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A agricultura em Angola – oportunidades e desafios

• Angola é 3,5 vezes maior do que a
Alemanha
• Cerca de 27 milhões de habitantes

• 35 milhões de ha de superfície arável
• Utilizam-se só 10 -15 %
• A água está „de facto“ sempre
disponível
• 90 % das superfícies são exploradas
por pequenos agricultores
• Infraestrutura precária
• Falta de serviços bancários agrícolas
• Falta de direitos de uso dos terrenos
• Falta de formação e aperfeiçoamento

Angola pode alimentar a África!
www.iakleipzig.de
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Projectos em Angola 1981 - 2015
•

Fazenda modelo na produção de leite e bovinos na província de Malanje
(1982 – 1990)

•

Fazenda modelo de produção de batata e de multiplicação de sementes na
província de Huambo, (1981– 1990)

•

Assistência técnica na formação agrícola no Instituto de Tchivinguiro
(1981 – 1990)

•

Ministério de Agricultura, Angola (1983 – 1991)
 Assistência técnica em desenvolvimento organizacional assim como em orçamento
 Viagem de estudos e cursos profissionais

•

Avaliação do Programa de microprojectos
(PRM III) Comissão da União Europeia,
Contracto-quadro AMS-451,
Lote 1 – Desenvolvimento Rural e Segurança
Alimentar (2005)
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Projectos em Angola 1981 - 2015
•

Estudo de desenvolvimento para as províncias do
Cunene, Namibe, Huila e do Cuando-Cubango
(1984 – 1985)

•

Memorando de Cooperação com a Província do Bengo (2014)



Estabelecimento de uma Fazenda Piloto Angolano-Alemã com 1000 ha
Estabelecimento de um Centro de Treinamento e Educação agrícola

•

Memorando de Cooperação com o INCA (2014)

•

Conceito para um Laboratório para propagação de plantas
In vitro (2014 - 2015)

•

Conceito de um projecto para produção de batata de semente
(2014 - 2015)

•

Conceito de projectos SIG na área de agricultura (2014 - 2015)
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Educação e formação

Estratégias para medidas de formação e de capacitação:
•
•
•
•

Formação profissional por formadores alemães
Seminários, dias de campo, demonstrações em fazendas
Viagens de estudo na Alemanha
Formação em cooperação com os productores de equipamentos
agrícolas da Alemanha
www.iakleipzig.de
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