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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 
 

 

 

NOME/RAZÃO SOCIAL:    FUNDAÇÃO FRANCO GILBERTI (FFG) 

 
CNPJ: 00.082.688/0001-04 

 

 
ENDEREÇO/SEDE ADMINISTRATIVA: Rua Mercado da Carne, 58 – Doron 

41194-140 Salvador (BA) 

Telefone: 71 3395-1977 e 99250-3221 

 
ENDEREÇO/FILIAL RURAL 

(UNIDADE OPERACIONAL): Fazenda “A Partilha” (FAP) 

Km 69 da Rodovia BA-093 

Zona Rural CEP: 48120-000 Pojuca (BA) 

Telefone: 71 99666-3253 

 
E-mail: centroffg@gmail.com Website: www.fundacaofrancogilberti.org 

 

 

Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ: 00.082.688/0001-04 

Registro no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS: 44006.001-04 

Entidade reconhecida de “Utilidade Pública” pelo Governo Federal, Estadual e Municipal 

e com o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS desde o ano de 2000. 

 

 

DADOS BANCÁRIOS: FUNDAÇÃO FRANCO GILBERTI 

ITAÚ-UNIBANCO 

Ag. 2928  c/c 01270-3 

Salvador de Bahia - Brasil 

Código Swift: ITAUBRSP 

Código Iban: BR9060701190029280000012703C1 

 

 
PRESIDENTE: Giorgio Giuseppe Vaccari 

Telefone: +55 71 99985-1950 (whatsapp)  

E-mail: giorgioffg@gmail.com  

Endereço: Rua Fernando de São Paulo, 38 – 41194-135 Doron - Salvador/BA - Brasil 

 

COORDENADORA EXECUTIVA: Lusenice Rodrigues Vaccari 

Telefone: +55 71 99919-5139 (whatsapp)  

E-mail: lusenicervaccari@gmail.com  

Endereço: Rua Fernando de São Paulo, 38 – 41194-135 Doron - Salvador/BA - Brasil 
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2.  INTRODUÇÃO 
 

O “Projeto ETFAP” é uma proposta de um modelo de Escola Família Agrícola (EFA) 
sediado no Município de Pojuca, Estado da Bahia – Brasil, com intuito de oferecer gratuitamente 

formação técnica em agropecuária a 500 adolescentes e jovens cujas famílias residem na zona 

rural do Litoral Norte, do Agreste Baiano e na Região Metropolitana de Salvador. 
 

Proposto pela Fundação Franco Gilberti1, entidade que teve sua origem em 1988 em 

Salvador por iniciativa de um grupo de católicos brasileiros e italianos que atuavam em uma 

fundação pública assessorando aproximadamente 250 adolescentes autores de atos infracionais 

e moradores de rua, este projeto tem como objetivo realizar oficinas práticas no processo de 

criação, manejo e comercialização de peixes, de modo que possibilite ao longo dos anos alcançar 

uma sustentabilidade produtiva através da comercialização do peixe e assim estar ampliando, 

estruturando e equipando a Escola com laboratórios para o estudo da criação e manejo de peixes. 
 

O projeto contribui para a redução de dois aspectos relevantes junto à população juvenil 

no Estado da Bahia: 
 

1)  o êxodo rural (afastamento do campo, perda de identidade local, perda da cultura regional e 

descontinuidade do núcleo familiar) e 
 

2)  o ciclo de pobreza gerado pelo acúmulo de jovens sem formação educacional e profissional 
nos grandes centros urbanos dando origem ao triste fenômeno das favelas. 

 

A ETFAP tem como proposta macro ser um centro múltiplo socioeducacional para oferecer 

educação formal e técnica em uma área com grande demanda de profissionais em fazendas, 

empresas do segmento da agropecuária, organismos públicos e projetos de Assistência Técnica 

e Extensão Rural (ATER), levando emprego e renda para aquela região. 

 
A Fundação está à procura de quem patrocine este projeto. Os recursos financeiros 

solicitados para sua implantação no valor de R$ 2.313.000,00 equivalentes a € 462.600 [1 € = 

R$ 5 segundo a taxa de câmbio em outubro de 2022] têm como destino a execução do projeto 

como um todo (criação, manejo e comercialização do peixe “tilápia”) buscando ao mesmo tempo 

manter um laboratório de pesquisa sobre o mundo dos peixes; e o criatório da tilápia servirá como 

laboratório de atividade prática; ambos serão frequentados por todos os alunos ao longo do inteiro 

curso quadrienal. Tal valor vem justificado pelo fato de que se trata de garantir à Escola Família 

Agrícola “A Partilha” (ETFAP) sua autossustentabilidade: portanto precisa que nas suas lagoas 

estejam funcionando simultaneamente 180 tanques-rede a fim de conseguir criar 126 mil alevinos 

de tilápia em cada ciclo, cada um dos quais dura seis meses.  

 
Ao analisar os resultados projetados, é possível identificar a capacidade de impacto na 

educação pratica do alunado (aprendizado prático) e impacto econômico (geração de renda com 

a comercialização dos peixes). 
 

Com estimativas prudentes de comercialização dos peixes, o projeto será capaz de gerar 

renda para os beneficiários em valor superior ao investido no 1º ano após a sua implantação. 
 

 

1 Marido da Condessa Maria Teresa Gilberti (+11/03/2020) de Milão - Itália, mantenedora da Fundação nos 

primeiros anos de atividade. O Conde Franco Gilberti (+ 21/11/1984) “Medalha de ouro ao valor atlético” ( por 53 

vezes “record mundial de esporte motonáutico de alta velocidade”) foi um homem jovial, com um espírito juvenil 

e esportivo que se distiguiu por sua simplicidade e sobretudo por sua generosidade para com os pobres seja em Milão 

que em Santa Margherita Ligure (Génova). A Fundação foi dedicada à sua memória, por ele ser um bom exemplo 

para os adolescentes e jovens que aspiram a empenhar-se na vida com coragem, dinamismo e bondade. 
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3 HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO. 

 

A Fundação Franco Gilberti (FFG) teve 

suas origens em 1988 a partir do trabalho 

desenvolvido por um grupo de católicos 

brasileiros e italianos que atuavam como 

assessores2 no apoio à população carente. Em 

1994, com experiência acumulada em trabalho 

com ressocialização de adolescentes e jovens, os 

mesmos assessores decidiram constituir uma 

fundação com objetivo de garantir o 

aprimoramento e o prosseguimento do trabalho 

junto a este público que crescia em modo preocupante. A FFG 
foi criada com o apoio financeiro da Condessa Maria Teresa 

Gilberti, motivo pelo qual se deu à Fundação o nome do 

marido falecido, em sua 

memória. 

