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Escola de Promoção Agropecuária  

A Escola Agropecuária surge como uma instituição educativa especializada do Centro de Formação e Produção 
de Nhacra Teda. Como tal, a sua função será promover ações de educação e formação que contribuam para o 
empoderamento dos diferentes membros das comunidades beneficiárias, dotando-os de conhecimentos, com-
petência e autonomia para podem administrar, de forma correta e criativa, os seus próprios interesses, oferecen-
do-lhes, ao mesmo tempo, oportunidades para contribuírem em maior medida para o progresso das suas famí-

lias, educação dos seus filhos e para o desenvolvimento das suas comunidades. 

A escola atuará também como um centro de desenvolvimento local uma vez que dispõe de campos de experi-

mentação nos quais serão seguidos os beneficiários que já contam com apoios nos  seus campos de trabalho, o 

que irá reforçar ainda mais as relações de cooperação com os mesmos, tornando-as   quase permanentes. 

Editorial 

A Fundação Educação e Desenvolvimento (FED)foi criada em 26 de Fevereiro de 2002 e trabalha essencialmente 

nos domínios da educação, da saúde e do desenvolvimento comunitário. Desde 2008, tem desenvolvido ações nas 

áreas de agricultura e pecuária em 14 comunidades dos sectores de Safim e Nhacra. Os beneficiários diretos des-

tas ações são mulheres e homens produtores e criadores de gado das comunidades referidas. 

Para uma melhor sistematização das ações de formação,que vem desenvolvendo no seu Centro de Formação e 
Produção, sita em Nhacra Teda, a FED criou, em 2013, uma Escola Agropecuária que tem trabalhado de forma 
intensa com as comunidades referidas e com as pessoas que têm procurado os seus serviços. 

Este boletim informativo trimestral servirá fundamentalmente para divulgar as atividades da Escola e os assuntos 
considerados relevantes nos domínios da agricultura, pecuária e segurança alimentar, que constituem preocupa-

ções centrais da Escola. 

O boletim tem o nome de Simintera porque pretende ser uma fonte de disseminação e reprodução de informação 

ao nível tanto dos beneficiários quanto das instituições parceiras.  
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 Visita à Escola Vocacional de ADPP em Bissorã 

No quadro de intercâmio de experiências com instituições congeneres, no dia 18 dias do mês de Julho de 2013, 
teve lugar, na Escola Vocacional de ADPP, em Bissorã, um encontro de intercâmbio durante uma visita de estudo 
efetuada por uma delegação da  Escola de Promoção Agropecuária de NhacraTeda, conduzida pelo Presidente 
da Fundação Educação e Desenvolvimento, integrando, o Diretor da Escola Agropecuária de Nhacra Teda, Luis-
Gomez, o  Gestor do Centro, José Brito e Silva,  o Técnico IEC/FED, Osvaldo Constantino da Silva, os Formado-
res Mama Selo Gágico, Papa Biai, o Animador Emílio Cardoso Djú e os formandos,  do centro nº 1, Ana Siga, do 

centro nº 2, Lourenço NdamiNanque e  centro nº 3, Faustino José G. Sá.   

A delegação foi recebida pelo Diretor da Escola Vocacional, Rui Luís Baloy e pelo Administrador da Escola, Pro-

fessor da agricultura M´Bunhe Yalá.  

A primeira parte da visita foi preenchida com o encontro com o Diretor da Escola Vocacional que fez a exposição 
sobre o funcionamento da Escola nos seus diversos componentes e programas, desde o ingresso dos alunos, 
divisão dos cursos, funcionamento dos cursos, os diferentes programas da escola e agradeceu a visita, manifes-
tando total abertura para futura colaboração entre a Escola Vocacional e a Escola de Promoção Agropecuária de 

NhacraTeda.   

A equipa visitante, na pessoa do Presidente da Fundação, agradeceu a receção e fez uma breve apresentação 
dos motivos da visita, mostrando-se interessado na celebração de um acordo de colaboração entre as duas insti-

tuições, que incluísse uma investigação ação no domínio da luta contra as pragas.  

