
Under the project “Developing the Solar Irrigation Business Case in 
Gaza province”

Invitação para Formações em Sistemas de Rega de 
Pequena Escala movido a Energia Solar (10- 14 Outubro 

2022) em Chòkwé, Gaza

October 2022



Os principais topicos que serāo abordados são:

• Introdução: Por que as instituições financeiras devem conhecer o SRMES? O que 
são sistemas de irrigação movidos a energia solar? Quais são os principais 
componentes do SRMES? Casos Práticos. 

• Análise de risco para SRMES: Por que a análise de risco é importante para o 
SRMES? Estrutura abrangente de gerenciamento de risco, Riscos relacionados ao 
SRMES, Medidas de mitigação de risco para SRMES, Casos Práticos.

• Análise Financeira e Mecanismos de Entrega para SRMES: Por que se deve fazer 
uma análise financeira do projeto SRMES? Principais conceitos em análise 
financeira, Ferramentas específicas para análise financeira de SRMES, Caso 
Prático abordagens de entrega de financiamento para SRMES. 

• Avaliação de risco de crédito e due diligence: Porquê a avaliação de risco de 
crédito estruturada e informada e a devida diligência são importantes? 
Ferramentas de Avaliação

Practica Foundation tem o prazer de anunciar o primeiro entremaiento de formacaoes de praticas locais
sobre Sistemas de Rega Moviso a Energia Solar (SRMES). Convidamos especificamente aos tecnicos que trabalhan con
SRMES y Oficiais de Crédito de empresas que forcenem microcreditos para agricultores. A formação tendra una duracao
de 5 dia con naturaleza muito practica.



Data, Hora e Lugar

Os treinos estão agendados para ter lugar em Chókwè, Moçambique. De 10 a 14 de 
outubro de 2022.  

Practica Foundation oferecerá certificado a todos os participantes que: 
• Participou pelo menos 80% do tempo de formação;
• Participou na avaliação final da formação. 

NB: Não será prevista qualquer compensação económica pela participação, nem 
pelo transporte ou alojamento em Chókwè. 

Requisitos de inscrição
Para ser formalmente inscrito no curso, é necessária uma carta com confirmação do 
consentimento do seu superior de que é aceite a participar no treinamento (e da ausência do 
trabalho). Para cada empresa, incluam os nomes dos seus trabalhadores a participar. A enviar
(antes de 15 de Setembro de 2022) para aldo.zamarroni@practica.org

Devido à natureza técnica do temário é necessário que os participantes tragam seu computador 
pessoal (laptop) e conhecimento no uso do Excel. Bem como conhecimentos básicos de 
questões econômicas como Imposto de Retorno Interno (IRR) e Valor Presente Líquido (VAN).

É extremamente aconselhável que um mínimo de 3 pessoas por empresa frequentem a 
formação, e até um máximo de 5 pessoas. A formação está prevista para um total de 25 
pessoas. No caso de ter mais de 25 interessados, será feita uma avaliaçao de perfil para decider 
se atendem aos requisitos estabelecidos neste convite. Caso ambos o façam, terá prioridade o 
primeiro a inscriber. 
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Questões e observações:
Em caso de dúvidas, por favor sinta-se à
vontade em entrar em contacto com: 
aldo.zamarroni@practica.org
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