
Projeto de reforço ao Desenvolvimento 
da Educação e Agricultura em Moçambique

financiadores

promotor e financiador



“Wetxa Vakhani tahi okhotxa mukwaha” 
”caminhar devagar não quer dizer negar a viagem” 

(Provérbio do povo Lomwé, muito conhecido por toda a comunidade)

Ele serve de inspiração, pois, apesar das muitas dificuldades que havemos de encontrar, também haverá sempre resiliência 
e vontade de não se deixar vencer pelas dificuldades, mas ir em busca do sonho.



Este Projecto cumpre os primeiros 5 OBJECTIVOS



A formação 
dos Agricultores

2

O Ensino Obrigatório 
de qualidade

1

Escola Dehoniana

O projeto visa 3 áreas de desenvolvimento:

O desenvolvimento 
de um Centro 
de Recursos
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A Escola Dehoniana é a proposta para criar, edificar, ministrar e coordenar escolas com um ensino de maior qualidade, 
desde o Pré escolar até ao 9º ano de escolaridade.
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A Escola Machamba desIna-se aos agricultores onde será instalada a Escola Dehoniana.
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A ACEAG será responsável pelos projectos na Educação, bem como pela Gestão Económica e Financeira de todo o projecto, 
assumindo-se como Promotor do Projecto, propriedade da Província Moçambicana dos Sacerdotes do Coração de Jesus.
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O que se pretende CRIAR



CENTRO de ENSINO 
e AGRICULTURA DO GURUÉ

CEAG

o que se pretende criar com este projecto

Uma REDE de escolas com qualidade que permita quer o acesso ao Ensino Secundário quer o acesso ao Ensino Profissional;

Novas oportunidades de qualificação para as famílias se poderem fixar nos ambientes rurais, sem as frequentes fugas para os meios 
urbanos, através do apoio à criação de pequenas empresas agrícolas de forma a influenciar o ordenamento 
do espaço agrícola;

Uma sensibilidade cristã de promover e conservar a ligação entre a família e os recursos naturais, cuidar da casa comum, 
bem como a sua gestão económica-financeira.



O que procuramos realizar 
com este Projecto



CENTRO de ENSINO 
e AGRICULTURA DO GURUÉ

CEAG

o que procuramos realizar com este projecto

Combate o abandono 
escolar precoce

Combate 
ao insucesso 

escolar

Uma Valorização 
das Meninas 

e das Mulheres
Combate à subnutrição, 
de forma a chegarmos 
a 0% de subnutridos 

nos territórios 
de intervenção

Desenvolvimento 
de estratégias 

para pôr fim à fome



CENTRO de ENSINO 
e AGRICULTURA DO GURUÉ

CEAG

o que procuramos realizar com este projecto

Implementar novos modelos de uso das terras e dos produtos: introdução da cultura dos RR’s: 
registar as terras, reciclar os desperdícios, reuIlizar, promover a riqueza;

Trazer esperança por um futuro no meio rural e longe das grandes cidades.

Acesso à água potável para o uso domésIco e rega;



escola Dehoniana
escolas de ensino obrigatório
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1

Ser reconhecidos como referência na oferta de respostas de ensino qualificadas para todas as crianças 
e famílias, adaptadas ao conhecimento e à cultura dos meios rurais, em parOcular na Zambézia.

quem são os dehonianos?

visão



1 quem são os dehonianos?

missão

Ensinar e capacitar as crianças para poderem decidir o seu futuro, após o tempo de escolaridade obrigatória;

Formar agricultores capazes de criar empresas e desempenhar nelas, com total responsabilidade, 
eficácia e eficiência uma nova vida rural, baseada na agricultura;

visão



Formar para a vida;

1

visão missão

quem são os dehonianos?

valores

Abertura e atenção aos mais necessitados, independentemente da situação étnica, cultural, religiosa e sócio económica;

Caridade, Solidariedade, Respeito, Responsabilidade, Rigor, Cooperação, ParIlha.
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ONDE? 
2 municípios diferentes:

MILEVANE 
( Nauela )

900 alunos
(no TOTAL)

MANGONE 
LUSSA 

MURRINO
900 alunos cada

900 x 3=TOTAL: 2.700 
(sempre que possível)

PARA QUEM? 

