Teu futuro em tuas
mãos!
Millennium Challenge Account
Cabo Verde

Com a criação do seu agro-negócio
você crie o seu próprio trabalho. A
razão mais obvia para abrir o seu
próprio agro-negócio é ganhar dinheiro. Voçe não precisa depender
do governo ou de qualquer outra
pessoa. Voçe esta no controle!
Como dono do seu proprio agronegócio, quando cresce o seu negócio, cresce o seu lucro. Voçe
poderá criar postos de trabalho
para a sua família e comunidade.
Como dono do seu proprio agronegócio, voce determina o sucesso
do seu negócio. Quando voce
aprende como criar e desenvolver
um agro-negócio de sucesso, você
poderá se beneficiar directamente
dos seus esforços.
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Porque abrir
um AgroNegóçio?

O crescimento da economia cabo-verdiana
eleva a qualidade dos produtos no mercado.
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Empresários estão abrindo agro-negócios para
responder á crescente demanda de produtos
agrícolas.
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Agro-Negócios
www.mca.cv/pt/formacao/documentos-formacao/

O seu lucro pode crescer
Enquanto que no trabalho de outrem o
seu lucro é sempre o mesmo, com o
seu próprio agro-negócio o seu lucro
pode crescer dramaticamente.
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Voçe vai ficar satisfeito
Agro-negócio é como um
jogo. Ganhar depende de
como se joga. Com estratégias deferentes terá
resultados diferentes.

Apoiar a sua comunidade
Quando abrir o seu próprio agronegócio, a sua comunidade ficará mais
forte. Não haverá apenas um aumento
de produtos frescos e nutritivos
disponíveis, mas será um exemplo
positivo para os jovens da sua
comunidade, e dinamiza a economia
local. Você pode apoiar a sua
comunidade a prosperar.

Desenvolva com a sua
comunidade
Este é o momento certo!

Se sentirá satisfeito por ter este controle. Você pode criar os seus objectivos e
monitorizar o seu próprio progresso.
Gerir um agro-negócio é concreto —
quando mudado algo você verá a diferença, se esta perto de atingir o seu
objectivo ou não.

Cabo-verdianos estão acima da linha da
pobreza. Com mais dinheiro, aumenta
a demanda para maior e melhor
qualidade de agro-produtos. As pessoas
também estão consumindo mais
produtos frescos porque estão mais
conscientes da importância da nutrição.

Agro-negócio envolve riscos, mas
também é uma grande oportunidade
para alcançar os seus objectivos. Como
dono do seu proprio agro-negócio voçe
tem um propósito com o seu trabalho.
Você assume mais responsabilidades, e
em retorno terá maior satisfação.

Ao mesmo tempo a população esta a
crescer e consequentemente haverá
mais pessoas para consumir.
Estes factores em mudança significam
uma maior demanda para seu mercado
de agro-negócios e seus produtos!

Voçe não precisa abrir o seu agronegócio sozinho. Você pode se associar
a outros agricultores e criar uma
associação. Trabalhando juntos, o
grupo de agricultores poderá:
• partilhar os riscos
• rentabilizar recursos
• crescer mais rápido
Também quando se partilha
conhecimentos se responde mais
rápido e facilmente aos problemas, e
se expande em novos mercados. Como
resultado você aumenta as suas
oportunidades de sucesso.

