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Modelo AKIS (Röling & Engel)

Compreensão holística da inovação: fenómeno social complexo e 
grande diversidade de partes interessadas (racionalidades, motivações 
e domínios de saberes/especialidades múltiplas)

Abordagem sistémica: focada na aprendizagem mútua entre as partes 
interessadas para examinar processos de inovação conduzidos por 
vários atores

Desenvolve ideias práticas para suportar os intercâmbios de 
informação e saberes entre os atores para fomentar a inovação 
através dum networking ativo

Abordagem Dedutiva e Intervensionista para englobar e influenciar 
sistemas agricolas complexos



Linhas de Pesquisa

1.Aprendizagem Endógena e Inovação na Agricultura Africana: 
Lições da Guiné-Bissau (artigo submetido)

2.Perspetivas sobre um futuro para a bolanha salgada num mundo 
em mudança

3.O Caminho do Saber: Um Laboratório de Pesquisa-Ação 
Participativa para o Desenvolvimento em Djobel

4.Caracterização do sistema de partilha de informações e saberes 
sobre o arroz de bolanha em função de múltiplos fatores



2.Perspetivas sobre um futuro para a bolanha 
salgada num mundo em mudança

Mistura de Métodos

1.Quantitativas

>700 chefes de fogão 

2.Qualitativas

.Observação participante

.Grupos focais

.Entrevistas a informadores chave : > 50 filmadas



3.O Caminho do Saber: Um Laboratório para a Pesquisa-
Ação Participativa para o Desenvolvimento em Djobel (caso 

de estudo) 

Mistura de Métodos

1.quantitativa

~ 50 chefes de fogão 

2.Qualitativas

.Etnografia: observação participante, grupos focais, 
entrevistas a atores chave

.PLRA : Adaptação de metodologias de avaliação rápida

-> Construção dum dique e intercambio entre 
agricultores (Baiotes x Felupes x Balantas x Nalus)



Muito obrigado pela vossa atenção!



Going deeper?



Entrançar saberes e atores para melhorar a 
produção de arroz de bolanha salgada na Guiné-

Bissau. Um caso de desenvolvimento do AKIS

AKIS na prática: explicar como a informação e os saberes fluem, como a inovação acontece, e 
como estes processos podem ser reforçados no Sistema de Saberes e Inovações do Arroz de 
Bolanha na Guiné-Bissau (SSIABS).

Objetivos Gerais

(B) Intervencionista: Conectar a pesquisa 
com a prática para aumentar a organização 
social da inovação, incentivando os 
intercâmbios de informações e saberes

(A) Dedutiva: Caracterização do SSIABS-GB 



Um sistema intensivamente  complexo

• Colegialidade na coprodução de 
conhecimentos

• Interdisciplinaridade

-> Intensividade em termos
de saberes e de trabalho



Modelo AKIS (Röling & Engel)

• Alternativa ao “Modelo TT”

• Def AKIS: “Um grupo de actores, as suas 
ligações e interações, comprometidos na 
geração, capitalização, transmissão e 
utilização de saberes e informações agricolas”

Os componeses
rejeitam as 
tecnologias 
porque são 

conservadores

(…) bom mais 
isto não 
funciona 

aqui…

A minha 
ciencia é a 

melhor





A.2.Posicionar os agricultores no Sistema de Saberes e 
Inovações do Arroz de Bolanha Salgada: A perspetiva 

dos atores das tabancas e os seus papéis 

2.Metodologia: Social Network Analysis (SNA)

-Estudar empiricamente a complexidade dos processos de inovação 
através da caracterização, da medida e do mapeamento das relações
entre atores

-Desenhar uma imagem holística dum sistema social centrando a 
análise sobre a interação entre os atores

-identificar atores chaves que influenciam mais as redes de 
conhecimentos

1.Principais interrogações

Quais são as “estradas” da informação e dos conhecimentos sobre o arroz de bolanha salgada ao nível duma 
comunidade de agricultores alvo de programas de desenvolvimento e de extensão agrícola? Que padrões sociais 
podemos deduzir através do estudo das redes de informação e de saberes?



B1. Pesquisa-Ação-Participativa para estudar a 
coprodução de conhecimentos duma rede de base de 

agricultores-pesquisadores



B2. Pesquisa Ação Participativa para promover a inovação 
através da organização social e a ação coletiva dos atores 

chaves do Sistema de Saberes e Inovações do Arroz de 
Bolanha Salgada



B. Foster information and knowledge exchanges to increase the performance of the 
social organization of innovations

Methodological approach: Participatory Action Research

Assumptions
Complex social phenomena best understood by introducing interventions & observing effects -> learning & 
generating theory

Qualitative research design
Participant observation & interviews -> data collection

Approach guidelines
Iterative cycle of diagnostic (1), action-planning (2), action-taking (3), evaluating (4), learning (5). 



B.1. Participatory Action Research for a grassroots network of farmers-researchers



B.1. Participatory Action Research for a grassroots network of farmers-researchers

Expected results

A dynamic farmers-researchers 
network: set up & equipped for 
grassroots research with academics

Knowledge & innovations co-
production: monitored, contrasted 
with selection criteria x 
farmers biography x participation

 Innovation case-study: adoption and adaptation course of an 
innovation (“home-made” rain gauges) documented



B.2. Foster innovation through concerted social organization and collective action of 
key Mangrove Rice Knowledge and Innovation actors´



B.2. Foster innovation through concerted social organization and collective action of 
key Mangrove Rice Knowledge and Innovation actors´

Expected results

 A team of key engaged actors´ reflect on MRKIS: main problems, 
constraints & opportunities

 Actors perspective confronted to create collective envisioning & 
commitment to strategic action plans



Additional Notes

RAAKS Windows - Example


