciar a produção da terra durante 
um período de tempo determinado e (2) o reconhecimento da utilização 

consuetudinária, que se faz às comunidades rurais para reconhecer 
os seus direitos históricos para utilizar e gerir as terras herdadas 

pelos seus antepassados. Este último é o instrumento utilizado para 
reconhecer o seu direito sobre uma determinada terra e para proteger a 

mesma contra agentes externos.

Assim e tendo um quadro legal estabelecido, o desenvolvimento e a 
aplicação da lei para a protecção dos camponeses está a ser lento e 

complicado em Angola.

5. FORTALECIMENTO 
INSTITUCIONAL PARA 

O ACESSO À TERRA

4. FORTALECIMENTO 
DE COOPERATIVAS
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Constituição de caixas comunitárias de crédito para a promoção da 
actividade agro-pecuária no interior das cooperativas. 

Por fim, a falta de acesso ao crédito era outro dos factores estruturais que 
condicionavam o desenvolvimento da actividade agro-pecuária nos pequenos 
camponeses. Assim e tendo em consideração o desenvolvimento inicial do 
sector microfinanceiro em Angola, a CODESPA, através da ONG local ADRA, 
apoiou a criação de caixas comunitárias de crédito nas cooperativas. Estas 
caixas eram constituídas como unidades de negócio das cooperativas cujo 
objectivo era o de conceder microcréditos aos respectivos membros. Estas 
caixas eram autogeridas pelos próprios membros das cooperativas e os 
benefícios obtidos foram reinvestidos nos seus próprios fundos do crédito.

Como resultado, foram estabelecidos sete caixas comunitárias de crédito, 
que possuem um volume de crédito superior a 35.000 USD.

O presente documento centra-se no desenvolvimento da metodologia do primeiro componente: o 
desenvolvimento de um mercado rural de sementes de qualidade para pequenos produtores15.

O desenvolvimento da intervenção integral foi realizado em conjunto com 17 cooperativas agro-pecuárias 
(tabela 4), que agrupavam um total de 2706 famílias de pequenos agricultores com uma situação 
socioeconómica diversificada. Os diferentes tipos de produtores (produtores desde T1 a T4) faziam parte 
das mesmas cooperativas, e cada uma tinha necessidades particulares que fizeram com que os componentes 
supramencionados tivessem de ser adaptados a cada uma delas. 

TABELA 3. COOPERATIVAS QUE PARTICIPARAM NO PROJECTO DA CODESPA

COOPERATIVA PROVÍNCIA MUNICÍPIO
N.º  

MEMBROS
HOMENS % MULHERES %

Kalussinga

Bié

Andulo

68 26 38% 42 62%
Sima 52 46 88% 6 12%
Eyovo 50 34 68% 16 32%
Talamangolo 130 87 67% 43 33%
Katapi

Katabola

158 118 75% 40 25%
Tuendela Kumossi 61 22 36% 39 64%
Omunga 75 39 52% 36 48%
Chicumbi 50 17 33% 33 67%
Chipipa

Huambo

Huambo sede 1100 N.D. N.D. N.D. N.D.
Ekolelo

Bailundo

205 140 68% 65 32%
Ekolelo do Sagrado 50 22 43% 28 57%
Coop. 15 375 180 48% 195 52%
Cupemba 50 37 74% 13 26%
Coaguca Chicala Cholohanga 204 149 73% 55 27%
Bem-vindo

Caála
54 43 80% 11 20%

Nova Esperança 50 38 76% 12 24%
KM 25 50 26 71% 14 29%

Total 2782 1023 61% 648 39%

Fonte: Elaboração própria

15 Para obter mais informações sobre os outros componentes, é possível consultar a nota técnica do projecto. “Seguridad alimentaria y desarrollo rural 
agropecuario. La estrategia de CODESPA en Angola.” Transferir aqui.

6. MICROFINANÇAS 
RURAIS
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O PROBLEMA DA “VANTAGEM ACUMULATIVA”
E A CONCENTRAÇÃO DA AJUDA NOS PROJECTOS:

De acordo com Malcom Gladwell, o sucesso de qualquer intervenção é determinado pelas capacidades ou 
oportunidades recebidas pelo aspirante a esse sucesso: “são aqueles que têm sucesso, por outras palavras, 
aqueles que recebem normalmente as melhores oportunidades para o sucesso. O rico é quem consegue as 
melhores isenções fiscais. O melhor estudante é o que consegue o melhor professor e a maior atenção. E 
é o mais velho e maior das crianças que consegue o melhor treinador e, por conseguinte, o melhor treino 
desportivo. O sucesso é o resultado do que os sociólogos denominam “vantagem acumulativa””16

Nestas intervenções, é fundamental medir o risco que a falta de uma estratégia de selecção de beneficiários 
pode implicar, assim como a diversificação dos mesmos e a não acumulação de benefícios (de ONG, 
administrações públicas, etc.) nas mesmas pessoas ou instituições. Para isso é necessário criar uma estratégia 
que, durante a gestão do projecto, apoie a medição de impactos e os beneficiários dos mesmos, tanto internos 
(do próprio projecto) como externos (de fora do projecto).

É algo óbvio dizer que os projectos funcionam melhor com os beneficiários que possuem maiores capacidades 
e que, uma vez que estes melhoram ainda mais a sua situação, são facilmente elegíveis para outro tipo de 
benefícios. A concentração da ajuda pode implicar um desvio de recursos supostamente destinados aos mais 
necessitados para aqueles com maior capacidade para os adquirir. Mesmo uma intervenção de uma ONG 
pode condicionar que isto aconteça com os programas dos governos, que se desviem para favorecer os 
grupos ou comunidades que, pelo apoio recebido, possuam uma maior capacidade de gestão e de acesso a 
estes recursos. Este dilema pode ocorrer tanto a nível individual (ao nível dos indivíduos beneficiários) como 
a nível grupal (ao nível das comunidades ou cooperativas), o que faz com que convenha, desde o início do 
projecto, estabelecer ferramentas e critérios para travar este efeito.

Para chegar a cumprir os três desafios de dirigir a intervenção para os beneficiários mais necessitados, 
conceber diferentes estratégias para os diferentes tipos de beneficiários e definir uma estratégia de saída, 
esta metodologia tem em consideração três factores: 

16 Outliers.2012. Malcom Gladwell
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(1) A caracterização dos beneficiários: É fundamental para evitar que isto ocorra. Esta metodologia, 
tal como foi mencionado anteriormente, está pensada para ser implementada junto dos produtores 
com maiores capacidades (t3-beneficiários secundários) para que estes gerem um maior volume de 
sementes de qualidade nos bancos de sementes e estes beneficiem os camponeses com menores 
capacidades (t1 e t2 – beneficiários directos). Para que isto ocorra, não é suficiente diferenciar os 
camponeses, mas é necessário estabelecer critérios de acesso para uma ou outra ajuda. Se não 
forem estabelecidos os critérios correctos dentro dos bancos de sementes, poderíamos cair no erro 
de injectar sementes de forma permanente aos camponeses mais favorecidos. Tal como mencionado 
anteriormente, as diferentes tipologias de produtores exigem diferentes estratégias de intervenção. 
Se esta diferenciação não for realizada de uma forma forçada, os resultados irão favorecer sempre 
os mesmos. 

(2) A temporalização da intervenção: Para além de existir a possibilidade de que ocorra a acumulação da 
ajuda sobre as mesmas pessoas, pode-se produzir o mesmo efeito sobre as mesmas cooperativas, 
associações ou grupos de pessoas. Uma tendência natural da cooperação pode ser continuar a 
apoiar os grupos que por algum motivo dão uma boa resposta à ajuda. Esta situação pode provocar 
a perpetuação da ajuda e que estes mesmos grupos, ao melhorar, acedam progressivamente a 
mais ajudas da mesma ONGD ou de outros organismos, criando uma situação de dependência 
da comunidade à ONGD e vice-versa (a “armadilha da pobreza”). Por este motivo é estritamente 
necessário temporalizar a intervenção e possuir uma estratégia de saída para gerir uma futura 
libertação dos grupos do projecto e obrigar, para além disso, a ONGD a ter um horizonte temporal 
para tornar o projecto sustentável.

(3) Coordenação com outros actores: Por fim, é crucial que esta intervenção seja realizada em 
coordenação com outros actores, públicos e privados, para tentar utilizar sinergias e, sobretudo, 
para tentar criar espaços de ajuda lógicos que evitem a concentração da vantagem acumulativa 
nos mesmos actores. Para além disso, nesta intervenção, embora não seja especialmente abordado 
ao longo da metodologia, é importante que exista coordenação com os serviços de extensão agro-
pecuária e inclusive que estes sejam envolvidos nos processos de implementação do projecto, uma 
vez que um efeito que se pretendia com este projecto seria que a metodologia fosse adoptada por 
instituições públicas capazes de a implementar.



Em Ngove, município da Caála (Huambo)
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3. Metodologia para o desenvolvimento do mercado rural  
de sementes de qualidade para pequenos produtores

OBJECTIVOS DA METODOLOGIA

A presente metodologia com base na experiência do programa da CODESPA em Angola descrito anteriormente, 
apresenta um sistema de produção e manutenção de sementes de qualidade junto de pequenos produtores e 
é aplicada em contextos concretos para responder a diferentes problemáticas, tais como:

• Contextos de baixos níveis de produção ligados a uma baixa capacidade germinativa e produtiva das 
sementes utilizadas por pequenos produtores.

• Problemas de acesso a sementes de qualidade por diferentes falhas do mercado ou por inexistência do 
mesmo.

• Contextos de insegurança alimentar não ligada a emergências humanitárias, em áreas rurais onde 
resultem baixos níveis de produção nas colheitas por falta de sementes de qualidade que não permitam o 
autoconsumo nem a auto-sustentabilidade do sistema familiar.

Com a metodologia são perseguidos três objectivos:

1. Aumentar a produção de alimentos por parte dos pequenos produtores mais vulneráveis, tanto de cultivos 
alimentares como de cultivos de mercado.

2. Melhorar o acesso ao mercado dos produtores um pouco mais diversificados através do fortalecimento do 
sistema informal de produção de sementes.

3. Consolidar um sistema de produção e conservação de sementes de qualidade a nível local que fortaleça o 
tecido produtivo da zona de intervenção.
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FASES E CARÁCTER TEMPORÁRIO DA METODOLOGIA

Tal como se pode observar no gráfico a seguir, a metodologia é estruturada com base nos três passos básicos 
para o desenvolvimento de mercados rurais: 

1) identificação da tecnologia,
2) desenvolvimento da oferta e
3) desenvolvimento da procura.

Tal como é especificado em seguida, todas estas fases são precedidas da necessidade prévia de realização de 
um diagnóstico que permita entender a realidade em relação às sementes no âmbito do projecto. Posteriormente 
é realizada uma fase de identificação da tecnologia para solucionar os problemas identificados no diagnóstico 
(neste caso concreto, procuram-se sementes que melhorem as capacidades produtivas dos camponeses e 
que possam ser multiplicadas localmente).

Esta fase inicial procura estabelecer os alicerces como base para o desenvolvimento do projecto. É neste 
primeiro momento que se devem identificar os problemas dos beneficiários e as causas dos mesmos, assim 
como caracterizar os beneficiários aos quais a intervenção será dirigida. Para além disso, é crucial elaborar 
desde o início do projecto um plano e um sistema para a avaliação e o acompanhamento das actividades, assim 
como para a medição dos impactos que o mesmo cria. É necessário igualmente identificar as associações ou 
cooperativas agro-pecuárias beneficiárias do mesmo.

Posteriormente dá-se início ao processo de identificação da tecnologia que se irá utilizar para o desenvolvimento 
do projecto: as sementes base que servirão para todos os processos de multiplicação e que irão alimentar os 
Bancos de Sementes das cooperativas, tal como demonstrado no seguinte gráfico. Neste processo deve-se 
involucrar, para além da ONG local, um agente externo especializado em processos de validação e multiplicação 
de sementes (instituto público ou privado ou empresa privada) que ofereça garantias sobre as sementes que 
serão injectadas no programa. Para além disso, serão definidos os protocolos técnicos para a multiplicação de 
sementes junto de pequenos produtores.

Num segundo momento, e uma vez que os beneficiários e a tecnologia estejam determinados e caracterizados, 
dá-se início à fase de desenvolvimento da oferta. Nesta fase, trabalha-se em conjunto com cooperativas e 
pequenos produtores de sementes para estabelecer um sistema de produção local de semente que aumente 
o volume de sementes de qualidade nas comunidades rurais. Assim, a CODESPA irá instalar escolas de campo 
nas comunidades de modo a proporcionar capacitação sobre os protocolos de multiplicação de sementes 
estabelecidos na fase prévia. Para além disso, serão instalados bancos de sementes nas comunidades e serão 
desenvolvidas as capacidades para a sua gestão dentro das associações ou cooperativas agro-pecuárias.

Paralelamente, uma vez que a oferta de sementes de qualidade seja estimulada, é indispensável assegurar o 
seu acesso ao mercado e promover a sua procura, de modo a garantir a absorção das sementes no mercado. 
Para isso, é iniciada uma fase (que será desenvolvida em simultâneo) de fortalecimento e promoção da procura 
de sementes nos mercados rurais através da definição de uma estratégia de diferenciação das sementes 
(através de embalagem, marca própria, etc.) e uma estratégia de promoção e difusão destes novos produtos 
no mercado. 
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GRÁFICO 3. ESQUEMA METODOLÓGICO DO DESENVOLVIMENTO DO MERCADO RURAL DE SEMENTES

Fonte: Elaboração própria

O quadro temporal idóneo para implementar a metodologia é de três anos, ao promover a criação da oferta e 
da procura de forma paralela. 
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Mercado (T2-T3-T4)

Cooperativa de produtores 
ou Agência de Valorização
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IA
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TABELA 4. QUADRO TEMPORAL DA IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA

QUADRO TEMPORAL MÍNIMO DA INTERVENÇÃO

Datas Ano 1 Ano 2 Ano 3

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Fase 1. Diagnóstico. O porquê

Passo 1.1. Diagnóstico de sistemas agrários

Passo 1.2. Caracterização dos beneficiários

Passo 1.3. Identificação da problemática de sementes.

Fase 2. Identificação da tecnologia de baixo custo.  
O quê

Passo 2.1. Processo de verificação técnica

Passo 2.2. Processo de validação económica

Passo 2.3. Processo de validação antropológica

Fase 3. Desenvolvimento da oferta

Passo 3.1. Identificação de cooperativas e multiplicadores

Passo 3.2. Aquisição de sementes base

Passo 3.3. Processo de cultivo

Passo 3.4. Criação dos bancos de sementes

Fase 4. Desenvolvimento da procura

4.1. Processo de diferenciação e certificação

4.1.1. Caracterização do cliente

4.1.2. Definição da política de fixação de preços

4.1.3. Definição das estratégias de posicionamento.  
O caso de Sementes do Planalto.

 

Fonte: Elaboração própria

ABORDAGENS DA METODOLOGIA: DESENVOLVIMENTO DE MERCADO E APRENDIZAGEM  
PARTICIPATIVA RURAL

É necessário para entender a metodologia de intervenção, conhecer a abordagem que se encontra por trás da 
mesma. Todos os passos que orientam esta metodologia têm como base duas abordagens interdependentes 
que dão sentido ao projecto e contribuem para a sustentabilidade: 

1) O desenvolvimento de mercados rurais para a introdução de tecnologias de baixo custo

2) Metodologia de ensino e aprendizagem participativa com base no conceito de facilitação rural, ao utilizar a 
escola de campo como instrumento principal. 

Ambos estão envolvidos na procura de sustentabilidade com base no mercado e na geração de incentivos 
para os actores locais intervenientes. Ao mesmo tempo, isto é desenvolvido através de uma metodologia 
e processo de formação que permita, de forma satisfatória durante um período de três anos, que todos os 
actores funcionem de forma autónoma com as dinâmicas do mercado.
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1. O desenvolvimento de mercados rurais para a introdução de tecnologias de baixo custo

A metodologia de desenvolvimento de mercados rurais foi utilizada como um mecanismo para satisfazer uma 
necessidade fundamental como a melhoria de segurança alimentar das famílias rurais e, para além disso, como 
um mecanismo integrado dentro da intervenção para garantir a sustentabilidade do projecto, ao desenvolver o 
tecido produtivo local e ao assegurar os incentivos suficientes para os actores participantes, com o objectivo 
de dar continuidade ao processo uma vez que a intervenção de desenvolvimento termine. 

O PAPEL DAS ONGD NO DESENVOLVIMENTO DO MERCADO

Um dos principais aspectos que se levantam aquando do desenvolvimento do mercado rural de uma 
tecnologia de baixo custo no papel que as ONG representam no mesmo.

O processo de criação e desenvolvimento de um mercado rural exige, tal como se observará ao longo de 
toda a metodologia, um trabalho abrangente de identificação de actores que possam exercer as funções 
necessárias para que o mercado funcione (fornecimento, assistência técnica, transporte, entre outros). 
Dependendo do contexto, estes actores existirão ou não e as capacidades dos mesmos serão diferentes. 
Assim, aquando da concepção de um projecto de desenvolvimento de mercados rurais, é necessário 
considerar qual será o papel da ONGD, como irá proceder aquando da dinamização desse mercado e 
durante quanto tempo e com que estratégia de saída.

Existe a tendência generalizada de que a ONGD intervenha o menos possível dentro da dinâmica do 
mercado para que esta não seja alterada no momento em que o projecto termine. Este papel denomina-se 
facilitador ou dinamizador.

No entanto, existem contextos na pobreza em que ainda não estão presentes actores públicos ou privados 
no território e não participam em qualquer elo da cadeia. Nestes contextos, a ONG de desenvolvimento 
pode assumir um papel na mesma, mas nestes casos é necessário definir por sua vez uma estratégia de 
saída para que o mercado funcione posteriormente com os actores privados locais.

