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Apresentação

Enquadramento geral

A dimensão da planificação estratégica está 
presente na agenda organizacional da ADRA 
desde os primeiros anos da sua fundação, 
enquanto factor indispensável para a 
materialização da missão institucional. Este 
pressuposto ganhou maior impulso em 1995 
quando a ADRA tomou a decisão de conceber 
os Programas de Desenvolvimento Institucional 
(PDIs) como instrumentos do processo de 
descentralização da gestão da Organização, 
iniciado em 1997 com a estruturação das 
Antenas. A autoavaliação do PDI da Sede, 
em 1999, fez emergir a ideia do pensamento 
estratégico, de modo mais consistente e 
estruturado, levando à elaboração do primeiro 
Plano Estratégico (PE) para o período 2004-
2009, tendo, no entanto, a sua implementação, 
prolongando-se até 2011.  

Entre 2012 e 2016, foi implementado o segundo 
PE, superando as lacunas, verificadas no período 
anterior, relacionadas fundamentalmente com 
a definição de metas concretas, que pudessem 
servir de referência para a avaliação do 
desempenho da Organização. Neste sentido, o 
PE 2012-2016 instituiu um quadro de indicadores 
como base para aferir o grau de alcance dos 
objectivos estratégicos estabelecidos para este 
período, e valorizou-se as equipas municipais, 
responsáveis pela implementação de projectos 
junto dos benefi ciários, como estratégia 
(instrumento) de intervenção e, ao mesmo 
tempo, como estruturas organizativas a nível 
local. 
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A implementação do PE 2012-2016 ocorreu num contexto particularmente adverso, marcado 
pela crise económica e financeira, provocando constrangimentos significativos, sobretudo na 
mobilização de recursos para a concretização dos objectivos estratégicos, então definidos. Apesar 
disso, a intervenção social da ADRA, ao longo deste ciclo, conheceu resultados significativos, 
destacando-se, em particular: i) o aumento da capacidade produtiva e organizativa das comunidades 
locais; ii) a continuidade e aprofundamento do diálogo entre as organizações da sociedade civil e 
as instituições do Estado, a nível dos municípios e das comunas, de que são expressão os Encontros 
das Comunidades, e a crescente intervenção cívica da Organização, através da realização de 
diversos eventos públicos; iii) a presença regular dos quadros e membros da ADRA nos órgãos 
de comunicação social, emitindo posicionamentos públicos sobre variados aspectos da vida 
social, económica e política do país e; iv) a consolidação das equipas municipais, como modelo de 
organização da intervenção, passando o município a ser a base geográfica de trabalho. Contudo, 
são ainda enormes os desafios a enfrentar, nos próximos tempos, para assegurar a continuidade 
da ADRA e manter o “capital sociopolítico” que construiu nos últimos anos. A ADRA pretende 
aprofundar a sua condição de uma das referências da sociedade civil em Angola, e a elaboração do 
presente PE representa um passo para a materialização deste desiderato.

O processo de elaboração do Plano esteve estritamente associado ao balanço da nossa intervenção 
social, nos últimos anos, à luz do PE 2012-2016, e foi conduzido em 9 etapas: i) Avaliação 
interna do PE 2012-2016, que envolveu os quadros da Sede e das estruturas locais da ADRA; ii) 
Auscultação aos beneficiários, durante a realização dos Encontros Anuais das Comunidades a nível 
municipal, provincial e nacional; iii) Avaliação externa do PE 2012-2016, realizada por um consultor 
internacional, apoiado por uma equipa de quatro consultores locais; iv) Análise das tendências 
futuras do contexto de Angola, suas implicações para o trabalho da ADRA e identificação das 
principais linhas de actuação para os próximos anos, exercício realizado durante o Conselho 
de Representantes (CR)1; v) Apresentação das primeiras ideias para a conformação do PE 2018-
2022 à Assembleia Geral de Membros; vi) Realização do workshop de planificação estratégica, 
facilitado pelo consultor responsável pela avaliação externa do PE 2012-2016, durante o qual foram 
elaborados os principais elementos do PE 2018-2022, designadamente os objectivos estratégicos, 
os programas de orientação, as componentes e as linhas de acção; vii) Realização do seminário 
de elaboração dos indicadores globais do Plano; viii) Redacção do documento final do Plano e; ix) 
Aprovação do Plano pela Assembleia Geral de Membros.

As diferentes etapas que marcaram o processo de planificação estratégica constituíram importantes 
momentos de debates e reflexões sobre os diferentes aspectos da acção da Organização e das suas 
dinâmicas internas de funcionamento, num amplo exercício de participação, que envolveu equipas 
de terreno, assistentes, gestores, membros, representantes das comunidades e parceiros. O Plano 
ora apresentado é, deste modo, resultado de um longo trabalho de discussões, iniciado em agosto 
de 2016 e terminado em janeiro de 2018 com a sua aprovação pela Assembleia Geral. Os conteúdos 
nele contido expressam a principal referência norteadora da acção da Organização e representam 
a principal fonte de inspiração teórico-conceptual para o desenho de projectos, instrumentos 
privilegiados para a sua concretização.             

