
Desafio
A economia da América Central é composta por dois principais setores econômicos: A agricultura e a exploração 
mineira. A terra, os minerais, e os climas tropicais e temperados, são a combinação ideal para que uma variedade de 
produtos agrícolas possam ser cultivados, gerando um fator potencial para o crescimento econômico.

Tanto a Nicarágua como El Salvador priorizaram o foco na melhoria das tecnologias e técnicas agrícolas para au-
mentar a qualidade e a eficiência. A melhoria fortalecerá estrategicamente a economia e afetará positivamente a 
qualidade de vida e a autossuficiência dos seus povos.

Os desafios que o setor agrícola enfrenta em ambos os países são a baixa eficiência e as tecnologias limitadas. A bai-
xa eficiência deve-se à diferença entre os resultados desejados do ciclo agrícola e o elevado consumo de recursos 
humanos e naturais. Além disso, a tecnologia utilizada em muitas linhas de produção é muito limitada, e algumas 
estão ultrapassadas. Isto contribuiu para o custo elevado e para a variedade limitada nos resultados.

Rumo a uma Solução
A Agência Palestiniana de Cooperação Internacional (PICA) concebeu programas agrícolas destinados 
a reforçar o acesso às informações dos agricultores locais, a fim de desenvolver projetos individuais de 
pequena escala. Isto aumentará o renda das famílias e a produção de culturas saudáveis em sociedades 
agriculturais integradas. A PICA também visa aumentar a eficiência e otimização de recursos de produção.

O projeto tem como objetivo contribuir para a consecução dos Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável (ODS) 2 (Fome Zero), alcançar uma boa segurança alimentar, melhorar a qualidade da nutrição e 
promover uma agricultura sustentável. Contribuirá também para o ODS 1 (Erradicação da Pobreza).

Os objetivos do projeto são:
• aumentar a renda dos agricultores;
• produzir alimentos saudáveis;
• reforçar e aumentar as capacidades de estruturas agrícolas, e melhorar a produção agrícola;
• capacitar os engenheiros com conhecimentos teóricos e práticos na produção hidropônica e de silagem;
• conscientizar os produtores sobre a importância da biossegurança aplicada à agricultura, às instituições e aos 

laboratórios, na detecção precoce de doenças veterinárias através de testes laboratoriais na colheita de amostras.
• disseminar os traços genéticos melhorados do gado masculino de elite usando técnicas de inseminação artifi-

cial para melhorar a produtividade da carne e do leite.
No que diz respeito à metodologia, os especialistas da PICA, juntamente com os principais intervenientes nos paí-
ses de acolhimento, elaboraram uma avaliação das necessidades através de:
• Pesquisa: Coletando informação de engenheiros locais e fazendeiros, observando as tecnologias agrícolas 

atuais,  considerando os fatores econômicos, e se mantendo informado sobre os desafios atuais
• Identificação das demandas e soluções: Estabelecer objetivos e cronogramas a serem implementados;
• Monitoramento e acompanhamento: Mantendo relatórios contínuos antes, durante e depois de cada 

fase do projeto de agricultora e engenharia local.
Programas de capacitação: Com base nos resultados da avaliação de necessidades, os especialistas da PICA pro-
jetaram e implantaram cursos de treinamento prático cumulativo em cada fase do projeto para os produtores e 
engenheiros locais sobre os seguintes temas:
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• Produção Hidropônica e de Silagem em escala
• Fabricação de alimentos caseiros
• Técnicas inovadoras para cultivo em estufas de tomate, pepino, pi-

menta e enxertia de vegetais
• Biossegurança e análise de risco no laboratório
• Inseminação artificial em bovinos, ovinos e caprinos
Os técnicos palestinianos forneceram a formação, e o governo anfitrião 
forneceu os laboratórios, o campo e a coordenação.

Há uma grande dinâmica na Cooperação Sul-Sul entre PICA, Nica-
rágua e El Salvador. A PICA e os países de acolhimento concebem 
conjuntamente o programa de reforço de capacidades, adaptado às 
necessidades dos países de acolhimento do conhecimento dos peritos 
palestinianos. Os países anfitriões facilitaram a logística e forneceram à 
equipe de especialistas os laboratórios necessários. Os especialistas da 
PICA utilizaram o conhecimentos atuais no setor agrícola para atender 
às necessidades dos países de acolhimento.

O conhecimento palestino é especializado em maximizar os resultados 
de recursos limitados. Os técnicos palestinianos forneceram ferramen-
tas, processos e técnicas de engenharia, assegurando um aumento 
geral da qualidade e da eficiência.

A fim de elaborar estrategicamente um plano para satisfazer necessi-
dades imediatas, a PICA implementou projetos piloto para avaliar as 
necessidades locais; a delegação era composta por engenheiros agrí-
colas e especialistas governamentais que trabalham com os ministros 
competentes da saúde e da agricultura, bem como com os setores 
econômicos dos países de acolhimento. Todos os esforços palestinia-
nos foram coordenados pela PICA.

Os resultados alcançados após o primeira fase foi a forma-
ção de mais de 120 engenheiros do curso de engenharia na 
Nicarágua. Durante a segunda fase do projeto de oito dias 
úteis, mais de 140 engenheiros participaram dos cursos. Em 
El Salvador, após cinco dias úteis, mais de 110 engenheiros 
locais participaram do treinamento. Apenas durante a se-
gunda fase, a PICA alcançou e aconselhou mais de 250 mil 
engenheiros agricultores, veterinários, e também empreen-
dedores agrícolas, que estão totalmente ou parcialmente 
envolvidos e empregados pelos Ministérios da Agricultura 

ou dos seus centros e agências afiliadas.

O projeto está em curso e visa criar uma produção sustentável no ciclo 
agrícola nos países de acolhimento. Em cinco anos, a Nicarágua, por 
exemplo, poderia capacitar mais de mil técnicos e melhorar os seus 
métodos de interação entre agricultores, sociedades e governos, pre-
parados com o conhecimento atual, produtivo, eficiente e eficaz que 
podem ser aplicados as suas fazendas, quintas, escolas e fábricas.

A PICA assinou muitos acordos de cooperação em matéria de saúde, 
de agricultura e de educação, bem como um memorando geral de 
entendimento com uma organização que abrange os diferentes do-
mínios de cooperação com o Ministério dos \relações Exteriores da 
Nicarágua. Assim, a PICA lançou duas missões agrícolas para capacitar 
os homólogos nicaraguenses com o conhecimento palestiniano, que 
sustentarão pelo menos um plano de cinco anos nos domínios de 
cooperação já existente, bem como a cooperação nos sistemas de 
irrigação, gestão de recursos hídricos, e águas residuais, e outras neces-
sidades agrícolas que os palestinianos possam atender.

A PICA planeja criar projetos reproduzíveis e promoveu a cooperação 
sustentável no interior do país e em todos os seus componentes, no 
âmbito de princípios de cooperação por meio de agrupamentos ge-
ográficos e gerenciamento de recursos, mantendo a qualidade das 
iniciativas. O agrupamento de missões poderá ser altamente benéfico 
através da implementação de abordagens customizadas e previamen-
te testadas em países com necessidades e recursos parecidos.

Além disso, dentro do mesmo país anfitrião, a reprodução dos proces-
sos será facilitado devido a uma clara avaliação sistemática das necessi-
dades, estratégias e sistemas de monitorização dinâmica.
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Skype: hiba.m. ismail
WhatsApp: +970598353603
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