TODAS as crianças da localidade 
(esIma-se cerca de 900 crianças por escola) 

100 famílias de agricultores 
(com prioridade para os pais das crianças que frequentam a escola, 
também por localidade)

escola dehoniana - Ensino Obrigatório

GURUÉ

ALTO MÓLOCUÉ



1 escola dehoniana - Ensino Obrigatório / AO NÍVEL DE ESPAÇOS

2 salas ENSINO PRÉ ESCOLAR 
( crianças dos 3 aos 5 anos)

cada escola 
dehoniana 

tem:

9 salas (1para cada ano, em 2 turnos) 

ENSINO OBRIGATÓRIO 
( desde a primária até ao 9º ano de escolaridade)

1 sala de informática 
EM HORÁRIOS SEPARADOS 
(que pode ser parIlhada com os adultos)

1 biblioteca

1 cantina + 1 cozinha 
(para refeições diárias de TODOS os alunos)

1 campo de jogos 
(em terra batida)  

+ balneários para duches 

1 Horta escolar 
para todos os alunos 

(1º contato escolar com a Machamba)

1 espaço coberto 
para atividades 
de tempos livre



1 escola dehoniana - Ensino Obrigatório / AO NÍVEL DOS RECURSOS

QUALIFICAÇÃO DOS 
PROFESSORES

APOIO DOS 
VOLUNTÁRIOS

Professores mais qualificados: Universidades de Moçambique e outras enIdades (UTAD);

Professores Moçambicanos em exclusividade;

Voluntários que promovam workshops ou Acções de Formação em Pedagogia, Novas 
Tecnologias de Ensino e Avaliação Pedagógica;

Voluntários a apoiar em acOvidades lúdicas, através da ALVD e MyMission ou outros;

Voluntários que façam a integração da Agricultura nas Novas Preocupações de 
Harmonização com as Preocupações Ambientais;

Propostas na área da saúde e cuidados primários com apoio de enfermeiros, terapeutas 
e médicos.
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Promover a Família em ambiente rural para reforçar as capacidades de Gestão de Empresas Agrícolas Familiares 
como forma de influenciar o Ordenamento nas Comunidades Agrícolas;

2

missão

o que são as escolas machamba?

EsOmular o Ordenamento do Território e a interligação com a conservação dos recursos disponíveis;

Promover Dinâmicas de Inovação nos Agricultores.



2 escolas Machamba - A FORMAÇÃO DE AGRICULTORES - QUAIS AS AMEAÇAS QUE PODE SOFRER?

Falta de sistemas de irrigação 
à dimensão das Machambas

1

Nível de suporte das estruturas 
governativas de Moçambique

4

Falta de equipamentos para 
a transformação dos produtos

2

Deficiente estado das vias 
de comunicação 

para escoamento dos produtos

3

Criação de dependências entre 
agricultores em relação 

aos factores de produção
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2 escolas Machamba - A FORMAÇÃO DE AGRICULTORES - O QUE SE PRETENDE AO NÍVEL DO ENSINO:

  O empoderamento dos agricultores e famílias às novas oportunidades;

  Combinar a aprendizagem do conhecimento cienmfico/técnico com o conhecimento local;

  GaranIr que os extensionistas estejam devidamente preparados na área de intervenção;



  Desenvolver a agricultura com inovação para permiIr uma maior capacidade de trabalho 
e resultados a parIr de recursos naturais;

2 escolas Machamba - A FORMAÇÃO DE AGRICULTORES - O QUE SE PRETENDE AO NÍVEL DO ENSINO:

   Transferir tecnologia, especialmente para as culturas alimentares;

  Promover o controlo das queimadas, através da introdução de novos modelos produIvos, 
       como a reuIlização da matéria orgânica não usada para a alimentação;



2 escolas Machamba - A FORMAÇÃO DE AGRICULTORES - O QUE SE PRETENDE AO NÍVEL DA ALIMENTAÇÃO:

  Promover a introdução de culturas com melhor qualidade nutricional;

  Fornecimento de árvores de fruto e outras árvores para a floresta;

  Criar hortas para a família e para venda direta;

  Criar novos paradigmas de nutrição para combater a fome e a subnutrição crónica e diversificar os sistemas alimentares;

  Introduzir a produção animal de pequeno porte na vida quoIdiana ( exp.: frango, porco, cabras, etc.)



2 escolas Machamba - A FORMAÇÃO DE AGRICULTORES - O QUE SE PRETENDE AO NÍVEL DA SAÚDE:

  Promover latrinas melhoradas, comunitárias ou familiares;

  EsImular a diversificação dos cuidados primários e alimentação para uma melhor saúde;

  Desenvolver acções de sensibilização para os cuidados de higiene e saúde oral.



2 escolas Machamba - A FORMAÇÃO DE AGRICULTORES - O QUE SE PRETENDE AO NÍVEL ECONÓMICO:

  Promover a protecção, defesa e registo da propriedade (DUAT);

  Promover o acesso com custo controlado aos insumos e às novas mudas (pequenas plantas) para 
produção própria e/ou venda;

  EsImular o associaIvismo, Ipo cooperaIvo, pois os ganhos podem ser sete vezes superiores;

  Disponibilizar recursos logísIcos e outros serviços aos produtores para o aumento 
da produção e dos rendimentos por família.
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3 associação centro de ensino e agricultura do gurué - DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ECONÓMICA - COM QUEM?

em contacto com terceiros

em contacto com as famílias

Estabelecer protocolos de fornecimento de sementes para produção e venda de alimentos com valor mais elevado 
em parIcular com parcerias importantes com InsItuições relevantes, nomeadamente no Quénia e África do Sul, 
bem como nas províncias do sul de Moçambique;

Procura novos mercados, novos locais e pontos de venda, quer nas cidades dos municípios próximos, 
quer em outros locais, até à exportação de produtos;

Reforçar o empoderamento das mulheres e das crianças;

Proteger e defender os direitos humanos e da pessoa;

Promover as condições de trabalho, emprego e habitabilidade dos agricultores;



Projeto de reforço ao Desenvolvimento da Educação e Agricultura em Moçambique - DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE ECONÓMICA - COMO?

na escola Dehoniana

na Escola Machamba

Com o ensino obrigatório, geram-se oportunidades e conhecimentos para um acesso a melhores empregos 
e melhor remuneração

Promover e apoiar a criação de empresas agrícolas de pequenos agricultores;

na ACEAG Criação de campos de experimentação, hortas escolares, para testagem, reforço da capacidade de aprendizagem 
e inovação;

Facilitar o acesso a serviços, logísIca e produtos para os agricultores, esImulando a compra e a venda.

1
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FINANCIAMENTO 
PARA este Projecto



4 FINANCIAMENTO:

CEAG 20%% 
( 3 anos após as obras)

UNIÃO EUROPEIA 100% 
( 80% a Fundo perdido)

Sacerdotes Coração de Jesus  +  Parceiros 
( nomeadamente o Estado de Moçambique)



Obrigado

E o sonho faz-se realidade.

Padre Luciano

Prof. Raúl Sardinha

Paulo tarraxa

responsáveis de projecto



Telefone 
+258  875149003 
E-Mail 
presidenteaceag@gmail.com 
Link 
aceag.org 
plataformas sociais 
facebook.com/insta

http://facebook.com/insta