O documento do Plano está estruturado em quatro partes principais. Na primeira é dado 
um panorama geral dos factos políticos e económicos do contexto internacional e nacional, 
considerados relevantes para o contexto interno da ADRA, do ponto de vista de oportunidades e 
1 O CR é um espaço de consulta do Conselho Directivo da ADRA que reúne trabalhadores e membros.
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desafios. Na segunda parte apresentam-se os aspectos fundamentais que conformam a identidade 
institucional da Organização, focando os seus elementos político-doutrinários (visão, missão, 
valores e princípios organizacionais), as principais causas a defender nos próximos cinco anos, no 
quadro do nosso posicionamento público e, por fim, a abordagem metodológica e os estilos de 
intervenção. A descrição detalhada do Plano está reservada à terceira parte do documento, com 
incidência particular na respectiva lógica de intervenção (objectivos estratégicos e programas 
de orientação) e no sistema global de planificação, monitoria e avaliação das acções previstas. 
Na quarta e última parte indicam-se as atribuições gerais das estruturas de governação e dos 
órgãos executivos bem como as principais mudanças estatutárias a serem operadas ao longo da 
implementação do presente Plano.

Inovações do Plano
O PE 2018-2022 centra-se na consolidação dos processos desenvolvidos no ciclo anterior, pelo que 
foram introduzidas inovações para o alcance deste propósito, nomeadamente:

i. A explicitação das principais causas a serem defendidas pela ADRA nos próximos cinco 
anos;

ii. A incorporação de uma componente ligada ao saneamento básico e saúde pública, no 
âmbito do Programa de Desenvolvimento Local Sustentável;

iii. A fusão dos programas de cidadania e educação formal e lóbi e advocacia social;

iv. A descrição detalhada das linhas de acção;

v. O aprofundamento da abordagem do sistema de monitoria, com a formulação de 
perguntas reflexivas abertas, complementando os indicadores, o que permitirá aferir 
não só os resultados, mas também as mudanças qualitativas da intervenção, à luz dos 
objectivos estratégicos da Organização;

vi. Aprimoramento da estrutura de comunicação da Organização

O PE 2018-2022 coincide com um novo ciclo de governação em Angola, marcado por uma nova 
liderança política do país. São enormes as expectativas em torno do aprofundamento do processo 
democrático, com maior inclusão da sociedade civil na discussão dos diversos assuntos da vida 
nacional. A ADRA, como sempre, continuará a manter a sua autonomia em relação ao poder político, 
mas procurará potenciar o seu capital de experiência de trabalho com as comunidades rurais e as 
instituições do Estado, aos diferentes níveis – construído ao longo de mais de 25 anos – no âmbito 
do debate sobre as políticas públicas.    
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO

1.1. Contexto internacional
O contexto internacional fica marcado pela eleição do novo Secretário-Geral das Nações Unidades, 
do Presidente dos Estados Unidos da América, bem como algumas alterações em governos 
europeus, o que tem indiciado novas prioridades nas relações entre as potências ocidentais e os 
vários países africanos, quer no campo do desenvolvimento, em termos de cooperação e exploração 
dos recursos naturais, quer nas questões militares e de combate ao terrorismo. 

As instituições da cooperação internacional para o desenvolvimento têm vindo a registar alterações 
geoestratégicas, com implicações nas suas relações com Organizações da Sociedade Civil (OSC) 
dos países do hemisfério “sul”. As referidas instituições passaram a privilegiar as relações com os 
governos e temas que muitas vezes não são prioritários nas agendas das OSC. 

A China vem aumentando o seu papel e influência na economia internacional, sobretudo em 
África, através dos negócios. Contudo, dificilmente irá ocupar o espaço deixado pelas organizações 
europeias em termos de relação com as OSC, devido à sua cultura de cooperação no domínio da 
promoção dos direitos humanos, democracia e desenvolvimento rural. 
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O regime democrático tem sofrido reveses em muitas partes do mundo. Na Europa, há alguns anos 
que se verifica um certo desencantamento com o sistema representativo, evidenciado em altas 
taxas de abstenção nas eleições. Nos últimos dois anos, não só este fenómeno se tem agravado, 
como também muitos países do Sul têm sofrido abalos importantes nos seus sistemas políticos, 
muito embora aparentem ter estabilidade institucional. Ao nível africano, registam-se novas 
dinâmicas de participação cidadã, com aumento da intervenção cívica, mas também constatam-se 
ainda vários casos de conflitos em torno das eleições, como são os casos do Quénia e da República 
Democrática do Congo.

A ocupação do espaço público global e local tem sido fortemente marcado com a afirmação de 
novos movimentos sociais de jovens, com forte influência das redes sociais enquanto espaço 
de circulação de ideias, debate político e de mobilização para a acção. Este fenómeno que vem 
sendo generalizado, com maior incidência em sociedades onde as novas tecnologias estão mais 
difundidas, tem desafiado as organizações não-governamentais a ajustar o seu modus operandi no 
sentido de manter e reforçar a sua relevância no contexto dos seus países e da região continental 
em que estejam inseridos.  

