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Foto: Visita de Estudo dos Alunos da Escola à Horta das Mulheres em Quinhamel  
 

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 e visitas de estudos nas outras explorações Agrícolas.  
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O novo perfil profissional 

 

A urgência de formar profissionais com um perfil sintonizado com as realidades e necessidades sociais do campo 
tem sido apontada como um dos principais desafios dos sucessivos governos do nosso país. Tal desafio tem-se 
defrontado uma série de obstáculos, originados, em grande parte, pela falta de orientação ou, em casos muito limi-
tados, de tendências excessivamente produtivista dos conteúdos programáticos presentes nos planos curriculares 
dos poucos cursos existentes. 
 

Os futuros profissionais precisam possuir um perfil consistente com a realidade do país e, portanto, devem ser ca-

pacitados em cursos com características direcionadas a essa realidade, a qual é marcada, entre outras, pela gran-

de diversidade dos sistemas agrícolas; por fortes desigualdades na distribuição fundiária e no acesso à terra e à 

água; por diferentes tipos e padrões de tecnologias utilizadas no campo; por diferenças na qualificação e disponibili-

dade de mão-de-obra no interior; e pela necessidade de desenvolver o país nas zonas distantes dos grandes cen-

tros. Apoiar-se na realidade, caracterizando-a e buscando soluções para superar os problemas identificados, a par-

tir da conciliação do saber formal com o saber tradicional, são objetivos de cursos em ciências agrárias que devem 

capacitar pessoas para “gerar empregos” e não tão só para “obter empregos”.. 

 

Para que tal aconteça, é nossa convicção que os conteúdos profissionais essenciais poderão  ser compostos por 

campos de saberes que deverão caracterizar a  identidade do profissional e responder às questões urgentes com 

que se confronta o meio rural,  podendo ser  constituídos, designadamente,  por: Agrometeorologia e Climatologia; 

Fisiologia Vegetal e Animal; Cartografia, Comunicação, Ética, Legislação, Extensão Rural; Construções Rurais, 

Economia, Administração Agroindustrial, Política e Desenvolvimento Rural; Energia, Mecanização Agrícola e Logís-

tica; Zootecnia e Fitotecnia; Gestão Empresarial, Agronegócio; Hidráulica, Sistemas de Irrigação e Drenagem; Ma-

nejo e Gestão Ambiental; Solos, Manejo e Conservação do Solo e da Água, Nutrição de Plantas e Adubação; Técni-

cas e Análises Experimentais; Tecnologia de Produção, Controle de Qualidade e Pós-Colheita de Produtos Agrope-

cuários. 

Alexandre Furtado 
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Formação dos agricultores em Rizicultura e Distribuição de Sementes de Arroz   

No quadro do Projecto Soberania Alimentar nas 8 Aldeias de Biombo e Oio, em parceria com a Fundação CIDEAL, 

financiado pela Agencia Andaluza de Cooperação para o Desenvolvimento, a FED presidiu nos dias 19, 24 e 26 de 

Junho a formação dos agricultores das comunidades de Cumano, Sau e Tchuluf que também juntou as comunida-

des de Impelum, Nhacra-Teda e Quindefa, no  domínio da rizicultura com os seguintes conteúdos: Classificação e a 

Importaâcia Socioéconomico do Arroz; Sementes e plântula; Principais Variedades cultivadas na G.B.; Tipos de 

Solo; Pratica culturais de Arroz; Tratos culturais; Selecção de Sementes e Conservação de Sementes.  Na parte 

final da formação foram constituídos os Comités de Gestão para receber e distribuir as sementes de arroz de varie-

dade cablak , apropriada para o cultivo nas bolanhas de água salgada, com a condição de quem receber 5 quilogra-

mas de sementes, ter de devolver 6 quilogramas depois da colheita ao Comité de Gestão, que se encarregará de as 

armazenar e proceder à sua distribuição na campanha seguinte.                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

         

               