 

A FFG funciona faz 33 
anos, durante os quais atendeu 

milhares de meninos e meninas 

de rua dos quais 90% retornaram 

aos seus lares e 10% formaram 

suas próprias famílias (casaram 

ou estabeleceram união estável e 

tiveram filhos) e mantêm 

atualmente uma 

“relação de filhos crescidos” com a entidade. De fato, a 

atuação da Fundação F. Gilberti e de outras ONGs, bem como 

a intervenção do poder público, colaboraram para uma 

significativa diminuição dos meninos de rua em Salvador. 

 

Ao longo desses anos todos, a Fundação Franco Gilberti construiu um legado teórico e 

prático de pedagogia atuando no âmbito da assistência, se destacando pelo seu diferencial de 

entregar um serviço humanizado baseado em valores como família, educação e trabalho. Essa 

experiência cresceu a partir de um processo de agregação e adaptação de experiências 

humanitárias, a fim de responder a diversas problemáticas vividas pelas famílias e, 

principalmente às crianças e adolescentes moradores de rua, abandonados, vivendo em famílias 

desestruturadas e autores de atos infracionais de menor ou de maior gravidade em processo de 

ressocialização sob a medida de semiliberdade por determinação expressa do Juiz de Menores. 

 

Assim, nessa nova fase de sua existência, a Fundação define como sua estratégia atuar, 
também, na prevenção e direcionar sua experiência para suprir à necessidade da juventude rural 

de uma escola diferenciada que atenda as especificidades das populações do campo em seus 

Territórios de Identidade na Bahia. 
 

 

 

2 Profissionais com formações nas diversas áreas que desenvolviam atividades de apoio à educação. A principal função 

desses profissionais era provocar, nos adolescentes e jovens assistidos, uma reflexão sobre a vida, sobre o ato 

infracional e sobre as perspectivas futuras, incluindo profissão, trabalho, renda, empreendedorismo e reinserção 

familiar, social e econômica. 

O Conde Franco 

Janeiro de 2003: os pioneiros que 

iniciaram à Fazenda “A Partilha”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A Condessa Maria Teresa (por 

trás dela: o Duomo de Milão) 
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    Uma das nossa hortas.  

 

4. APRESENTAÇÃO. 
 

Pessoa jurídica beneficente, com fins sociais e educativos, a Fundação Franco Gilberti com 

sua extensa experiência de ações em defesa de direitos e de promoção de assistência social e 

educação, desenvolveu uma idéia 

de um projeto que é objeto de um 

sonho de toda a sua equipe há 

tempos. 

 
 

O projeto sonhado consiste 

em investir na educação escolar das 

populações do campo que estão no 

entorno da Fazenda “A Partilha”, 

unidade rural de propriedade da 

FFG, formada por uma área de 420 

hectares localizada no Município de 

Pojuca, território de identidade 

Litoral Norte, Estado da Bahia, 

Brasil. A Fazenda “A Partilha” é 

composta por uma extensa e 

preservada área de mata atlântica com nascentes, lagoas e barragens. A região, o clima e o solo 
apresentam características adequadas para produção de fruticultura, mel e criação de ovinos, 

caprinos, suínos, bovinos e equinos, possibilitando a união de técnicas da agricultura e pecuária 

de forma sustentável unindo aprendizado rural, produção de alimentos e preservação da natureza. 
 

 

 

 

Estudantes pescando em uma das nossas lagoas. 

O sonho de implantar uma 

Escola Agrícola - que tornou-se 

mais forte na equipe da FFG a partir 

de 2018, após articulação com as 

experiências das Escolas Agrícolas 

da Bahia - vem desejando unir 

esforços para desenvolver as 

potencialidades e as experiências 

existentes no território baiano, com 

o objetivo de promover ações de 

fortalecimento e incentivo da 

agricultura familiar, e vem 

buscando apoio técnico e financeiro 

para a sua sustentabilidade e ação 

educativa prática. 

 

 

A decisão da FFG de implementação da Fazenda “A Partilha” baseia-se nos princípios 

defendidos pela proposta das Escolas Família Agrícola (EFAs) de que a educação das populações 

do campo necessita ser adequada à cultura e ao “homem do campo”, precisa ser um elo entre os 

elementos que permeiam a problemática dos territórios de identidade envolvidos no processo 

educativo para a busca de soluções viáveis. 
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5. ANÁLISE DO CONTEXTO SÓCIO-ECONÔMICO, PASSADO E PRESENTE. 
 

A realidade atual das comunidades rurais no Brasil é resultado das consequências do 

processo de colonização do país, baseada em uma economia focada no latifúndio (grandes 

fazendas, de famílias ricas) com forte concentração fundiária. Entre outros danos, essa forma 

de estruturação da atividade rural desvaloriza a produção agrícola de origem familiar (a 

agricultura e a pecuária familiar), necessária para a manutenção das comunidades rurais, a 

fixação das famílias no campo e a geração de renda. Este modelo econômico se intensificou 

nas últimas décadas, como o processo de globalização econômica onde os alimentos foram 

classificados como commodities de exportação. 

Quanto ao uso da terra, a produção latifundiária baseia-se, geralmente, na monocultura 

e na necessidade do cultivo de grandes porções de terra que, na maioria das vezes, são tiradas 

das famílias mais pobres (que não conseguem gerar riqueza em sua própria terra), adquirindo- 

as por valores abaixo do preço de mercado. 

Frequentemente, as famílias pobres, principalmente os jovens e adultos jovens, 

abandonam seu espaço de identidade na zona rural e migram para as áreas urbanas 

caracterizadas pela pobreza e subemprego resultantes do intenso êxodo rural da segunda 

década do século XXI. Com recursos financeiros limitados e baixa qualificação/preparação 

para o trabalho nos centros urbanos, a maioria dessas famílias se juntam à grande quantidade 

de pobres que, para morarem, só encontram espaço nas favelas das grandes cidades. 