1.2. Contexto nacional
O arranque do Plano Estratégico 2018-2022 fica marcado com a entrada em funções do governo 
saído das eleições de 2017, vencidas pelo MPLA e que consagrou João Manuel Gonçalves Lourenço 
como novo presidente, depois de 38 anos de presidência de José Eduardo dos Santos. Trata-se de 
um período de dúvidas e entusiasmo, marcado por mudanças no estilo de governação, com claras 
indicações de uma linha que promova a desconcentração e a descentralização administrativa, a 
municipalização do desenvolvimento, a abertura dos órgãos públicos de comunicação social, o 
combate à corrupção e à impunidade, a eliminação dos grandes monopólios, a aposta na agricultura 
familiar, uma abordagem mais amistosa com as instituições internacionais e com o investimento 
directo estrangeiro. 

Os primeiros actos de governação do novo presidente, marcados por um maior diálogo e 
concertação política e social, suscitam expectativas quanto ao aprofundamento do processo 
democrático, o fortalecimento da cidadania e a vitalidade da sociedade civil. Por outro lado, surgem 
incertezas sobre possíveis resistências da hierarquia do partido no poder quanto ao novo ciclo 
político, que poderá ter implicações na despartidarização do Estado e tenderá modificar a estrutura 
de oportunidades e a redistribuição de riqueza. 

Os partidos na oposição viram crescer o número de deputados no parlamento, bem como 
melhorada a sua imagem, sobretudo pela forma como foi gerido o processo pós-eleitoral. Diante 
da mudança do estilo de liderança do novo Executivo, marcado por uma clara autocrítica e adopção 
de medidas antes defendidas por sectores críticos da governação, a oposição está perante desafios 
de ajustamento da estratégia política de intervenção, no sentido de manter a sua relevância na 
prática e na imagem pública.   

A sociedade civil vive novos desafios, atendendo que o país apresenta sinais de estar a tomar um 
novo rumo, o que torna essencial o ajuste das estratégias para aprofundar a sua influência sobre os 
caminhos da vida pública que tendem a se abri. Neste sentido, é relevante sublinhar a revogação, 
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pelo Tribunal Constitucional, do instrumento jurídico regulador do funcionamento das ONG’s que 
havia sido aprovado pelo então Titular do Poder Executivo. Ficou afastado o risco de entrar em 
vigor legislação com conteúdos que poderiam ser utilizados para minar a liberdade de associação 
e outros princípios constitucionais. 

Relativamente a reforma do Estado, várias acções estão em curso e em perspectiva. O Estado está 
a desenvolver um processo de cadastramento do pessoal da função pública a fim de detectar os 
chamados “funcionários fantasmas”, incluindo nas forças armadas e de ordem interna. A nível do 
poder local, uma das principais promessas de campanha de todos os partidos e que consta no plano 
de governo eleito, é o processo de municipalização do desenvolvimento e a realização de eleições 
autárquicas. O processo de desconcentração e descentração administrativas, tornando o município 
o epicentro do desenvolvimento, constitui o rosto principal da reforma do Estado nos próximos 
cinco anos. Isto pode abrir campo para um novo papel das organizações comunitárias, já que são 
actores locais que podem vir a ser relevantes para o ciclo das políticas públicas de incidência local.

Em relação a economia nacional, nos últimos anos de vigência do Plano Estratégico 2012-2016, o 
país começou a sentir os efeitos da crise económica que resultou, por um lado da baixa do preço 
do petróleo no mercado internacional e, por outro lado, do modelo de desenvolvimento baseado 
nas exportações de matérias-primas e na concentração da riqueza. Esta situação que afectou vários 
sectores da vida social e económica tende a prolongar-se, aumentando os níveis de desemprego e 
colocando as famílias e as empresas numa situação de baixa capacidade de aquisição de bens e de 
pagamento de serviços. 

Apesar da anunciada estratégia de diversificação da economia – consequência da crise económica 
– e do Plano Intercalar Outubro 2017 – Março 2018, o Executivo tem tido dificuldades em financiar 
o sector produtivo através do OGE. Esta situação é agravada pelo alto nível de endividamento 
público, pela escassez de divisas para importação de meios de produção e bens essenciais, pela 
crise no sistema bancário e interrupção dos serviços prestados por correspondentes bancários no 
sistema internacional. 

O papel desempenhado pelas tecnologias de informação continua a ser motivo de realce. As 
redes sociais, apesar de ainda serem utilizadas por um número limitado da população, têm sido 
aproveitadas para circulação de novas ideias e como fonte alternativa de informações.