Durante a visita orientada pelo professor de agricultura M´Bunhe Yalá, fez-se uma passagem pelos canteiros de 
hortaliças, momento em que houve uma breve troca de experiências entre os alunos e os professores do Curso 
de Horticultura da Escola Agropecuária de Nhacra-Tede e os alunos e o professor do Curso de Agricultura da Es-
cola Vocacional sobre a preparação dos canteiros, combate das pragas, rega das plantas hortícolas, entre outras 
questões. Seguiu-se depois para o campo de experimentação de arroz em que houve uma breve explicação por 
parte dos alunos e professores do curso da agricultura da Escola Vocacional sobre o sistema de produção de 
arroz, espaçamento entre as plantas, colocação das sementes, o tipo da semente, entre outras. A visita passou 
ainda pela unidade de transformação de diferentes frutas em sumos, compotas e marmeladas. Nessa unidade, a 

professora Ivone Fernandes deu explicações sobre o processamento, enchimento e venda do produto final.  

A última parte da visita foi na unidade da pecuária com algumas crias de cabras, galinha de mato e porcos, com 
breve explicação do professor M´Bunhe Yalá sobre as dificuldades com que se deparam nessas produções, de-
signadamente, em termos de instalações condignas, de alimentos para os animais, de mortandades devido a do-

enças.  

No final da visita a delegação da Escola Agropecuária foi presenteada com algumas garrafas de sumo de diver-
sos sabores, localmente produzidos, gesto que foi agradecido pelo Presidente da FED, em nome da delegação, 
que aproveitou a oportunidade para reafirmar o interesse em estabelecer uma cooperação mutuamente vantajosa 

com Escola Vocacional e para a convidar a visitar a Escola Agropecuária de Nhacra Teda.  

 

Foto 
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No mesmo âmbito, no dia 30 de Julho de 2013, uma pequena delegação conduzida pelo Presidente da Fundação 

Educação e Desenvolvimento (FED), Senhor Alexandre Furtado, integrando duas formandas do Centro de 

Formação nº 4, Olizanda Armindo Có e Celeste Cá e o Funcionário da Caritas, senhor Domingos Djata, se 

deslocou à Feira das Possibilidades de Nhabijão para uma visita de intercâmbio e de exploração das áreas de 

colaboração entre a Feira e a Escola Agropecuária de Nhacra-Teda. 

A delegação foi recebida pelos voluntários Eurico Pietroboni e Mónica Canavesi que explicaram 

pormenorizadamente o funcionamento da Feira e as possibilidades que oferece em termos de formação e de troca 

de ideias e experiências, como centro impulsionador e multiplicador de iniciativas de formação para homens e 

mulheres, tanto das zonas rurais como urbanas, visando fazer recuar a pobreza, a fome e promover igualdade de 

género.  

Segundo os voluntários , a feira promove anualmente vários cursos nos dominios, nomeadamente de Educação 

Alimentar, Apicultura, Combate a pragas e doenças, Sementes, poda e enxertia, Associativismo, Transformação e 

Conservação de frutas e legumes, Horticultura e Fruticultura. Essas formações decorrem em duas modalidades: 

internamente na Feira em Nhabijão e no exterior a pedido dos interessados.  

A FED por sua vez, apresentou de forma resumida, as suas principais actividades e apontou algumas áreas em 

que poderia assentar uma eventual colaboração entre as duas instituições, tais como Horticultura e Fruticultura; 

Combate a pragas e doenças; Transformação de frutas e legumes. Também apontou ainda como área de 

colaboração, uma investigação  conjuunta no domínio da luta contra as doenças e pragas com a utilização de 

produtos naturais nacionais. Uma área que tambem foi proposta à Escola Vocacional de ADPP, Bissorã 

Em relação à formação o presidente da FED manifestou o interesse em aproveitar as oportunidades de formação 

interna para enviar à Feira candidatos ligados às associações com as quais colabora, visando a formação de 

formadores. 