Para este projecto em Angola e devido à complexidade do mesmo e à inexistência de um agente que 
possa desempenhar o papel de Assistência Técnica e de desenvolvimento do processo de certificação 
de sementes, considerou-se que a CODESPA devia participar de forma activa no desenvolvimento do 
mercado. Para a estratégia de saída, a CODESPA criou incentivos económicos neste elo que levassem 
outro agente a ocupar o lugar que a CODESPA tinha assumido dentro da dinâmica do mercado. Neste 
caso e tal como se observará no final do documento, o substituto da CODESPA foi uma agência de criação 
semi-endógena: Sementes do Planalto, uma cooperativa de sementes que foi promovida no projecto. 

Um dos principais aspectos que se levantam aquando do desenvolvimento do mercado rural de uma tecnologia 
de baixo custo no papel que as ONG representam no mesmo.

Esta lógica é desenvolvida num meio em que existe uma grande procura de um produto (sementes de 
qualidade a baixo preço) que a oferta não é capaz de abastecer por algum motivo relacionado com uma 
falha do mercado (preço, localização, promoção, etc.) ou, o que representa o mesmo, por não ser capaz de o 
fazer de forma rentável. Isto é, neste momento, a venda de sementes de qualidade aos preços que a maioria 
dos pequenos camponeses podem comprar/optar não é rentável para os fornecedores que existem num 

APRENDIZAGEM CODESPA
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determinado mercado. Por este motivo, a CODESPA desenvolveu uma estratégia que permitiu a criação de 
uma unidade de negócio para novos fornecedores (pequenos produtores ou multiplicadores): sementes de 
milho, feijão e soja de qualidade produzidas localmente para satisfazer uma procura de grande envergadura 
como as sementes de qualidade.

Na verdade, pretendia-se que fosse o mercado a satisfazer as necessidades de sementes dos pequenos 
produtores, evitando assim dinâmicas assistencialistas e tentando gerar um sentimento de apropriação do 
seu desenvolvimento nos beneficiários. Assim, nesta abordagem existe também uma tentativa por dignificar o 
pequeno produtor rural e fazer com que faça parte destas dinâmicas de mercado.

Esta abordagem é aplicada de forma permanente em todo o modelo: (1) na mesma melhoria de produção 
das sementes: através da criação de pequenos negócios com camponeses de áreas rurais e através de 
um protocolo técnico adaptado à situação socioeconómica dos pequenos produtores, (2) nos Bancos de 
Sementes (ver caso prático 1): ao criar um mercado de crédito em espécie que transforma os reembolsos em 
rendimentos, e (3) na compra ou venda de tambores metálicos reciclados para o armazenamento de grãos: 
ao desenvolver toda a cadeia de fornecimento de micro armazéns desde Luanda até à venda em pequenos 
comércios das zonas rurais (ver caso prático 2).

Marta, técnico de campo da CODESPA, em uma demonstração prática sobre a preparação 
de leite de soja, na aldeia de Katapi (Katabola - Bié)
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Tal como será observado mais adiante, estes rendimentos irão servir para comprar novos meios de 
armazenamento de sementes e novas sementes para evitar a degeneração da qualidade das mesmas.

Tal como se pode observar no seguinte quadro, toda a sustentabilidade do modelo que a CODESPA considera tem 
como base os rendimentos que os diferentes actores possuem e que lhes motivam a realizar o seu papel. Assim e 
como se observará na fase de desenvolvimento da procura, Sementes do Planalto surge como uma organização 
com fins lucrativos para substituir a CODESPA no projecto e viabilizar a sustentabilidade da intervenção. 

GRÁFICO 4. INCENTIVOS DOS ACTORES DO MERCADO RURAL DE SEMENTES

Fonte. Elaboração própria

Desenvolvimento das suas funções e aumento da sua capacidade de 
investigação e melhoria dos seus programas sobre sementes.

Missão de desenvolvimento agrícola e melhoria da segurança alimentar e 
criação de tecido socioeconómico para a Base da Pirâmide.

Prestação de um serviço aos membros das cooperativas. Geração de 
rendimentos através do banco de sementes.

Criação de um micronegócio de multiplicação de sementes e aumento 
dos rendimentos.

Salto do investimento para camponeses vulneráveis.
Aumento da base de sementes. Transmissão de práticas agrícolas.

Acesso a sementes de qualidade. Aumento das reservas alimentares. 
Aumento de produtos para o mercado.

Prestación de un servicio a sus asociados.  
Generación de ingresos a través de la certificación.

Sementes do Planalto

Cooperativas rurais

BANCO DE SEMENTES

Instituto de Investigação Agronómica

ACTORES INCENTIVOS

Camponeses de 
baixos rendimentos

Terras comunitárias

Multiplicadores
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Convirtiendo las mazorcas de maíz en harina
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2. Metodologia de ensino e aprendizagem participativa com base no conceito de facilitação rural,  
ao utilizar a escola de campo como instrumento principal

Durante todo o processo que envolve a implementação desta 
metodologia são necessários processos formativos para os diferentes 
actores que intervêm na mesma. Em geral, são todos camponeses 
com baixo nível de educação (alguns analfabetos), com uma grande 
resistência à mudança e com uma capacidade de retenção com base na 
imagem e na prática. É por esse motivo que se considera fundamental utilizar mecanismos de aprendizagem 
com base no ensino prático para adultos. Para tal, devem ser utilizados mecanismos de aproximação com base 
no conceito de facilitação rural participativa que procurem a construção de um conhecimento colectivo entre 
os próprios camponeses e também com base na experiência comparativa.

Neste caso, esta metodologia tem igualmente como base a utilização da escola de campo17 como instrumento 
didáctico vertebral de todas as fases de ensino: tanto para a formação dos multiplicadores como dos diferentes 
técnicos que participam nos bancos de sementes. Tal como será observado durante toda a explicação 
metodológica, há quatro pontos importantes que devem ser considerados no modelo de ensino e aprendizagem 
e que estão identificados em todos os conteúdos das formações: 

(1)  A construção de conhecimento: A CODESPA não cria conhecimentos nem os transmite, mas constrói 
os mesmos com base nas experiências dos seus técnicos e dos próprios camponeses. Ninguém 
sabe mais das circunstâncias que levam os camponeses a adoptar determinadas práticas do que os 
próprios. Existe sempre uma lógica (por mais complexa que seja) que determina a adopção dessa 
prática e, caso não se entenda essa lógica e não se modifiquem os factores que a condicionam, não 
se conseguirá uma mudança. 

(2) A utilização de dinâmicas locais: Para chegar à transmissão de conhecimentos é fundamental utilizar 
dinâmicas da vida quotidiana do camponês que possam ilustrar os diferentes conceitos que se 
pretendam transmitir, de uma forma simples e gráfica.

(3) A adopção das novas práticas: É fundamental chegar a um pacto em que os camponeses se sintam 
confortáveis; não se pode forçar a utilização de práticas se o camponês não estiver de acordo com 
as mesmas e não estiver convencido em relação à sua utilização prática. É preferível flexibilizar as 
mesmas do que encontrar uma oposição directa.

(4) A utilização da experiência em todos os processos de aprendizagem: 
É fundamental que todas as aprendizagens de adultos em áreas 
rurais tenham como base a prática.

Para isso é crucial o acompanhamento sistemático dos camponeses, uma formação nada vale sem um 
acompanhamento permanente de apoio nos processos de implementação destas aprendizagens. A repetição 
dos conceitos em campo é necessária. Assim, a metodologia da escola de campo permite a criação de espaços 
de diálogo que facilitem o debate, assim como a posterior reflexão sobre os resultados dos processos de 
aprendizagem. 

“Não há saber mais ou menos,  
há saberes diferentes.” 

Paulo Freire. 

“Esquecemos o que ouvimos; 
lembramos o que vemos; 

aprendemos o que fazemos.”

Provérbio em Umbundu.

17 Guía metodológica para el desarrollo de escuelas de campo. FAO El Salvador. 2011.
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A escola de campo é um espaço sem paredes, nas próprias parcelas dos camponeses, onde se criam campos 
de ensaio comparativos e espaços de diálogo participativos para debater e construir aprendizagens conjuntas 
com base no guia de um facilitador18. A maioria das formações será desenvolvida em torno destas escolas.

Todos estes conceitos serão aprofundados no desenvolvimento da metodologia nas seguintes secções. 

Em seguida, são especificadas as fases da metodologia.

Escola de campo organizada pela CODESPA para a Cooperativa Katapi em Katabola 
(Bié) sobre o manuseamento e utilização do leite de soja

18 Caderno de formação, Desenvolvimento Rural Sustentável. FAO AECID- Angola. 2011.
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FASE 1. DIAGNÓSTICO

Antes da realização de uma intervenção, é necessário que se 
realize um diagnóstico que permita conhecer a problemática, 
entender a situação enfrentada pelo projecto e a informação 
necessária para a sua execução. 

1.1. IDENTIFICAÇÃO PRÉVIA DA PROBLEMÁTICA EM RELAÇÃO ÀS PRÁTICAS AGRÍCOLAS

As primeiras dúvidas que surgem são: por que motivo determinamos que, para a melhoria da produção de 
alimentos numa determinada área de intervenção, devemos melhorar o sistema de produção de sementes?; 
que critérios devemos considerar para a implementação de um projecto com base nesta metodologia? O 
diagnóstico é a ferramenta que responde a estas perguntas.

A metodologia recomendada para a realização deste diagnóstico é o Diagnóstico de Sistemas Agrários 
(DSA)19, com base na corrente de agriculturas comparadas da escola francesa. Esta metodologia entende 
a agricultura familiar como uma parte de um sistema complexo em que é fundamental entender o contexto 
social, económico e agro-ecológico para poder oferecer respostas aos problemas enfrentados por este tipo 
de agricultura.

Os seguintes passos resumem, em termos gerais, essa metodologia: 

1. Definição agro-ecológica da área de intervenção.
2. Definição dos diferentes sistemas agrícolas, pecuários e florestais.
3. Caracterização das tipologias de produtores com base nos diferentes sistemas anteriormente 

identificados, na respectiva capacidade de investimento, na disponibilidade e na respectiva utilização 
dos recursos naturais e, por fim, na disponibilidade de mão-de-obra familiar.

4. Estratégias para a intervenção e melhoria em cada uma das tipologias anteriormente mencionadas.
5. Relações entre as diferentes tipologias para poder estabelecer fluxos de troca de conhecimentos.

Para a realização deste diagnóstico recomenda-se a utilização das seguintes ferramentas que se podem 
encontrar especificadas no manual de DSA: 

– Estudo de fontes secundárias de estudos realizados por outras organizações na mesma área de 
intervenção. 

– Grupos especializados divididos por sexo para (a) a identificação e discussão dos principais 
problemas produtivos enfrentados pela comunidade e (b) a realização de um mapa comunitário dos 
recursos naturais com os quais a comunidade conta em grupos divididos entre homens e mulheres: 
esta ferramenta permite que tenhamos uma ideia sobre quais são os recursos utilizados pela 
comunidade e os valorizemos de acordo com a importância que lhes é concedida pelos mesmos nas 
respectivas concepções. Para além disso, será necessário realizar uma lista de prioridade dos cultivos 
para poder definir em que cultivos se irá trabalhar. 

“Identificar correctamente um problema 
representa 50% da solução. Fazê-lo  

de forma incorrecta representa  
100% do fracasso”. Borja Monreal 

19 Análise de Diagnóstico de Sistemas Agrários. Guia Metodológico. Carlos Enrique Guanziruli, 2006
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– Diagrama de Venn: com esta ferramenta são identificados os 
actores principais dentro das comunidades e as suas relações 
(positivas ou negativas). Convém utilizar esta ferramenta em 
relação à problemática concreta para entender a interacção 
de todos estes actores em torno da mesma. 

– Árvore de problemas e soluções: uma vez que seja identificado um problema relacionado com a 
segurança alimentar é adequado executar uma árvore de problemas e soluções. É muito importante 
abordar esta ferramenta e orientar a mesma de modo aos problemas estarem centrados na intervenção 
que se pretende realizar.

– Transecto: para este projecto representou uma ferramenta crucial. Com base nos grupos 
especializados e nos mapas comunitários devem ser escolhidos alguns indivíduos que demonstrem 
maior capacidade e conhecimento da realidade que se pretende conhecer e realizar um caminho 
conjunto por um dos trajectos identificados no mapa. Neste processo, devem obter-se informações 
sobre a agricultura, o solo, a água e as práticas agrícolas, entre outros.

– Grupo especializado específico sobre processos e práticas agrícolas: deve ser estabelecido um 
diálogo aberto sobre a agricultura e os problemas enfrentados pelos agricultores. Deve ser realizada 
uma priorização por ordem de importância dos cultivos (para alimentação e para o mercado). Para tal, 
é possível desenvolver uma dinâmica muito simples adaptada ao público-alvo ao colocar os diferentes 
produtos (milho, soja…) e ao entregar a cada pessoa uma pedra para que a coloque no cultivo mais 
importante para a alimentação e o cultivo mais importante para o comércio dentro da sua produção e 
das suas possibilidades de produção. Uma vez que os cultivos sejam seleccionados deve-se dar início 
a um processo de levantamento de informações sobre as práticas agrícolas utilizadas.

– Inquérito aos produtores para confirmar as tipologias de produtores de acordo com o quadro 
de caracterização de beneficiários: este inquérito deve procurar a obtenção de dados de disposição 
e utilização de: rendimentos (tanto agrícolas como externos), a disposição e utilização das terras e da 
mão-de-obra familiar. 

Todas estas dinâmicas podem ser encontradas nos manuais de diagnóstico de sistemas agrários e no de 
diagnóstico rural participativo. 

1.2. CARACTERIZAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS

Dentro deste diagnóstico é fundamental a caracterização de beneficiários e de tipologias de agricultores na 
área e grupo de intervenção. Um destes erros mais comuns, aquando da identificação dos beneficiários e, por 
conseguinte, da definição estratégica para cada um dos tipos de beneficiários, é a falta de classificação dos 
mesmos e a unificação com base no conceito de pequeno produtor ou camponês de todos estes. 

A CODESPA desenvolveu um 
diagnóstico participativo através 

de dinâmicas adaptadas.
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Assim, é fundamental a realização de classificações dos diferentes tipos de produtores em função das 
características sociológicas familiares, da utilização dos recursos naturais, dos diferentes sistemas de cultivo, 
da capacidade de investimento e da capacidade de aquisição e, inclusive, da sofisticação agrícola e da utilização 
de tecnologia. Na verdade, de uma forma simplificada, devemos classificar os camponeses com base nos três 
factores económicos fundamentais:

1) Factor terra ou a gestão dos respectivos recursos naturais.
2) Factor capital ou respectiva capacidade económica e de investimento.
3) Factor trabalho ou a disponibilidade real de mão-de-obra. 

O objectivo de diferenciar todos estes factores é a criação de tipologias de beneficiários para poder conceber 
uma estratégia de intervenção determinada para cada uma. Para além disso, é necessário avaliar duas variáveis: 

(1) A resposta perante a inovação de cada um dos mesmos: Caso exista qualquer tipo de inovação, esta 
não pode ser experimentada em camponeses de subsistência por dois motivos: a minimização de 
riscos de vulnerabilidade e a resistência à mudança. 

(2) O fluxo de troca de trabalho e, por conseguinte, de conhecimentos dentro das diferentes tipologias 
de camponeses. Neste caso, os camponeses de subsistência trabalham como diaristas durante uma 
determinada época do ano nas terras dos camponeses com produções diversificadas. É possível que, 
para modificar os padrões de trabalho dos primeiros, seja mais eficaz trabalhar com estes últimos.

Na área de intervenção, com o apoio de estudos realizados pelo projecto TERRA da FAO, foram identificados 
quatro tipologias de produtores que, tal como se pode observar na seguinte tabela 6, num estado de sofisticação 
agro-pecuária de menor a maior, implicavam uma série de características e uma série de estratégias associadas 
às mesmas. A primeira tipologia consiste numa agricultura puramente de subsistência, sem diversificação e 
sem capacidade de investimento, até chegar à quarta tipologia em que os agricultores possuem uma agricultura 
diversificada com cultivos de rendimento e com uma capacidade de investimento superior.

Para além disso, estas tipologias podem 
ser encontradas, em maior ou menor 
medida, em todas as cooperativas 
onde se desenvolveu o projecto. Assim, 
é necessário identificar este tipo de 
produtores de forma separada para 
poder orientar as diferentes estratégias.

 Este processo de identificação foi 
realizado com base no esquema 
metodológico do Diagnóstico de Sistemas 
Agrários através da última ferramenta de 
inquéritos realizados aos camponeses, 
após uma modelização (identificação 
de tipologias) prévia que aprovou os 
resultados de todo o diagnóstico. 

Mercado de Alto Hama (Londiumbali – Huambo)
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TABELA 5. CARACTERIZAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS

TIPOLOGIA DE 
PRODUTORES

CARACTERÍSTICAS FAMILIARES 
(FACTOR TRABALHO)

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 
(FACTOR TERRA)

CAPITAL ECONÓMICO 
(FACTOR CAPITAL)

T1 Pequena exploração 
familiar de subsistência, 
em situação de alta 
vulnerabilidade

Famílias com baixa 
disponibilidade de mão-de-
obra: jovens recém-casados, 
viúvas, idosos, feridos de guerra. 
Diaristas

SAU20/activo familiar ≤ 0,45 ha. 
Terras arenosas de cultivo pluvial. 
Sem acesso a terras de irrigação 
ou extremadamente limitado

Muito limitado. Sem 
capacidade de 
investimento para a 
agricultura

T2 Pequena exploração 
familiar de subsistência, 
diversificada e com 
certa estabilidade

Disponibilidade de mão-de-obra 
média: a maioria das famílias 
com filhos

SAU/activo familiar ≤ 0,8 ha. 
Terras arenosas de cultivo pluvial, 
terras nas proximidades dos rios 
e algumas terras nas margens 
com acesso para irrigação 

Muito limitado, mas 
estável. Permite 
pequenos investimentos 
na agricultura (mão-de-
obra, fertilizante…)

T3 Exploração intermédia 
estável e diversificada, 
por vezes com certa 
especialização

Capacidade de contratação de 
mão-de-obra eventual: grandes 
famílias reconhecidas pela 
comunidade

SAU/activo familiar > 0,8 ha. 
Todo o tipo de terras, incluindo 
as de acesso para irrigação

Limitado. Permite a 
contratação ocasional 
e outros pequenos 
investimentos

T4 Exploração agrícola 
familiar diversificada e 
especializada.