Os mecanismos de participação dos cidadãos ao nível local têm sofrido altos e baixos. Os Conselhos 
de Auscultação e Concertação Social (CACS) que constituíam oportunidades de participação 
dos cidadãos na governação local foram extintos, na sequência da alteração da legislação. Com 
a aprovação da lei 15/16 sobre a Administração Local do Estado que estabelece os princípios e 
normas da organização e funcionamento dos órgãos da administração local do Estado, foram 
instituídos, a nível municipal, três novos órgãos de apoio consultivo, nomeadamente: O Conselho 
Municipal de Auscultação das Comunidades; o Conselho Municipal de Concertação Social e o 
Conselho Municipal de Vigilância Comunitária. Na verdade, a principal evidência é de que nos 
municípios há pouquíssima informação relativamente a estas alterações e uma flagrante ausência 
de explicação sobre os fundamentos e eventuais vantagens para a administração dos municípios 
mais rurais onde, as pessoas acabam sendo as mesmas para participar nos distintos órgãos agora 
criados.
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1.3. Contexto interno e posicionamento institucional

Ao entrar em mais um ciclo de cinco anos, a ADRA combina a sua dimensão enquanto Agência 
de Desenvolvimento e de actor da sociedade civil com intervenção no espaço público. É uma 
Organização implantada em seis províncias, com estruturas descentralizadas, mas com união de 
mando e coordenação dos processos de gestão e de aprendizagem. 

Ao longo dos últimos anos, a ADRA firmou-se cada vez mais como um dos actores relevantes 
da sociedade civil angolana, assumindo um posicionamento institucional que privilegia o 
estabelecimento de pontes de diálogo com o poder político, criticando e procurando promover 
acções conjuntas, sobretudo ao nível local no âmbito do ciclo das políticas públicas. 

A actuação no espaço público, em particular, o posicionamento da ADRA centrar-se-á na defesa das 
seguintes causas:

i) O fortalecimento da agricultura familiar e camponesa, tomando em consideração o seu 
peso na estrutura agrária do país, na promoção da segurança alimentar e nutricional e na 
geração de emprego, devendo, por isso, a política agrícola ser orientada prioritariamente 
para este segmento, fomentando a sua modernização tecnológica e organizativa, de 
modo a estimular a permanência dos jovens no campo;

ii) A protecção dos direitos fundiários das comunidades rurais consagrados na Lei de Terras 
e na Constituição da República, criando condições técnicas para a implementação de 
um programa público de delimitação e emissão de títulos de reconhecimento de terras 
comunitárias, conferindo, deste modo maior segurança de posse às famílias rurais, factor 
indispensável para a sustentabilidade da agricultura familiar;

iii) A melhoria dos mecanismos de diálogo entre as OSC e as Instituições do Estado a nível 
local, na perspectiva de uma governação democrática, indispensável para a dinamização 
de processos de desenvolvimento local;

iv) O acesso à informação plural, como pilar do exercício da cidadania e do aprofundamento 
da cultura democrática;

iV) A participação da sociedade civil no ciclo das políticas públicas aos níveis local e nacional 
para que estas reflictam as necessidades e aspirações dos cidadãos.        

Nesta nova etapa, a ADRA continuará a manter uma atitude construtiva de diálogo, ampliando, no 
entanto, a sua acção cívica no quadro da advocacia social, onde o Encontro das Comunidades é 
uma arena privilegiada.

A intervenção da ADRA estará centrada no desenvolvimento local, fortalecendo a capacidade das 
organizações locais, mas também realizando acções de apoio directo às comunidades, sempre que 
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se justificar. A juventude e as mulheres vão ocupar um lugar de destaque, considerando que Angola 
é um país constituído maioritariamente por jovens2 e que as mulheres representam a maioria, num 
ambiente genericamente marcado por discriminação. Por isso, a ADRA vai reforçar o seu trabalho 
com a juventude no quadro dos projectos locais integrados, mas também se engajando em 
programas de estágios, pesquisa, monografias e teses, promovidos pelos centros de saber, assim 
como a criação de acções específicas de apoio aos jovens e mulheres no meio rural e nas cidades.

Com as limitações financeiras que se registam, a ADRA continuará a sua estratégia de diversificação 
de fontes, bem como a luta pela obtenção do estatuto de Instituição de Utilidade Pública. Para além 
disso, com as transformações do contexto internacional, a ADRA deverá reforçar a sua capacidade 
de mobilização de recursos junto de instituições nacionais e capitalizar o seu património.

Em relação ao capital humano e à estrutura, a Organização continuará a aprimorar a estratégia de 
equipas municipais flexíveis e socioculturalmente diversificadas, com quadros comprometidos e 
competentes, que respondam aos desafios dos municípios e das organizações locais, mas também 
a opção de advocacia social e lóbi que concretiza o posicionamento “político” da ADRA.

Quanto aos órgãos sociais, com prerrogativas de governação e fiscalização, a Organização está 
desafiada a recriar permanentemente modelos de actuação que assegurem a vitalidade da 
dimensão associativa da ADRA, que é um pilar fundamental para a sua sustentabilidade. 

2 De acordo com o CENSO2014.



Plano Estratégico 2018-2022 | ADRA

14



Plano Estratégico 2018-2022 | ADRA

15

2.1. Visão

A ADRA é uma organização tecnicamente competente, organizacionalmente flexível, com 
gestão eficiente, participati va e transparente, onde as relações interpessoais são orientadas pela 
solidariedade, cooperação e respeito mútuo. A sua intervenção prima pelo respeito aos Direitos 
Humanos, pela preservação do ambiente, equidade de género e valorização da dimensão cultural, 
visando a justiça social e o desenvolvimento sustentável. 