Os jovens e adultos jovens que, por falta de escolaridade mínima para migrarem para 

os centros urbanos, permanecem no campo são incorporados ao grupo de trabalhadores de 

baixa renda, empregados por grandes empresas estabelecidas nas zonas rurais. Esse fenômeno 

demonstra que essa estrutura econômica não contribui para o desenvolvimento da autonomia 

das comunidades rurais e sim para a expulsão das famílias e, principalmente, dos jovens do 

“seu local de identidade”. 

A situação do êxodo rural no Brasil é confirmada pelo censo populacional realizado em 

2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no qual foi demonstrado que 

800.000 jovens deixaram o campo entre 1990 e 2009 e migraram para as áreas urbanas em 

busca de emprego e renda. 

Ao observar essa realidade, a FFG considera 

clara a necessidade de trabalhar para a modificação 

do modelo latifundiário para um modelo de 

desenvolvimento das famílias e da juventude 

agrícolas, que tenha como base a educação no campo, 

o crédito rural, a formação para o empreendedorismo, 

incentivos e o suporte técnico especializado com o 

objetivo de garantir uma permanência com 

autonomia, dignidade e perspectiva social e 

econômica, começando pela formação completa que 

leve à autossustentabilidade da Escola Agrícola. É com os fatos que se constroi a solidariedade! 
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6. DETALHAMENTO DO PROJETO. 
 

 

 

Durante as últimas décadas, a piscicultura tem sido alvo de constantes transformações, 

tendo-se consolidado como importante atividade no agronegócio na Bahia substituindo em parte 

o peixe proveniente da pesca extrativa. A piscicultura se firmou como uma atividade econômica 

na geração de alimentos, emprego e renda. Desde então, os diversos segmentos do setor da 

piscicultura, têm se desenvolvido de forma bastante acelerada. 

 
Classificado como intensivo, o sistema de produção em tanques-rede depende da 

intervenção humana constante, utiliza altas densidades de estocagem e requer maior esforço e 

dedicação nos manejos e monitoramento da qualidade de água. As principais vantagens desse 

tipo de sistema são o menor custo de investimento em comparação ao sistema tradicional de 

criação de tilápias em viveiros escavados, a facilidade no manejo, a alta produtividade, bem 

como a fácil observação dos peixes cultivados, o que possibilita o melhor acompanhamento da 

saúde e crescimento dos peixes. 

 
Diante desses fatores, conduzida de forma adequada, a criação de tilápias em tanque- 

rede pode representar uma excelente atividade econômica no meio rural. 

 

Situada na zona rural do Município de Pojuca, a Escola Técnica Família Agrícola “A 

Partilha” – ETFAP dispõe de uma boa localização, fator bastante positivo para o escoamento da 

produção, uma vez que o município está inserido na região Metropolitana de Salvador (à 67 km 

da capital baiana). Tem uma área de 314,932 km² com uma população estimada de 39.519 

habitantes (IBGE, 2019). Apresenta clima tropical com temperatura média de 24,7°C. 
 
 

 

A Fundação Franco Gilberti (FFG), principal mantenedora da ETFAP, pessoa jurídica 

beneficente com fins sociais e educativos e há mais de 34 anos atuando na perspectiva da 

assistência social, definiu como estratégia investir no processo de educação da juventude no 

território de Pojuca como de tantos outros Municípios circunvizinhos, potencializando o uso do 

espaço da sua filial rural, a Fazenda “A Partilha”. 

Fazenda “A Partilha” Tel. (71) 99666-3253 

Km. 69 da BA-093 - Zona Rural – Pojuca (BA) 
Figura 1. Município de Pojuca - BA. 
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A Fazenda “A Partilha”, com uma extensão de 420 hectares, é situada numa preservada 

área de mata atlântica e composta de casas, lagoas e barragens que potencializam a execução de 

projetos agropecuários voltados para a fruticultura, olericultura, criações animais e aquicultura. 

A fim de incrementar o uso dos espaços hídricos disponíveis, este projeto de piscicultura tem 

como finalidade a implementação de tanques-rede na propriedade. Após ser implantado, o 

projeto funcionará como unidade educacional e produtiva, auxiliando na manutenção da escola. 

7. ACESSO. 

O acesso à Fazenda “A Partilha” se dá pela rodovia estadual BA-093, na altura do km 69 

virando  à direita (se for vindo de Pojuca) ou à esquerda (se for vindo de Araçás). Após o acesso 

da estrada que liga a rodovia à propriedade, é necessário seguir por 2,5 km  na estrada vicinal de 

chão para chegar à sede da Fazenda “A Partilha”. 

    As nossas lagoas  
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8.1 OBJETIVO GERAL. 
 

Implantar uma unidade piscícola para fins 
educacionais e produtivos, buscando formas de 
autossustentabilidade para o projeto ETFAP. 

 

8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

 Contribuir com a melhoria da renda e 

geração de ocupações através da piscicultura; 

 Aproveitar os corpos d’agua inexplorados 

pela piscicultura; 

 Contribuir com ações para a formação 

prática dos alunos em cultivos de tanques rede; 

 Propiciar condições para o aprendizado 

através de oficinas voltadas à pisicultura; 

 Estimular formas de comercialização do 

peixe na região. 

 

 
9. ESTUDO DE MERCADO. 

 

OS FORNECEDORES 

 

a) Alevinos 

O mercado de alevinos na região é escasso, devido à pouca demanda de formas jovens para 

cultivo na região. A Estação de Piscicultura Joanes II, localizada na barragem Joanes II, Rodovia 

BA 093, km 14, Dias d’Ávila – BA surge como principal opção para fornecimento de alevinos 

devido à sua proximidade com a propriedade, além de oferecer um produto de qualidade. O preço 

do milheiro de alevinos de tilápia, sexualmente revertidos, com peso médio de 1g, está cotado em 

R$ 300,00. 
 

b) Ração 

Na Bahia há diversos representantes 

comerciais que fornecem ração de diferentes marcas 

e qualidade. Para este projeto, será indicada a 

compra da ração da marca DuRancho, empresa 

ligada ao grupo Nutrane. A escolha da marca é 

justificada pelo bom preço da sua linha de rações para 

tilápia, além do conhecimento prévio da qualidade e 

origem do produto. 

Foto ilustrativa do momento em que se 

distribue a ração aos peixes. 