Capacidade de contratação de 
mão-de-obra permanente:
grandes famílias com 
capacidade de aquisição

SAU/activo familiar > 2 ha com 
todo o tipo de terras

Estável e com 
capacidade de 
investimento tanto na 
produção como na 
comercialização 

Fonte: Elaboração própria

Assim, é fundamental ter muito claro de que tipologia de camponeses são os beneficiários directos do projecto 
e quais são os secundários. O presente projecto procurava melhorar a situação de vulnerabilidade alimentar 
dos camponeses t1 e t2, e fornecer aos agricultores sementes de qualidade que lhes permitissem aumentar 
a sua produção. Para tal, o projecto apoiou-se nas maiores capacidades técnicas e económicas dos t3 e t4 e 
promoveu, entre os mesmos, a criação de micronegócios de multiplicação de sementes de qualidade. 

Cooperativa Nova Esperança Tchihanha em Ngove, município de Caála (Huambo)

20 Superfície Agrícola Útil, sendo esta a superfície de terra produzida por um agricultor.
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A NECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO
DA ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO PARA CADA TIPO DE BENEFICIÁRIOS

O projecto pretendia promover a criação de negócios com os camponeses mais avançados para que se 
produzissem sementes a preços acessíveis pelos camponeses mais vulneráveis com o objectivo final de 
melhorarem as suas produções.

O problema foi identificado com a primeira colheita de sementes: a qualidade das sementes foi tão elevada 
que o respectivo preço ficou num ponto intermédio entre o preço da semente certificada e o preço do grão. No 
caso da soja, a semente chegou a custar 250 AKZ/kg (2,5 USD), preço ao qual os camponeses vulneráveis 
não conseguiam aceder uma vez que não possuíam rendimentos tão elevados. Pelo que foi possível analisar 
durante o primeiro ano através de uma simples amostra em relação às vendas das sementes, apenas se estava 
a beneficiar os camponeses mais favorecidos. A resposta, tal como será observado de forma mais detalhada 
na secção de desenvolvimento da oferta, foi dada com a instalação dos bancos de sementes para permitir que 
estes agricultores mais vulneráveis (t1-t2) pudessem aceder às sementes através de crédito em espécie21.

Isto é, através de um processo de caracterização e classificação dos beneficiários e da definição de estratégias 
adaptadas aos mesmos, conseguiu-se abastecer o mercado de sementes de forma viável para a capacidade 
de aquisição dos t2, t3 e t4 e estabelecer um sistema de crédito em espécie para abastecer as necessidades 
de sementes dos t1 – t2 sem necessidade de pagar em dinheiro, mas sim num esquema de devolução  
2x1 da semente facilitada. 

1.3.  DIAGNÓSTICO DA PROBLEMÁTICA CONCRETA EM RELAÇÃO ÀS SEMENTES

A partir deste momento, é necessário identificar se os problemas de segurança alimentar identificados na 
comunidade estão ligados à falta de qualidade das sementes ou a outros problemas. Para isso, considera-
se necessária a realização de uma série de actividades em que se encontrem incluídas as comunidades 
beneficiárias e que servirá para identificar a incidência directa das sementes na produção e nas práticas 
utilizadas para a selecção e conservação das mesmas:   

1. Um estudo comparativo e participativo da capacidade germinativa e produtiva entre as sementes 
locais utilizadas pelos camponeses vulneráveis e as importadas ou melhoradas que existem no 
mercado.

 No caso de dispor de tempo e capacidade suficiente, este estudo deveria ser acompanhado por 
uma análise de correlação entre a incidência da semente na produção num determinado número 
de campos com condições edafoclimáticas similares (com os mesmos tipos de solo, densidade de 
sementeira, condições de fertilização e trabalhos de manuseamento do cultivo). Esta análise serve para 
demonstrar a diferença em termos de germinação e produção das duas sementes e, por conseguinte, 
a capacidade de melhoria da produção através de uma mudança nas sementes. Tal como se pode 
observar no seguinte quadro, a diferença de produtividade no caso de estudo foi tão desproporcionada 
entre a utilização de umas sementes locais e das outras melhoradas, que seconsiderou suficiente 

APRENDIZAGEM CODESPA

21 Crédito com base no conceito de entrega de um factor de produção agrícola e devolução com base no produto entregue.
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para determinar que o factor determinante para a baixa produção era a inexistência de sementes de 
qualidade nas comunidades rurais isoladas de Huambo e Bié (ver Tabela 7. Comparação da produção 
com sementes locais produzidas sem protocolos e sementes locais de qualidade produzidas com 
protocolos através do projecto).

 Para além disso, tal como foi observado previamente, a intervenção nos meios de armazenamento 
dos grãos e, por conseguinte, das sementes foi considerada crucial. Foram realizados estudos 
comparativos entre os meios de armazenamento tradicionais (sacos de ráfia ou silos produzidos com 
base em tranças de folhas) e os propostos pela CODESPA (tambores metálicos reciclados com fecho 
hermético) (Quadro 2: comparação dos sistemas de armazenamento).

 Para considerar a pertinência de realizar um projecto de sementes com estas características, deveria 
ser considerada uma correlação entre as sementes e a melhoria na produção de, pelo menos,  
20% (tendo igualmente em consideração a incidência do preço das sementes no custo total da 
produção).

TABELA 6. COMPARAÇÃO DA PRODUÇÃO COM SEMENTES LOCAIS PRODUZIDAS SEM PROTOCOLOS E 

SEMENTES LOCAIS DE QUALIDADE PRODUZIDAS COM PROTOCOLOS ATRAVÉS DO PROJECTO

CAMPANHA AGRÍCOLA 2012/2013 COMPARAÇÃO NA PRODUÇÃO  
DE 1 HA DE SOJA COM DIFERENTES SEMENTES

Superfície 
cultivada

Sementes 
utilizadas

Plantas 
germinadas

Produção Resultado alimentar

Semente local 1 ha 30 kg 38.000 240 kg

Alta vulnerabilidade 
alimentar. Enorme gasto 
em aquisição de alimentos 
em temporadas de preços 
altor (período médio e 
sementeira)
Duração da colheita
< 3 meses

Semente produzida 
por Sementes do 
Planalto

1 ha 30 kg 78.000 1.400 kg

A família possui uma 
reserva alimentar que 
garante alimentos durante 
todo o ano e acesso ao 
mercado

Fonte: Elaboração própria
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TABLA 7. COMPARAÇÃO DE SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO

EXEMPLO REAL CAMPANHA AGRÍCOLA 2012/2013 COMPARATIVA ECONÓMICA  
DE UM HECTARE DE SOJA COM DIFERENTES SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO 

Produção 
de soja 

Consumo 
familiar 

Percas no 
armazenamento 

Quantidade 
vendida x preço 

Resultado 
económico 

Resultado 
alimentar 

Sem 
armazenamento 
(prática mais 
comum) 

600 kg

50 KG

Ao não dispor 
de sistemas de 
armazenamento 
a maior parte da 
produção vai ao 
mercado.

0 KG

550 X 70 AKZ

O preço de 
venda na época 
da colheita é o 
mais baixo de 
todo o ano pela 
abundância 
de produto no 
mercado 

38.500 AKZ 

Alta vulnerabilidade 
alimentar. Enorme 
gasto na aquisição 
de alimentos em 
épocas de preços 
altos (desde 
setembro até 
março) 

Armazenamento 
de três meses 
com silos 
tradicionais 

600 kg

100 KG

Ao não 
permeter estes 
sistemas longos 
períodos de 
conservação, 
não se 
armazenam 
grandes 
quantidades 

125 KG

Em três meses de 
armazenamento 
foram registadas 
percas de 125 
kg e podem se 
registar percas de 
até o 25% 

375 X 100 AKZ

O preço de 
venda a três 
meses da 
colheita foi100 
akz. 

37.500 AKZ 

A família dispõe 
pelo menos duma 
pequena reserva 
alimentar que não 
garante chegar aos 
meses de maior 
incidencia de niveis 
de insegurança 
alimentar (janeiro e 
fevereiro) 

Armazenamento 
de 9 meses com 
tambores da 
CODESPA

600 kg 

200 KG

Os tambores 
permitem 
armazenar  
durante todo 
o ano

0 KG

Em períodos de 9 
meses não se tem 
registado percas 

400 x 250 AKZ

O preço a partir 
de setembro 
(fase da 
sementeira) 
chegou aos 250 
akz.

100.000 AKZ 

A família dispõe 
de alimentos 
durante todo o ano, 
incluindo nos meses 
de maior incidencia 
de insegurança 
alimentar (janeiro e 
fevereiro). 

Fonte: Elaboração própria

2. Um estudo de mercado básico que permita analisar a disponibilidade e o acesso a sementes 
melhoradas nos mercados locais por parte dos camponeses vulneráveis na área de intervenção. Para 
realizar uma intervenção com base nesta metodologia deveria obter-se como resultado a falta de 
disponibilidade e de acesso a sementes (o que é o mesmo de não haver sementes no mercado e que, 
se houver, os preços serem demasiado elevados) por parte dos produtores locais. 

3. Um breve estudo comparativo sobre as práticas agrícolas para a manutenção e conservação de 
sementes. É necessário conhecer as práticas utilizadas para a produção, selecção e conservação 
de sementes por parte dos pequenos produtores e as possibilidades de melhoria que possam surgir 
nesse sentido em todas as fases durante o processo de produção. Neste estudo, deveria verificar-
se a existência de deficiências nas práticas utilizadas pelos camponeses no âmbito da produção, 
conservação e manutenção de sementes de grãos e, por conseguinte, um conjunto tecnológico de 
melhoria dessas práticas.
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PASSOS E FERRAMENTAS PARA O DIAGNÓSTICO

PASSO FERRAMENTA OBJECTIVO RESULTADO

1.1. Diagnóstico de 
Sistemas Agrários 
(DSA)

• Identificar o perfil agro-ecológico da 
região
• Identificar os sistemas agrários
• Identificar tipologias de camponeses
• Definir estratégias de melhoria
• Identificar as relações de troca de 
conhecimento entre as tipologias

• Perfil agro-ecológico concebido
• Quadro de tipologias e sistemas 
agrários
• Quadro de fluxos de troca de 
conhecimentos
• Quadro de problemas e estratégias  
de intervenção 

Estudo de fontes 
secundárias

• Obter dados agro-ecológicos
• Começar a definição dos sistemas 
agrários

Grupos 
especializados para 
identificação de 
problemas

• Identificar os problemas e as possíveis 
soluções da comunidade
• Apoiar o perfil agro-ecológico
• Identificar os cultivos prioritários

• Árvore de problemas e soluções
• Mapa de recursos da comunidade
• Identificar os cultivos prioritários

Diagrama de Venn • Identificar os actores, as suas relações 
e a intensidade das mesmas

• Sociograma dos actores que intervêm 
na comunidade

Transecto • Definir o perfil agro-ecológico
• Comparar a visão do facilitador da 
comunidade com o mapa realizado pelos 
beneficiários

• Perfil agro-ecológico da comunidade

1.2. Caracterização 
dos beneficiários

Inquérito aos 
produtores

• Identificar tipologias de produtores • Quadro de caracterização dos 
beneficiários

1.3. Identificação 
da problemática de 
sementes

• Identificar a problemática das 
sementes utilizadas e o seu factor de 
incidência na produção
• Identificar as possibilidades de 
melhoria neste sentido

• Quadro comparativo de práticas de 
manutenção e conservação de sementes
• Lista de factores condicionantes do 
mercado

Estudo comparativo 
e participativo de 
sementes

• Identificar as capacidades germinativas 
e produtivas das sementes

• Taxa de germinação das sementes em 
condições de campo

Estudo de mercado 
de sementes

• Identificar as carências de mercado em 
torno das sementes
• Identificar as dinâmicas de mercado 
(formal ou informal) das sementes

• Tabelas de preços de sementes
• Lista de pontos de vendas de 
sementes

Estudo de práticas 
agrícolas para a 
manutenção e 
conservação de 
sementes

• Identificar as práticas agrícolas 
tradicionais para a gestão das sementes
• Identificar as propostas de melhoria 
das práticas agrícolas para a melhoria da 
qualidade das sementes 

• Quadro comparativo de práticas por 
fases agrícolas e propostas de melhoria 
em cada fase 
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FASE 2. A IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA DE BAIXO CUSTO

Para a identificação de uma tecnologia de baixo custo que possa resolver os problemas de acesso a sementes 
por parte de pequenos produtores (t1 e t2), devem ser analisadas três questões fundamentais: 

(1) a verificação técnica da tecnologia
(2) a validação social ou antropológica
(3) a validação económica  

Para tal, é necessário ter em consideração, em cada um destes três aspectos, o ponto de vista da oferta e da 
procura. Caso não se consiga que exista, nos três passos, um ponto de equilíbrio de viabilidade económica, 
tanto para o fornecedor como para o comprador, o projecto de desenvolvimento do mercado de sementes não 
irá prosperar.

Por outro lado, é igualmente importante ter em consideração os factores específicos do mercado de 
sementes em Angola anteriormente especificados no contexto. Esta metodologia destina-se à identificação 
e ao desenvolvimento de sementes que possam satisfazer a procura dos campesinos de baixos recursos 
nas áreas rurais, com o qual não se pretende multiplicar as sementes certificadas, 
mas sim melhorar as sementes do mercado informal e oferecer uma alternativa 
intermédia, entre a formal e a informal; a semente de Qualidade Declarada.

A CODESPA a mostrar aos integrantes da Cooperativa de Talamangolo em Andulo (Bié) a pesagem das sementes
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2.1. PROCESSO DE VERIFICAÇÃO TÉCNICA 

A primeira das fases é, neste caso, uma das mais complicadas: a validação técnica. Nesta metodologia procura-
se a identificação de sementes que, por um lado, apresentem capacidades de germinação, pureza e limpeza 
superiores a 80% e que, por outro, permitam um aumento de capacidade de produção de 20% em relação às 
sementes utilizadas pelos camponeses. Para tal, deve ser realizada uma fase de investigação em conjunto com 
um Instituto de Investigação do país e/ou através de experimentação no campo.

Uma vez que sejam identificados os cultivos com os quais se irá trabalhar (milho, feijão, soja, etc.) através dos 
grupos especializados realizados durante a fase de diagnóstico descrita anteriormente, deve ser executada 
uma análise das variedades existentes no mercado para poder escolher as variedades que serão estudadas. 
Recomenda-se a realização de um teste de germinação de todas as variedades e experiências em conjunto 
com um instituto de investigação especializado que possa validar as sementes que melhor se adaptem às 
necessidades e às capacidades dos produtores locais (ferramenta: estudo de variedades de sementes). Para 
tal, deverão considerar-se os quatro critérios básicos de qualidade das sementes: 

– Qualidade física: homogeneidade, aparência física de tamanho, cor e forma, limpeza e integridade das 
sementes.

– Qualidade fisiológica: capacidade germinativa e vigor.
– Qualidade genética: pureza e adaptação ao terreno, clima e resistência a pragas e doenças.
– Qualidade fitossanitária: inexistência de doenças de transmissão e ausência de pragas.
 

2.2. PROCESSO DE VALIDAÇÃO SOCIAL ADAPTADA À BASE DA PIRÂMIDE

Os critérios de verificação técnica devem ser completados com a adaptação da utilização destas sementes 
às condições e capacidades de manuseamento dos camponeses. Isto é, é necessário adaptar a utilização das 
sementes ao sistema de produção dos pequenos produtores, que costuma consistir numa baixa disponibilidade 
de mão-de-obra, escassa utilização de tecnologia, recursos hídricos incertos e escassa fertilização, entre 
outros. Para tal, é necessário que as sementes respondam aos critérios descritos na seguinte tabela tanto 
em relação à oferta (por parte dos pequenos produtores que multipliquem esta semente), como em relação à 
procura (por parte dos pequenos produtores que adquiram essas sementes). 

TABELA 8. CRITÉRIOS TÉCNICOS AOS QUAIS AS SEMENTES DEVEM RESPONDER TANTO PELO LADO DA 

OFERTA COMO PELO LADO DA PROCURA

OFERTA PROCURA

Alta capacidade de adaptação ao stress provocado por falta ou 
abundância de água

Alta capacidad germinativa: >80%

Baixa exigência de fertilização Alta pureza: >80%

Adaptação à zona e testadas nas condições edafoclimáticas do 
ambiente dos pequenos produtores

Alta limpeza: > 80%

Baixa incidência de pragas Baixa necessidade de fertilização

Fonte: Elaboração própria
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Este segundo passo é fundamental no desenvolvimento de novos produtos para a Base da Pirâmide. Neste 
caso, sendo as sementes um produto massificado entre os futuros clientes, não é necessário um estudo de 
percepção do produto. No entanto, é importante no processo de diagnóstico identificar as variedades de 
sementes mais valorizadas pelo mercado e pelos consumidores, uma vez que podem surgir variedades que 
não são aceites no mercado devido à sua cor, forma ou sabor. 

