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 Simintera 

Foto. Aulas praticas no terreno: marcação dos animais 
 

Os Cursos da Escola Agropecuária de Nhacra-Teda têm dois 

componentes: aulas teóricas conduzidas dentro das turmas e um 

componente prático desenvolvido no terreno da escola e nas comunidades 

vizinhas, com a participação dos alunos, professores e membros das 

comunidades.  
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A formação profissional em agricultura e pecuária é fundamental para o desenvolvimento destes dois sectores 
importantes no contexto do nosso país.  
As metodologias de formação que defendemos e promovemos ao nível rural pretendem trabalhar ao nível das com-
petências que as pessoas, por via dos seus percursos, foram desenvolvendo ao longo da sua vida. A aprendizagem 
faz-se, na nossa ótica, por via do indispensável encaixe dos novos saberes no conjunto de saberes que as pessoas 
foram adquirindo ao longo da sua vida, muitos deles adquiridos de forma não-formal ou mesmo informal.  
As linhas estratégicas de organização da formação profissional agrícola devem procurar, em termos gerais, atingir 
os seguintes objetivos:  

Difundir novos conhecimentos tecnológicos e promover a utilização de novas técnicas no sector;  
Aprofundar e aperfeiçoar conhecimentos científicos e técnicos dos agricultores ativos, tornando-os  
mais aptos no desenvolvimento da sua atividade e rentabilizando as suas culturas;  
Desenvolver as competências profissionais inerentes ao perfil profissional;  
Contribuir para o desenvolvimento de competências gerais, em  gestão empresarial, preservação  
do ambiente e das paisagens, higiene e bem-estar animal, transformação e comercialização de produtos  e 
formas de associativismo;  
Incutir nos agricultores um espírito mais empreendedor e inovador, sensibilizando-os para a necessidade 
de imprimir uma maior dinâmica e competitividade no sector;  
Sensibilizar toda a população ligada ao sector para as necessidades e vantagens de execução dos  
trabalhos agrícolas por respeito ás normas de higiene, saúde e segurança na execução de trabalhos agrí-
colas.  

Porém, para atingir esses objetivos, torna-se  indispensável criar ambientes de aprendizagem onde se possam reu-
nir as condições adequadas para proporcionar aos formandos experiências / atividades motivadoras que correspon-
dam às suas expectativas e facilitem as aprendizagens, tendo como objetivo final o desenvolvimento de competên-
cias adequadas ao perfil funcional e profissional do agricultor. 

 

Alexandre Furtado 
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Encontro com Empresas e outras entidades para o analise das necessidades  de 
mão de obra no domínio agropecuário no sector a nível nacional 

O Encontro teve lugar no dia 7 de Junho de 2014, no salão da Missão Católica de Nhoma, gentilmente colocado à 
disposição da FED, pelo Superior da Missão e pelo bons ofícios do Frei Eugénio Sirch e contou com dois grandes 

momentos. 

Durante o primeiro momento, que ocupou todo o período da manhã, foram apresentados e debatidos os seguintes 

temas: 

Associativismo em Nhacra, facilitado pelo Eng.º Fernando Semedo, membro da Associação No Djunta. 
Empreendedorismo jovem no mundo rural, facilitado pelo Dr Samba Tenem Camará, Investigador do  INEP. 

Cadeia de valores nos mercados rurais, pelo Eng.º Agrónomo Daniel Rodrigues, Investigador do INEP . 

No primeiro tema, o facilitador explanou de forma sucinta as atividades desenvolvidas e as experiências adquiridas 
no âmbito das associações agrícolas existentes em Nhacra e arredores. Apontou as grandes dificuldades enfrenta-
das e a criação da Associação no Djunta como uma estratégia adotada visando a solução dos prolemas comuns. 
Quanto às ações realizadas pela Associação no Djunta, referiu-se a algumas, designadamente, à cooperação com 
o Agrocolonato do Tarrafal, em 2010, na sequência de um curso ministrado por um formador de Cabo Verde, em 

2009, com financiamento da FAO, sobre Técnicas de elaboração de projetos. 