 

c) Tanques-rede 
 

Os tanques-rede serão oriundos de um fabricante artesanal de Feira de Santana – BA, 

conhecido como “Chico”. Já fabricou tanques-rede para a “Bahia Pesca” e para produtores da 

barragem da Pedra do Cavalo (Cachoeira – BA) e Bandeira de Mello (Itaetê – BA). Seus produtos 

são fabricados com materiais de boa qualidade, apresentando um ótimo custo-benefício. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Luse, a Coordenadora Executiva 

do “Projeto Piscicultura”. 
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OS CLIENTES Fotos ilustrativas 

 

Os clientes serão supermercados, peixarias, restaurantes, frigoríficos e atacadistas locais 

que vão vendê-lo no varejo como produto da própria Escola Agrícola. Existe também uma boa 

probabilidade de conseguir vendê-lo às redes hoteleiras de cinco estrelas, numerosas no litoral 

oceânico, pois a localização geográfica da ETFAP é vantajosa por estar bem mais perto do que 

Salvador e outros centros de distribuição do peixe; e, hoje em dia, os custos de transporte da 

mercadoria perecível são tão elevados que a maior proximidade do fornecedor à clientela é um fator 

determinante para merecer a preferência. 

Outros fatores vantajosos são o fato de que o preço de venda estipulado pela Escola será o 

mais em conta no mercado e que está se tratando de um empreendimento pioneiro em toda a região; 

portanto não existe concorrência nenhuma. 

Outra opção é fazer a venda direta ao consumidor final em feiras livres ou por entrega a 

domicílio; dessa forma, apesar de exigir maior esforço, é possível obter preços compensadores. 

Nesse caso, a Escola tem a vantagem de poder contar com a participação seja dos professores seja 

dos numerosos alunos e dos próprios pais na busca por uma clientela que venha comprar o peixe 

na própria unidade escolar (o “boca a boca” desde sempre é a melhor e mais persuasiva 

propaganda!). Eh sim, porque a despesca é feita no momento em que o comprador vem retirar o 

produto in natura (vivo, fresco). A Escola Agrícola faz questão de vender seus peixes vivos, 

deixando que o cliente venha a escolhê-los porque, deste jeito, quem os adquire tem a garantia de 

estar levando um produto fresco ao 100% e de origem conhecida, portanto vai embora satisfeito e 

com certeza vai voltar. Desta forma, além de deixar totalmente satisfeito o comprador, se evita a 

necessidade a estocagem e armazenagem do peixe junto às consequentes despesas de refrigeração 

e sobretudo de transporte até a clientela, por nada irrelevantes. 

Uma ulterior possibilidade de escoar o produto é vendê-o aos criadores de tilápia cujos 

emprendimentos estão localizados nas cabaceiras do Rio Paraguaçu, a 200 Km. de Salvador, que 

demonstraram muito interesse em adquiri-lo, de qualquer quantidade se trate, pelo simples fato 

deles não estarem conseguindo atender a todas as demandas dos clientes mesmo utilizando mais de 

quatrocentos tanques-rede nos próprios criatórios: a demanda é tão elevada que não se consegue 

dar conta de um sempre crescente número de pedidos. 
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A procura por pescado aumenta consideravelmente na Quaresma e até em 70% na Semana 

Santa; e a alta demanda faz o preço do peixe aumentar. A tilápia está entre os mais populares e 

vendidos. O aumento de pelo menos 50% nos preços faz parte quase da tradição. 

E, enfim, está se pensando que graças ao elevado número de estudantes matriculados não 

será difícil à Escola Agrícola elaborar, nos trinta e mais Municípios de procedência do alunado, 

uma estratégia de marketing – seja digital seja com panfletagem porta a porta – divulgando a notícia 

de que um preço promocional, ainda mais em conta, será reservado aos compradores que se 

cadastrarem como “Clientes fixos da Escola” estabelecendo antecipadamente a quantidade de peixe 

que mensalmente eles virão retirar. Uma encomenda com estas características fará com que esses 

simples compradores de peixe obtenham, em sinal de gratidão, o direito, o privilégio e a honra de 

serem promovidos a “Parceiros honorários da Escola” (com tanto de diploma, assinado pela 

Diretora e enquadrado para ser pendurado na parede da sala, bem visível!) por estarem contribuindo 

ao seu sustentamento permitindo assim o seu bom funcionamento; e isso tudo pelo fato deles 

estarem dando a preferência aos peixes criados pelos alunos da ETFAP em vez que por outros. 

 

 

OS CONCORRENTES 

 

Não há pisciculturas comerciais instaladas na região. Entretanto, haverá concorrência com 

outros tipos de proteína animal; portanto, além de se oferecer um preço atrativo, é essencial que o 

marketing e a comercialização do peixe sejam bem elaborados. 

 

 
10. ENGENHARIA DO PROJETO. 

 

A espécie escolhida para a produção foi a tilápia 

(Oreochromis niloticus), por conta de seu tempo de 

cultivo, da sua rusticidade e adaptabilidade ao clima e da 

sua aceitação comercial. A produtividade estimada é de 

cerca de 112 kg/m³/ciclo, totalizando uma produção de 

20.160 kg. por ciclo. E cada ciclo dura 6 meses. À medida 

que o produtor adquire experiência na atividade, será 

possível aumentar a densidade de estocagem, melhorando, 

assim, a produtividade. 

 

Tabela 1. Características do empreendimento 
 

Número de tanques-rede 180   

Dimensão dos tanques-rede (m) 
Comprimento Largura Profundidade útil 

2 2 1,5 

Volume útil dos tanques-rede (m³) 6   

Estimativa de produtividade 
(kg/m³/ciclo) 

140   

Nome vulgar da espécie (peixe) Tilápia   

Duração do ciclo de produção (meses) 6   

Estimativa de produção por ciclo (kg) 151.200   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Foto ilustrativa da tilápia  
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11. INSTALAÇÃO DAS ESTRUTURAS. 

 

Serão instalados 180 tanques-rede, com 6m³ de volume útil. Estes serão dispostos na lagoa 
em 9 linhas, cada uma com 20 unidades produtivas. 

Nas extremidades das 

linhas serão instaladas 

poitas para ancoragem 

dos tanques-rede, 

sinalizadas com boias. A 

balsa de manejo será 

instalada próxima à 

margem para favorecer o 

acesso de veículos e, 

portanto, a chegada dos 

insumos e a saída dos 

peixes para a entrega aos 

que vieram comprá-los. 
Possível posicionamento das duas linhas dos primeiros 30 tanques-rede e balsa 

de manejo e despesca (em amarelo) em uma das nossas lagoas. 