Necessidade de validação em contraste com as condições de cultivo de pequenos produtores

Embora existam variedades com uma boa aceitação no mercado, como é o caso do cultivo do “feijão 
manteiga”, é necessário realizar sempre testes prévios de adaptação às condições de cultivo dos 
multiplicadores ou pequenos produtores.

A experiência no processo de cultivo para esta variedade não funcionou na maioria dos casos em que se 
procedeu à multiplicação, por excesso ou escassez de chuva, por pragas, por sementeira tardia ou precoce, 
ou outros motivos diferentes.

A aprendizagem foi que, embora fosse uma variedade aceite, era um cultivo extremamente sensível 
e apresentava sérias dificuldades para a multiplicação ao nível dos pequenos produtores e, como 
consequência, decidiu-se experimentar em diferentes campos de cultivo com produtores de maior nível 
para tentar extrair aprendizagens para anos futuros. 

2.3. PROCESSO DE VALIDAÇÃO ECONÓMICA 

Neste passo, é necessário validar os aspectos económicos do modelo de desenvolvimento de mercados rurais, 
garantindo a rentabilidade obtida pelos produtores de sementes ou multiplicadores, assim como a capacidade 
dos agricultores acederem às mesmas ao preço de mercado.

Pelo lado da oferta, é necessário desenvolver um plano de viabilidade económica e um plano de negócios para 
os multiplicadores de sementes com base numa estratégia de fixação de preços das sementes. A forma mais 
comum é estabelecer um preço intermédio entre os preços das sementes certificadas e os das sementes do 
mercado informal como base para o modelo económico.

Para além disso, é importante ter em consideração a escalabilidade do produto. Para que uma tecnologia de 
baixo custo possa ser rentável para os fornecedores, deve existir uma procura potencial muito elevada. Estes 
mercados rurais sobre tecnologias de baixo custo são mercados de volume, onde cada produto tem uma 
margem muito baixa, o que faz com que seja necessária a venda de uma quantidade elevada do produto.

 

APRENDIZAGEM CODESPA
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Assim, é importante que esta escalabilidade do produto seja igualmente contemplada desde ambos os pontos 
de vista: oferta e procura. O produto tem de ser produzido por um número considerável de multiplicadores 
para poder assim criar condições de competência que obriguem uma fixação do preço em baixa. No caso 
das sementes de qualidade declarada, é um produto perfeitamente escalável tanto para a procura (com um 
aumento na produção, segue-se um aumento na compra de sementes) como para a oferta (com um aumento 
da procura, segue-se um aumento dos produtores).

Para satisfazer os critérios económicos pelo lado da procura, é necessário que as sementes respondam 
principalmente aos seguintes critérios:   

1. Acessibilidade: o principal problema que este projecto deve resolver é o de não existir disponibilidade 
de sementes de qualidade nas áreas rurais. Isto é, os camponeses da área de intervenção não têm a 
possibilidade de comprar sementes de qualidade para melhorar as condições dos respectivos cultivos 
nos mercados que frequentam. Por isso é estritamente necessário que as sementes estejam à venda 
na denominada “última milha”, o que é o mesmo que um ponto acessível para os pequenos produtores 
das zonas rurais.

2. Exequibilidade: outro problema para desenvolver este mercado é tornar um produto exequível para 
os consumidores a que se pretende chegar (t1-t2). A exequibilidade de um produto não depende 
unicamente do seu preço, mas sim da capacidade de compra que o potencial cliente do mesmo 
possui, assim como dos meios de financiamento aos quais pode aceder para a aquisição do mesmo.

 Por esse motivo, é necessário comparar os dados levantados na fase de identificação sobre a 
capacidade de investimento de cada tipologia de produtor e poder assim facilitar os mecanismos que 
permitam a estes aceder às sementes produzidas no âmbito deste projecto.

Manuel a analisar o funcionamento do moinho para o processamento do milho
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Mais uma vez, é necessário confirmar que a tecnologia responde aos critérios económicos básicos tanto em 
relação aos fornecedores como aos compradores:

TABELA 9. CRITÉRIOS ECONÓMICOS PARA FORNECEDORES E COMPRADORES

OFERTA PROCURA

Escalabilidade do produto. Mercado de volume Acessibilidade e proximidade ao cliente final

Rentabilidade económica com base num plano de viabilidade
Exequibilidade com base no preço e em mecanismos de 
aquisição e/ou financiamento

Estratégia de fixação de preços intermédia entre a semente 
certificada e o grão informal

Fonte: Elaboração própria

PASSOS E FERRAMENTAS PARA A IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA

PASSO FERRAMENTA OBJECTIVO RESULTADO

2.1. Verificação 
Técnica

Ficha de 
experimentação de 
cultivos

Esta ficha pretende sistematizar os 
processos de experimentação e 
validação com diferentes sementes. 
Nesta devem ser registadas 
as diferentes experiências e os 
respectivos resultados em campo 
(estudos de variedades, densidades, 
fertilização, fotossensibilidade…)

O resultado após a utilização desta 
ferramenta deveria ser a identificação 
de variedades de sementes 
adaptadas às condições de produção 
dos camponeses

2.2. Validação 
Social adaptada à 
base da pirâmide

Testes de sementes 
em campo com 
produtores

Testar a adequação da semente e os 
respectivos métodos de cultivo às 
possibilidades do grupo alvo

Validação da adaptabilidade da 
semente e do respectivo processo de 
cultivo à capacidade local

2.3. Verificação 
Económica

Plano de negócio 
de multiplicação de 
sementes

Analisar os custos e rendimentos de 
um negócio de multiplicação com 
pequenos produtores

Análise de rentabilidade do negócio 
de multiplicação para os pequenos 
produtores
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Mulheres da Cooperativa Katapi localizada em Katabola (Bié), a cantar e dançar
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FASE 3. DESENVOLVIMENTO DA OFERTA

3.1. IDENTIFICAÇÃO DE COOPERATIVAS E MULTIPLICADORES DE SEMENTES

a) Identificação das cooperativas

Um dos passos indispensáveis para iniciar o projecto é a identificação das associações e cooperativas agro-
pecuárias com as quais se irá trabalhar. É fundamental identificar cooperativas agro-pecuárias que cumpram 
os critérios mínimos de unidade, coesão e tamanho que permitam a optimização dos recursos disponíveis para 
o projecto.

No caso da intervenção da CODESPA em Angola serão considerados os seguintes de acordo com o ambiente 
e os meios para o projecto: 

1. Número superior a 50 membros.
2. A maioria dos produtores deve ser classificada como t1-t2 (pelo menos 60%).
3. Acessível em termos logísticos para os implementadores do projecto.
4. Estrutura organizativa e de gestão mínima que permita estabelecer um contacto contínuo e uma 

gestão dos processos do projecto.
5. O factor de legalização da associação ou das cooperativas não implicou qualquer factor diferencial 

para este tipo de projecto em Angola. 

Aldeia de Chikelo no Bailundo (Huambo
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Estes critérios ou semelhantes podem, por vezes, implicar um obstáculo para a participação das mulheres nos 
projectos. Por isso é necessário identificar estas limitações e propor soluções que permitam a participação das 
mulheres na produção de sementes, neste caso e na criação de micronegócios. Uma medida é a promoção da 
produção de sementes através do agrupamento de mulheres em parcelas individuais ou, de forma colectiva, 
em parcelas comunitárias.

Quanto mais se conheçam as cooperativas, melhor será o trabalho que posteriormente seja desenvolvido com 
as mesmas. Para isso, recomenda-se a utilização da ferramenta de análise das cooperativas.

Um dos problemas que se podem encontrar aquando da identificação de cooperativas é a grande influência que 
existe por parte das autoridades locais em algumas zonas, para que se escolham determinadas cooperativas 
por interesses pessoais (escolha de familiares, pessoas próximas, etc.).

Normalmente, no processo de identificação de cooperativas, a primeira fonte de informações é a lista de 
associações e cooperativas dos serviços de extensão agro-pecuária. Para além disso, estes mesmos serviços 
podem ser de grande ajuda para esta fase de identificação, mas é fundamental um processo de identificação 
da informação com base noutros actores do meio (ONG, Organizações de Base Comunitária, etc.) aquando 
da selecção das cooperativas.

Outro problema habitual é que, em muitos países, as cooperativas estão criadas de facto, mas não têm um 
funcionamento real. Para além disso, muitas delas são criadas com base no conceito de aldeia, de organização 
social e não com uma base produtiva ou empresarial22. Para além disso, na prática, muitas das cooperativas 
não prestam serviços aos membros e, por isso, sofrem um processo de ilegitimidade que pode conduzir as 
mesmas ao desaparecimento. Nestes casos, é possível promover a utilização de terras de produção colectivas 
como meio para conseguir a coesão, tal como explicado em seguida.

Através das escolas de campo, a CODESPA proporciona capacitação sobre o leite de soja

22 Ver publicação “Lecciones aprendidas y orientaciones en el apoyo a microempresas asociativas rurales y cooperativas en contextos de pobreza”, 
CODESPA 2012. Transferir aqui.
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AS LAVRAS COMUNITÁRIAS COMO MECANISMO DE COESÃO GRUPAL  
NO INTERIOR DAS ASSOCIAÇÕES OU COOPERATIVAS.  
A EXPERIÊNCIA DA CODESPA EM ANGOLA

Um dos grandes problemas identificados pela CODESPA em Angola no momento de trabalhar com as 
cooperativas era a falta de coesão e de estrutura organizativa. A maioria destas tinha sido criada ao abrigo 
de programas governamentais ou sob o apoio de ONGDs, mas não tinha um sentido económico e este 
aspecto não tinha sido potencializado através destes programas.

A maioria das cooperativas não tinha uma motivação produtiva, mas tinha sido criada em torno da aldeia ou 
do conceito de família extensa. Para além disso, muitos dos seus membros tinham iniciado um processo 
de desarticulação devido à falta de serviços prestados pelas cooperativas.

Neste contexto e como fase de início do projecto da CODESPA, foi proposta a utilização das terras 
comunitárias para o cultivo com fins colectivos (desde que tal fosse um costume previamente existente 
e no seio da comunidade rural), o que constituiu uma ferramenta bastante útil para quatro objectivos, 
principalmente: 

1. A promoção da coesão do grupo associativo ou cooperativo

2. A melhoria das práticas agrícolas de determinados cultivos, da produção de sementes e para a troca de 
conhecimentos entre diferentes tipologias de produtores através da metodologia da escola de campo.

3. O aumento do volume de sementes após uma primeira fase de multiplicação no campo comunitário e, 
por conseguinte, um início muito mais incentivador para os bancos de sementes a nível comunitário.

4. O aumento de reservas alimentares e obtenção de benefícios para projectos comunitários.

Esta prática serviu para criar as bases para a implementação do projecto num contexto muito mais idóneo 
e com uma motivação muito maior por parte dos beneficiários.

No entanto, é necessário realçar que, ao nível da rentabilidade, os campos de cultivo comunitários 
manifestaram não ser muito rentáveis em relação a parcelas com propriedade particular devido ao controlo 
escasso exercido sobre a terra e, principalmente, à quantidade de mão-de-obra utilizada.

b) Identificação de multiplicadores de sementes

O seguinte passo é identificar os multiplicadores. Tal como referido anteriormente, os multiplicadores devem 
ser produtores t3-t4, isto é, camponeses com maiores capacidades de investimento, de adopção tecnológica 
e maiores conhecimentos. Não nos devemos esquecer que aquilo que estes produtores estão a empreender 
é um pequeno negócio e isto requer determinadas capacidades para o respectivo funcionamento. Para além 
disso, a multiplicação de sementes é um processo complexo, que implica uma dedicação de tempo e trabalho 
muito mais intensiva, tanto em termos de capital como de mão-de-obra, do que a produção de grãos. 

APRENDIZAGEM CODESPA
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Um dos desafios enfrentados pelo projecto é a transformação do produtor de grãos em produtor de sementes. 
Nas comunidades rurais não existe consciência das diferenças entre a semente e o grão e, por conseguinte, 
das diferenças na produção. Normalmente, para o pequeno produtor, a semente é “o melhor grão”. No entanto, 
este projecto promove um cultivo diferenciado entre os produtores, uma conservação diferente e um processo 
de valorização e diferenciação da semente.

Assim, na selecção de multiplicadores, é necessário ter em consideração o factor de inovação em relação ao 
risco. Quanto mais vulnerável seja a situação do produtor, menos estará disponível para a adopção de novos 
cultivos, novas práticas e novas tecnologias. Devem ser produtores que possam gerir o risco de fracassar e 
que este fracasso não os coloque numa situação de vulnerabilidade alimentar superior. Por conseguinte, os 
produtores t1-t2 não são propícios para inovar uma vez que não se podem expor ao risco.

Por fim, neste caso, produziu-se uma transferência de conhecimento entre os t-3 e os t1-t2, que trabalham 
normalmente como diaristas com os primeiros e, por conseguinte, podem adaptar posteriormente as práticas 
utilizadas pelos t-3.  

AVERSÃO AO RISCO E ADAPTAÇÃO
DE INOVAÇÕES DE PEQUENOS PRODUTORES COM O CULTIVO DE SOJA

O primeiro projecto realizado em Angola de introdução e melhoria do cultivo de soja foi executado com 
base numa caracterização muito simples dos beneficiários: apenas se diferenciou entre multiplicadores 
e camponeses. Para os multiplicadores, foi adaptada uma estratégia para multiplicar sementes com um 
pacote tecnológico específico e aos camponeses apenas se exigia que cultivassem a soja de acordo com 
umas práticas mínimas.

Os resultados para os multiplicadores foram mais do que aceitáveis com uma resposta muito positiva e 
melhorias de produtividade superiores a 50%. No entanto, os camponeses tiveram uma resolução muito 
diferente. Alguns conseguiram cultivar a soja e outros simplesmente a abandonaram. Quando foi realizada 
uma reflexão sobre o motivo pelo qual isto aconteceu, havia um padrão que se repetia nos que tinham 
fracassado: todos se podiam qualificar como t1. Estes produtores, quando chegaram as temporadas de 
maior exigência de trabalho (fertilização, limpeza de ervas, etc.), tomaram a decisão de continuar com o 
cultivo de milho em vez do de soja. O motivo era muito simples; a soja criava incerteza, ao contrário do 
cultivo de milho que lhes dava segurança por terem a experiência de o cultivar durante vários anos.

No ano seguinte, quando os t1 verificaram os resultados positivos dos outros produtores (t2 e t3, ou 
multiplicadores), muitos t1 adoptaram a soja através dos bancos de sementes e conseguiram produzir 
a mesma com sucesso. O que demonstra que há produtores com maior aversão ao risco devido à sua 
vulnerabilidade, mas nem por isso deixam de adoptar práticas de sucesso quando podem verificar o 
respectivo impacto noutros produtores. 

Os incentivos que existem para a promoção dos multiplicadores são os benefícios económicos que estes 
possam obter com base na venda das sementes produzidas. Para tal, é importante que, na fase de identificação 
da tecnologia, se tenham realizado estudos de viabilidade que garantam a rentabilidade do negócio de 
multiplicação com base nos factores de produção dos produtores. 

APRENDIZAGEM CODESPA
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No processo de identificação dos multiplicadores, é importante a participação tanto da cooperativa como 
da ONGD, uma vez que isto irá condicionar totalmente o resultado do projecto (uma falha na escolha dos 
multiplicadores irá provocar uma multiplicação deficiente). Para além disso, no caso de depender unicamente 
das lideranças das cooperativas, descobrir-se-á que os multiplicadores serão sempre pessoas próximas das 
mesmas. 

TABELA 10. CRITÉRIOS DESENVOLVIDOS PELA CODESPA PARA A ESCOLHA DOS MULTIPLICADORES DE 

SEMENTES EM ANGOLA

CRITÉRIO TESTES E INDICADORES

Honestidade e compromisso – Pertença à cooperativa e aprovação da directiva e das autoridades tradicionais.

– Desempenho durante o ano anterior no caso de já ter sido um multiplicador ou a 
participação nas lavras comunitárias.

– Participação nas formações prévias ou actividades de indução que se realizam 
durante o período de diagnóstico no estudo participativo das sementes (se não 
participar nas actividades iniciais, não poderá ser multiplicador).

Capacidades técnicas do cultivo – Experiências prévias no cultivo que será multiplicado ao visualizar os campos no 
processo de cultivo do produtor. Através de um teste de conhecimentos sobre a 
produção e conservação de sementes, que se pode realizar de duas formas: com 
a utilização de entrevistadores que recolham as respostas dos camponeses, ou 
com a metodologia participativa ao tentar representar a opinião da maioria.

Fácil acesso logístico – Disposição de parcelas relativamente próximas e acessíveis em termos logísticos 
para o projecto uma vez que uma dispersão elevada complica a execução do 
mesmo.

– No caso de Angola e devido à enorme distância que era necessário percorrer 
para chegar às sedes das cooperativas, foram considerados 15 minutos de 
deslocamento máximo desde a sede da cooperativa. Este factor deve adaptar-se 
às realidades de cada contexto.

Capacidade de investimento – Demonstrar a capacidade para a compra de fertilizantes e de dois tambores ao 
adiantar 50% do valor total antes de começar o cultivo de sementes com cada 
beneficiário.

– No caso de Angola, o custo de investimento necessário encontra-se em torno 
dos 150 EUR.

Independência económica do 
micronegócio de multiplicação de 
sementes e sustentabilidade alimentar 
independente do mesmo

– Diversificação agro-pecuária de cultivos de rendimento (batata, feijão em grande 
quantidade, hortaliças, etc.).

