7. Modo de inscrição

FICHA DE INSCRIÇÃO

As inscrições podem ser feitas preenchendo o
formulário e enviando por meio do e-mail:
d f. i n f o 2 0 1 7 @ g m a i l . c o m , o u d i r i g i r - s e
pessoalmente à secretaria da Direcção de
Formação, Documentação e Transferência de
Tecnologias (DFDTT).

Título do curso___________________________
Datas do curso___a____de_____________201__
1. DADOS PESSOAIS
Apelido ___________________________________
Nome completo____________________________
Data de nascimento ___/____/_______
Habilitações literárias (assinala com x)
Elementar___ Básico___ Médio____ Superior_____
Profissão e descrição da ocupação actual:
__________________________________________
__________________________________________
Endereço__________________________________
_________________________________________
Tel_____________Fax______________C.P.______

As candidaturas devem ser dirigidas à DFDTT, até
15 dias antes do início do curso. Estas só serão
consideradas efectivas após o pagamento da
inscrição.

8. Custo de participação
A participação no curso poderá ser assegurada pelo
pagamento de 3.000,00 Meticais por pessoa. Este
valor inclui a taxa de inscrição, custo das aulas,
materiais didácticos e os lanches. Não estão
incluidos os custos de jantar, alojamento e
passagens.

Outros cursos oferecidos pela
DFDTT
m
Produção de fruta;

m
Produção agro-pecuária;

Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar
Instituto de Investuigação Agrária de Moçambique

Direcção de Formação, Documentação e
Transferência de Tecnologias

Curso Sobre Maneio de

2. MOTIVO DA CANDIDATURA
Candidato-me a este curso porque
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

m
Produção de mudas de fruteiras;
m
Produção de aves de corte e poedeiras;
m
Produção de suínos;

Assinatura _______________________________
Data ______/______/201_____

m
Produção de feno e silagem.

IIAM

IIAM
Maputo, 2019

1. Introdução
O Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Sector
Agrário (PEDSA), pretende melhorar a produção e
produtividade agrária e particularmente a produção pecuária
através de transferência de tecnologias melhoradas de
produção de áves.
Nas zonas rurais a produção de aves, sobretudo da galinha,
desempenha um papel sócio-económico muito importante
na segurança alimentar e alivio à pobreza. Nessas zonas a
criação de galinhas é feita em moldes tradicionais. As galinhas
procuram por si os alimentos ao redor das casas e não têm
alojamento. Por isso são facilmente atacadas por predadores.
Quando ficam doentes não recebem nenhum tratamento daí
resultando a elevada mortalidade.
A falta de informação sobre os sistemas de criação e de
maneio de aves no país tem limitado a quantidade e
qualidade dos frangos e poedeiras produzidas, retardando o
crescimento económico e social dos criadores de aves no país.
Contudo, havendo melhorias no sistema de criação através de
disseminação e adopção das tecnologias de produção, a
produção de frangos e poedeiras pode deixar de ser uma
actividade de subsistência para muitos criadores do sector
familiar e passar a gerar maiores rendas para as famílias
produtoras, com vista a inverter o cenário acima descrito.
O IIAM pretende contribuir para a solução dos
constrangimentos de fraca produção e produtividade de
frangos e poedeiras organizando Cursos de Maneio de
frangos e poedeiras por forma a contribuir para o
desenvolvimento económico do país.

2. OBJECTIVOS
2.1 Objectivo geral
Dotar os avicultores de conhecimentos sólidos sobre técnicas
melhoradas de criação e maneio de aves em particular frangos
e poedeiras com vista a alcançar maior produção para o
mercado doméstico e internacional.

2.2 Objectivos específicos


Período de desinfecção (duração);

No fim da formação os formandos deverão ser
capazes de:


Mecanismo de transmissão de doenças;

m
Explicar as normas de construção de uma capoeira;
m
Preparar as folhas para alimentar os frangos de corte e

poedeiras;
m
Identificar doenças que a afectam a criação de aves;
m
Descrever as medidas de prevenção;
m
Fazer o maneio sanitário para a manutenção sadia das
aves;
m
Fazer o plano de vacinações e controlo de doenças;
m
Aplicar correctamente as medidas de controlo sanitário
(desinfecções e limpezas).

3. Conteúdos
?
Conceito básico de frangos de corte e poedeiras

Sistemas aplicados na criação de aves (intensivos e
extensivos);

Caracterização dos Sistemas de criação de aves
(vantagens e desvantagens).


Alojamento

Escolha do local;

Características do terreno (orientação);

Tipo de alojamentos (vantagens e desvantagens);

Normas de construção de uma capoeira;

Factores que influenciam no conforto das aves.
?
Maneio alimentar

Tipo de alimentos;

Formulação de suplementos com base nas
condições locais e financeiras;

Rações e tipos de ração para cada etapa de
crescimento das aves;

Quantidades de alimentos por cada etapa de
crescimento;

Horário de administração dos alimentos;

Comedouros;

Bebedouros;

Aquecedores.

Maneio sanitário

Tipos de limpezas;

Tipos de desinfecções;


Diagnóstico de doenças;

Medidas de prevenção de doenças;

Tratamento de doenças.


Condições gerais para criação de poedeiras

Instalações e equipamentos;

Temperatura;

Alimentação;

Fornecimento de água;

Corte do bico;

Critério de seleção de poedeiras;

Ninhos e cuidados com os ovos;

Recolha do ovo;

Vida produtiva de uma poedeira.

4. Metodologia
Este treinamento aplicará técnicas de ensino e aprendizagem
participativa a saber:

Exposições interactivas, trabalho de grupo, debates
em plenária e recapitulação dos conteúdos no final
ou no início do outro dia.

5. Público-alvo
O público-alvo são criadores e pessoas interessadas ou
envolvidas na produção de frangos e poedeiras nas
organizações goveranamentais e não-governamentais,
organizações de criadores e instituições do Estado com
interesse na produção de frangos e poedeiras.

6. Local, datas e duração
m
Local: Estação Agrária de Umbelúzi, em Boane
m
Inicio do curso: 17 de Junho de 2019
m
Fim do curso: 20 de Junho de 2019
m
Duração: 3 dias (18 horas)
m
Carga horária/dia: 6 horas (8:00H-14:00H)