 

12. POVOAMENTO. 
 

Ao receber os alevinos, o piscicultor deverá verificar o estado em que se encontram, 
observando a sua coloração, se há uniformidade de tamanho no lote, se há lesões ao longo do 

corpo e se possuem natação ativa. Caso os alevinos não estejam em condições favoráveis, o 

fornecedor deverá ser contatado, pois há o risco de mortalidade logo após a estocagem. 
 

Antes da soltura dos peixes, deverá ser feita a aclimatação, deixando as embalagens 
dentro do tanque-rede por um período de 20 minutos, a fim de equilibrar a temperatura da água 

da embalagem com a do reservatório. 
 

Após a aclimatação, as embalagens deverão ser abertas, misturando lentamente a água 

do reservatório com a da embalagem. Todos os dados referentes à chegada dos alevinos serão 

anotados: data, origem, quantidade, peso médio, estado sanitário e número do tanque-rede. 

 

 

13. REGIME DE PRODUÇÃO. 
 

A quantidade, granulometria e porcentagem de proteína bruta da ração a ser fornecida 

irão variar de acordo com a fase de desenvolvimento dos peixes. O tamanho do pellet de ração 

aumenta conforme o desenvolvimento dos peixes, porém deve-se atentar para não fornecer pellets 

que não caibam na boca dos peixes. O percentual de proteína bruta diminui conforme os peixes 

crescem: 

Tabela 2. Alimentação nas diferentes fases do desenvolvimento em tanques-rede. 
 

Peso (g) 
Tipo di alimentação % do 

PV* 
CAA 

Granulometria 
 

% Proteina pura 

1 a 7 pó 50 10 1,1 

7 a 45 1,8 mm 40 5 1,3 

45 a 210 3-4 mm 36 3 1,4 

210 a 400 4-6 mm 32 2 1,5 

400 a 800 6-8 mm 32 1,2 2 

*PV = peso vivo total (biomassa) do peixe, obtido multiplicando 

o número total dos peixes pelo seu peso médio. 
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14. MONITORAMENTO. 
 

Durante o cultivo, deverá ser feito o monitoramento tanto da qualidade água do 

reservatório quanto dos animais. Peixes criados em águas de baixa qualidade apresentam baixo 

crescimento, pior conversão alimentar, maior índice de doenças e mortalidade. O 

monitoramento da água (temperatura, oxigênio dissolvido, pH e transparência) terá que ser 

realizado próximo dos tanques-rede e distante da entrada de água. Os parâmetros principais e 

valores de referência a serem observados estão apresentados nesta Tabela abaixo. 

Tabela 3. Parâmetros de qualidade de água para a criação de tilápias em tanques-rede 
 

 

Parâmetro 
Equipamento 

de medição 

 

Valor ideal 
Valores 

tolerados 

Frequência 

de medição 
 

Temperatura 
Termômetro 

ou oxímetro 

 

26° a 30°C 
 

12° a 36°C 
 

Diária 

Oxigênio 

Dissolvido 

 

Oxímetro 
Acima de 

4 mg/l 

Até 1,5mg/l (por 

curtos períodos) 

Diária 

pH Peagâmetro 6,5 a 8,5 5,0 a 10,5 Semanal 

Transparência Disco de Secchi Acima de 200 cm Até 60 cm Quinzenal 

Fonte: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, 2018 

 

Deverá ser feita, semanalmente, a biometria dos peixes. Consiste em uma amostragem 

para acompanhar o crescimento e fazer ajustes na oferta de ração. 
 

O produtor deverá estar sempre atento ao estado de saúde dos peixes, observando 

diariamente os principais sinais clínicos indicativos de enfermidades ao realizar o manejo dos 

animais. São eles: 

 Perda parcial ou total do apetite dos peixes; 

 Presença de hemorragias ou feridas no corpo; 

 Podridão ou necrose das nadadeiras; 

 Presença de peixes escuros, nadando separados do cardume; 

 Olhos saltados ou esbranquiçados; 

 Natação irregular ou corpo curvado; 

 Peixes se esfregando contra as estruturas ou se batendo; 

 Presença de tufos ou pontos brancos sobre o corpo; e 

 Aumento anormal e progressivo da mortalidade. 
 

Se for encontrado algum desses sinais no cultivo, se busque o suporte técnico imediatamente. 

 

15. DESPESCA. 
 

A despesca para venda deverá ser realizada no 

início da manhã. É importante planejá-la com 

antecedência para evitar imprevistos. Todos os 

equipamentos que serão utilizados deverão estar em 

boas condições de uso e a equipe devidamente 

treinada. Após a despesca, deverá ser feita a 

limpeza dos tanques-rede, removendo qualquer 

tipo de material acumulado nas telas. O bloqueio 

das telas reduz a circulação de água no tanque-rede, 

assim como impede a saída dos dejetos dos peixes e 

sobras de ração. Em alguns casos é necessário 

realizar a limpeza com mais frequência. 
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16. PLANEJAMENTO FINANCEIRO. 
 

 

À Escola Técnica Família Agrícola “A Partilha”será garantida a autossustentabilidade se 

nas suas lagoas estarão flutuando  180 “tanques-rede” em plena atividade 

a fim de criar 126.000 alevinos de tilápia em cada ciclo de 6 meses. 
  

Quantos “tanques-rede” você ajudará a adquirir e 

a fazer funcionar no 1º ciclo de criação da tilápia? 

Os custos em Reais são os seguintes: 
 

 

Número de “tanques-rede” patrocinado 1 10 20 30 40 50 180 
Tanques-rede em alumínio (2 x 2 x 2 m.) 4.000 40.000 80.000 120.000 160.000 200.000 720000 

Para a aquisição dos equipamentos e para 

construir as estruturas de apoio, calcula-se 

a contribuição a ser dada dividindo por 

180 o custo total (= R$ 282.600,00) e 

multiplicando esse resultado pelo número 

de tanques-rede que foi patrocinado ¹ 

 

 

 

1.570 

 

 

 

15.700 

 

 

 

 

31.400 

 

 

 

47.100 

 

 

 

62.800 

 

 

 

 

78.500 

 

 

 

282.600 

Com idêntico procedimento calcula-se a 

contribuição para os salários do pessoal 

encarregado em tempo integral: 6 

operadores + o engenheiro de pesca: (R$ 

1.800 x 6 + R$ 3.600  = R$ 14.400 per 

mês x 6 meses = R$ 86.400 por semestre  

 