Fonte: Elaboração própria

No início do projecto, a superfície máxima de cultivo para a produção de sementes foi de entre 0,25 ha e  
0,5 ha. Para além disso, não foi atribuído mais de um cultivo por multiplicador.
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3.2. AQUISIÇÃO E ENTREGA DE SEMENTES

O sucesso da intervenção tem como base a utilização de sementes certificadas e de qualidade. A CODESPA 
adquiriu estas sementes e injectou as mesmas nos bancos de sementes das cooperativas. A aquisição das 
sementes pode ser realizada a partir de um importador, de um produtor local de sementes certificadas, ou de 
um instituto de investigação de referência na zona de intervenção que tenha desenvolvido um processo estrito 
de multiplicação de sementes.

A qualidade das sementes adquiridas deve ser garantida, ao testar as mesmas previamente na fase de 
identificação. Para tal, deve-se obter a folha de certificação das sementes, que indique a variedade e as 
percentagens desagregadas de germinação, pureza e limpeza.

Recomenda-se recorrer a uma amostragem aleatória dos sacos adquiridos (pelo menos 1/10 sacos) para verificar 
visualmente a qualidade das sementes e garantir que não existem danos, doenças ou pragas nas sementes.

Por fim, recomenda-se recorrer, uma vez que as sementes sejam adquiridas, a uma amostragem significativa 
de teste de germinação com cada variedade adquirida (ferramenta teste de germinação).

Para a entrega das sementes aos multiplicadores, celebra-se um contrato de crédito em espécie aos bancos 
de sementes, que serão analisados na secção de instalação de bancos de sementes. O tipo de devolução 
pode ser estabelecido com base no acordo com a comunidade, uma vez que com uma abordagem mais 
assistencialista se poderia justificar que as sementes introduzidas na cooperativa são um “bem de uso público” 
e, por conseguinte, poderia considerar-se que as devoluções poderiam simplesmente aumentar o volume de 
sementes dos bancos.

3.3. O PROCESSO DE CULTIVO

3.3.1. Instalação de escolas de campo de multiplicação de sementes em terras comunitárias

O processo de cultivo é a base para o sucesso do projecto e é o que contribui com um valor acrescentado 
diferencial tanto aos micronegócios de multiplicação de sementes como aos pequenos produtores que as 
adquirem nos bancos de sementes ou através do mercado.

O projecto começou com a sensibilização em relação ao facto de a produção de sementes implicar um 
processo de cultivo diferenciado da produção de grãos e requer um processo de valorização e diferenciação 
das sementes.

O primeiro passo que se deve dar é a criação de uma parcela demonstrativa onde se desenvolveram as 
formações e onde se realizaram as práticas, isto é, onde se instalou uma escola de campo de multiplicação 
de sementes. Esta parcela pode ser a parcela de um dos multiplicadores, no caso de se considerar que a sua 
localização é a adequada para o resto; uma parcela de teste num lugar idóneo; ou uma parcela comunitária 
onde os multiplicadores (e inclusive outros membros da cooperativa) trabalhem para multiplicar sementes e 
aumentar o volume do banco de sementes, tal como especificado em seguida.

A base para escolher uma ou outra alternativa é a que mais convenha em termos logísticos tanto para os 
multiplicadores como para a ONGD implementadora e responda aos interesses da própria cooperativa e 
objectivos da intervenção. Caso se pretenda aumentar substancialmente o volume de sementes para poder 
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beneficiar, numa primeira fase, muitos camponeses, a opção de uma parcela comunitária poderia ser a mais 
adequada. Neste caso é importante ter em consideração as seguintes recomendações:

• A parcela comunitária deve ser cedida por toda a comunidade e, por conseguinte, deve existir a autorização 
do líder tradicional. As terras particulares geram interesses particulares. Ocorreram situações de terras 
cedidas por membros particulares que, ao observar as colheitas, exigiram ficar com as mesmas.

• As normas de trabalho na parcela comunitária e os mecanismos punitivos pela não assistência devem ser 
estabelecidos de forma participativa.

• O destino da produção da parcela e, no caso de se usar para o mercado, o destino dos fundos obtidos 
devem ser estabelecidos de forma participativa e previamente.

• Deve ser designada uma pessoa encarregada de gerir a parcela comunitária que anote as assistências e 
gira a assistência técnica na parcela.

• O trabalho nas fases de maior procura de mão-de-obra deve ser planificado desde o início da produção. 
Caso contrário, as terras comunitárias podem ficar abandonadas nestas fases.

Para além disso, preenche-se uma Ficha de instalação de uma escola de campo (ferramenta Ficha de escola 
de campo) na qual se inscrevem os multiplicadores participantes, o respectivo dia semanal de trabalho (pode 
ser semanal, quinzenal ou ocasional de acordo com a planificação que o projecto considere oportuno e de 

acordo com a disponibilidade de tempo dos camponeses). Recomenda-se, pelo 
menos, uma prática a cada duas semanas para poder acompanhar o processo 

de cultivo de sementes.

Escuela de campo desarrollada por el equipo de CODESPA
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A FALTA DE TEMPO;  
UMA VARIÁVEL EXTREMAMENTE IMPORTANTE 

Uma questão fundamental para o trabalho em comunidades rurais é a utilização do tempo dos camponeses. 
Em Angola há dois factores limitadores da agricultura: o capital para investir e a disponibilidade da mão-
de-obra. Com falta de capital, a mão-de-obra é o factor determinante da produtividade. Na agricultura 
familiar, a mão-de-obra é o agregado familiar que tem, para além da agricultura, muitas outras actividades 
que satisfazer. Dependendo da tipologia de agricultores, estes dispõem de mais ou menos mão-de-obra e 
de mais ou menos tempo disponível para a agricultura.

Um projecto de desenvolvimento, por princípios, nunca deve exigir a um camponês vulnerável tempo 
sem um retorno claro do investimento deste tempo. Quanto mais vulnerável for um produtor, menos 
disponibilidade de tempo terá, devendo-se por isso procurar sempre os incentivos necessários para que 
disponha de tempo para o projecto. Um dia de trabalho por semana já é uma grande exigência para um 
camponês, caso este tempo se encontre desvinculado da sua actividade de subsistência. Não é o caso se 
essa actividade tiver uma incidência directa na sua segurança alimentar.

Um exemplo disso encontra-se na cooperativa Katapi de Katabola, que cultiva lavras comunitárias com a 
exigência de que cada família disponha de uma pessoa para as trabalhar um dia por semana. No entanto, 
toda a produção obtida dessas lavras é utilizada para fornecer os respectivos membros durante os meses 
de maior incidência de insegurança alimentar.

Por outro lado, é importante destacar a adaptação destes tempos não só à disponibilidade de horas por 
parte dos produtores, mas também à distribuição destas ao longo do dia. Este factor tem uma incidência 
directa especialmente no trabalho das mulheres e deve-se ter em consideração a disponibilidade de horário 
das mulheres para poder promover a participação das mesmas nas actividades. Realizar formações fora do 
local de trabalho das mulheres implica um problema praticamente intransponível para a mulher rural, uma 
vez que esta tem uma carga de trabalho doméstico que dificilmente pode evitar. 

No final deste processo formativo, podem ser gerados dois tipos de actores que produzem sementes:

• Os multiplicadores
• A própria cooperativa que decida produzir sementes em terras comunitárias

Ambos os actores irão armazenar as respectivas sementes nos bancos de sementes nas comunidades, tal 
como será observado mais à frente. 

3.3.2. Desenvolvimento de protocolos técnicos: cinco fases que garantem a qualidade

Uma vez que a parcela demonstrativa esteja criada, deve ter-se bem claro o processo de cultivo para a 
multiplicação de sementes. Para isso, a CODESPA criou uma série de protocolos técnicos (para a batata, 
milho, soja e feijão) que reúnem todos os pontos necessários e as diferentes fases para os processos cultivo 
de sementes com pequenos produtores (ferramenta manuais CODESPA: protocolo técnico para o cultivo de 
milho, protocolo técnico para o cultivo de batata e protocolos técnicos para o cultivo de soja e feijão)

Estes protocolos técnicos não são inamovíveis, devendo ser ferramentas dinâmicas sobre as quais se incluem 
todas as aprendizagens dos processos de cultivo com o fim de adequar o cultivo de sementes o mais possível 
aos pequenos produtores com os quais se trabalha. Para além disso, é necessário ter em conta todas as 
considerações de contexto indicadas previamente que coincidam com a criação destes protocolos.

APRENDIZAGEM CODESPA
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Por outro lado, é importante estabelecer, para cada cultivo e região em que implemente o cultivo, uma 
calendarização de actividades que seja acordada com os multiplicadores e que surja de um processo de 
diálogo com os mesmos. Este calendário estará condicionado por: 

• Temporadas e períodos de chuvas
• Períodos de sementeira dos cultivos
• Fotossensibilidade das plantas
• Duração dos cultivos
• Processo de colheita e secagem dos frutos

Outro conceito importante que deve ser entendido nesta metodologia é a gestão das diferentes sementes e 
a utilização das mesmas. Para tal, foi criado um sistema de classificação que permite entender a natureza das 
sementes de acordo com a qualidade que estas possuem e que se encontra resumido no seguinte quadro.

Tal como se pode observar, a semente S0 é aquela que é adquirida directamente do fornecedor formal de 
sementes (loja ou instituto de investigação) e é uma semente certificada. Pode-se dizer que é a nossa semente 
base. Esta semente desaparece no momento em que se cultiva pelos multiplicadores e nunca será obtida uma 
qualidade semelhante apesar da implementação do protocolo técnico desenvolvido, uma vez que estas são 
fruto de uma multiplicação com meios extremamente avançados para a realidade dos camponeses, realizada 
por Institutos de Investigação ou grandes explorações comerciais.

Após a implementação deste protocolo técnico, foram obtidos dois tipos de sementes: as S1, fruto da selecção 
positiva de plantas efectuada pelos multiplicadores, utilizadas na próxima colheita para a multiplicação de 
sementes; e a S2 que é a semente fruto do resto de plantas dos multiplicadores e que serve para a produção de 
grãos. Toda a semente utilizada para produção de grãos resulta na S3: que no sistema proposto é equivalente 
ao grão e que não cumpre as exigências de qualidade auto-impostas pelo projecto.

TABELA 11. DENOMINAÇÃO DAS DIFERENTES SEMENTES PRODUZIDAS DENTRO DO PROJECTO 

ACTORES S0 S1 S2 S3

I FASE 

Multiplicadores Origem: semente 
certificada

Origem: selecção 
positiva dos 
multiplicadores

Destino: banco de 
sementes e reserva 
pessoal

Origem: resto da 
produção de sementes 
dos multiplicadores

Destino: Mercado 
após controlo de 
qualidade

Camponeses Origem: banco de 
sementes

Destino: grão para 
venda

Campo de 
produção em terras 
comunitárias 

Origem: semente 
certificada

Origem: selecção 
positiva da produção 
comunitária

Destino: banco de 
sementes e novas 
lavras comunitárias 

Origem: o resto da 
produção da lavra 
comunitária

Destino: banco de 
sementes e mercado

Fonte. Elaboração própria
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Como cada cultivo exige um tratamento relativamente diferente, não se entrará em todas as fases de cultivo 
para cada um deles. No entanto, convém desenvolver as cinco fases principais que diferenciam os métodos 
utilizados neste projecto e que implicam um aumento notável da qualidade das sementes para os pequenos 
produtores e representam a base do processo de multiplicação:

1. Utilização de sementes certificadas

 A base para todo o projecto é, sem dúvida, a utilização de sementes melhoradas que conservem a 
respectiva capacidade germinativa e produtiva intacta. Um projecto destas características não teria 
sentido com a utilização como base de uma semente degenerada e misturada com baixa capacidade 
de produção. No entanto, se o objectivo procurado for este, recomenda-se apresentar um projecto de 
recuperação de sementes locais, cujos processos e objectivos são outros.

 Tal como foi mencionado na fase de identificação da tecnologia de baixo custo, não há motivo para 
que as sementes injectadas no programa sejam aquelas que produzam mais, mas sim aquelas que se 
adaptam melhor à situação e às condições de cultivo dos pequenos produtores. Não se conseguem 
bons resultados com a injecção da semente mais produtiva caso esta exija uma grande quantidade 
de fertilizantes, ou caso esta seja extremamente sensível à disponibilidade de água, ou a uma 
determinada praga ou doença que exija tratamentos não disponíveis ou dispendiosos. O objectivo é 
obter uma semente que se adapte a um ambiente de precaridade, isto é, de chuvas irregulares, de 
falta de fertilização, etc., para que se adapte assim à tecnologia produtiva dos multiplicadores. 

A quase 4 horas da cidade do Huambo, na aldeia de Chikelo (município de Bailundo, Huambo) o milho é transformado em farinha
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2. Escolha da parcela, do período e da densidade de sementeira

 Outro dos factores fundamentais para conseguir o sucesso no processo de cultivo é a escolha da 
parcela e o período de sementeira de modo a garantir que a semente não se mistura com outras 
variedades e mantém a sua pureza genética. Assim, existe uma série de recomendações apresentadas 
nos protocolos técnicos que procuram: (1) uma separação física suficiente entre variedades diferentes 
ou (2) uma separação temporal de sementeira que permita às plantas entrarem na fase de floração 
ou polinização em períodos de tempo diferenciados para que não se possam misturar. Como cada 
cultivo tem tempos diferentes, é necessário adaptar-se aos cultivos e às variedades.

 Para além disso, é fundamental verificar o histórico da terra de modo a promover uma gestão mais 
sustentável e propícia para o solo e garantir assim as melhores condições para a multiplicação de 
sementes. Para tal, e no caso de se considerar necessário devido à falta de conhecimentos técnicos, 
recomenda-se a realização de uma formação sobre rotação de cultivos nas comunidades (ferramenta: 
conteúdo formação rotação de cultivos).

 Por fim, deve-se destacar, desde o início da actividade agrícola, a clara diferenciação entre o cultivo 
de sementes e o cultivo de grãos, tal como mencionado previamente. Os participantes neste projecto 
são multiplicadores de sementes, não são produtores de grãos, o que implica uma gestão do cultivo 
totalmente diferente que começa na fase de sementeira, e inclusive antes caso se considere 
necessário uma fase de limpeza e selecção de sementes. Por isso é fundamental iniciar o cultivo com 
uma formação em densidade de sementeira e a introdução de um número reduzido de sementes 
por pontos para evitar a competência entre as plantas. Normalmente, este costuma ser um ponto 
crítico uma vez que as condições em que os pequenos produtores cultivam (baixa percentagem 
de germinação de plantas, alta incidência de pragas, etc.) fizeram com que se acostumassem a 
uma densidade de sementeira muito elevada e a uma grande concentração de sementes por ponto 
(ferramenta: conteúdo formação em densidade de sementeira). 

3. Selecção negativa e positiva de plantas

 O terceiro dos factores diferenciais do processo de cultivo desenvolvido pela CODESPA será as 
fases de selecção negativa e selecção positiva das plantas, que assinalarão igualmente a diferença 
entre a S1 e a S2, tal como observado no quadro anterior.

 O princípio no qual esta metodologia se baseia é que a maioria das doenças ou pragas apenas podem 
ser identificadas na planta e não no grão que as mesmas produzem. Por conseguinte, é necessária 
uma identificação das plantas antes da recolha e uma colheita diferenciada que permita diferenciar 
as sementes com maior potencial.

 O processo de selecção negativa consiste na eliminação periódica de todas as plantas que apresentem 
doenças, pragas excessivas ou anomalias que possam provocar o crescimento da semente num 
ambiente hostil e a deterioração da qualidade da mesma. Este processo deve começar na prefloração 
das plantas e continuar durante todo o cultivo (ferramenta: conteúdo formação em selecção negativa 
e plano de formação).
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 Numa segunda fase, é realizado um processo de selecção positiva de plantas no qual se deve 
marcar entre 12 e 14% das plantas do cultivo. Trata-se de identificar todas as que apresentam uma 
qualidade e um desenvolvimento superior e que permita determinar uma semente livre de doenças e 
com potencial de crescimento e produção superior. Como resultado desta selecção, obtém-se o que 
neste programa se denomina S1, ou semente para multiplicação, que é uma selecção das melhores 
sementes que se podem obter ao longo deste processo.

 As metodologias para marcar as plantas são diversas, desde cortar a bandeira do milho, ou 
simplesmente marcar as zonas que apresentam um melhor crescimento com fios ou cordas. No 
entanto, no caso das leguminosas, considerou-se que podia ser interessante desbastar algumas das 
bagas das melhores plantas de modo a favorecer o crescimento das outras (ferramenta: conteúdo 
formação em selecção positiva). 

4. Colheita diferenciada

 A fase final dos cultivos é a colheita diferenciada devido à selecção positiva. Num primeiro momento, 
recolhe-se a semente das plantas marcadas na fase anterior e posteriormente o resto da colheita. 
Se, por algum motivo, alguma área concreta da área de produção tivesse um crescimento inferior ao 
resto, convém que se recolha também de forma separada para não misturar qualidades de sementes.

5. Limpeza e acondicionamento 

 A última fase, e não por isso menos importante, é o processo de limpeza e acondicionamento 
das sementes. Antes do armazenamento, é muito importante realizar um processo de limpeza do 
grão, eliminando impurezas, poeira, insectos ou qualquer outro componente que se encontre entre 
as sementes. Para além disso, deverá ser realizado um processo de selecção dos grãos. Caso se 
possuam peneiras com medidas, pode ser realizado dessa forma, caso contrário deverá ser realizado 
manualmente.

 Por fim, é muito importante cumprir a percentagem de humidade antes do armazenamento. Para isso 
deverão ser realizados testes artesanais de humidade.

Luciano junto ao armazém de batatas construído por si
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3.4 CRIAÇÃO DOS BANCOS DE SEMENTES 

Para o sucesso da presente metodologia e, principalmente, para a transmissão dos impactos para os agricultores 
mais vulneráveis, a criação dos bancos de sementes é muito importante. O objectivo dos bancos é simples: dar 
acesso, na modalidade de crédito em espécie, às sementes de qualidade reembolsadas pelos multiplicadores 
ou geradas a partir de lavras colectivas para os produtores da Base da Pirâmide (t1 e parte dos t2).