O Eng.º Fernando Semedo concluiu a sua intervenção defendendo a organização de seminários, encontros e cur-
sos para o reforço da capacidade dos associados, a valorização das associações, o desenvolvimento de parcerias e 
a necessidade de construção de uma visão para o desenvolvimento da agricultura que deverá passar pela implica-

ção e responsabilização dos agricultores.  

Na abordagem do segundo tema do encontro, o Dr. Samba Tenem Camará, estruturou a sua intervenção em torno 
de três grandes: Empreendedorismo juvenil no meio rural, Microcrédito e Grupos de Interesse Económico Comuni-

tário (GIEC). 

 
 
 

Outras intervenções implementadas pela FED na região.  

A FED em colaboração com a Fundação CIDEAL está a desenvolver um projecto Com o co-financiamento da 
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID). 

No âmbito deste projecto, realizou-se a formação de 10 Agentes Florestais Comunitários nos dias  27 e 28 de 
Maio de 2014, em Ambiente e Conservação da Biodiversidade, para as comunidades de Quindefa, Tchuluf, Nha-
ra-Teda, Com e Sau, com o seguinte programa: 

1– Reconhecimento dos participantes sobre a importância de conservação dos recursos naturais e biodiversida-

de; 2– Conhecimento de técnicas de conservação do solo e água, uso sustentável de recursos naturais e aspec-

tos legais e organizativos (Lei Base do Ambiente, Lei Florestal, Lei da Terra); 3– Comprometimento dos forman-

dos para a criação do comité de fogo nas respectivas tabancas; 4-  Visão dos participantes inerentes à problemá-

tica de desmatamento, queimada, erosão, poluição e suas consequências.  
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Em relação ao empreendedorismo rural, começou por afirmar que se torna necessário identificar novas alternativas de 

geração de renda e trabalho na busca de soluções capazes de incorporar a juventude no mundo profissional. Apontou a 

abertura de pequenos negócios como uma possibilidade concreta e objetiva, tanto para jovens como para adultos. 

No seguimento da sua explanação, o Dr. Samba Tenem, abordou a questão do Microcrédito como uma estratégia 
de inclusão económica e social das populações empreendedoras mais pobres, geralmente desempenhado como 
atividade formal e como instrumento de combate às desigualdades sociais, como uma questão mais social do que 
financeira, muito embora essa visão de distribuição de valores de cunho social tivesse ficado restrita apenas às 

organizações não-governamentais, às entidades sem fins lucrativos e aos bancos comunitários. 

Quanto aos Grupos de Interesse Económico Comunitário (GIEC), o animador definiu-os como um “conjunto de indi-
víduos dotados simultaneamente de características comuns, por exemplo, económicas e de uma consciência de 

pertença em comum”.  

O principal objetivo de cada grupo é aumentar a sua produção como forma de melhorar o seu rendimento e poste-

riormente a sua sobrevivência. Os GIEC criam campos coletivos de produção, criando dinâmicas de atividades eco-

nómicas em cada localidade. Têm um papel importante na criação de alternativas para o desenvolvimento de ativi-

dades de cada localidade, promovem o desenvolvimento das suas comunidades; 

No terceiro tema, Cadeia de valores nos mercados rurais, o facilitador, Eng.º Agrónomo Daniel Rodrigues, Investiga-

dor do INEP, debruçou-se sobre os conceitos de Sistema Agroalimentar, Fileira agroalimentar e suas vantagens, 

Comercialização de produtos agrícolas, tendo fechado a sua apresentação com um exemplo de cadeia de valor 

comercial.  

O sistema agroalimentar foi definido como um instrumento de metodologia que serve para analisar e organizar um 

conjunto de etapas e de relações que permitem o produto agrícola de chegar ao consumidor final. 

Na definição do conceito cadeia alimentar, o animador socorreu-se da definição da Davis, J.Y, R 1957, segundo a 

qual a cadeia alimentar é o conjunto de atividades que se completam e que têm como objetivo produzir e distribuir 

os produtos agroalimentares que respondam às necessidades nutricionais de uma sociedade particular, ou seja, um 

conjunto de operações implicadas na produção e distribuição de produtos agroalimentares.  

 

Ao enumerar as atividades constituintes do sistema agroalimentar, apontou as seguintes: 

 Atividades agrícolas de produção 

 Armazenamento 

 Transformação 

 Distribuição dos produtos de base e seus derivados alimentar.  

