
Curso em 
Agronegócio

OBJECTIVO O principal objectivo deste curso é preparar o(a)
participante para conhecer o mundo do agronegócio,
através de uma visão geral a ser apresentada por
profissionais que atuam, na sua maioria, dentro deste
setor.

Curso: Agronegócio
Coordenador: Rodrigo Rasga
Duração: 90H (8 meses)
Início: 17 de Novembro
Horário das aulas: a partir das 18h30
Investimento Total: 755.000 Akz
(Entrada de 90.000 Akz + 7x 95.000Akz)
Certificado: Sim*
*verificar as condições com a nossa equipe



• A compreender a importância que o Agronegócio pode assumir dentro da economia de
Angola;
• A tratar a atividade agropastoril dento do conceito da Sustentabilidade e seguir a legislação
ambiental em Angola;
• A identificar oportunidades de negócio dentro do Agronegócio dentro e fora da porteira;
• A reconhecer a importância de haver um seguro rural de qualidade e buscar flexibilizações
em relação atual sobre o direito de superfície;
• A se habilitar como financiado dentro das linhas de crédito disponíveis no mercado
financeiro angolano, tanto através dos bancos públicos (BDA e programas via PRODESI) como
dos privados;
• A estabelecer as condições dos financiamentos, como os enquadramentos, os prazos
disponíveis, as carências e os juros a serem aplicados, além de conhecer os conceitos de
garantia real e pessoal;
• A compreender as principais técnicas atualmente utilizadas no campo, buscando sempre as
melhores práticas;
• A identificar possíveis pragas e doenças dentro das principais atividades agrícolas, pecuárias
e silviculturais (“reflorestamentos comerciais”);
• A conhecer a estruturação, o controle e o escoamento (“logística”) de um projeto comercial
(“business plan”) dentro do Agronegócio;
• A buscar as regiões mais propícias dentro do território angolano para determinadas culturas
agrícolas e pecuárias, além de seus subprodutos dentro de uma verticalização potencial de
cada cadeia alimentar;
• A compreender a necessidade de se conhecer, previamente, as características geográficas
de Angola, como o clima, o solo, o regime pluviométrico, além da extensa bacia hidrográfica
do país;
• A utilizar instrumentos financeiros dentro dos mercados futuros para a proteção dos preços
de venda e dos custos dos insumos envolvidos.

Dentro de uma análise crítica, feita por experientes profissionais engajados no
Agronegócio, foi estabelecido o conteúdo programático dentro do conceito de um
informativo de média duração.

Descrição do Conteúdo

Ao final do curso, cada participante estará capacitado(a):



1. Introdução ao Agronegócio (18 horas)
Financiamento agropecuário                                                                              
Gestão ambiental e sustentabilidade                                                                
Planejamento estratégico de empresas agroindustriais                                  
Tributação do agronegócio em Angola – Informalidade histórica                   
Propriedade da terra - Direito de superfície 
Agricultura de subsistência                                                                                
Agricultura familiar                                                                                              

6 horas
3 horas
3 horas
3 horas
1 hora
1 hora
1 hora

2. Gestão do agronegócio (18 horas)
Condições geográficas, climáticas e solo 
Política agrícola angolana 
Zoneamento agrícola 
Cooperativismo e associações cooperativistas
Custos de produção e elaboração e análise de projetos 
Verticalização do agronegócio 
Comércio internacional 
Logística no agronegócio – Silos, frigoríficos e centrais regionais de
abastecimento 
Escoamento – Vias vicinais, rodovias, ferrovias, hidrovias e operação
portuária 
Negociação
Planejamento e administração de vendas 
Marketing no agronegócio                                                                                  

3 horas
1 hora
1 hora
1 hora
1 hora
1 hora
1 hora

3 horas

3 horas
1 hora
1 hora
1 hora

3. Técnicas, Insumos e Serviços (12 horas)
Agricultura de precisão                                                                              
Biotecnologia                                                                
Meteorologia agrícola                                  
Alimentação animal – Rações, vitaminas e sais
Sementes e sêmens
Defensivos                                                                                
Fertilizantes                                                                                              