Dentro da cooperativa ou associação, estes bancos de sementes devem ser criados com a abordagem de 
unidades de negócio, com uma equipa de gestão e uma gestão económica (caixa) independente que garanta 
o funcionamento dos mesmos. É importante realçar que o objectivo principal do banco de sementes neste 
projecto não são os fins lucrativos, mas criar um modelo de negócio auto-sustentável além da duração do 
projecto que crie impactos positivos nos membros das cooperativas e que, para além disso, legitime a existência 
das cooperativas perante estes.

Nestas experiências passadas em vários países, os bancos de sementes representaram uma ferramenta útil 
para o desenvolvimento de iniciativas endógenas nas comunidades camponesas para a gestão da produção e 
manutenção de sementes de qualidade. No entanto, na maioria dos casos, foi uma solução temporária que, por 
diferentes motivos, deixou de funcionar e não se conseguiu consolidar como uma solução sustentável para o 
problema estrutural de falta de sementes mais além da duração da intervenção. 

BANCOS DE SEMENTES NAS COOPERATIVAS SUSTENTÁVEIS 

Os bancos de sementes são instrumentos utilizados durante anos em diversos projectos de cooperação como 
uma metodologia endógena para solucionar os problemas de acesso e disponibilidade de sementes das 
comunidades rurais. O respectivo funcionamento, de forma simplificada, é o seguinte: habilita-se um armazém 
de sementes com uma equipa de gestão e são adquiridas sementes que são disponibilizadas aos produtores. 
O armazém adquire ou recebe sementes de qualidade de um terceiro agente (ONGD, agente privado…). 
Estas sementes podem ser acedidas pelos sócios da cooperativa no armazém através de um mecanismo de 
crédito em espécie (normalmente por cada kg de sementes recebidas o produtor deve reembolsar 2 kg) Desta 
forma é possível conceder o acesso às sementes a um maior número de produtores e aumentar o volume das 
mesmas para a comunidade.

Esta metodologia encontrou sistematicamente problemas para a sua sustentabilidade devido a não gerar 
os incentivos suficientes para que funcione de forma independente. Assim, o projecto desenvolvido pela 
CODESPA melhorou os bancos de sementes de forma considerável com base na geração desses incentivos. 
Uma das falhas cometidas tradicionalmente foi a falta de geração de rendimentos dos bancos de sementes 
e a necessidade de incorrer em gastos para o seu funcionamento (compra de novas sementes, compra 
de material de escritório, compra de sistemas de armazenamento, entre outros). No entanto, a CODESPA 
concebeu os bancos de sementes como uma unidade de negócio independente com capacidade para gerar 
rendimentos que suportem os seus próprios gastos através da venda dos grãos provenientes das sementes 
entregues a um grupo de camponeses com um maior nível de aquisição. 

APRENDIZAGEM CODESPA
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A CODESPA analisou a metodologia e tentou realizar uma análise abrangente das falhas que podem ser 
incorridas, ao desenvolver um sistema inovador que responde às principais limitações que enfrentam e cria 
incentivos para a sua auto-sustentabilidade. As mudanças introduzidas foram as seguintes: 

TABELA 12. SOLUÇÕES DO MODELO DA CODESPA 

PARA AS PROBLEMÁTICAS HABITUAIS DOS BANCOS DE SEMENTES

FALHA OU LIMITAÇÃO SOLUÇÃO MODELO CODESPA

Degeneração rápida da qualidade das sementes:

No modelo tradicional dos bancos de sementes não existe 
uma diferenciação entre camponeses e multiplicadores. 
Todos os clientes recebem sementes e reembolsam 
sementes. O problema é que as exigências para o 
reembolso de sementes são mínimas devido à capacidade 
de controlo e ao nível dos produtores, o que provoca uma 
rápida degeneração da qualidade das sementes e, por 
conseguinte, uma desafeição por parte dos utilizadores.

Sistema diferenciado de produtores e de qualidade das 
sementes:

O sistema promovido pela CODESPA propõe que apenas os 
definidos como multiplicadores possam aceder à semente base 
(S0), proveniente de semente certificada ou de um instituto 
de investigação, e são estes que, através do desenvolvimento 
de micronegócios de multiplicação, produzem as sementes 
e se responsabilizam por manter a qualidade das mesmas 
durante mais tempo. Estas sementes, resultado do trabalho dos 
multiplicadores, são as S1 e S2 e são armazenadas e geridas 
de forma diferenciada.

Por fim, os reembolsos em sementes S3 dos camponeses que 
receberam S1 ou S2 serão comercializados como grãos.

Através dos benefícios obtidos desta venda será realizada 
a compra de sementes S0 novas para misturar com a S1, 
melhorando continuamente a qualidade genética da semente. 

Falta de sistemas de armazenamento e 
escalabilidade:

Outro dos problemas enfrentados pelos bancos de 
sementes tradicionais são os sistemas de armazenamento, 
que normalmente são sistemas

tradicionais e de baixo custo e provocam deficiências para 
as sementes durante o processo de conservação (ataque 
de roedores, humidade, insectos, etc.), o que reduz a 
qualidade da semente e também a quantidade de reservas 
das mesmas.

Armazenamento hermético e diferenciado:

A CODESPA propõe o armazenamento das sementes em 
tambores metálicos reciclados, que permitem umas condições 
de armazenamento praticamente excelentes.

Para além disso, devido ao seu tamanho, as diferentes 
qualidades podem ser armazenadas de forma diferenciada. Este 
sistema de acondicionamento permite manter mais sementes 
durante mais tempo e manter a respectiva qualidade.

Falta de geração de benefícios e incentivos:

Os bancos de sementes são geralmente uma ferramenta 
que não gera benefícios, mas gera gastos, como a 
aquisição das sementes, os armazéns ou o tempo 
investido na sua gestão.

No entanto, nos modelos tradicionais não houve uma 
resposta lógica que permita reduzir esses custos. Esta 
falta de geração de benefícios agiu como um desincentivo 
para a manutenção dos bancos e teve impacto na sua 
sustentabilidade.

A venda da S3:

A CODESPA propõe a criação de uma unidade de negócio 
dentro dos bancos de sementes, com a venda da S3, que 
resulta do reembolso de sementes dos camponeses. Com os 
benefícios resultantes da venda de sementes é possível comprar 
novas sementes ou reduzir outros gastos do banco.

Mesmo se a cooperativa decidir produzir sementes em lavras 
comunitárias, poderá vender-se uma quantidade substancial de 
sementes que gerem rendimentos que permitam a manutenção 
do banco e também a ampliação do mesmo.

Fonte: Elaboração própria

APRENDIZAGEM CODESPA
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Estas três inovações foram experimentadas com sucesso em Angola e são consideradas fundamentais no 
momento de implantar os bancos de sementes de forma sustentável. Como base para a sua implantação, foi 
utilizada uma metodologia externa23, mas desenvolveu-se uma série de pequenas ferramentas próprias para 
implementar e integrar as mudanças metodológicas descritas.

O processo de criação de um banco de sementes abrange os seguintes passos:

a) Definição do modelo e operações internas
b) Escolha do lugar
c) Processo de formação dos técnicos
d) Entrega de sementes
e) Acompanhamento dos cultivos
f) Devolução de sementes e análise dos grãos
g) Armazenamento de sementes 

3.4.1. Definição do modelo e operações internas

Uma questão importante aquando da implantação de um banco de sementes é, para além de validar a 
necessidade do mesmo no processo de identificação, validar o modelo do banco junto dos membros das 
cooperativas. Nem todos os bancos de sementes têm de ter os mesmos objectivos, as mesmas estruturas 
de gestão, as mesmas sanções ou os mesmos juros de devolução (neste caso, foi estabelecido o modelo de 
entrega de 1 kg e devolução de 2 kg).

Recomenda-se a realização de, pelo menos, três sessões participativas nas quais a comunidade, a cooperativa 
ou a associação formule o seu próprio modelo que se adapte às respectivas circunstâncias. O técnico da 
ONGD irá participar neste processo como facilitador. Para isso, são partilhadas algumas directrizes: 

• Antes da primeira reunião, as intenções da ONGD com a respectiva intervenção de desenvolvimento, 
os objectivos do banco de sementes e as bases para o seu funcionamento deverão ser expostas à 
administração da organização.

• Na primeira sessão, deveriam ser os próprios administradores a transmitir estas informações com o apoio 
do facilitador.

• Numa segunda sessão, deverão ser discutidas as normas de funcionamento do banco de forma participativa 
(ferramentas: modelo de orientação de estatutos e ficha para a criação de estatutos de um serviço).  
A participação dos membros é fundamental uma vez que devem sentir que as normas são suas, não de 
uma ONGD externa. Este factor é essencial aquando do cumprimento das mesmas.

• Na terceira sessão, os estatutos deverão ser aprovados e a estrutura de gestão do banco de sementes 
deverá ser escolhida.

 A estrutura mínima deveria ser: coordenador do banco e tesoureiro, técnico de sementes e técnico de 
armazenamento, cujas funções são especificadas mais à frente. Caso se considere necessário, também 
é possível elaborar uma ficha simplificada de cada função para o processo de escolha das mesmas 
(ferramenta: ficha de funções para os postos no interior de uma cooperativa).

23 Zamora A. (2011), “Guía para organizar los bancos comunitarios de semillas”
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Uma vez que os estatutos estejam estabelecidos e os técnicos sejam escolhidos, proceder-se-á à entrega de 
livros de registo do banco de sementes. Deverão ser criados quatro livros ou ferramentas mínimos: 

1) Livro de registo do banco de sementes
2) Livro de recibos de entrega de sementes
3) Livro de recibos de devolução de sementes
4) Livro de inventário de sementes 

3.4.2. Escolha do lugar 

O banco de sementes para este projecto requer um espaço físico básico para acomodar uma mesa e cadeira, 
um pequeno armário com os livros e os diferentes tambores para o armazenamento das sementes.

O ideal será um lugar que mantenha uma temperatura fresca (estrutura de adobe com tecto de palha ou 
chapa) e uma localização próxima da comunidade para simplificar as deslocações e para garantir a segurança 
(ferramenta: materiais e custos para um banco de sementes).

3.4.3. Processo de formação dos técnicos

A formação dos técnicos é fundamental para o sucesso do modelo. É necessário formar três perfis:

1. Coordenador do banco de sementes: é o responsável máximo pela prestação de serviços do banco. A sua 
função é manter os registos de entrega e devolução de sementes actualizados, assim como gerir a venda 
dos excedentes e gerir os rendimentos que estes possam gerar.

2. Técnico de sementes: a sua função é fundamental na gestão do banco. A sua função deve ser a de 
acompanhar os cultivos e aconselhar os multiplicadores aquando da multiplicação de sementes no caso de 
necessitarem de apoio técnico, fiscalizar o seu trabalho de multiplicação e garantir a qualidade das mesmas 
no processo de devolução de sementes (ferramenta: conteúdo formação técnico de sementes). Também é 
responsável por comunicar à ONGD qualquer incidência que ocorra nos campos de cultivo.

3. Técnico de armazenamento: é o responsável por pesar e armazenar as sementes de forma diferenciada.
 A sua função é a de garantir o armazenamento correcto das mesmas ao garantir que estas não estejam 

infectadas, nem tenham sujidade ou insectos. Para além disso, é responsável por realizar testes de humidade 
para o armazenamento e garantir que o fecho do tambor é realizado de forma hermética (ferramenta: 
conteúdo da formação do técnico em armazenamento).

3.4.4. Entrega de sementes

A entrega das sementes ao banco de sementes deve ser realizada com base num contrato que garanta a 
utilização correcta das mesmas e que estabeleça os termos de entrega e acordos entre a ONGD e o banco 
de sementes (ferramenta: contrato de entrega de sementes).

Este acordo deverá ser público para os membros do grupo; devem ser todos conscientes sobre os direitos 
que essas sementes lhes concedem e os deveres a que os obrigam (ferramenta: procedimento entrega de 
sementes).
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Uma vez que as sementes se encontram em poder do banco, este deverá convocar a primeira assembleia 
de entrega de sementes. É importante que esta assembleia seja realizada com o maior número de membros 
possível e nesta deverá ser explicado que, durante o primeiro ano do projecto, os beneficiários de sementes 
serão os multiplicadores e as lavras comunitárias (no caso de se decidir implementar este sistema), mas que, 
posteriormente, os benefícios destas sementes serão entregues a mais multiplicadores e mais camponeses.

É importante que, desde o início, seja transmitido quais são as normas e as sanções às quais os multiplicadores 
e os camponeses estão sujeitos e que estes assumam os respectivos compromissos de forma pública e que 
tudo isso fique registado nos “Estatutos do banco de ementes”.

Na assembleia de entrega de sementes será entregue o seguinte aos multiplicadores: 

1. As sementes entregues serão pesadas perante os membros e será apontado no contrato de sementes.
2. O contrato de crédito de sementes onde serão incluídas as quantidades de devolução e os compromissos 

adquiridos pelo multiplicador, em duplicado (um para cada parte).
3. Recibo de entrega de sementes em duplicado (um para cada parte).
4. Por fim, o coordenador do banco irá preencher o livro de registos do banco no qual estarão os dados do 

multiplicador, a quantidade recebida e a data. 

3.4.5. Acompanhamento dos cultivos

Durante a fase de cultivo, o apoio por parte da ONGD ao técnico de sementes do banco, que será os olhos e 
os ouvidos da ONGD no terreno, será fundamental. Este apoio deve ser materializado num acompanhamento 
permanente nas suas funções nos campos de cultivo dos multiplicadores para detectar qualquer problema que 
surja. A sua tarefa será a de acompanhar das formações da ONGD de forma permanente e repetir as mesmas 
sempre que seja necessário.

O acompanhamento dos cultivos é necessário para reagir perante possíveis problemas que possam surgir 
nos mesmos e apoiar os produtores, sendo igualmente com base neste que se poderão estabelecer os casos 
de força maior que impeçam a devolução das sementes. Isto é, o técnico de sementes deverá calibrar as 
dificuldades de força maior (seca, inundações, pragas, etc.) sofridas pelos produtores e que, por conseguinte, 
os impeçam de realizar as devoluções no período e nas condições determinadas. Para os casos em que se 
incumpram as devoluções, cada banco de sementes deve criar uma regulamentação de sanções que se 
adaptem à idiossincrasia e às condições de cada cooperativa e comunidade.

3.4.6. Devolução de sementes e análise dos grãos

Outro dos momentos importantes dos bancos de sementes são as assembleias de devolução de sementes.  
Da mesma forma que na assembleia de entrega, deverá ser realizada com o maior número de membros possível 
e de forma pública, para que o controlo e a pressão da comunidade tenham algum peso nos devedores das 
sementes. 



82

ONG CODESPA  -  Metodologia para o desenvolvimento do mercado rural de sementes de qualidade para pequenos produtores

82

O processo de devolução deverá ser realizado após cada fase de colheita do cultivo. Em primeiro lugar, o 
técnico de sementes irá avaliar a qualidade e o estado das mesmas, ao verificar a sua aparência externa 
(homogeneidade em forma e cor, odor, características da variedade, limpeza e estado). Uma vez que o técnico 
de sementes as valide, serão entregues ao técnico de armazém, que irá pesar as mesmas e encarregar-se-á 
do armazenamento; momento em que o coordenador irá registar a entrega das mesmas e dará um recibo de 
devolução de sementes ao produtor (ferramenta: bases para a assembleia de reembolso de sementes).

3.4.7. Armazenamento de sementes

O processo de armazenamento dentro dos bancos de sementes deve ser estrito e deve garantir que todas as 
sementes são armazenadas de forma diferenciada (S0, S1, S2 e grãos), nas condições idóneas de humidade 
(garantidas com a realização do teste do sal) e num estado de limpeza suficiente.

Com a tecnologia de baixo custo introduzida pela CODESPA, todos os tambores devem estar hermeticamente 
fechados, seja por um enchimento completo dos mesmos ou pela utilização de uma vela para a criação 
de vácuo. Cada armazém deverá possuir uma ficha que descreva os dados básicos do armazenamento 
(ferramenta: ficha de armazenamento).