A ADRA quer ser reconhecida como uma organização angolana de referência em Desenvolvimento 
Rural – aqui entendido como processos de mudança que se preocupam com o envolvimento das 
populações rurais – visando o estabelecimento de uma relação de equilíbrio entre o mundo rural 
e o mundo urbano, credível e activa no fortalecimento de uma sociedade civil informada, vibrante 
e actuante. 

2. IDENTIDADE INSTITUCIONAL
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2.2. Missão

A ADRA é uma organização comprometida com a construção de um desenvolvimento democrático 
e sustentável, social, económico e ambientalmente justo, e com o processo de reconciliação nacional 
e a paz para Angola. Esses compromissos se realizarão fortalecendo a capacidade dos excluídos, 
valorizando tradições e práticas das comunidades rurais e fortalecendo a capacidade das OSC para 
que se tornem sujeitos amplos doprocesso demudança que assegure opções e oportunidades para 
todos.

2.3. Valores e princípios

Os valores que a ADRA mais enaltece estão implícitos na sua visão e missão, destacando-se: 
• Paz • Democracia •Justiça Social • Responsabilização • Participação • Solidariedade • 
Transparência • Respeito mútuo • Confiança 

Alguns princípios organizacionais e operacionais complementam os valores adoptados: 
• Valorização da cultura e do saber local 
• Respeito pelas línguas nacionais 
• Respeito à equidade de género 
• Utilização de tecnologias adaptadas 
• Prevenção do HIV/SIDA
• Consciência ambiental 
• Combate à corrupção 
• Legalidade

2.4. Abordagem metodológica

O Desenvolvimento Comunitário (DC) constitui a abordagem metodológica que orienta a 
intervenção social da ADRA aos diferentes níveis e a sua adopção é resultado de um processo de 
construção a partir da nossa experiência de trabalho com as comunidades rurais, instituições locais 
do Estado e outros actores da sociedade civil angolana.

A centralidade que conferimos ao DC enquanto modelo de intervenção reside na sua dimensão 
ideológica, fundamentada, basicamente, na busca da autonomia e participação das comunidades, 
condições fundamentais para que tomem decisões e sejam capazes de realizar escolhas relativas ao 
seu próprio desenvolvimento; esta dimensão está em sintonia com a nossa missão, que incorpora 
o compromisso com o fortalecimento da capacidade das comunidades rurais e das OSC para 
que se tornem sujeitos activos na construção de um modelo de desenvolvimento democrático e 
sustentável para Angola. 

Com efeito, a diversidade temática da acção da ADRA impõe a adopção de uma estratégia 
assente no pluralismo metodológico, tendo, no entanto, o DC como abordagem norteadora para 
a concretização dos objectivos estratégicos da Organização. Nesta perspectiva, continuaremos a 
utilizar metodologias complementares adoptadas nos anos anteriores, nomeadamente as Escolas 
no Campo do Agricultor (ECAs), o Desenvolvimento da Cadeia Produtiva de Valor, o Sistema de 
Aprendizagem de Género em Acção (GALS-GenderActionLearningSystem), a Assessoria e a 
Advocacia Social, aprofundando a sua aplicação contextualizada, em função das necessidades das 
comunidades, organizações e instituições.
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A metodologia das ECAs afigura-se particularmente relevante no apoio aos produtores agrícolas 
familiares, considerando as dificuldades que continuam a enfrentar no acesso aos serviços públicos 
de assistência técnica e extensão rural. Com uma filosofia centrada na observação, experimentação, 
comparação e aprendizagem a partir dos problemas concretos do produtor, as ECAs apresentam um 
enorme potencial para o fortalecimento das capacidades dos agricultores familiares e camponeses 
que resultem em melhorias significativas e sustentáveis das suas explorações agrícolas3. De modo 
concreto, constituirão a principal via para o reforço dos sistemas de produção agropecuária, na 
óptica da sustentabilidade ambiental.

Com a abordagem de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva de Valor, procuraremos dinamizar 
iniciativas que favoreçam as ligações entre os produtores agrícolas familiares e os diferentes actores 
do mercado, particularmente os empreendedores e empresários interessados em investir no sector 
agrícola nos municípios abrangidos pela nossa intervenção. O objectivo visado é o de permitir que, 
através de tais ligações, os produtores encontrem oportunidade de agregar valor à sua produção e 
reforçar a sua integração nos circuitos de comercialização.

No que toca à metodologia GALS, considerando a experiência vivida nos últimos cinco anos, a 
sua aplicação terá em linha de conta três aspectos fundamentais: i) diagnóstico das necessidades 
comuns de homens e mulheres relacionadas com os diferentes aspectos da vida social e económica 
das famílias e das organizações; ii) influência no sentido da promoção de mudanças necessárias 
nas relações de género junto do grupo de referência, e iii) avaliação das implicações provocadas 
pela intervenção da ADRA na vida das mulheres e das famílias, considerando os condicionalismos 
culturais.