1 hora
1 hora
1 hora
2 horas
1 hora 
3 horas
3 horas



Arroz                                                                
Café – Arábica e robusta                                  
Citricultura
Milho                                                                              
Soja  
Sucroalcooleiro
Outros                                                                                            

Ovinos – Carne e ovos                                                               
Bovinos – Carne – Extensivo e confinamento
Suínos
Bovinos – Leite e Derivados
Psicultura
Caprinos
Outros                                                                                            

5. Gestão do Risco no Agronegócio (12 horas)
Pragas e doenças – bactérias, fungos, nematoides e vírus                                                           
Sucessão familiar
Seguro rural
Controles e Estatísticas no agronegócio
Estufas                                                                                
Irrigação e fertirrigação
Risco de mercado – Mercados Futuros                                                                                           

4. Sistemas Agroindustriais (30 horas)

1 hora
2 horas
1 hora
1 hora
1 hora
2 horas
1 hora

I. Sistemas agrícolas (9 horas)

II. Sistemas pecuários (9 horas)
1 hora
2 horas
1 hora
2 horas
1 hora 
1 hora
1 hora

III. Outros Sistemas (12 horas)
4 horas
2 horas
0,5 hora
0,5 hora
1 hora
2 horas
2 horas

3 horas
1 hora
1 hora
1 hora
1 hora
2 horas
3 horas

Nota: Alguns módulos poderão sofrer alterações

Florestal – Biomassa, resinas e madeiras nobres
Sistema Agrosivilpastoril                                                                
Frutas
Flores                                  
Legumes e verduras
Plantas alimentícias não convencionais (PANC’s)  
Produtos orgânicos                                                                                                                           



Metodologia aplicada
A metodologia a ser utilizada compreende:

• Leitura não obrigatória por parte do(a) participante(a) das partes indicadas nas bibliografias
(vídeos, livros, revistas, jornais, artigos acadêmicos etc.), que possam ser sugeridas pelos
professores, como preparação para possíveis debates e discussões durante as aulas;

• Leitura antecipada dos slides das sessões (“temas”), sempre que possível;

• Apresentação, via slides, dos principais conceitos teóricos e suas aplicações, através da
promoção de discussões sobre alguns casos práticos e debates;

Avaliação e Certificado de Conclusão de Curso
Não há qualquer tipo de pré-requisito para a participação no curso;

• O curso não terá avaliações de aprendizado para a obtenção do “Certificado de Conclusão de
Curso”, por ter o caráter de conteúdo informativo;

• O “Certificado de Conclusão de Curso” será oferecido a todos os participantes que solicitarem
a sua emissão, desde que cumpram a frequência mínima de 75% (setenta porcento) das aulas,
isto é, estar presente em pelo menos 23 (vinte e três) das 30 (trinta) jornadas de 3 (três) horas
cada;

• Será cobrada uma taxa para a emissão do “Certificado de Conclusão de Curso”. Buscar o valor
desta taxa junto à secretaria do IAM-BBS;

• Foi criteriosamente selecionada a Sociedade Brasileira de Agrossilvicultura (“SBAG”) do Brasil,
para ser a certificadora deste curso de média duração.

Materiais a serem fornecidos a cada sessão
• Cópia em “pdf” de todos os slides apresentados nas aulas

• Outros materiais em “pdf” (caso sejam solicitados pelo professor)

• Bibliografia básica (caso seja sugerida pelo professor)

• Bibliografia complementar (caso seja sugerida pelo professor)

• Curriculum vitae (resumido) do professor



Henrique é Economista pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e Especialista
em Controles internos pela FIPECAFI-USP e concluiu seu MBA Executivo na BBS São
Paulo. 
Possui mais de 15 anos de experiência participando no desenvolvimento de Políticas e
Governança para o Banco de Investimento, Tesouraria e Conselho do Banco Itaú
Unibanco. 
Realizou atividades voltadas para o monitoramento de grandes bases de operações
financeira, monitoramento de normas internas e externas e também participou do Comitê
de Ética. E hoje é Professor Associado do IAM-BBS Angola no curso de Agronegócio.

