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Foto. Instalaçoes da Escola Agropecuaria de Nhacra-Teda.  

A Escola Agropecuária de NhacraTeda esta a preparar o começo de um novo 
ciclo de  cursos profissionalizantes nos domínios de agropecuária para o ano 
2014. Toda a informação sobre a oferta formativa, metodologia e avaliação dos 
cursos, condições e forma de inscrição, pode ser encontrada no Boletim (pagina 

3-4).  

Ficha Técnica 

Edição e Difusão: Fundação Educação e Desenvolvimento 

Morada: Rua Cacheu, n° 1/ Bissau / CP. 172 / Guiné-Bissau 

Telemovel: (+245) 580 40 94 / 658 52 30 

Email: fed@orange-bissau.com 

Website: http://fedgb.yolasite.com/ 



Página 2 E S COLA AGR OPE CU ÁR IA  DE  NHA CRA -T E DA   

Editorial 

Na perspetiva da Fundação Educação e Desenvolvimento, a formação no contexto do mundo rural é um processo de 
identificação das necessidades de formação e desenvolvimento através de atividades planificadas, de conhecimentos, 

habilidades e capacidades que os produtores necessitam para melhorar a sua produção atual e futura.  

As sessões de formação são oportunidades que devem ser criadas para todos os interessados poderem construir no-
vos conhecimentos, trocar experiências com os colegas, sob o olhar atendo de um formador disponível, motivado, que 
domine os conteúdos programados e as metodologias mais adequadas e que tenha uma vasta experiência prática e 

conheça bem as realidades das comunidades rurais e o país. 

A formação é um instrumento de socialização dos formandos que adquirem novos conhecimentos, descobrem valores 
humanos que dão novas dimensões à sua produção e o ajudam a melhorar as suas relações. Formar é qualificar os 
produtores para serem competentes e produzirem mais e melhor. Forma-se para adquirir aquelas competências que 
permitam mudar os comportamentos das pessoas nas suas ocupações, nas suas atividades produtivas e que permi-
tam, no fundo, contribuir para o desenvolvimento rural, isto é, para melhorar as condiciones de vida da população ru-
ral de forma equitativa e sustentável do ponto de vista social, do meio ambiente, através da melhoria dos bens 
(naturais, físicos, humanos, tecnológicos e do capital social) dos serviços e do controle do capital produtivo em suas 

formas financeira ou económica que tornam possível melhorar a sua subsistência de maneira sustentável e equitativa. 

As formações que a FED vem desenvolvendo ao longo destes anos nas comunidades-alvo dos sectores de Safim e 
Nhacra, cujos resultados já se afiguram encorajadores, inscrevem-se, portanto, na linha da educação para o desen-
volvimento rural que compreende a agricultura, as infraestruturas, a saúde e o fortalecimento das capacidades em 

função das atividades, do emprego, das instituições rurais e das necessidades dos grupos vulneráveis. 

Alexandre Furtado  

(Presidente da Fundação Educação e Desenvolvimento)  
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Informações sobre os cursos promovidos pela Escola Agropecuária de Nhacra Teda em 2013 

 

Os cursos ao nível da Escola Agropecuária prosseguiram durante todo o ano 2013. 

Assim, a segunda promoção que abrangeu os cursos de Criação de Gado Suíno, Agente Veterinário Comunitário e 

Agricultura Geral, decorreu entre 30 de Setembro e 6 de Novembro.  

Foram inscritos nesses cursos, um total de 84 formandos (70M e 14F) distribuídos da seguinte forma:  

 

 

 

Dos 70 candidatos inscritos, aprovaram 67 o que corresponde a um aproveitamento global na ordem dos 79.76%.  

A terceira promoção incluiu os cursos de Criação de Gado Suíno, Agente Veterinário Comunitário e Agente Pe-

cuário Comunitário (2 turmas). Os cursos decorreram entre 18 de Novembro e 23 de Dezembro de 2013.  