A abordagem da Assessoria justifica-se cada vez mais no contexto actual da intervenção da ADRA, 
direccionada fundamentalmente para o reforço da capacidade das organizações locais, em particular 
as associações e cooperativas, constituindo-se em principais beneficiários institucionais da nossa 
actividade. As acções de assessoria serão desenvolvidas em função das necessidades e do estágio 
de cada organização, mas de modo geral, o objectivo perseguido é ode tornar as organizações 
locais em actores principais do processo de desenvolvimento local, assumindo, progressivamente, 
o papel de prestadores de serviços às comunidades e de intermediação do diálogo entre estas e as 
instituições do Estado e outros actores sociais a nível dos municípios.

Quanto à Advocacia Social, a sua adopção enquanto metodologia de intervenção ganha maior 
relevância na medida em que, nos próximos cinco anos, aprofundaremos a nossa actuação 
no domínio da monitoria das políticas públicas, na óptica dos Direitos Humanos, procurando 
influenciar a concretização de serviços públicos de qualidade nos municípios. A nossa abordagem 
de advocacia assenta na construção de pontes de diálogo entre os diferentes actores sociais, 
um dos elementos centrais do “posicionamento político da ADRA”, conforme referido no ponto 
anterior, e deverá ser suportada por evidências da realidade através de estudos e pesquisas. Outro 
pressuposto metodológico que guiará a nossa actuação, no âmbito da advocacia social, diz respeito 
ao reforço do capital organizativo e social das organizações locais para que venham assumir maior 
protagonismo na governação local.

Por fim, referir que subjacente às abordagens metodológicas acima descritas, a nossa acção 
conforma três estilos de intervenção básicos: a assistência directa, o reforço organizacional 

3Lahoz, Carmen e De Loma-Ossorio, Enrique (2008). A Escola de Campo: Uma ferramenta de extensão para o desenvolvimento rural de Angola. FAO.
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e a advocacia social. Nos últimos anos, o reforço organizacional atingiu maior expressividade, 
caracterizando a generalidade dos projectos em curso nos municípios, havendo ainda comunidades 
cujo grau de carências requer acções de assistência directa, principalmente na vertente da produção 
agropecuária, facilitando o acesso aos factores de produção. Para o período 2018-2022 será 
consolidado o trabalho de reforço organizacional e ampliada a actuação no domínio da influência 
sobre as políticas públicas.     
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3.1 Abrangência territorial

A acção da ADRA continuará com a actual configuração em termos de abrangência territorial, 
actuando de forma articulada aos níveis municipal, provincial e nacional. Em conformidade com 
esta lógica de actuação, os programas de orientação serão adequados, tendo em consideração o 
contexto sociopolítico e económico de cada nível territorial.

Aos níveis municipal e provincial, a acção da ADRA terá uma abrangência territorial de 25 
municípios e 7 províncias (Benguela, Cuanza Sul, Cunene, Huambo, Huíla, Malanje e Luanda), 
salvaguardando, no entanto, a possibilidade de actuar em municípios ou províncias limítrofes, de 
acordo com as exigências contextuais ao longo da vigência do presente Plano Estratégico. 

No ciclo 2018-2022, será aprofundada a intervenção na província do Cunene, dada a especificidade 
do seu contexto ecológico e social, marcado por secas e cheias cíclicas, que agravam a vulnerabilidade 

3. DESCRIÇÃO DO PLANO
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das populações locais, o que desafia a Organização a desenvolver modelos alternativos de reforço 
dos mecanismos de resistência e resiliência face às contigências climáticas e, deste modo, advogar 
a favor da formulação e implementação de políticas públicas ajustadas às condições ambientais e 
socioeconómicas das regiões agropastoris e pastoris do nosso país.

Em Luanda, onde a nossa intervenção centra-se em acções de advocacia social e influência política, 
será retomado o trabalho de terreno através da identificação e implementação de projectos 
educativos, sociais e de reforço da capacidade económica de comunidades periurbanas. A nossa 
presença em Luanda, a província que concentra mais de um terço da população do país, tem 
subjacente a estratégia de potenciar as acções concretas de trabalho com as comunidades locais, 
visando subsidiar, com evidências da complexa realidade social da capital do país, o debate público 
e o processo de formulação de políticas públicas nas principais esferas de actuação da ADRA.          

Relativamente ao estilo de intervenção centrado nos três níveis territoriais, tal como no ciclo 
anterior, manteremos a nossa estratégia de articular as acções de apoio directo às comunidades 
com a intervenção no espaço público. Com efeito, espera-se uma maior actuação a nível das 
capitais provinciais, através da promoção do engajamento dos diferentes actores sociais no debate 
de assuntos da vida do país, particularmente as organizações juvenis e femininas. 

3.2. Grupo de referência

Actualmente, o grupo de referência da intervenção da ADRA conforma duas grandes categorias: 
i) beneficiários principais e ii) beneficiários institucionais. Os beneficiários principais podem ser 
tipificados em directos e indirectos; os primeiros são constituídos principalmente por produtores 
agrícolas familiares (camponeses e agricultores familiares) que, com a perspectiva da retomada da 
nossa intervenção directa em Luanda este grupo incluirá os pequenos empreendedores urbanos/
periurbanos; os beneficiários indirectos são as famílias rurais residentes nas aldeias abrangidas pela 
intervenção da Organização.

