
Um dos grandes desafios dos 
agricultores é assegurar uma boa 
produtividade das suas colheitas. 

Sementes
UM ELEMENTO IMPORTANTE DA PROMOÇÃO DE COMUNIDADES MAIS RESILIENTES 

DA SEMENTEIRA À PLANTAÇÃO 

2. 
Plantação

- qualidade dos solos

- irrigação dos terrenos

- qualidade das sementes

- plantação de sementes 
  adaptadas ao contexto
 
- sementes “resilientes”

- técnicas de cultivo eficazes

COMO ALCANÇAR
PRODUTIVIDADE?  

Local abrigado 

Solo rico em matéria orgânica
e com humidade suficiente 

Colocar a semente a uma profundidade 
não superior ao triplo do sua espessura

Calcular o nº de plantas a utilizar
(evitar desperdício de semente)

CUIDADOS A TER

1.
Sementeira 
PODE SER EM CANTEIROS OU ALVÉOLOS. 

Alvéolos 
com raiz mais protegida, menor 
quantidade de semente e de dias 
necessários para fazer as plantas. 

Canteiros 
com menor
investimento.

Fazer uma lavoura
com matéria orgânica e armar o terreno em 
camalhões mais ou menos largos

Garantir humidade
no solo

Adequar a densidade de plantação à cultura 
e ao sistema de rega implementado

Marcar o terreno/camalhões
com uma bitola e abrir um buraco com a ajuda 
de um pau

Colocar a plantinha com cuidado
para deixar a maior parte das folhas a descoberto

Envolver todos os orifícios
adjacentes à raiz com terra

Efectuar uma rega 
que permita aconchegar o solo à raiz

PROJECTO
EMANGULUKO
PROMOÇÃO DA RESILIÊNCIA 
NAS COMUNIDADES
AFECTADAS PELA SECA NA 
PROVÍNCIA DA HUÍLA
Pretende reforçar a capacitação 
e fortalecimento da resiliência 
das comunidades de 
Caluquembe e Caconda.



INFORMAÇÃO RECOLHIDA NO ÂMBITO DA FORMAÇÃO SOBRE SEMENTES REALIZADA PARA TÉCNICOS DA REDRAS. 
MAIS INFORMAÇÃO EM  https://www.fecongd.org/project/emanguluko/

PRINCIPAIS
CONCLUSÕES
A qualidade da semente e a forma como é feita a 
sementeira e plantação são fundamentais para a 
produtividade das colheitas e os agricultores 
devem ser acompanhados e capacitados para 
melhorar as suas práticas. 

COMO AUMENTAR
A PRODUTIVIDADE

Compasso
de plantação (cm) 

Germinação
(dias) 

Dias até 
à colheita 

Abóbora
Alface 
Alho
Beterraba
Cebola
Cenoura 
Couves
Feijão-Verde
Melancia
Melão
Pepino
Pimentos 
Tomate 

10
10
 
15
15
20
8
10
10
10
10
15
15

60-90
60-80
>120
>120
>180
>80
>120
>90
75-110
90-110
90
60-100
90

100x150
25x30
10x20
25x40
10x20
10x30
40x60
5x40
100x150
40x80
100x110
40x50
80x100