Na visita da delegaçao Feira das Possibilidades de Nhabijão ao Cdengtro de Formaçºao e Produçºao de Nhacra 

Teda e à Escola Agropecuária, conduzida pela Voluntária Mónica Canavesi, foi projectada uma acção de formação 

em matéria de trsnformação de frutas nas instalações do Centro antes do final do ano 2013, dando-se assim início 

a uma interesante colaboração. 

 

 

 

 

 

 

 

Visita ao Centro de Possibilidades de Nhabijão  
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Outras intervenções implementadas pela FED na região. 

Alimentação e Saúde   

Hortaliça Vitamina Valor medicinal 

Alface É rica em sais minerais e vitaminas “A”B”C”D”E” É calmante e diminui a irritação da 

conjuntivite 

Beterraba É rica em açucares, vitaminas e sais minerais Atua como diurético 

Couve-flor É uma preciosa fonte de vitamina “B2” sais mine-

rais e açúcar 

  

Pimentão Capsicum annuum: digestiva, antiespasmódica, É 

rico em vitamina “C” 

Teme propriedades diuréticas. Indi-

cada para o tratamento de: avitami-

noses, cólicas abdominais.   

Rabanete Raphanus sativus: mineralizante, aperiente, antiin-

flamatoria, antitussígena, vermífuga.  É rico em en-

xofre 

Indicada para o tratamento             

de: dispepsias, resfriados, bronqui-

tes, reumatismo, artrite, gota  e ver-

minose.  

Repolho Rico em vitaminas “A” “B”, “C”,”K É excitante, diurético e estimulante. 

Fonte de ferro, cálcio e fósforo. 

Salsa É um riquíssimo alimento em vitamina “C” A vitamina C aumenta a resistência 

do organismo contra infeções, prin-

cipalmente do aparelho respiratório. 

Tomate É optimo fornecedor de vitaminas “C” e do comple-

xo “B”, K. 

É usado no tratamento de artrite e 

previne ácido Úrico 

Couve-flor Brassica olerácea var. botrytis: antiácida, laxante, 

mineralizante, vitaminizante, antiinflamatoria.  
Indicada para o tratamento de: hipe-

racidez gástrica, calcificação defici-

ente em crianças, prisão de ventre. 

A Fundação CIDEAL está a trabalhar com a FED desde inícios do ano 2012 na identificação e elaboração de 

projectos relacionados com os sectores de agropecuária, meio ambiente e desenvolvimento rural. 

Desde Março  do 2013, e durante os próximos 24 meses, ambas as Fundações estão a implementar  um pro-

jecto para fomentar uma produção agrícola eficiente, equitativa e sustentável em  8 comunidades dos secto-

res de Nhacra e Safim. 

Com o co-financiamento da Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), as 

duas fundações vão ainda executar numerosas actividades em Blom, Cumano,  Ensalma, Sau, Tchuluf, Nha-

cra Teda, Com e Quindefa, visando, entre outras, disseminar informações sobre nutrição e saúde, sobretudo 

para mulheres grávidas e crianças até os 5 anos de idade, fortalecer a capacidade económica e organizativa 

das mulheres horticultoras e recuperar as bolanhas, bem como algumas das principais espécies florestais ex-

tintas na zona de intervenção. 
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Com os financiamentos da União Europeia, no quadro do Programa de Apoio aos Atores não Estatais, “No Pintcha-

paDisinvolvimento” e do Projeto Obra Social ” La Caixa” foram realizados e projetados os seguintes cursos: 

No quadro do Programa de Apoio aos Atores não estatais foram concretizados, em 2013,  oscursos 

de  Hortifruticultura I, Criação de Gado Suíno, Agente Pecuário e Agente Veterinário Comunitário.  No âmbito do 

Projeto Obra Social "La Caixa”, os cursos programados foram os de   Técnico Agropecuário, Hortifruticultura II e 

Agricultura Geral.   

Para garantir o bom funcionamento da escola e dos cursos foi feita a formação de formadores da equipa técnica do 

Centro. A formação decorreu entre 09 a 13 de Abril de 2013 e nela participaram 10 elementos, sendo 5 animadores 

do Centro e 5 formadores convidados que participaram nos cursos do 2º nível. A formação realizada no Centro de 

Formação e Produção de Nhacra Teda teve uma componente prática muito forte executada nos campos do Centro. 

