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"Alcançando Agentes de Mudança 
(RAC): catalisar os esforços dos 
Africanos na advocacia e 
desenvolvimento para alcançar o 
impacto alargado com a batata doce 
de polpa alaranjada", é  um projecto 
implementado pelo Centro 
Internacional da Batata (CIP) e                     
Helen Keller International (HKI). 

O seu objetivo é aumentar a produção e o consumo de 
batata-doce de polpa alaranjada para o combate à 
deficiência da vitamina A entre as crianças e mulheres em 
idade reprodutiva. A RAC pretende também capacitar a 
extensão do sector público e o pessoal das organizações 
não-governamentais para implementar efectivamente 
iniciativas destinadas a promover a disseminação, 
produção  e uso adequado da batata doce de polpa 
alaranjada rica em vitamina A.  

Como parte do seu objetivo de treinar o pessoal senior 
de extensão sobre as tecnologias mais  recentes de 
produção e utilização da batata-doce na África Oriental e 
Central, no Sul de África e África Ocidental, a RAC anuncia 
uma formação dirigida a formadores com o titulo: 

Objetivo geral - capacitar as agências nacionais de 
implementação na região para conduzir a  adopção da 
batata-doce de polpa alaranjada. 

No final do curso, os participantes serão capazes de: :
Compreender os principais aspectos da produção, 
utilização e “marketing” da  batata-doce de polpa 
alaranjada em Moçambique;
Compreender e aplicar as tecnologias de selecção, 
multiplicação e preservação do material de plantação da 
batata-doce, bem como de gestão de pragas e doenças;
Compreender as características de uma boa nutrição e 
a importância da vitamina A;
Compreender o papel do gênero na produção, 
utilização e “marketing”;
Melhorar os sistemas de produção de batata doce 
Replicar a mesma formação para os agricultores

Origem, importância, características e 
selecção varietal da batata-doce;
Valor nutritivo e sistemas de sementes;
Produção e gestão de pragas e doença;
Colheita, maneio pós-colheita, “marketing” 
e adição de valor;
Processamento, utilização e monitoramento 
da disseminação 
Aspectos de gênero e diversidade;
Habilidades de facilitação e técnicas de 
aprendizagem de adultos. 

O treinamento será baseado na metodologia da 
educação de adultos combinando com palestras, 
estudos de caso, descobertas/abordagens de 
aprendizagem experiencial exercícios práticos, visitas de 
campo, trabalhos em grupo e discussões em plenárias. 

Os participantes serão encorjados a compartilhar, de 
forma activa e envolvida, os seus conhecimentos e 
experiências. Espera-se que os participantes estejam 
presentes em todas as sessões do curso, trabalhos em 
grupo, debates e exercícios práticos para o cumprimento 
integral do curso. Espera-se também que eles 
desenvolvam os seus planos de  acção pós-curso. 

A língua do curso será o Português.

Este curso é direccionado às organizações que 
incorporam as culturas de valor nutritivo, como a 
batata-doce de polpa alaranjada, nos seus programas 
de desenvolvimento. 

Especialmente destina-se a técnicos e gestores  de 
extensão rural  e de saúde pública, líderes de equipe 
das ONGs, pesquisadores, líderes de organizações de 
agricultores, pessoal de instituições de formação e 
educação, agronegócios (insumos, processamento e 
crédito) e outros profissionais que estão em posição 
de influenciar a prática de produção da batata doce 
de polpa alaranjada ou que têm o potencial para o 
fazer a curto ou médio prazo. 
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Equipe de Facilitadores
O Centro de Estudos de Agricultura e Gestão de Recursos 
Naturais (CEAGRE) da FAEF/UEM e o Centro Internacional 
da Batata (CIP) – com sólida experiência teórica e prática 
na produção e utilização da batata-doce compõem a 
equipe de facilitadores. A experiencia e conhecimentos  
das equipes da Helen Keller International (HKI) e do 
Instituto de Investigação Agrária de Moçambique (IIAM) 
serão  também incorporados no curso. 

Vagas 
Só serão aceites 20 participantes de forma a criar um 
ambiente de aprendizagem propício. As mulheres são 
particularmente encorajadas a concorrer.

Certificados 
Aos participantes que concluírem com sucesso o curso 
será atribuído um certificado de participação. 

Custo do curso
O custo deste curso intensivo de 10 dias úteis é de 
40.000,00 Mt por participante. Este valor inclui a propina, 
a alimentação, as viagens para o campo e o material do 
curso. Há um número  limitado de bolsas disponíveis. 

Localização 
O curso sera realizado nas instalacoes da  Universidade 
Eduardo Mondlane Faculdade de Agronomia e 
Engenharia Florestal, Maputo. 

Registo 
Os interessados   são convidados a enviar um email 
mostrando a sua motivação para o endereços 
electrónicos abaixo indicados até ao dia 15 de Abril 2014.

CEAGRE

Angela Remane ou 
Adelia Chavane ou 
Helena Manhiça
Campus Universitário Principal - UEM
C.P. 257, 1° Edifício, Maputo, Moçambique
Tel.: + 258 82 5328372
Fax: + 258 2149 2176
E-mail: ceagre.faef.uem@gmail.com

CIP Moçambique 

Elias Munda

Instituto de Investigação Agrária                   
de Moçambique—IIAM
Av. das FPLM 2698, Maputo
E-mail: eliasmunda@yahoo.com;
E.Munda@cgiar.org   






