Apresentação da
Empresa Piu Piu
Awara

 Nome: Piu-Piu Awara, Sarl

 Representada por: João Sanhá
 Álvara Industrial: 17/DGI/2018
 Data do registo: 30 de maio 2018

Registo oficial

 Sede: Estrada de Cachobar, Km1, cidade de
Canchungo, região de Cacheu

 Gerente da Empresa:

 Parque de incubadora com capacidade para 750
ovos
 2 Aviários com luz e água automáticos

Ativos da
Empresa

 Painéis solares para fornecimento energia aos
aviários, unidade abate e incubadora
 Centro de abate e processamento com loja, área
de frio, farmácia e aviário
 Viatura 4x4 com arca frigorífica
 Mobiliário de escritório diverso
 Material informático

Diretor Geral

Responsável de
Produção

Gestor de loja

Técnico de avicultura

Organograma
Logístico/Motorista

Técnico de
Abate/Processamento

Técnico de
Abate/Processamento

Pessoal de apoio

Custo produção mais elevado nos primeiros 2 anos

Resultados
globais

Oferta superior à procura = maiores custos de
produção

Entrada em funcionamento incubadora +
melhorias na produção + maior ajustamento face
à procura = 3.º ano foi o 1.º com saldo positivo.
Frangos
vendidos

Receitas
brutas

Receitas net

Preço médio

10350

32.914.449

-7 255 291

3.135.000

Primeiros anos, mais metade produção
doada
à comunidade
para fomento da
1.º
ano com
saldo positivo
produção familiar

Nos primeiros anos mais de metade da produção
foi doada à comunidade para apoio à vulgarização
avícola
e fomento da
criaestava
familiarseparada a
Inicialmente
não

Resultados
2018

produção da Cooperativa da produção
para apoio aos beneficiários

Separação da produção e
posteriormente criação da empresa Piu
Piu melhoram a performance global
Custo de
produção

Receitas
brutas

Receitas net

Preço médio

5 872 050

7 037 500

1 165 450

3 500

 Aldeia SOS Crianças
 Binta (restaurante local)
 Escola Ebenezer

Principais
clientes
regulares

 Sumaile Fofona (revendedor)
 Cantina Mana Nhelem
 Nelsim (restaurante)

 Hotel “Mandom Mandom”
 Clientes individuais: expatriados funcionários ONG e
outras instituições, clientes locais e de Bissau

 Aprender com a primeira empresa social avícola desenvolvida
na Guiné-Bissau, a CEDAVES, a reforçar as componentes de
produção de pintos de dia e fabrico de ração
 Apostar no apoio a produtores avícolas de média dimensão
fornecendo pintos de dia

Desafios e
Oportunidades

 Renovar, aumentar e melhorar o efetivo de galinhas poedeiras
 Aumentar a capacidade de produção de pintos de dia
 Exponenciar o fabrico de ração com aposta numa unidade a
construir e equipar para o efeito
 Alargar a rede de clientes, a nível individual e comercial
(restaurantes, revendedores)

 Rever o plano de negócios
 Melhorar a capacidade de gestão e de geração de rendimento

Entidade
União Europeia

O nosso
agradecimento

Camões – Instituto da Cooperação e da Língua

Instituto Marquês de Valle Flôr
Direção Geral de Pecuária
Instituto Politécnico de Bragança
Ao Governo Regional
Aos Poderes tradicionais
Às mulheres e famílias camponesas
A todos os indivíduos e instituições