Inscreveram-se nos cursos um total de 119 alunos, assim distribuídos:     

 

 

 

 

Cursos Inscritos Desistidos Aprovados Reprovados 

  M F M F M F M F 

Criação de Gado Suíno 19 6 3 0 12 6 4 0 

Agente Veterinário Comunitário 29 4 4 0 23 4 2 0 

Agricultura Geral 22 4 4 0 18 4 0 0 

Totais 70 14 11 0 53 14 6 0 

Cursos Inscritos Desistidos Aprovados Reprovados 

  M F M F M F M F 

Criação de Gado Suíno 21 5 0 0 20 5 0 0 

Agente Veterinário Comunitário 22 6 2 1 20 5 0 0 

Agente Pecuário Comunitário (Turma 1) 25 7 0 0 25 7 0 0 

Agente Pecuário Comunitário (Turma 2) 20 13 1 0 15 13 4 0 

Totais 88 31 3 1 80 30 4 0 
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Entrevista com Director da Escola Agropecuaria de Nhacra-Teda 

 Luís Gomez Reyes   

 Engenheiro Agrónomo 

 Director da Escola 

 

 

 

 

Questão:Qual é o balanço que faz das actividades da Escola até a presente data?  

Resposta: O balanço é positivo. Primeiro porque se conseguiu arrancar com os cursos. Segundo porque as 

actividades de sensibilização nas tabancas a volta da escola foi boa e permitiu que houvesse muita aderência dos 

alunos nas matriculas. 

Q: Quais são as principais lições aprendidas? 

R: A primeira lição é que a população local precisa da formação que vá ao encontro das áreas das suas 

actividades, que é Agricultura. Outra lição é que o projecto está na mesma linha dessa necessidade da população 

local, por isso,se pode considerar que é eficaz.  

Q: Quais as principais metas que a Escola já atingio?  

R:Foram atingidas algumas metas, por exemplo na área da pecuária, de acordo com a procura, consegui-se 

formar maior numero de alunos no curso de Agente Veterinário e de Agricultura Geral. 

Q: Quais as dificuldades e desafios que a Escola vai enfrentar no futuro? 

Quanto às dificuldades, temos a destacar a deslocação dos alunos para assistirem as aulas a tempo, dado a 

dificuldade de apanhar transporte  antes das 8 da manhã para poderem começar as aulas às08H00. A segunda 

dificuldade  relacionada com os alunos é o baixo nível de escolaridade que alguns apresentam o que os coloca 

perante grandes dificuldades de assimilação num mesmo ritmo com outros alunos com melhores níveis, o que faz 

com que os professores tenham que ensinar a dois niveis para poder ajudar os alunos com maiores dificuldades.  

Ouanto aos formadores, deve haver um periodo sufuciente que antecede o inicio do outro curso para a preparação 

dos conteúdos de novos cursos, a preparação da metodologia dos cursos, por isso deve haver uma estabilidade 

em termos de contratação dos formaderes.  

O grande desafio que a escola tem é de conseguir o enquadramento e seguimento dos alunos nos estágios e no 

mercado de emprego. Um outro desafio é como garantir a sustentabilidade da escola e da formação. 

Q: Qual é o nivel de motivação dos alunos? 

R: O empenho dos formandos durantes as aulas teóricas e nas práticas é muito grande. A procura por parte dos 

alunos pela formação superou todas as espectativas, também isso demonstra essa motivação.   
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Palestra na Escola São Bernardino de Sena em Nhoma 

 

No dia 15 de Novembro de 2013, teve lugar na Escola de Ensino Básico e Secundário São Bernardino de Sena em Nhoma 
uma palestra de Informação e Sensibilização, no quadro de intercâmbio com Centros de Educação próximos da Escola 
Agropecuária de Nhacra-Teda com o objetivo de informar os estudantes de ensino básico e secundário sobre a oferta forma-

tiva da escola.  

Os temas apresentados no encontro foram os seguintes: 

 Agricultura na Guiné-Bissau, perspetivas de desenvolvimento na procura de soberania e segurança alimentar; 

 Sistema de exploração de suínos na Guiné-Bissau:  

 operações gerais de maneio, intervenção sanitária, deteção de cio nas porcas e avaliação da condição corporal.  

Os temas foram apresentados nomeadamente pelo Agrónomo Luís Gomez Reis, atualdiretor da Escola Agropecuária de 

NhacraTeda, com a colaboração de Emílio Cardoso Djú, Fernando Na N´Tura e José Yé, todos formadores auxiliares da 

Escola.  