Cooperativa Nova Esperança Tchihanha em Ngove (Município da Caála, Huambo)
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PASSOS E FERRAMENTAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA OFERTA

FASE 3. DESENVOLVIMENTO DA 
OFERTA

FERRAMENTA OBJECTIVO RESULTADO

3.1. Identificação de cooperativas 
e multiplicadores

Ficha de avaliação 
de cooperativas e 
multiplicadores

Avaliar e identificar os 
multiplicadores e as 
cooperativas

Lista de pessoas, informações 
de contacto e facilitador das 
escolas de campo

3.2. Aquisição de sementes Ficha com recomendação 
aquando da compra de 
sementes

3.3. Processo de cultivo

3.3.1. Instalação de escolas 
de campo de multiplicação de 
sementes em lavras 

Ficha de registo das 
escolas de campo

Organizar os dados 
básicos das escolas de 
campo

3.3.2. Desenvolvimento de 
protocolos técnicos: cinco fases 
que garantem a qualidade

Protocolos técnicos de 
multiplicação de sementes 
com pequenos produtores: 
batata, milho, soja e feijão

Conteúdo formação 
densidade de sementeira

Formar os multiplicadores 
para a gestão da 
sementeira dos cultivos

Formação adaptada ao cultivo 
e às circunstâncias dos 
multiplicadores. O resultado 
deveria ser uma densidade 
de sementeira que favoreça o 
crescimento da planta

Conteúdo formação 
selecção negativa

Formar os multiplicadores 
nas práticas de selecção 
negativa para a melhoria da 
qualidade das sementes

Limpezas periódicas de 
plantas anómalas ou doentes 
que travam os contágios em 
exemplares saudáveis

Conteúdo formação 
selecção negativa

Formar os multiplicadores 
nos processos de selecção 
positiva de plantas

Campos con los mejores 
ejemplares de plantas marcados 
para una cosecha diferenciada

Conteúdo formação 
selecção negativa

Formar os multiplicadores 
sobre os benefícios da 
rotação dos cultivos e 
alternativas de rotação

Plano de rotação de cultivos 
para a multiplicação de 
sementes que favorece a 
sustentabilidade do solo e 
economiza os cultivos

Conteúdo formação para 
armazenamento

Adoptar a utilização 
de tambores para o 
armazenamento de 
sementes e melhorar o 
armazenamento tradicional 
de grãos

Sementes armazenadas 
sem nível de humidade, sem 
incidência de pragas, em 
tambores metálicos

Infografia utilização de 
tambores

Ilustrar o processo de 
armazenamento com 
tambores

Instruções utilização de 
tambores

Explicar a infografia 
anterior 
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FASE 3. 
DESENVOLVIMENTO 
DA OFERTA

FERRAMENTA OBJECTIVO RESULTADO

3.4. Criação dos 
bancos de sementes

3.4.1. Definição do 
modelo e operações 
internas

Guia de instalação de bancos 
de sementes comunitários 

Conhecer o funcionamento geral 
dos bancos de sementes

Ficha para a criação dos 
estatutos de um serviço

Gerar estatutos de serviços 
participativos para o banco de 
sementes

Estatuto com a regulamentação 
de funcionamento do banco de 
sementes por cooperativa

3.4.2. Escolha do 
lugar

Ficha de custos e materiais 
para um banco de sementes

Descrever as necessidades 
básicas físicas para estabelecer 
um banco de sementes

Plano de aquisição e orçamento 
para a compra dos materiais

3.4.3. Processo 
de formação dos 
técnicos

Conteúdo da formação do 
técnico de armazenamento

Formar um técnico dentro dos 
bancos de sementes para 
gerir o acondicionamento e 
armazenamento das sementes

Pessoa formada para gerir o 
armazenamento no banco de 
sementes

Conteúdo da formação do 
técnico de sementes

Formar um técnico de sementes 
no interior dos bancos

Pessoa seleccionada e formada 
para gerir a parte técnica das 
sementes

Livro de registo do banco de 
sementes

Gerir as entregas e os 
reembolsos de sementes do 
banco

Livro de registo de entregas gerido 
pelo técnico de sementes

Livro inventário banco 
sementes

Gerir o inventário de materiais e 
reservas de sementes do banco

Gestão de um livro actualizado 
após cada processo de cultivo

Recibo de devolução de 
sementes

Certificar a devolução de 
sementes de um beneficiário do 
banco

Obtenção de um registo de todas 
as devoluções de sementes 
realizadas pelos camponeses 
durante todo o histórico do banco 
de sementes

3.4.4. Entrega de 
sementes

Recibo de entrega de 
sementes

Certificar a entrega de sementes 
a um beneficiário do banco

Obtenção de um registo de 
todas as entregas de sementes 
a camponeses durante todo o 
histórico do banco de sementes

Contrato entrega de sementes
Certificar o acordo entre o banco 
e o cliente no momento de 
entregar as sementes

Acordo assinado por cada 
destinatário de créditos de 
sementes que recolhem todos os 
compromissos adquiridos por este 
e as condições para o reembolso

Procedimento entrega de 
sementes

Organizar todo o processo de 
entrega de sementes do banco 
de sementes e os requisitos para 
a entrega

Formação de todos os 
componentes dos bancos de 
sementes e os beneficiários do 
mesmo no seguinte procedimento 
para a entrada e saída de sementes 
no banco

3.4.5. 
Acompanhamento do 
cultivo

Acompanhamento contínuo 
dos produtores

Repetir formações e apoiar nas 
dificuldades dos produtores

Condições e regulamentação de 
cada cooperativa

3.4.6. Devolução de 
sementes e análise 
dos grãos

Bases para a assembleia de 
devolução de sementes

Gestão, por parte dos técnicos 
da ONG, de uma assembleia de 
devolução de sementes

Gestão das assembleias de 
devolução e aproveitamento dos 
exemplos de sucesso e fracasso 
para exemplificar o funcionamento 
do banco de sementes

3.4.7. Armazenamento 
de sementes Ficha de armazenamento de 

sementes em
Classificar a informação de cada 
tambor em relação às sementes

Alimentar a informação do 
inventário de sementes do banco
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FASE 4. DESENVOLVIMENTO DA PROCURA

O desenvolvimento de mercados rurais exige que se trabalhe em paralelo para o fortalecimento da oferta de 
um produto ou serviço e, por sua vez, a promoção da procura, de modo a procurar um equilíbrio que permita a 
manutenção dos incentivos para gerar o mercado.

4.1. PROCESSO DE DIFERENCIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO

O objectivo que deve ser perseguido para a promoção da procura deve ter como base uma estratégia de 
diferenciação e posicionamento do produto, assim como uma estratégia de promoção que apresente o produto 
aos potenciais produtores.

No caso do projecto do mercado de sementes em áreas rurais, o principal objectivo para a promoção da 
procura é a diferenciação da produção das sementes em relação aos grãos. A aparência dos grãos e das 
sementes é semelhante se a venda desta for a granel, uma vez que as principais características das sementes 
se encontram no seu interior.

É fundamental, em primeiro lugar, realizar um estudo de mercado24 para entender o mercado que deve ser 
enfrentado. O objectivo deste estudo será conhecer os canais de distribuição das sementes, os produtos que 
se encontram no mercado e os preços, entre outros.

Com base neste estudo de mercado deverá ser definida uma caracterização do cliente para poder orientar 
estratégias de marketing que se adaptem às suas características.

Ao combinar estes dois estudos dever-se-á estabelecer uma política de fixação de preços que responda aos 
produtos que se encontram no mercado como as características dos potenciais clientes.  

4.1.1. A caracterização do cliente

É necessário identificar os diferentes tipos de clientes que possam existir e classificar os mesmos com base na 
sua capacidade de compra. Esta caracterização do cliente pode apoiar-se na caracterização dos agricultores 
que foi realizada na fase de identificação, uma vez que na mesma também se determina a capacidade de 
aquisição produtos e a utilização de pacotes tecnológicos por parte de cada um e muitos dos clientes são os 
agricultores.

Dentro destas tipologias devemos estabelecer quais são as capacidades e a disposição de gastos para as 
sementes para cada uma das tipologias e estabelecer os clientes potenciais das sementes. Para além disso, 
devem ser identificados outros possíveis clientes institucionais, ONGs ou outras organizações locais.

Cada mercado e cada ambiente terão diferentes características e, por conseguinte, os clientes poderão ter 
diferentes exigências. No seguinte quadro podem ser observadas algumas das exigências dos diferentes 
clientes dependendo do seu nível de formalidade. 

24 Para isso, pode-se utilizar o manual denominado “A Guide to Rapid Market Appraisal (RMA) for agriculture products”



86

ONG CODESPA  -  Metodologia para o desenvolvimento do mercado rural de sementes de qualidade para pequenos produtores

86

TABELA 13. PRINCIPAIS EXIGÊNCIAS DOS CLIENTES DE SEMENTES

TIPO DE MERCADO EMBALAGEM
SENSIBILIDADE  

AO PREÇO
SENSIBILIDADE  
À QUALIDADE

t1 Informal / Local A granel Muito alta Muito baixa

t2 Informal / local A granel Alta Baixa

t3 Informal - formal / provincial - local Ensacamento Média Média

t4 Formal / provincial – nacional Embalagem e 
rotulagem

Baixa Alta

ONG Formal / nacional Ensacamento Muito baixa Alta

Clientes institucionais Formal / nacional – local Ensacamento Muito baixa Baixa

Fonte: Elaboração própria

4.1.2. A política de fixação de preços

A fixação de preços deve estar condicionada por três factores, principalmente: 

1. Preço de custo da produção: dependendo dos custos de produção em cada ambiente, o preço pode 
oscilar de forma relativa. Com este cálculo estabelece-se o preço mínimo a que se podem vender as 
sementes para obter rentabilidade do produto. 

Mercado em Alto Hama  (Londiumbali – Huambo)
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2. Capacidade de compra do cliente alvo: para isso são utilizadas as informações da caracterização 
dos camponeses como base, e ainda os inquéritos ou entrevistas realizados aos potenciais clientes. 
Espera-se que se produza uma curva ascendente do preço nos primeiros anos de produção, mas 
o aumento do número de produtores fará com que os preços baixem e sejam acessíveis para os 
potenciais clientes.

3. O preço dos produtos da concorrência: este é o factor mais condicionante aquando da fixação dos 
preços, uma vez que o mercado irá aceitar ou não as sementes produzidas pelo projecto de acordo 
com os produtos da concorrência e da respectiva qualidade.

 Neste caso, há duas referências que se devem ter como base: (1) o preço do grão na temporada de 
sementeira das sementes do mercado informal e (2) o preço das sementes certificadas.

 Tal como foi observado no quadro de diferenciação dos tipos de sementes, as Sementes de Qualidade 
Declarada possuem uma qualidade muito superior às sementes do mercado informal e um pouco 
inferior às do mercado formal, sendo que a estratégia de fixação de preços irá oscilar entre os preços 
de ambos.

 Tal como se pode observar no quadro, são comparadas as três fontes de aquisição de sementes 
da zona de intervenção: (1) um preço médio do grão para semente, (2) o preço das sementes do 
principal produtor de sementes a nível nacional e (3) o preço da semente certificada no mercado 
formal. Com estes dados foi criado um preço médio entre todos estes de modo a ter um preço de 
referência que nos ajude a colocar as nossas sementes no mercado. 

GRÁFICO 5. COMPARAÇÃO DE PREÇOS DE SEMENTES DO MERCADO FORMAL E INFORMAL

Fonte: Elaboração própria

Ao cruzar estes dados, tomou-se a decisão de fixar preços menores aos preços médios do mercado, uma vez 
que a capacidade de aquisição dos clientes potenciais que foram estabelecidos (alguns t2 e os t3) não era 
suficiente para pagar esses preços. Estes preços de referência têm de ser comparados posteriormente no 
mercado. 
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4.1.3. Definição das estratégias de posicionamento. O caso de Sementes do Planalto  

Tal como comentado anteriormente, o objectivo é promover uma diferenciação das sementes 
produzidas com os multiplicadores de modo a poder fixar um preço das sementes superior 
aos dos grãos e a valorizar todo o processo de multiplicação e o potencial de melhoria da 
produção. Assim, as estratégias que se podem seguir, de menor a maior complexidade, 
são as seguintes: 

A diferenciação por embalagem: 

Uma das estratégias que se podem seguir aquando da diferenciação das sementes produzidas dentro do 
programa do grão que é vendido nos mercados informais é a embalagem. Nos mercados pouco desenvolvidos, 
a embalagem é um factor diferencial no momento da venda. Para isso, é necessário entender as dinâmicas 
de compra dos clientes potenciais (principalmente quantidades), para adaptar a embalagem aos gostos do 
consumidor. Assim, o ensacamento é uma forma simples de diferenciar a produção destas sementes a um 
baixo custo. Apenas é necessário adquirir sacos e uma máquina para os coser.

Um complemento adicional para a melhoria da diferenciação seria a realização de etiquetas. A complexidade 
das mesmas pode variar desde a simples descrição do produto (produto, variedade, ano de produção), até uma 
descrição técnica no caso de que esta se possa ser garantida (percentagem de germinação, limpeza e pureza), 
e ainda recomendações sobre a utilização e as técnicas de produção da semente (densidade da sementeira, 
utilização de fertilizantes, período de maturação, etc.).

Seria necessário que uma instituição reunisse produtores para poder desenvolver a diferenciação de sementes, 
pois uma vez que esta metodologia responde à produção por pequenos produtores, o volume de produção 
destes não permite assumir os custos de marketing destas sementes. Uma unidade de centralização de 
produtores poderia ser o banco de sementes, que é por sua vez o responsável por acompanhar tecnicamente 
o processo de multiplicação de sementes pelos produtores, junto à ONG nos inícios do projecto.

A diferenciação por marca privada:

Outra estratégia de diferenciação muito mais ambiciosa que a anterior é a criação de uma marca privada 
que baseie a sua diferenciação na qualidade das sementes e na imagem da marca. Este processo exige um 
controlo da produção e, por conseguinte, dos produtores. Esta estratégia adaptar-se-ia a cooperativas muito 
coesas e de grande tamanho que pudessem justificar a criação de uma marca, que deveria ser validada em 
todas as embalagens.

Para além disso, a criação de uma marca pode implicar alguns problemas legais que deverão ser tratados 
(legalização da marca, legalização das cooperativas para permitir a facturação, etc.), processo que irá permitir 
igualmente que a mesma entre no mercado formal de sementes, sempre e quando a legislação local o permita 
e o mercado de patentes no país ainda esteja aberto, o que é o mesmo que as sementes base utilizadas não 
possuírem uma patente legalizada no país.

Seria também necessário associar um plano de marketing e difusão desta marca para poder apresentar o 
produto ao mercado.
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A diferenciação por selo público de Sementes de Qualidade Declarada:

Outra estratégia ainda mais ambiciosa do que a anterior, mas também compatível, é a da validação de um selo 
público de Sementes de Qualidade Declarada. Este processo, regulamentado pela FAO no ano de 200325, 
implica a criação de um protocolo técnico de multiplicação de sementes por parte da entidade competente do 
Estado (normalmente um serviço nacional de sementes). Para além disso, exige um processo de fiscalização e 
certificação das sementes bastante padronizado e permite aceder ao mercado formal de sementes concorrendo 
a todos os níveis com as sementes certificadas. O selo de sementes de qualidade declarada exige igualmente 
mínimos de percentagens de germinação, limpeza e pureza que têm de ser garantidos nas sementes. 

ESTUDO DE CASO

A CRIAÇÃO DE UMA AGÊNCIA DE VALORIZAÇÃO DE SEMENTES “SEMENTES DO 
PLANALTO” PROMOVIDA PELA CODESPA

Outra alternativa bastante inovadora que a CODESPA implementou em Angola foi a criação de uma agência 
de valorização de sementes. Esta estratégia de diferenciação baseia-se, de certa forma, na valorização dos 
processos de qualidade que se implementam para a melhoria da qualidade das sementes neste projecto26 

através de um processo de certificação de qualidade que permita também o apoio à gestão da venda de 
vários produtores agrupados em diferentes bancos de sementes. Ou seja, é uma estratégia de apoio para 
a comercialização para um número elevado de produtores dispersos por uma região. Simplificando, a 
metodologia utilizada é bastante similar à utilizada pelas Denominações de Origem Vinícolas.

Sementes do Planalto é uma cooperativa de produtores de sementes cuja finalidade é a de apoiar, promover 
e certificar a produção local de sementes de qualidade com pequenos produtores com base em alguns 
protocolos de produção que respondem aos critérios de Sementes de Qualidade Declarada.

A cooperativa está estruturada da seguinte forma:

Órgãos sociais: (1) Assembleia de produtores, (2) Administração e (3) Conselho fiscal. Órgãos técnicos: 
(1) Conselho regulador e (2) Escritório Técnico de Qualidade.

A Assembleia de produtores é o órgão soberano da cooperativa e deste fazem parte todos os produtores 
de sementes que se decidam associar e que cumpram uma série de critérios básicos, estabelecidos nos 
estatutos.

A Administração é a equipa de gestão delegada pela Assembleia de produtores e o Conselho Fiscal é o 
responsável por zelar pela transparência e gestão correcta dos fundos que são geridos pela cooperativa.

O Conselho Regulador é o responsável por definir os protocolos técnicos para a multiplicação de sementes 
e é representado por diferentes instituições públicas e privadas com um amplo conhecimento da produção 
de sementes e com uma relação estável com os produtores. A CODESPA faz parte da mesma.

25 Sementes de qualidade declarada. 2006. FAO

26 Semente base certificada, pacote tecnológico específico, selecção negativa, selecção positiva, colheita diferenciada, limpeza e acondicionamento em 
tambores herméticos
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O Escritório Técnico de Qualidade é o organismo operacional da cooperativa e neste participam inicialmente 
os técnicos da CODESPA (financiados inicialmente pela ONG, mas com a intenção de fazer uma transição 
dos custos da própria cooperativa). São os responsáveis por realizar os processos de acompanhamento 
dos bancos de sementes e por implementar os protocolos para a certificação de qualidade das sementes 
produzidas por estes, ao conceder-lhes, se for o caso, o selo de qualidade “Sementes do Planalto”, e por 
prestar outros serviços associados à cooperativa.

Em resumo, os objectivos da cooperativa são os seguintes: 

• Melhorar a produção agro-pecuária dos camponeses das províncias de Huambo e Bié através da 
promoção de micronegócios de multiplicação de sementes.

• A promoção de um modelo endógeno e local de multiplicação de sementes de qualidade declarada 
através da aplicação de regras técnicas, monitorização e controlo de qualidade.

• Facilitar o acesso ao mercado dos produtores de sementes e as opções de comercialização das 
mesmas. 

Para a criação desta cooperativa, foi criado um plano de viabilidade económica e um plano de marketing 
com base na prestação dos seguintes serviços: 

• Assistência Técnica para implementar os protocolos técnicos de multiplicação.

• Certificação e entrega do selo de qualidade Sementes de Planalto.

• Apoio na comercialização e marketing das sementes produzidas no âmbito do projecto. 

Este plano de viabilidade económica estabelece vários mecanismos para o financiamento da prestação 
destes serviços:

• O pagamento de uma taxa por cada saco em relação ao qual se emita o selo de qualidade de Sementes 
do Planalto. Os próprios produtores, centralizados nos bancos de sementes, são os responsáveis por 
pagar esta taxa.

