Aumento da capacidade de
produção e utilização de semente
de qualidade a preços acessíveis
no Vale do Zambeze

desenvolver, implementar e manter programas
educacionais e de investigação enfocando na
cadeia de valor de sementes. Tais programas, que
serão informadas por e sensíveis a questões de
género, levarão à formação de profissionais
(homens e mulheres), e estabelecimento de
provedores de serviços de extensão e de negócios,
que respondam a demanda de um mercado de
emprego e/ou gerem auto-emprego no sector de
agro-negócio na Vale do Zambeze.






Faculdade de Engenharia Agronómica e
Florestal da Unizambeze (FEAF);
Escola Agrária de Chidzolomondo (EAC);
Faculdade de Ciências Agrárias da Unizambeze
(FCA);
Instituto Agrário de Chimoio (IAC); e
Instituto Superior Politécnico de Manica
(ISPM).

Áreas de actuação
O projecto capacitará as organizações acima
mencionadas para:

Objectivo
O objectivo do projecto, financiado pela NUFFIC,
agência do Governo dos Países Baixos, é contribuir
para um desenvolvimento rural económico
sustentado para homens e mulheres, e maior
segurança alimentar e de rendimento no Vale do
Zambeze, em Moçambique. Fá-lo-á contribuindo
para a melhoria da educação e formação a nível do
ensino superior e para uma maior coordenação e
planificação do sector. A melhoria da educação e
da formação são pré-requisitos para um
desenvolvimento sólido do sector de sementes na
região.





Parceria

O projecto terá duração de 4 anos, havendo
iniciado suas actividades em Setembro de 2015.

A parceria para a implementação do projecto
consiste em um consorcio holandês (Instituto Real
dos Trópicos (KIT), Centro de Inovação no
Desenvolvimento de Universidade de Wageningen
e a Universidade AERES de Ciências Aplicadas) e
um consórcio Moçambicano liderado pela Agência
de Desenvolvimento do Vale do Zambeze, e sete
Institutos de Educação e Formação Agrária:

Ao final do projecto, organizações requerentes
terão capacidade académica e organizacional para




Instituto Agrário de Mocuba (IAM);
Escola Profissional Agrária de Caia (EPAC);









Ministrar cursos de curta duração para
profissionais no sector de sementes em áreas
como: produção de semente de qualidade;
empreendedorismo; desenvolvimento da
cadeia de valor de semente; serviços de
controle de qualidade de semente.
Fortalecer os currículos de ensino actuais;
Apoiar graduados para que estes tenham
melhores oportunidades de (auto)-emprego
no sector de sementes
Formar centros regionais de excelência na
formação em áreas relacionadas com o sector
de sementes
Gerar renda com base nos serviços prestados.
Implementar pesquisa-acção, em colaboração
com o sector privado, com a participação de

empresas dos Países Baixos e outras empresas
internacionais.
Princípios da abordagem
O projecto segue os princípios de
“Desenvolvimento Integrado do Sector de
Sementes” (DISS), que:






orientam o acesso inclusivo a sementes de
qualidade de variedades melhoradas,
sublinhando a importância de diferentes
sistemas de sementes (formal, informal,
semiformal),
facilitando interacção e integração destes
sistemas,
reconhecendo o papel complementar dos
sectores públicos e privados

Contacto e mais informações
Agência do Zambeze: Nelson Rodrigues
(nelorod2006@gmail.com)
Instituto Real dos Trópicos (KIT): Willem
Heemskerk (w.heemskerk@kit.nl )
http://www.issdseed.org/
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