Os beneficiários institucionais compreendem as organizações comunitárias de produtores agrícolas 
familiares (associações e cooperativas), as plataformas de articulação destas organizações (núcleos, 
fóruns e uniões) e outras organizações da sociedade civil.

Em decorrência desta tipificação, no âmbito da implementação do presente Plano, não haverá 
alterações substanciais no grupo de referência da nossa intervenção, em termos quantitativos. 
Neste sentido, quanto aos beneficiários principais, prevê-se apoiar directamente 20.660 
produtores agrícolas familiares e pequenos empreendedores rurais e periurbanos, dos quais 
51,4% são mulheres e indirectamente serão beneficiadas 139.183 famílias. Conforme se pode 
observar na tabela abaixo, a província da Huíla conta com o maior número de beneficiários directos, 
representando 31,5% do universo total.
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tabela 1 – Beneficiários principais da intervenção da aDRa
Província Beneficiários directos Beneficiários 

indirectos (famílias)Homens Mulheres Total

Benguela 2.299 1.710 4.009 12.962
Cuanza Sul 68 42 110 -
Cunene 302 621 923 11.397
Huambo 1.427 867 2.294 14.497
Huíla 3.079 3.426 6.505 57.069
Luanda 1.745 2.535 4.280 37.333
Malanje 1.120 1.419 2.539 5.925
Total 10.040 10.620 20.660 139.183

Os beneficiários institucionais são os intermediários da intervenção da Organização junto 
dos beneficiários directos. Até 2016, a actividade da ADRA envolvia um conjunto de mais de 
300organizaçõescomunitárias de produtores agrícolas familiares e outras organizações da 
sociedade civil, nomeadamente ONGs, grupos culturais, associações estudantis, entre outras. O 
fortalecimento destas organizações constituirá um dos eixos fundamentais da intervenção da 
ADRA no período 2018-2022, investindo na consolidação do seu papel de dinamização de acções 
de apoio ao desenvolvimento das comunidades locais.

tabela 2 – Beneficiários institucionais
Província Organizações comunitárias de produtores agrícolas familiares Outras 

organizações da 

sociedade civil

Total

Associações Cooperativas Outras Total

Benguela 48 10 - 58 3 61

Cuanza Sul - - - - - -

Cunene 14 1 - 15 - 15

Huambo 46 12 3 61 11 72

Huíla 60 7 3 70 4 74

Luanda - - - - 12 12

Malanje 51 2 2 55 28 83

Total 219 32 8 259 58 317

As plataformas de organizações comunitárias de produtores agrícolas familiares, constituídas nos 
diferentes municípios, nos últimos anos, têm sido apoiadas no sentido de se afirmarem como 
estruturas de representação dos interesses das comunidades, intermediando o diálogo com as 
instituições do Estado e de outros actores a nível local. Esta é uma linha de trabalho que continuará 
no centro da intervenção da ADRA, ao longo da vigência do presente Plano Estratégico, no quadro 
da contribuição para a estruturação do poder local que tenha como pilar a construção da cidadania 
e a promoção de práticas democráticas. 
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tabela 3 – Plataformas de articulação das organizações comunitárias de produtores agrícolas familiares 
e outras organizações da sociedade civil

Província Tipo de plataforma Total
Núcleos Fóruns Uniões

Benguela 11 - 1 12

Cunene 4 1 - 5

Huambo 5 6 3 14

Huíla 2 3 - 5

Luanda - - -

Malanje 6 4 - 10

Total 28 14 4 46

3.3 Parcerias e alianças

O trabalho em parceria é um elemento estratégico para a acção da ADRA, tendo em vista a sua 
contribuição efectiva para a construção de um modelo de desenvolvimento democrático e 
sustentável para o nosso país, o que implica a mobilização de apoios de diferentes actores locais, 
nacionais e internacionais em torno das causas que defende na sua intervenção social. Tal como 
no ciclo anterior, procuraremos envolver um amplo e diversificado leque de parceiros nas nossas 
acções aos diferentes níveis, entre Administrações Municipais, Governos Provinciais, Ministérios, 
Institutos Públicos, Organizações da Sociedade Civil e Religiosas, agências internacionais e da 
Organização das Nações Unidas, Instituições Académicas e Financiadores.

3.4 Lógica de intervenção

3.4.1. Objectivos Estratégicos

A ADRA continuará, nos próximos cincos anos, em conformidade com a sua missão, a desenvolver 
acções que contribuam para uma maior inclusão política, social e económica dos cidadãos, através 
do alargamento da participação democrática e da influência sobre as políticas de combate à pobreza 
e de desenvolvimento sustentável para Angola. Para a concretização deste propósito, a intervenção 
social da ADRA para o período 2018-2022 articula-se em quatro objectivos estratégicos:

i) Fortalecer a capacidade dos actores locais para a promoção do desenvolvimento 
sustentável;

ii) Influenciar as políticas públicas, através da produção do conhecimento e do 
engajamento da sociedade civil, para garantir serviços públicos de qualidade;

iii) Promover a defesa dos Direitos Humanos, as práticas democráticas e a participação 
dos cidadãos na vida pública; 

iv) Fortalecer a capacidade de intervenção institucional, aprimorando a gestão, a 
diversificação dos recursos, a preservação do capital ético, o desenvolvimento 
associativo e de pessoal. 
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3.4.2. Programas de orientação
Os objectivos estratégicos propostos serão operacionalizados através de três programas de 
orientação, designadamente: Programa de Desenvolvimento Local Sustentável, Programa de 
Cidadania e Advocacia Social e Programa de Desenvolvimento Organizacional. Nas secções que 
se seguem descreve-se, com algum detalhe os principais elementos de cada programa (objectivo, 
componentes e linhas de acção). 