• Uma margem de intermediação no momento de comercializar as sementes: através da promoção e da 
venda de sementes a grandes clientes como administrações públicas, grandes explorações industriais, 
em que a agência fica com uma margem de intermediação.

Em resumo, Sementes do Planalto é um prestador de serviços, com fins lucrativos, propriedade dos 
produtores, que pretendem estabelecer um processo de produção e certificação privado com base na 
marca e que visa alcançar a certificação de Sementes de Qualidade Declarada. Para este último processo, 
estamos a colaborar com as autoridades angolanas de modo a tentar que se conceda o selo de Qualidade 
Declarada aos protocolos técnicos aprovados pela agência27.

Estratégias de promoção das sementes:

Uma vez que a estratégia de diferenciação esteja escolhida e o preço das sementes esteja fixado, deve ser 
desenvolvida uma estratégia de promoção para a comercialização das sementes. É importante que a promoção 
das mesmas seja realizada de uma forma unificada, sendo por isso que quem desenvolva as actividades de 
promoção da marca deveria ser uma entidade comum. Para isso, recomenda-se a utilização de logótipos 
comuns e imagens de marca que apoiem a comercialização de todos os produtores. 

27 Para obter mais detalhes, consulte o documento “Plano de viabilidade para a Agência Sementes do Planalto”
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As acções que se podem realizar para a promoção das sementes são muito diversas: 

– Publicidade no ponto de venda no comércio a retalho: É fundamental promover as sementes no 
ponto de venda, quer se trate do mercado formal ou informal. Para tal, é necessário negociar com os 
principais comerciantes das sementes um posicionamento uniforme dos sacos de sementes e um 
posicionamento num lugar preferencial.

– Fixação de preços de venda ao consumidor final: É igualmente importante que os produtores tenham 
uma capacidade de influência no preço final de venda e que este tenha um incentivo suficiente para 
o intermediário. Para isso, recomenda-se a introdução do preço recomendado nas etiquetas das 
sementes que evitem a especulação no preço e que possa levar à perda de prestígio do produto.

– Promoção em meios de divulgação: É igualmente necessário realizar tarefas de difusão na rádio e 
televisão de forma directa, através de mensagens de publicidade, e indirecta, através de prescritores, 
notícias, eventos que possam ter impacto na população em geral.

– Desenvolvimento e procura de grandes clientes, privados e institucionais: Caso se tenham obtido 
sementes com alta qualidade também se pode desenvolver a venda a grandes clientes, como uma 
ONG, organismos públicos ou inclusive grandes explorações comerciais. 

FASE 4. DESENVOLVIMENTO 
DA PROCURA

FERRAMENTA OBJECTIVO RESULTADO

4.1. Processo de 
diferenciação e certificação

4.1.1. Caracterização do 
cliente

Caracterização 
agricultores e Entrevistas

Determinar a capacidade de 
aquisição por tipo de cliente

Quadro de exigências de 
clientes

4.1.2. Definição da política de 
fixação de preços

Inquéritos e/ou entrevistas Fixar o preço tendo em consideração 
principalmente três factores

Comparação de preços do 
mercado formal e informal

4.1.3. Definição 
das estratégias de 
posicionamento.

O caso de Sementes do 
Planalto

Plano de viabilidade da 
Agência de Valorização

Estabelecer as bases do 
funcionamento da cooperativa

Estabelecer um plano económico

Estabelecer um plano de marketing

Plano de acção para a 
implementação da Agência 
de Valorização

Estatutos Cooperativa de 
produtores de sementes

Criar as regulamentações internas 
de funcionamento da cooperativa

Fundação da cooperativa 
Sementes do Planalto

Acta de constituição da 
Cooperativa

Constituir a cooperativa perante o 
notário

Logótipo de Sementes do 
Planalto

Apoiar o plano de visibilidade  
da Cooperativa
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92Mães que trabalham nos seus cultivos enquanto cuidam dos seus filhos
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4. Resultados 

Um projecto de desenvolvimento de mercados rurais deste tipo necessita de um quadro temporal amplo para 
a consolidação do sistema de multiplicação de sementes. Embora a unidade básica temporária por cooperativa 
seja de, pelo menos, três anos, para conseguir um desenvolvimento real e sustentável do mercado é necessário 
dar continuidade no tempo ao projecto durante um período muito mais prolongado de cerca de 5 a 7 anos.

No entanto e com três anos de implementação deste projecto, é possível destacar os principais resultados, 
calculados com base no estabelecimento de um modelo que combina a recolha de dados reais com a 
extrapolação dos mesmos. Entre os resultados, é possível diferenciar os impactos quantitativos e qualitativos 
da intervenção.

Os principais resultados, tal como se pode observar na tabela 15. Dados de resultados aproximados do 
projecto Sementes do Planalto em Angola, obtidos no âmbito da segurança alimentar. Assim, é necessário 
destacar que, nos três anos de execução do projecto, foram produzidos 6215 quilogramas de sementes 
para a multiplicação e cerca de 50.000 quilogramas de sementes para a comercialização e produção. 
Aproximadamente 2000 famílias foram beneficiadas pela melhoria na qualidade das sementes com um 
impacto global no aumento da produção alimentar para camponeses vulneráveis superior a 685.580 kg em 
total.

Por outro lado, este projecto conseguiu melhorar o tecido empresarial e a economia local da área de intervenção 
com a geração de 314 postos de trabalho associados ao manuseamento da produção de sementes28. Para 
além disso, foi gerado um benefício para os multiplicadores (microempresários) superior a 70.000 USD.  
A melhoria do tecido socio-empresarial da zona tem como consequências directas a melhoria das condições 
de vida das populações através do aumento de rendimentos da região.

Por outro lado, é necessário destacar outros impactos positivos menos quantificáveis, mas que também merece 
a pena referir. Por um lado, é fundamental realçar o facto de que se voltou a incentivar a produção agrícola em 
algumas áreas onde, devido à falta de factores de produção e de apoio, estava a ficar relegada, devolvendo 
assim a dignidade ao trabalho no campo.

Para além disso, através deste componente, a existência das cooperativas agro-pecuárias foi reforçada, 
fortalecendo a sua missão e a sua capacidade para gerir e prestar um serviço aos seus membros; um factor 
fundamental para o sucesso do projecto. 

28 Este trabalho foi gerado com base no emprego como diaristas, mas o cálculo foi realizado por empregos a tempo inteiro através da soma de todos 
os dias empregados.



9696

ONG CODESPA  -  Resultados

TABELA 14. DADOS DE RESULTADOS APROXIMADOS DO PROJECTO SEMENTES DO PLANALTO EM ANGOLA

    SET-2014

CULTIVO VARIEDADE SUPERFÍCIE (HA)
N.º DE 

MULTIPLICADORES

SEMENTE PARA 
MULTIPLICAÇÃO 

(KG)

SEMENTE PARA 
PRODUÇÃO (KG)

Feijão
Manteiga 24 48 1.008 7.392

Katarina 8,5 17 357 2.618

Soja
Tabarana 19,5 39 819 6.006

Pintado 10,5 21 441 3.234

Milho Sam-3 16 32 3.590 26.330

Total  78,5 157 6.215 45.580

BENEFÍCIOS SEGURANÇA ALIMENTAR BENEFÍCIOS ECONÓMICOS 

CULTIVO
CAMPONESES 
BENEFICIADOS 
PELA SEMENTE

AUMENTO 
POTENCIAL 

DA PRODUÇÃO 
ALIMENTAR

BENEFÍCIO ANUAL 
POR NEGÓCIO DE 
MULTIPLICAÇÃO 

(USD)

BENEFÍCIO TOTAL 
GERADO (USD)

EMPREGOS 
GERADOS

Alubia
370 38.808 525 25.200 96

131 13.745 525 8.925 34

Soja
300 31.532 600 23.400 78

162 16.979 600 12.600 42

Maíz 1.053 584.517 1.850 59.200 64

Total 2.016 685.580 70.125 314

Fonte: Elaboração própria
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5. Lições aprendidas, recomendações e desafios para o futuro

Em seguida são partilhados com o resto de actores interessados em desenvolver mercados rurais similares, as 
principais aprendizagens, factores críticos e recomendações da experiência da CODESPA, com a finalidade de 
potencializar a aplicação da presente metodologia noutros contextos. 

• Esta metodologia persegue a criação de um mercado alternativo de sementes. Não pretende produzir 
sementes de qualidade certificada, mas sim melhorar a qualidade das sementes acedidas pelas comunidades 
rurais. A implantação deste tipo de projectos depende da regulamentação relativa às sementes de cada país.

• A fase de diagnóstico e o processo de classificação dos camponeses em tipologias são um passo crucial 
absolutamente necessário para a realização de um projecto destas características. Sem esta diferenciação, 
é possível cometer erros fundamentais no momento de trabalhar com os beneficiários, incorrendo no 
problema da vantagem acumulativa.

• A metodologia participativa é necessária para a fase de diagnóstico e para toda a implementação do 
sistema de multiplicação de sementes. A apropriação do projecto é um factor importante para o sucesso 
do mesmo, sendo portanto necessário conseguir um envolvimento de todas as contrapartes do projecto. 
As escolas de campo devem ser estabelecidas em lugares acessíveis para todos os multiplicadores com o 
objectivo de facilitar a participação dos mesmos.

• A adaptação dos protocolos técnicos para a multiplicação de outros cultivos e novas variedades exige um 
conhecimento abrangente dos mesmos, para o qual é indispensável haver um processo de investigação 
controlado que permita avaliar todas as variedades nas condições de cultivo dos camponeses. Apesar de 
tudo, é importante manter as cinco características básicas estabelecidas nesta metodologia: (1) sementes 
de qualidade comprovada, (2) densidade de sementeira controlada, (3) processo de selecção negativa,  
(4) processo de selecção positiva e (5) colheita e conservação diferenciada.

• É necessário promover os canais de venda e distribuição que permitam aos camponeses um acesso 
adaptado às suas capacidades logísticas e económicas para as sementes. Para tal, é necessário consolidar 
o sistema de banco de sementes em paralelo com a concessão de créditos de sementes e os canais 
convencionais de venda nos mercados informais.
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• O funcionamento dos bancos de sementes é a base para a execução do projecto e devem ser criados 
incentivos (positivos e negativos para o seu funcionamento correcto). Será necessário estabelecer sanções 
para os multiplicadores e camponeses que não cumpram os critérios de quantidade e qualidade dos bancos. 
Para tal, é necessário que sejam processos transparentes que permitam que a comunidade recompense e 
censure os actos dos membros.

• A geração de incentivos para cada um dos actores que participam em todo o processo deve ser clara 
desde o início. Para tal, é necessário estabelecer planos e modelos de negócio para os multiplicadores e 
para os bancos de sementes que permitam que os participantes tenham um incentivo real (e se possível 
económico), para continuar com as suas actividades.

• É fundamental entender perfeitamente o mercado de sementes local, a sua legislação e o seu funcionamento 
para desenvolver um projecto com estas características. Na maioria dos casos, desenvolver este sistema 
para o mercado informal é a alternativa mais viável. No entanto, e como foi o caso em Angola, a possibilidade 
de apresentar um selo público de Qualidade Declarada permite aos produtores entrar num mercado muito 
mais rentável (embora também mais competitivo). 

Mulheres a produzir leite de soja através da utilização de um almofariz
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Os desafios que se pretendem consolidar no futuro concentram-se nos seguintes aspectos:

• Um dos principais desafios enfrentados por um projecto com estas características é a promoção da criação 
do quadro legislativo das Sementes de Qualidade Declarada. Assim, é importante conseguir que o organismo 
responsável pela fiscalização dos processos de produção de sementes seja um aliado do projecto para que 
apoie a promoção dentro das autoridades públicas deste modelo de produção de sementes com pequenos 
produtores.

• No caso de Angola, recomenda-se que, antes de um processo legislativo, se consiga simplesmente a 
aprovação dos protocolos técnicos por um Instituto Público (IIA ou SENSE). Isto serve para impulsionar a 
promoção da marca privada e para dar os primeiros passos para o reconhecimento público de Sementes 
de Qualidade Declarada.

• A consolidação de um modelo de fiscalização de sementes eficiente e rentável é um dos passos necessários 
para o funcionamento do sistema. Para isso, é necessário estabelecer um modelo de fiscalização que 
desencoraje a fraude através de um controlo do ensacamento das sementes. Recomenda-se o procedimento 
de ensacamento nos bancos de sementes onde a costura do saco seja realizada sobre uma etiqueta, para 
que esta etiqueta se rompa no momento de abrir as sementes e não permita a sua reutilização em futuras 
campanhas.

• A promoção da procura é um dos factores fundamentais para o sucesso do projecto. A consolidação de 
um plano integral de promoção e marketing da marca Sementes do Planalto é crucial para contribuir neste 
sentido.

• É necessário consolidar um modelo de negócio para a agência Sementes do Planalto que deve passar 
pela prestação de serviços aos multiplicadores e pela facturação por parte dos mesmos. Estes serviços 
devem obter benefícios na sequência dos benefícios dos membros, nunca antes, para assim minimizar os 
riscos dos multiplicadores. Os três serviços principais deveriam ser: 

(1) A assistência técnica: que se cobraria através da venda dos sacos e das etiquetas de Sementes do 
Planalto, isto é, a cobrança do processo de certificação

(2) A intermediação na venda de sementes e, inclusive, grãos a grandes clientes (Instituições públicas, 
ONGs, grandes explorações comerciais…), com um modelo de facturação por intermediação e

(3) a venda de barris para o armazenamento também poderia ser canalizada através da organização para 
conceder uma maior sustentabilidade à mesma. 

• Actualmente, a CODESPA encontra-se no centro do modelo, o que torna este modelo menos sustentável. 
Por isso, é importante começar a transferir competências (e rendimentos) à Sementes do Planalto e gerar 
os incentivos necessários para a sua sustentabilidade económica. O sucesso da cooperativa depende 
estritamente do modelo de negócios e das pessoas que estejam à frente da mesma. Assim, considera-
se fundamental realizar um controlo financeiro da organização durante alguns anos que garanta uma 
transparência na gestão dos fundos.

• Outro desafio importante é a ampliação de variedades e cultivos. Isto irá exigir um esforço importante de 
colaboração com os parceiros públicos para a sua participação nas fases de investigação das sementes. 
Seria amplamente recomendável estabelecer um projecto com o IIA para o fortalecer nos processos de 
validação e experimentação de variedades. 
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AngolaHelpView,  
um “Street View” alternativo

Em 2014, na CODESPA criámos o AngolaHelpView.com, uma campanha que aproximava as pessoas reais 
sem “pixelar” e contava histórias reais em lugares espectaculares. Assim era a versão solidária deste “Street 
View”.

O objectivo foi o de denunciar que um dos países mais pobres do mundo tinha sido esquecido. A verdade é 
que Angola não aparecia nas notícias; meses sem falar do país nos meios de comunicação social e, inclusive, 
nenhuma das suas ruas aparecia no “Street View” mais popular da Internet.

Luanda é a cidade mais cara do mundo, acima de Tóquio.

Paradoxalmente, após 27 anos de guerra, a capital Luanda é a cidade mais cara do mundo, acima de Tóquio. 
A falta de cultivos e de infra-estruturas faz com que a compra de um litro de água seja mais caro do que um 
litro de gasolina.

A situação de insegurança alimentar chega a cerca de 18% da população.

Por isso, criámos o AngolaHelpView.com onde se podia conhecer as histórias do seu povo e um mapa 
alternativo, com imagens espectaculares. Tínhamos que evitar que Angola e o seu povo fossem esquecidos.

Fomos para as ruas e contámos o que estava a acontecer. Centenas de pessoas viraram-se para Angola, 
aparecemos em blogues e meios de comunicação e, mais importante, comprovámos que a sociedade 
espanhola SIM que se importa com Angola.

Empresas uniram-se para nos dar apoio nos projectos que desenvolvemos em Angola e a campanha obteve 
um reconhecimento internacional, recebendo um SOL de Bronze no FIAP de 2015.

Ainda pode conhecer esta campanha ao aceder a www.angolahelpview.com. 

ACTIVIDADE DE SENSIBILIZAÇAO
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SOL DE BRONCE  
NO FIAP DE 2015
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Cooperativa Nova Esperança Tchihanha em Ngove (município da Caála, Huambo)
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A CODESPA é uma organização não lucrativa que possui 30 anos de experiência na 
cooperação internacional para o desenvolvimento. Partindo da confiança na capacidade 
humana para a construção de um mundo mais equitativo e justo, a sua missão consiste em 
proporcionar oportunidades às pessoas para que possam, através do trabalho, desenvolver 
as suas capacidades e ser protagonistas do seu próprio desenvolvimento. Desde o seu início 
até hoje, a CODESPA geriu cerca de 800 projectos em 33 países da América Latina, do Médio 
Oriente, de África e da Ásia, e contribuiu para que milhões de pessoas tenham conseguido 
melhorar as suas condições de vida. Actualmente possui 17 delegações internacionais e 
nacionais. O respectivo presidente honorário é S. M. o Rei Don Felipe VI.

A CODESPA aposta no desenvolvimento económico e social como motor para conseguir um 
desenvolvimento humano ao trabalhar em várias linhas: microfinanças para o desenvolvimento, 
criação de tecido empresarial, desenvolvimento rural agro-pecuário, turismo de gestão 
comunitária, formação profissional e integração profissional, migração e desenvolvimento, e 
alianças com o sector privado para o desenvolvimento. Para além disso, a CODESPA realiza 
um intenso trabalho de gestão do conhecimento, assim como de investigação, inovação e 
formação para profissionais do desenvolvimento, empresas e a sociedade em geral, desde a 
visão de que o trabalho conjunto é fundamental para a irradicação da pobreza.
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