 

 

480 

 

 

 

4.800 

 

 

 

9.600 

 

 

 

14.400 

 

 

 

19.200 

 

 

 

24.000 

 

 

 

86.400 

 

A contribuição para poder contar com um 

fundo de reserva para eventuais custos 

adicionais é de R$ 1000 por tanque-rede ² 

 

1.000 

 

10.000 

 

20.000 

 

30.000 

 

40.000 

 

50.000 
 

180.000 

 

800 alevinos (em cada tanque-rede) ³ 300 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000 54.800 

Ração para todo o 1º ciclo  5.500 55.000 110.000 165.000 220.000 275.000 990.000 

 

TOTAIS EM REAIS 12.850 128.500 257.000 385.500 514.000 642.500 2.313.000 

TOTAIS EM EURO 2.570 25.700 51.400 77.100 102.800 128.500 462.600 

 

 

 
¹ Itens indispensáveis para equipar o manuseio e a criação dos peixes: 

Balança R$    900,00 

Medidor multiparâmetro 4.200,00 

Caixa d’água de 500 litros 775,60 

Barco de alumínio com 2,5 m. de comprimento 8.000,00 

1350 m. de corda de nylon para amarrar entre si os tanques-rede (em 9 fileiras de 20 cada uma) 4.724,40 

Mesa seletora 75.050,00 

Construção do píer flutuante comprido (1,20 x 17 m.) 45.000,00 

Construção da plataforma flutuante no final do píer (4 x 8 m = 24 m²) 41.000,00 

Construção do depósito da ração (4 x 20 m = 80 m²) 40.000,00 

Construção do laboratório de tratamento do peixe (4 x 12 m = 48 m²) 35.000,00 

8 postes com refletores, sensores e câmeras para o monitoramento noturno da área da lagoa reservada à 

piscicultura de modo que se consiga garantir segurança aos 180 tanques-rede que aí estão flutuando 

 

27,950,00 

TOTAL 282.600,00 

² Em relação à “reserva contra possíveis adversidade e imprevistos” parece-nos 

correto, no caso em que não se tivesse que gastá-lo na sua totalidade ou só em parte, 

depositar este resto num “fundo de garantia” ao qual recorrer sempre que devesse 

resultar necessário. 

³ O cálculo dos proveitos é feito a partir dos 700 alevinos que, dos 800 adquiridos, irão 

sobreviver e se desenvolver em cada tanque-rede, até atingirem o peso médio de 1,2 

kg., o peso de venda. 
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17 O PROVEITO A SER OBTIDO COM 

O “PROJETO PISCICULTURA”. 
 

 

  Cada tanque-rede irá conter 800 alevinos de 1 cm. 

dos quais sobreviverão uma média de 700 que num 

ciclo de 6 meses atingirão o peso de 1,2 kg; 

 

  700 peixes x 180 tanques-rede = 126.000 peixes; 

 

  126.000 peixes x 1,2 kg (o peso médio de cada 

peixe na conclusão do ciclo) = 151.200 kg; 

 

  151.200 kg de peixe x 15,00 Reais (o mais baixo 

preço de venda de 1 kg de tilapia) = 2.268.000,00 

Reais; 

 

  R$ 2.268.000,00: 6 meses = 378.000,00 Reais 

mensais (equivalentes a € 75.600 por mês)  

 

a serem subdivididos como segue: 

 

  R$ 125.000,00 mensais (= € 25.000,00) para cobrir os custos da Escola Agrícola cujo proposito é 

oferecer 500 matrículas gratuitas ao seu curso quadrienal e também ajudar outras Escolas 

Agrícolas como a nossa que na Bahia contam com insuficientes recursos para continuar atuando. 

 

  Dos R$ 253.000,00 (= € 50.600) mensais restantes, R$ 220.000,00 se reservarão ao próximo ciclo 

de criação de 126.000 alevinos (una vez adquiridos os tanques-rede e outros equipamentos 

necessários, a partir do 2º ciclo a maior despesa será adquirir a ração pois os tanques-rede têm longa 

durabilidade) e os R$ 33.000,00 (= € 6.600) mensais que sobram servirão para melhorar as 

condições dos dormitórios (faltam ventiladores, armários, etc.), para o sistema de irrigação das 

plantações, para adquirir um trator com seus implementos agrícolas etc. 

 
 

(Sempre lembrando que a atual taxa de câmbio, em outubro de 2022, é: 1 Euro = 5 Reais). 
 
 

18 A PISCICULTURA E SEU PROPÓSITO, ACIMA DE TUDO, EDUCATIVO. 

É importante frisar que, aos fins educativos, o projeto é extremamente e indiscutivelmente válido haja 

vista que muitos e muitos jovens terão a chance de aprender uma 

profissão que é escassa no Brasil; é só pensar às dimensões gigantescas 

da bacia hidrográfica da Amazônia para se dar conta de quanto preciosa 

é esta profissão, mas quanto mais se deveria recorrer às suas 

recomendações e aproveitar da sua competência. A demanda de Técnicos 

Agrícolas especializados em piscicultura é grande por causa dos 

incalculáveis recursos hídricos e a superabundância das espécies da fauna 

aquática: isso tudo está à espera de ser mais explorado e valorizado, em 

pleno respeito da natureza, para um maior proveito. 

Faz parte da programação do plano de estudo e da metodologia 

didática da Escola Família Agrícola que todos os alunos façam 

experiência prática, profissionalizante, nos vários laboratórios da Escola; 

também o criatório de tilápia funcionará principalmente com este 

propósito eminentemente educativo, isto é, como “laboratório vivo”, 

servindo para o aprendizado teórico e prático dos alunos. 
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De fato, a Escola Agrícola tem que apresentar aos 

estudantes cultivos de vários tipos de animais: das cabras 

aos bezerros, dos coelhos às codornas e pintinhos... e isso 

vale também para os peixes. No caso em que não se tenha 

que promover a piscicultura em grande escala com a 

intenção de alcançar uma volumosa produção, mesmo assim 

será necessário realizá-la para dar a possibilidade ao alunado 

de fazer uma real experiência nesta área. Do ponto de vista 

financeiro, seja que se coloquem na água dois ou três 

tanques-rede com dentro os alevinos para criar – de maneira 

que os estudantes possam treinar durante o estágio – seja 

que se coloquem trinta ou até noventa, não faz muita 

diferença no que diz respeito à mão de obra. Isso quer dizer 

que, seja como for o êxito da arrecadação de recursos que a 

Fundação está promovendo através deste documento, de 

todo caso a piscicultura deverá funcionar, pelo menos com 

a quantidade mínima de tanques-rede, pois o aluno precisa 

fazer uma experiência direta do sistema de manejo do peixe 

e de gestão do seu cultivo tendo a chance de contar com a 

proximidade da cuidadosa orientação e do 

acompanhamento personalizado do engenheiro de pesca, 

dos técnicos, dos professores e do pessoal de apoio para 

familiarizar-se com os procedimentos, técnicas e cuidados que a criação requer. Nos laboratórios da piscicultura, 