 

Cursos para o Biénio 2013-2014  

© http://www.fao.org  

888 regras para uma boa alimentação e boa saúde 
111 Amamentar — o leite materno é o 1.º e melhor alimento. 222 A partir dos 6 meses, adicionar outros alimentos à alimentação do 

bebé.  

333 Juntar cereais a outros alimentos em todas as refeições para 
manutenção da energia. 

444 Aumentar o consumo de feijões e outros grãos, peixe, ovos e pro-
dutos lácteos para conservar ossos e órgãos sãos.  

555 Consumir fruta e vegetais de diferentes cores, todos os dias.  666 Diminuir os açúcares, as gorduras e os fritos para evitar doenças e 
excesso de peso. 

777 Beber, pelo menos, 8 copos de água, por dia. 888 Lavar as mãos com água e sabão antes preparar alimentos e de 
cada refeição. 

Alimentação e Saúde   

http://www.fao.org/
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A primeira promoção centrou-se apenas no Curso de Hortifruticultura Nível I, dado o número elevado de inscritos. 

Para atender às numerosas solicitações das comunidades beneficiárias, minimizar os custos dos inscritos no cursos 

e criar mais oportunidades aos demais membros interessados das comunidades, optou-se pela implementação dos 

cursos em quatro Centros de Formação instalados nas seguintes localidades: i) Nhacra Teda (Centro 1), que agru-

pou os formandos de Nhacra Teda e Nhacra Bondade; ii) Ponta Adolfo (Centro 2), englobando as comunidades de 

Ponta Adolfo, Intingle e Entusso; iii) Safim (Centro 3), agrupando as comunidades de Safim Reno, Safim Sede, 

Djirota, N´Ghanghan de Baixo, Quinhaque e Quindiga e iv) Cumano (Centro 4) que agrupou as comunidades de 

Cumano e Blom. 

A ação teve início em 22 de Abril, tendo sido concluído em 31 de Maio. Inscreveram no curso 90 candidatos (27 

mulheres e 63 homens), dos quais concluíram a formação com êxito 79 formandos (24 mulheres e 55 homens), 

correspondendo a um aproveitamento de 87.78% .As ações de formação decorreram em dois níveis. Beneficiaram 

deste curso pessoas com baixo nível de escolarização e algumas até analfabetas e pessoas com níveis de escolari-

dade situados entre o 4º e o 9º ano de escolaridade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os nossos agradecimentos vão, em primeiro lugar, para a Obra Social ”La Caixa, para o Instituto de Estudos Políticos para 
América Latina (IEPALA) e para o Programa de Apoio aos Atores Não Estatais (PAANE) pelos financiamentos concedidos 

no quadro dos respetivos projetos. 

Estes agradecimentos são extensivos à nossa estagiária Nadir Maria Sampaio Faria que nos ajudou a criar a matriz da Si-

mentera e a formatar o seu primeiro número, ao pessoal da FED e a todos quanto de uma forma ou de outra contribuíram 

com as suas sugestões para a concretização deste pequeno projeto. 

Organização e Realização dos Cursos 

Agradecimentos 

Sabia que? 

Produto  Doença/Problema Preparação  Aplicação 

Cabaco de bicilom  Mortalidade de suínos e 
aves. 

Picar e misturar na água dos animais, deixar 
durante 24 horas.  

Colocar nos bebedouros dos 
animais. 

Capsulai  Feridas. Secar; 
Depois de seco, pilar até ficar moco 
(completamente triturado)  

Colocar nas feridas dos ani-
mais  



Esta publicação foi produzida com o apoio do Programa de Apoio aos Actores Não Estatais (PAANE) financiado pela União 
Europeia (EU). O seu conteúdo é da exclusiva  responsabilidade da Fundação Educação e Desenvolvimento e não pode 

em caso algum ser tomado como expressão da posição do PAANE ou  da EU. 