          Fig.1: Formação dos agricultores de Tchuluf e Quindefa                 Fig.2: Formação dos agricultores de Nhacra-Teda              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fig. 3: Formação dos agricultores de Cumano                                Fig. 4: Formação dos agricultores da comunidade de Sau                  
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Constituição dos Grupos dos Ex-Estudantes da Escola Agropecuária de Nhacra Teda 

No quadro do Projeto Escola Agropecuária de Nhacra Teda, financiado pela Obra Social La Caixa e em cum-

primento dos objetivos que visam dotar os jovens das comunidades beneficiárias de novas práticas e materiais 

de trabalho que conduzam e motivem os jovens para o desenvolvimento de novos empreendimentos familiares 

bem como iniciativas próprias no sentido do autoemprego. A Escola Agropecuária de Nhacra-Teda em coorde-

nação com a FED fez a entrega de um kit de materiais de trabalho que incluiu, designadamente, transplantado-

res, carrinhos de mão, regadores; enxadas; sachos; ancinhos; catanas; baldes; fita métrica e sementes agríco-

las a 3 grupos de interesse económico local (Ensalma, Nhacra-Sede e Blom), criados pelos 13 formados no 

curso de Agricultura Geral ministrado no período entre 30 de Setembro a 6 de Novembro de 2013, na referida 

escola.    

É de referir que o grupo de Nhacra-Sede coordena as atividades de uma associação de horticultoras de 50 

mulheres que possuem um terreno de 1 hectare, onde praticam a horticultura para os seus sustentos e das 

suas famílias.   

O incentivo à criação de grupos de interesse por parte de nossos estudantes formados tem sido uma priorida-

de da Escola. Os programas de alguns cursos tem incluído conteúdos relacionados com o associativismo e 

cooperativismo. Como corolário desse esforço, a 4ª promoção da Escola gerou no seu seio a Associação de 

Estudantes “Bo bim no Tarbadja” que agrupa finalistas dos cursos  de Agricultura Geral, Hortifruticultura e 

Agropecuária e que tem a sua sede na comunidade de N´Tuss, A referida associação agrupa a 27 membros e 

foi beneficiada com um kit de materiais similares aos outros grupos. 
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 Visita de estudo dos Formandos da Escola Agropecuária de Nhacra-teda à Agro- Safim  

 
No quadro do Projeto Escola Agropecuária de Nhacra-Teda, financiado pela Obra Social La Caixa e em cumpri-

mento dos objetivos que visam dotar os formandos da máxima experiencia no conhecimento das ultimas técnicas 

agrícolas e e sua aplicada nas áreas de produção, a FED promoveu uma visita de estudo às instalações do em-

preendimento privado AGRO-SAFIM que aplica os últimos avanços da tecnologia nos cultivos de hortaliças. Os 

formandos puderam constatar no terreno os pormenores das técnicas de rega localizada (goteou), a fertirrigação, 

fertilização, preparação mecanizada de terreno, cultivo de hortaliças em estufas, viveiros intensivos, aplicação de 

produtos químicos para o controlo de pragas e doenças, técnicas de comercialização entre outras o que despertou 

grandes interesses e gerou muitos questionamentos oportunamente esclarecidos pela especialista da instalação. 

Dos 51 alunos participantes pertencente às turmas de agropecuária e hortifruticultura mais de 90 % mostrou-se  

motivado por as maquinas utilizadas na preparação de solo, mas sem deixar de  defender afincadamente o a utili-

zação de produtos naturais no combate às pragas e doenças e de insistir na valorização de certas práticas tradici-

onais no cultivo do arroz. 