seja naquele em que se efetuam as pesquisas - que se encontra no pavilhão da escola - seja no laboratório 

experimental, aonde o criatório de tilápia foi implantado - na área das lagoas - cada um dos estudantes terá seu turno 

de frequência agendado de maneira que participe a cada uma dessas atividades, sem falta. E esta sua intensa 

participação e envolvimento direto (que se prolongará por bem quatro anos!) inclusive dando uma efetiva e preciosa 

contribuição à realização de todas essas atividades, poderá significar para ele abrir as portas à “especialização em 

piscicultura” ampliando, assim, o horizonte das suas chances de conseguir um bom emprego; inclusive poderá até 

significar ser selecionado, ainda antes de concluir os estudos, pelos empreendedores da região que com certeza 

estarão de olho no evoluir do empreendimento, tendo assim o privilégio de começar a trabalhar  imediatamente após 

o término do curso técnico graças a esse emprego obtido sem ter sido procurado.  

 
19 A AUTOSSUSTENTABILIDADE 

    DA ESCOLA AGRÍCOLA. 
 

Precisa admitir mesmo que, com uma fonte de 

renda como a da piscicultura (contanto que funcione a 

toda força) torna-se realmente viável alcançar, a longo 

ou a médio prazo, a autossustentabilidade da Escola 

Agrícola; o tempo que vai demorar para chegar lá 

depende de quantos outros tanques-rede a Escola 

acrescentará nas lagoas, quantidade essa que por sua vez 

depende de quanto seus patrocinadores, benfeitores e 

parceiros tenham ainda condições de contribuir neste 

sentido. Com a ETFAP autosuficiente financeiramente 

por conta da atividade piscícola, não precisará mais ir 

em busca de outros recursos. A melhor ajuda à ETFAP? Prover aos meios necessários para fazer com que, em breve, 

a piscicultura engate a 1ª marcha e comece a ganhar força tomando sempre maior velocidade e nunca parar de dar 

bom proveito: 

“Não nos dêem o peixe... nos dêem ao invés a vara para nós mesmos pescá-lo!”. 
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 Possibilidade de expandir a 

produção, já que se pode 

contar com a mão de obra 

técnica da própria Escola 

(entre outros, o Engenheiro 

de pesca interno) e todos os 

alunos, que são muitos! 

Tudo indica que o caminho foi acertado, mesmo! Agora trata-se de segui-lo sem delongas para chegar lá, a 

custa de ter que enfrentar novos desafios. Para chegar até lá, agora falta só uma coisa, fundamental: poder contar 

com o patrocínio de Parceiros tão sensíveis e solidários ao ponto deles mesmos prover aos meios para que o 

“Projeto Piscicultura” possa acontecer o quanto antes. Pois estamos convencidos de que a piscicultura, iniciando a 

funcionar na Escola Família Agrícola, constituirá uma etapa fundamental da nossa caminhada: tornar- se-á a 

centelha, a mola, o estímulo que nos impulsionará rumo a uma nova fase da história da nossa fundação, fazendo 

surgir uma época ainda mais fecunda seja para nós seja para os inúmeros jovens estudantes que passarão por esta 

escola por muitos e muitos anos. 

 

20 AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA. 
 

PONTOS FORTES: 
 Proximidade com grandes centros urbanos (Salvador, Camaçari, Alagoinhas e Feira de Santana); 

 Estrada de fácil acesso à Escola Agrícola; 

 Uma boa infraestrutura, represa abastecida por várias nascentes, etc.; 
 As amostras e temperatura da água das lagoas da Fazenda “A Partilha”, pelas análises minuciosas 

às quais foram submetidas, se demonstraram de ótima qualidade e o ambiente piscículo 

apropriado para a implantação do criatório de tilápias. 
 

PONTOS FRACOS: 
 Necessidade de investidores para implantação do empreendimento. 

 

AMEAÇAS: 
 Aumento no preço dos insumos e diminuição no preço de venda; 

 Surgimento de doenças; 

 Presença de predadores. 
 

OPORTUNIDADES: 
 Crescente demanda pela carne de peixe; 
 Não existe, na região, nenhuma produção 

aquícola; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 O IMPACTO DO EMPREENDIMENTO E OS MEIOS DE VERIFICAÇÃO 

 
 A Nacional e Internacional = com encontros, testemunhos, vídeos, contatos epistolares com escolas 

agrícolas da Itália, parcerias com as EFAs da Bahia e de outros estados do Brasil e, enfim, através da 

divulgação do website www.fundacaofrancogilberti.org que será constantemente mantido atualizado. 

B Regional = pois este empreendimento constitui um exemplo para as mais de trinta EFAs (Escolas 

Família Agrícola) que atuam no Estado da Bahia. 

   C Local = Estes são os Municípios impactados = Pojuca, Acajutiba, Aporá, Aramari, Catu, Cardeal da 

Silva, Crisópolis, Araçás, Conde, Itanagra, Jandaira, Olindina,     Ouriçangas, Pedrão, Sátiro Dias, 
Rio Real, Inhambupe, Itapicuru, Esplanada, Salvador, São Francisco do Conde, São Sebastião do 
Passé, Simões Filho, Camaçari, Dias d’Ávila, Itaparica, Vera Cruz, Lauro de Freitas, Alagoinhas, 
Madre de Deus, Mata de São João, Candeias e Entre Rios. 

“O perigo não é você pensar grande 

e não conseguir o que deseja... 