 

Quanto às fileiras agroalimentar, o animador apresentou as suas diferentes fases, tendo salientado as seguintes:  

 A produção 

 A colheita 

 Atividades da pós-colheita 

 Comercialização 

 Transporte 

 Armazenamento 

 Conservação 

 

Encontro com Empresas e outras entidades para o analise das necessidades  
de mão de obra no domínio agropecuário no sector a nível nacional (Cont) 



B OLETI M Nº4  Página 5 

 Encontro com Empresas e outras entidades para o analise das necessidades  
de mão de obra no domínio agropecuário no sector a nível nacional (Final) 

 

 Transformação 
 Distribuição 
 Consumo  
       

Para explicar o conceito comercialização de produtos agrícolas, o apresentador citou Crowley (1993) que define a 

comercialização dos produtos agrícolas como sendo um sistema polivalente definitivo, como uma rede descentrali-

zada de produtores, consumidores e intermediários que operam nos diferentes níveis e que ligam os mercados 

situados nas diferentes zonas. Esta rede é constituída por grandes e pequenos promotores, compreendendo tam-

bém os produtores, os operadores sem licença, um grande número de intermediários, os retalhistas, os mercado-

res ambulantes (djilas), os transportadores, os grossistas, os financiadores e outros, cujas relações ilimitadas 

transcendem as fronteiras nacionais.  

Para concluir a sua apresentação, o Eng.º Daniel Rodrigues fez a demostração esquemática de alguns exemplos 

de cadeia de valor comercial com intermediação e sem intermediação.  

 

Na segunda parte do encontro, os participantes foram organizados em grupos e trabalharam sobre três temas:  

 

i)Formação e Mão-de-obra qualificada;  

ii) Emprego e autoemprego de jovens no mundo rural;  

iii) Cadeia de valores no Mundo Rural. 

 
Conclusão 
 
O encontro atingiu o seu grande objetivo na medida em que proporcionou uma interessante troca de experiências 
e de opiniões entre os participantes provenientes de várias comunidades, sendo muitos deles empreendedores no 
mundo rural, proprietários de vastos campos e produtores de vários produtos. 

Todos os participantes foram unânimes em reconhecer que a formação dos jovens em vários domínios de ativida-

des do mundo rural se torna cada vez mais uma condição indispensável para o seu desenvolvimento.  

Nesse sentido foram feitas referências elogiosas e encorajadoras às ações de formação que a Escola Agropecuá-

ria de Nhacra Teda tem vindo a realizar e cujos impactos já se fazem sentir nas comunidades beneficiárias. 

 

Agradecimentos 

 

Os nossos agradecimentos ao pessoal da Missão de Nhoma, em especial, ao Superior da Missão e ao Frei Eugé-
nio Sirch por nos terem facilitado a organização deste encontro, colocando à nossa disposição espaços, energia 
elétrica e, sobretudo, um pessoal simpático e colaborante; para todos os participantes que, com as suas ideias e 
experiências, contribuíram para que o encontro pudesse atingir os seus objetivos e, em especial, para Dr. Samba 
Tenem Camará, Eng.º Daniel Lopes Rodrigues e Engº Malam Sambú que dispensaram um dia inteiro dos seus 

momentos de repouso, para participar no encontro como animadores e moderadores.  

A todos quantos nos apoiaram de uma forma ou de outra na organização e condução deste encontro registamos 

aqui os nossos sinceros agradecimentos. 
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    Nome: Domingos Pinto 

   Morada: Intingle, Safim 

      

 

 

Questão: Como é o nome do vosso grupo? 

Resposta: Grupo “Bo Bin no djunta no tarbadja. 

Q: Como é composto o vosso grupo? 

R: É composto por 20 pessoas, incluindo 5 meninas, todas ex-alunos(as) dos cursos de Agricultura Geral, Hortifru-

ticultura, Criação de Gado Suíno e  Agente Veterinário da Escola Agropecuária de Nhacra Teda. 

Q: Qual é o objetivo do grupo? 