No final da visita, o senhor Luís Mateus exortou os alunos a esforçarem na sua preparação  e manifestou o seu 

interesse em possíveis contratações das forças de trabalho preparadas  na Escola Agropecuária Nhacra Teda.   
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 No dia 11 de Dezembro de 2014, foram realizadas visitas de intercâmbio dos alunos dos Cursos de  

Hortifruticultura 2 e de Técnico Agropecuário ao Projeto PASA e ao Centro de Criação de Galinhas e 

Porcos em Quinhamel e a uma Horta das Mulheres na Tabanca de Reino de Tôr . Durante as  visitas os 

alunos ouviram explicações detalhadas sobre o funcionamento das diferentes unidades e partilharam 

também os seus conhecimentos e experiências com o que viram durante e visita. No final todos os alu-

nos manifestaram as suas satisfação com o que viram no terreno e com as experiências adquiridas que 

irão contribuir de forma positiva na sua formação.    

 

Visita de Intercâmbio às hortas das mulheres em Quinhamel e Biombo 
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Como resultado do esforço realizado pela coordenação do Projeto e a Direção do Centro de Formação e 

Produção de NT na difusão da Escola Agropecuária de Nhacra Teda e suas atividades junto das institu-

cionais nacionais, no dia 15 de Dezembro de 2014 a Senhora Ministra da Educação Nacional. Doutora 

Maria Odete Semedo  teve a deferência de visitar a Escola Agropecuária de Nhacra Teda, no âmbito de 

périplo pela  região de a Oio. Durante a sua vista às instalações da Escola, a dirigente pôde constatar os 

trabalhos realizados pelos estudantes nos campos experimentais de hortifruticultura e agricultura geral, 

designadamente em termos de técnicas de tutoragem, de sistemas de armação de canteiros e viveiros pa-

ra o cultivo das hortaliças, bem como de técnica de compostagem para a obtenção de adubos orgânicos 

para o melhoramento das propriedades físico-químicas dos solos. A visita despertou grande interesse 

nos visitantes e nos alunos da escola.  

A unidades da pecuária também foram objeto de visita e incluíram o centro de criação de gado suíno e o   

recém- inaugurado cabril com dois exemplares da variedade local e dois do Sahel adquiridos na zona do 

Senegal. Os responsáveis pelas unidades apresentaram a visão da Escola nessa matéria e realçaram a 

forma como tem incentivado nos estudante e nas comunidades a necessidade de criação de animais de 

ciclo curto que possam dar uma resposta imediatas às necessidades de suplemento proteicos da popula-

ção e contribuir para a melhoria da economia familiar. Na unidade de criação de gado suíno os visitantes 

tiveram a possibilidade de assistir a uma prática de castração e identificação de animais e de receber in-

formações, por parte dos responsáveis, sobre as características do sistema de exploração intensiva apli-

cado no centro e as suas vantagens. 

No fim da visita teve lugar um encontro entre a Ministra da Educação e os formandos das turmas dos 

cursos de Hortifruticultura 2 e Técnico Agropecuário que fazem parte da 5ªa promoção da Escola. Os 

alunos  tiveram a oportunidade de reafirmar as suas motivações pela agricultura e manifestar as suas 

preocupações e desejos no âmbito da formação e do seu enquadramento futuro no mercado de trabalho. 

Por sua vez, a Ministra da Educação prometeu apoiar a Escola e pediu que fossem selecionados 4 estu-

dantes para serem comtemplados com bolsas de estudos em agronomia, tendo lançado no final da sua 

intervenção um repto à Escola no sentido de a mesma iniciar uma cooperação com o Ministério da Edu-

cação num primeiro projeto de formação com dupla certificação, isto é de os alunos concluírem uma 

formação secundária e profissional no domínio da agricultura. 

O repto foi logo aceite pelo Presidente da Fundação que prometeu enviar uma carta ao Ministério da  

Educação para a formalização do assunto.  

Antes de partir, a Ministra da Educação plantou uma árvore e assinou o livros de Honra do Centro. 

 

Fotos: 
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Visita da Ministra da Educação ao Centro de Formação e Produção de Nhacra-Teda 



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 e, em caso algum, pode ser tomado como expressão da posição de 

LA CAIXA e a Fundação IEPALA.   

 