O perigo é pensar pequeno e 

conseguir”. 

http://www.fundacaofrancogilberti.org/
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    A Escola Técnica Família Agrícola “A Partilha” (ETFAP) funciona assim: cada aluno passa uma 
quinzena por mês na Escola e a seguinte na própria residência para cuidar da terra e dos animais da 

família; enquanto estiver em casa os professores e técnicos agrícolas da ETFAP periodicamente o 

visitam para oferecer orientação também aos familiares, aos parentes, aos colegas e vizinhos, de modo 

que a “agricultura familiar” seja sempre mais assimilada, praticada e divulgada. Portanto este número 

de 500 beneficiados com o passar do tempo terá a tendência a aumentar sempre mais incluíndo 

inúmeros homens do campo que irão conhecer a ETFAP e seus empreendimentos. 

   Também os agricultores que residem ao redor da fazenda “A Partilha” aonde está funcionando a 

ETFAP, são incluídos entre os que serão beneficiados por este empreendimento realizado pela Escola 

Agrícola, inclusive podendo participar de cursos e fazer experiência no que se refere à piscicultura 

junto aos alunos, professores e o engenheiro de pesca. 

   Os fazendeiros da região poderão encaminhar os filhos dos caseiros a fim de que sejam formados na 

ETFAP e assim obtenham a preparação necessária e a competência técnica para gerir a fazenda não 

mais como os futuros caseiros, sucessores dos próprios pais, mas como “técnicos agropecuários” que 

tomam conta dos negócios da fazenda fazenda-os frutificar e produzir aproveitando dos recursos 

naturais, hídricos e ambientais, em pleno respeito da flora e fauna nativas, enquanto o dono está ausente 

por residir nos centros urbanos. 

   Existe sempre uma comunicação e uma troca de experiência entre a mais de trinta EFAs da Bahia: 

portanto este empreendimento realizado na ETFAP será conhecido por muitos professores e alunos de 

outras EFAs podendo suscitar a vontade de imitá-lo tomando iniciativas semelhantes em benefício de 

muitos outros homens do campo. 

   São mais de trinta os Municípios da Bahia que encontram-se próximos à ETFAP e que podem contar 

com esta grande oportunidade a nível educacional, social e formativo! A economia da região será muito 

beneficiada pelo aumento dos técnicos agropecuários que operam nesta área. 

   A respeito da “efetividade” do projeto “PISCICULTURA”, seus impactos só com o passar do tempo 

e a experiência se aprimorando, poderão ser verificados. Mas desde já, o primeiro elemento em favor 

disso é que será visível e todo mundo o fato de que a missão sócio-educativa da Escola Agrícola “a 

Partilha” estará prosseguindo sem nunca ser interrompida pela falta dos recursos financeiros. E se isso 

estiver acontecendo é somente porque a ETFAP conseguiu atingir o nível de autossustentabilidade 

esperado graças à própria fonte de renda, isto é, graças à intervenção inteligente de empresários 

solidários e desprendidos que fizeram questão que a abordagem do problema financeiro da Fundação 

– a entidade mantenedora da ETFAP – fosse feita a partir da uma visão mais ampla e estratégica. Nós 

teremos sempre muita gratidão e admiração por esta sua participação, tão rara e inigualável, pelo fato 

de não se contentar de oferecer soluções imediatas, provisórias e superficiais, e sim de fazer questão 

de satisfazer primeiramente a precisão fundamental, mais profunda e radical, da Fundação Franco 

Gilberti, isto é, de se tornar uma entidade beneficente finalmente autossustentável. 

 

 

22 O LADO PRÁTICO E MAIS SABOROSO E IRRESISTÍVEL DA PISCICULTURA. 
 

UMA GASTRONOMIA À BASE DE TILÁPIA! 

A Escola Família Agrícola na sua 

programação a ser desenvolvida 

durante os primeiros anos de 

experiência tem incluído também 

promover alguns cursos, 

atividades e laboratórios 

extraescolares   de   interesse   de 

alguns ou vários alunos ou por sugestão de um professor.A frequência é 

aberta também aos externos, os nossos vizinhos e, naturalmente, gratuita 

como tudo o que a Fundação F. Gilberti organiza em favor do próximo. 

Entre os principais cursos, os mais procurados são: mecânica de 
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é introduzir sempre mais o peixe no cardápio dos 

restaurantes e bares da região. E, para chamar ainda 

mais a atenção, o curso 

sempre irá concluir com 

o Festival gastronômico 

da tilápia” que se 

realizará no mesmo 

período, una vez no ano, 

na Escola Agrícola. O 

evento apresentará vários 

tipos de pratos feitos con 

tilápia a partir de receitas 

da tradição ou recém 

criados por profissionais 

da área e movimentará as 

cidades vizinhas sendo 

que atrairá  na  região  os 

turistas de passagem, além de divulgar o fato que esses 

pratos deliciosos são todos à base de peixe cuja 

procedência é a piscicultura da ETFAP  
                      

e este último 

elemento não  

motocicleta, instalações elétricas, construção 

civil, pré-moldados em cimento, 

instrumentos musicais, idioma italiano, 

panificação-salgados-pastelaria-confecção de 

doces e gastronomia. Este último é um curso 

de formação reservado a quem pretende se 

tornar cozinheiro ou chef atuando na área dos 

restaurantes e bares especializando-se na 

produção de pratos refinados à base de tilápia 

e de outros peixes. No curso, os partecipantes 

aprenderão a produzir mais de trinta pratos 

para todos os gostos: do filé de Tilápia Real à 

lasanha de peixe, que depois serão repartidos 

em degustação entre os presentes. O objetivo 

é um detalhe irrelevante como se poderia presumir à primeira 

vista... De fato é uma ulterior estratégica tentativa de marketing que 

tem como objetivo alargar mais ainda o círculo dos adquirentes do 

peixe feito crescer nas lagoas adjacentes à Escola Agrícola. 
 

 

Com um peixe delicioso 

deste jeito nunca irão faltar 

clientes aos quais vendê-lo! 

BOM 

APETITE! 
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23 CONSIDERAÇÕES FINAIS. 
 

Com base na avaliação econômica, é possível afirmar que o projeto é economicamente viável; e, sobretudo, 

terá um importante impacto social na região por fazer parte de um projeto educacional para jovens. 
 

Muito obrigado pela colaboração; estou agradecendo também em nome dos alunos e professores 

da Escola que com uma fonte de renda assim poderá dar prosseguimento à sua atuação educativa em benefício de 

muitos adolescentes e jovens da região. 

 
Atenciosamente, 

 

 

 
Giorgio Giuseppe Vaccari - Presidente da FFG - entidade mantenedora da 

Escola Agrícola. 

 

 

 

 

 