Durante a exposição dos temas acima mencionados, os alunos do 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e 12º ano de escolaridade pre-

sentes no pátio da Escola São Bernardino de Sena, demonstraram muito interesse e entusiasmo pelos temas desenvolvidos. 

Na segunda e última parte da palestra muitos alunos colocaram as suas questões aos apresentadores, as quais foram res-

pondidas de forma a esclarecer todas as dúvidas. É de salientar que a maioria das perguntas foram respondidas pelos ex-

alunos da Escola Agropecuária de Nhacra Teda que aí concluíram as suas formações  nos domínios abordados, facto que 

suscitou muita admiração por parte dos alunos da Escola São Bernardino de Sena, e que irá, certamente provoca um efeito 

mobilizador desses alunos no sentido do ingresso nos diferentes cursos, após a conclusão da formação na referida escola  

Na palestra tomaram parte 225 alunos dos diferentes níveis de escolaridade e 5 professores. 

No final o Subdiretor da Escola agradeceu a iniciativa e manifestou interesse em proceder visitas de estudo ao Centro de 

Produção e à Escola de Promoção Agropecuária de NhacraTeda.   

 

Fotos de Palestra na Escola  
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O Seminário Técnico Cientifico teve lugar no 29 de Novembro, no Salão do Centro Social da Aldeia SOS. O objeti-
vo do seminário era criar momentos de intercâmbio de conhecimentos e práticas entre especialistas do sector 
agropecuário. Esse objetivo foi conseguido graças à participação ativa de vários técnicos nacionais dos domínios 
da agricultura e pecuária que abordaram temas muito atuais relacionados com os desafios da produção agropecu-

ária e com a política agropecuária na Guiné-Bissau. 

O Seminário também contou com a participação da Dra. Ana Paula M.R.Vale, Directora da Escola Superior Agrária 
de Viana do Castelo que apresentou a experiencia portuguesa em matéria de produção agropecuária, realçando os 
principais problemas e estrangulamentos. A Dra. Ana Paula também apresentou o sistema de formação agropecu-

ária em Portugal e as experiências da Escola Superior Agrária de Viana do Castelo. 

Registaram-se momentos de debates e de troca de experiências em vários domínios da agropecuária. 

Fotos da Sessão dos trabalhos 

 

Seminario Tecnico-Cientifico de Actualização de Conhecimentos e Práticas entre Especialistas 
do Sector Agropecuário  

CURSOS NIVEL SAIDAS PROFISSIONAIS 

Hortifruticultura 1 1º Nivel Animador Rural  

Hortifruticultor 

Criação de Gado Suino 1º Nivel Criador e Tratador de Gado 

  

Agente Comunitário Veterinário 1º Nivel Gestor de Projectos Agropecuário 

 Formador, Animador Rural 

Agente Pecuário 1º Nivel Gestor de Projectos Agropecuário 

 Formador 

Agricultura Geral 2º Nivel Gestor de Granja Agricola 

 Extensionista 

Tecnico Agropecuário 2º Nivel Gestor de Projectos Agropecuário 

 Formador 

Hortifruticultura 2 2º Nivel Formador, Animador Rural 

 Gestor de Perímetro Horticola 

Saídas Profissionais para os Cursos da Escola Agropecuária da Nhacra-Teda 
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Aulas práticas do Curso de Agricultura Geral  

Os Cursos da Escola Agropecuária de NhacraTeda têm dois componentes muito fortes que se complementam: 

aulas teórico-práticas conduzidas nas turmas e trabalhos práticos desenvolvidos nos terrenos da escola e nas 

comunidades vizinhas, com os alunos e professores e com a participação voluntária dos membros das 

comunidades. 

Foto 1: Aulas teóricas do Curso de Agricultura-Geral                                Foto 2: Trabalho de Grupo durante as aulas teoricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3: Trabalhos práticos no Campo                                                        Foto 4: Aulas prática de composto orgânico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto5: Aulas prática da Meteorológica                                                    Foto 6: Aulas prática da Levantamento Topográfico Simples 



Esta publicação foi produzida com o apoio da Obra Social LA CAIXA e a Fundação 

IEPALA. O seu conteúdo é da exclusiva responsabilidade da Fundação Educação e 

Desenvolvimento em caso algum pode ser tomado como expressão da posição de LA 

CAIXA e a Fundação IEPALA.   

 


