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 Prémio EMRC-Rabobank Project Incubator Award  

 
O Fórum AgriBusiness 2015, realizado em Kinshasa nos passados dias 22 a  25 de 

Março foi o palco do Prémio EMRC-Rabobank Project Incubator Award, 

destinado a apoiar projectos inovadores na Agricultura Africana.  

 

O Prémio, que teve a sua primeira edição em 2008, tem sido fundamental na 

identificação, valorização e apoio às iniciativas agrícolas inovadoras e 

empreendedoras em todo o continente Africano. Desde a sua primeira edição, 

o prémio tornou-se numa das principais características dos AgriBusiness Forums.  

 

O prémio de 15.000$ em dinheiro, pode ser usado para despesas específicas 

relacionadas com o projecto, como a aquisição de terreno ou equipamento, 

modernização de instalações, o desenvolvimento de redes de distribuição e 

cadeias de abastecimento e a expansão das redes. 

 

A edição deste ano atraiu um grande número de inscrições de todo o 

continente. De cerca de 30 candidaturas, foram seleccionados 5 candidatos 

para apresentar o seu projecto durante uma sessão especial no fórum de 

Kinshasa, para uma audiência de mais de 400 delegados de todo o mundo.  

 

Cada um dos projectos apresentados é o exemplo perfeito do tema principal 

do fórum: “Crescimento Inclusivo: Uma visão para a Transformação Agrícola em 

África”.  

 

Os finalistas foram:  

 

CB Farm Fresh de Moçambique, que apoia os agricultores locais emergentes, na 

província de Tete, vinculando-os às novas cadeias de abastecimento de frutas e 

vegetais da indústria local e oferecendo-lhes programas de formação para a 

produção de horticultura e culturas oleaginosas, com a assistência de 

organizações de desenvolvimento; 

 

Shalem Investments do Quénia, que ajuda 1.200 pequenos produtores de sorgo 

no Quénia a aceder aos mercados, aumentando a sua produção colectiva para 

4.000 toneladas métricas nos últimos 5 anos, e criando aumentos significativos na 

produtividade e rendimento;  

 

Vava Coffee do Quénia, uma empresa social que ajuda mais de 30.000 

produtores de café do Quénia a comercializar produtos de alta-qualidade 

dentro do país, e que em breve estará em expansão para a Europa e África do 

Sul; 

 

A & S Shine International da Nigéria, que produz e processa mel e produtos de 

mel através de cooperativas de mulheres numa quinta de 45ha farm, produzindo 

60 toneladas de mel para o mercado local ; 

 

Mama Soleil Cooperative da RDC, uma cooperativa organizada e auto-gerida 

por 35 mulheres locais, com o objectivo de obtenção de lucro e desenvolvimento 

sustentáve, através da Produção de produtos como sabão e óleo de cozinha. 
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Após as excelentes apresentações, o público do Fórum, bem como o júri, 

encontraram-se na delicada posição de ter de designar um vencedor entre os 

finalistas. O júri decidiu, por fim, atribuir dois prémios: um primeiro cheque de 

10.000$ foi entregue a Ruth Gacheri Kinoti, da Shalem Investments no Quénia, e 

um segundo prémio de 5.000$ foi concedido a Innocente Voziyo, da cooperativa 

de óleo de palma Mama Soleil na República Democrática do Congo. 

 

As vencedoras foram anunciadas durante um elegante jantar de gala, 

patrocinado pelo Trust Merchant Bank, segunda-feira, dia 24 de Março.  
 

 

Sobre o Agribusiness Forum  

 

O Agribusiness Forum foi organizado este ano com o alto patrocínio do Governo 

da RDC, e em parceria com o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), com a Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e Agricultura, e com o Fundo de Promoção e Indústria das Nações 

Unidas (FPI). O fórum tornou-se numa plataforma anual de encontros no 

continente Africano. É um grande evento que reúne centenas de delegados 

vindos de África, Europa, Ásia e América: especialistas internacionais, 

investidores, doadores, governos, multinacionais e produtores locais. 

 

O evento é apoiado pela Fundação Rabobank, Grupo LR, AGCO, Cargill, Balton 

CP, Élan RDC, Trust Merchant Bank, African Milling, SNV, Standard Bank, GAFSP, 

Belgian Technical Cooperation, Embaixada dos Países Baixos na RDC, Banco 

Europeu de Investimento, International Finance Corporation e Ethiopian Airlines.   

 

A visão da EMRC é a de que o sector privado é a chave para o desenvolvimento 

do continente Africano de forma a assegurar crescimento sustentável e a longo 

prazo. 

www.emrc.be 

 

 

http://www.emrc.be/