R: É pôr em prática os conhecimentos e as práticas adquiridas durante a formação, cada um na sua área de for-

mação. Para começar, depois do apoio que nos foi dado pela escola em termos de um kit com materiais agrícolas, 

estamos todos a praticar a agricultura como forma de adquirir algum fundo com a venda dos produtos depois da 

colheita, para podermos iniciar com outras atividades ligadas a outra especialidades, tais como, pecuária e veteri-

nária que implicará a aquisição de animais para a cria, de medicamentos para tratamento dos mesmos. Iremos  

também adquirir materiais para construir alojamentos para os animais.    

Q: Que tipo de cultivo estão a praticar? 

R: Iniciamos com a produção de mandioca, mancara, feijão e pepino. Mas no mês de Setembro vamos iniciar com 

a produção de benó ou gergelim na parte do terreno que fica mais acima. 

Depois da época da chuva vamos fazer a plantação de cana-de-açúcar na parte húmida do terreno que fica mais 

abaixo. 

Q: Porquê a escolha do vosso grupo, por parte da escola,  para atribuição deste kit? 

R: A primeira condição era ter um grupo formado, conseguimos formar esse grupo que hoje temos. A segunda 

condição era ter um terreno disponível para trabalhar toda a estação do ano, conseguimos mobilizar o terreno e já 

o temos na nossa posse. 

O: Qual é a extensão do vosso terreno?       

R: Neste momento conseguimos um terreno com três (3) hectares, mas temos a possibilidade de estender mais 

esse terreno de acordo com as nossas capacidades de produção. 

O: Quem contribuiu com o terreno? 

R: O terreno pertence a um dos alunos do grupo que o cedeu ao grupo como sua contribuição.  

Muito obrigado  pela entrevista. 

 

Entrevista com o Presidente do Grupo “Bo bim no djunta mon”  
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    Nome: Leonádia Lopes 

    Morada: Nhoma  

 

 

 

Questão: Qual é a formação que fizeste na Escola Agropecuária de Nhacra Teda? 

Resposta: Fiz o curso de Agente Pecuário Comunitário 

Q: Em que período fizeste a  formação? 

R: Fiz o curso no período de Março a Abril de 2013 

Q: O que pensas fazer com a formação que recebeste? 

R: Espero conseguir emprego aqui na minha zona, ou se tiver apoios financeiros para poder comprar os materiais, 

tomar a iniciativa de criar o auto emprego. 

Q: Que tipos de materiais precisas para iniciar o autoemprego 

R: preciso de materiais para fazer cria de galinhas, tais com rede galinheiros, zinco para cobertura, pintos novos, 

vacinas, etc… 

Q: Pretendes criar o autoemprego sozinha ou com grupo de pessoas? 

R: Em grupo será mais vantajoso, temos grupo de colegas que também fizeram o curso de Agente Pecuário 
Comunitário como eu, mesmo os dos grupos posteriores podem fazer parte, se tivermos apoios e se cada um colo-

car ao serviço do grupo aquilo que aprendeu na formação,8 os benefícios seriam comuns.  

Q: No vosso grupo de formação tinham muitas meninas? 

R: O nosso grupo tinha 11 meninas num universo de 25 alunos. 

Q: Qual é a tua opinião sobre a participação das meninas nas escolas de formação? 

R: Penso que é difícil registar a participação significativa das meninas nas formações. 

Q: Porquê? 

R: Porque algumas meninas consideram que fazer formação é uma perda de tempo, porque depois não terão 
oportunidades de emprego. Outras querem participar mas são impedidas pelas famílias porque vão deixar os afa-
zeres domésticos. Algumas meninas já casadas sentem dificuldades em participar nas formações porque têm 

bebés para cuidar e os maridos não deixam ou não lhes dão  estímulos para irem fazer a formação. 

Q: Qual é o conselho que tem para outras meninas que ainda não têm formação? 

R: O conselho que eu tenho para estas meninas é que é muito importante adquirir conhecimentos, fazendo forma-

ção. 

Q: Porque é importante as meninas terem uma formação? 

R: Primeiro para poderem ter os mesmos direitos que os homens, segundo para poderem dividir as despesas em 

casa com os homens, mas também  para diminuírem a sua dependência em relação aos homens.  

Muito obrigado pela entrevista. 
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Entrevista com uma ex -aluna do curso de Agente Pecuário  Comunitário 



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.   

 