HENRIQUE TORRES

BELLINI BALDUINO FONSECA

Advogado com 20 anos de experiência, com atuação no Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional – CRSFN, Banco Central, e agências reguladoras, bem como atividades
em Relações Governamentais.

É Professor Associado do IAM-BBS Angola no curso de Agronegócio, possui LLM (Latin
Legum Magister) pela International Business Law – Leiden University e LLM em Direito
Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, além disso possui um MBA em Economia e
Gestão do Agronegócio também pela Fundação Getúlio Vargas.

Alguns dos nosso professores: 



FILIPE CULENDA ADRIANO MUTUMBA

Engenheiro Agrônomo pela Faculdade de Ciências Agrarias-Huambo Angola e Mestre
em ciências do solo e recursos naturais pela Universidade de Concepción-Chile,
atualmente é Docente Universitário no Instituto superior da Huila, tais como
Departamento de Zootecnia e Agronomia e Universidade Mandume Ya Ndemofaya. É
Professor Associado da IAM-BBS em Angola no curso de Agronegócio.

BRUNO LISBOA TAQUES FONSECA

Engenheiro Civil pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, possui MBA em Finanças e
Agronegócios pela Esalq/USP. Tem mais de 14 anos de experiência em controles
financeiros e econômicos. Atuou no agronegócio, ocupando cargos de gestão: em
multinacional, junto ao produtor rural de grande porte e em Asset Management, para o
financiamento deste setor, bem como no setor de serviços em empresas líderes em
seus mercados. E é Professor Associado do IAM-BBS Angola no curso de Agronegócio.

ISMAEL MENEZES

Ismael é formado em Administração de Empresas pela Centro Universitário FIEO e
concluiu sua pós graduação em Marketing pela ESPM. Foi diretor e presidente em
importantes empresas voltadas a comunicação e atuou muitos anos como consultor em
diferentes empresas de diversos seguimentos. Atualmente esta na direção societária de
uma Startup para a implantação de processos de produção desenvolvimentos de
parcerias com cultivadores de PANC (Plantas Alimentícias não Convencionais), em
Parceria Publico Privada com EMBRAPA.



Empresário nos ramos de produção rural, biotecnologia com células-tronco, consultoria
e criação de animais investidor no ramo imobiliário e multimercados. Entusiasta dos
criptoativos. Diretor participante do projeto de Custódia Remunerada com Criptoativos
Nui International. Representante de expansão América Latina de ATM de bitcoins.

CONTACTO

+ 244 939 105 411
+ 244 931 290 107
+ 244 933 153 043

@iam.bbs.angola

@iambbs.angola

IAM-BBS Centro de Estudos

comercial@institutobbs.com
www.iam-bbs.co.ao

MARCELO NEMER

Bacharel em administração de empresa pela universidade de fortaleza, especializou-se
em gestão de pessoas na ESPM, estudou gestão na Universidade de Negócios de Hong
Kong CUHK, com trabalho premiado. É mestra em Sustentabilidade pela FGV com
estudos na área de Sustentabilidade na Cadeias de Suprimentos.
Carreira desenvolvida em reestruturação organizacional, com destaque a gestão de
empresas falimentares trabalhando com planejamento estratégico, gestão de conflitos,
negociações de passivos em empresas em Recuperação judicial em segmentos da
indústria e serviços.

ANDREA BATISTA CAVALCANTE

http://www.instagram.com/iambbs.angola/
http://www.facebook.com/iam.bbs.angola/
http://www.linkedin.com/company/iam-bbs-centro-de-estudos
https://www.facebook.com/iam.bbs.angola
https://www.instagram.com/iambbs.angola/
http://www.linkedin.com/company/iam-bbs-centro-de-estudos
http://www.iam-bbs.co.ao/