3.4.2.1. Programa de Desenvolvimento Local Sustentável

Angola confronta-se ainda com níveis de pobreza acentuados, particularmente no meio rural, 
onde alguns dos principais indicadores sociais revelam dados preocupantes: apenas 22,44% dos 
agregados familiares têm acesso a fonte de água apropriada, 25,9% a uma instalação sanitária 
adequada e 8,8% depositam o lixo em local apropriado4. A inversão deste quadro social implica um 
modelo de governação assente na descentralização como pilar fundamental para a promoção do 
desenvolvimento local e a redução das assimetrias regionais. Embora nos últimos 10 anos tenham 
sido dados passos importantes nesta direcção com a formulação e implementação de algumas 

medidas de política, sendo os Programas Municipais Integrados de Desenvolvimento Rural e 
Combate à Pobreza (PMIDRCP), o exemplo mais paradigmático, existem ainda enormes desafios 
que se colocam ao processo de desconcentração e descentralização no país, sobretudo no que diz 
respeito à construção da cultura de diálogo entre o poder político e os diferentes segmentos da 
sociedade.   

         
A preocupação com a promoção do desenvolvimento local, na óptica da sustentabilidade nas suas 
variadas dimensões (económica, social, política e ambiental), está no centro da intervenção social 
da ADRA. A construção da sustentabilidade almejada, como fio condutor da nossa acção, assenta 
no reconhecimento e reforço do papel das diferentes organizações e instituições locais enquanto 
actores fundamentais do processo de desenvolvimento. Neste sentido, o objectivo do Programa de 
Desenvolvimento Local Sustentável (PDLS) é o de reforçar a capacidade económica, promoção de 
boas práticas ambientais e de articulação institucional dos actores locais, visando a sua contribuição 
efectiva para o desenvolvimento sustentável.

O PDLS está estruturado em quatro componentes, designadamente: i) Produção Agropecuária e 
Segurança Alimentar e Nutricional; ii) Ambiente e Mitigação dos Efeitos das Alterações Climáticas; iii) 
Saneamento e Saúde Pública e iv) Poder Local. O conjunto das linhas de acção destas componentes 
articula-se em quatro eixos que, em última análise, configuram as principais dimensões do 
desenvolvimento local sustentável, a saber: i) a melhoria das condições de vida dos produtores 
agrícolas e microempreendedores periurbanos e suas famílias; ii) o fortalecimento da economia 
local através do apoio às actividades agropecuárias e não agrícolas; iii) a protecção do ambiente 
e a gestão dos recursos naturais e iv) o reforço do diálogo entre os diferentes actores sociais dos 
municípios. Nas secções subsequentes são apresentados os detalhes de cada componente com a 
descrição das respectivas linhas de acção.  

4 INE, Resultados Definitivos. Recenseamento Geral da População e Habitação 2014, Luanda, 2016.
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A. Produção Agropecuária e Segurança Alimentar e Nutricional

A segurança alimentar e nutricional das comunidades rurais nos municípios abrangidos pela 
intervenção social da ADRA está, na generalidade, largamente dependente da produção 
agropecuária, complementada, em alguns casos, pelas actividades de caça, pesca e recolecção. 
Dependendo da sua inserção mercantil, há um conjunto de actividades não agrícolas, com destaque 
para o pequeno comércio, que assume um papel de relevo na garantia da segurança alimentar e 
nutricional das famílias rurais.

Nos últimos cinco anos, mais de 50% das famílias apoiadas no quadro da acção da ADRA conheceram 
melhorias significativas do ponto de vista da segurança alimentar e nutricional, como atestam os 
dados do Relatório de Avaliação do Plano Estratégico 2012-2016. No início da implementação do 
Plano, um estudo realizado em 12 municípios das províncias de Benguela, Huambo, Huíla e Malanje 
indicava que 50,3% dos agregados familiares inquiridos, de um total de 960, estavam confrontados 
com um quadro de insegurança alimentar grave, ou seja, com uma condição de restrição de 
alimentos, levando-os a uma situação de fome com alguma frequência5.  

Contudo, apesar das melhorias registadas colocam-se ainda desafios à nossa intervenção junto das 

5 ADRA, Segurança Alimentar e Nutricional na óptica do Acesso e Consumo. Um Estudo de Caso em 12 Municípios de Angola, Luanda, outubro 2012.
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comunidades rurais, visando a promoção da segurança alimentar e nutricional, tendo em conta 
que o grau de vulnerabilidade das populações na maior parte dos municípios, principalmente 
no centro e sul, continua acentuado, resultante das contigências climáticas (secas e cheias) e das 
limitações de acesso às políticas públicas de apoio ao desenvolvimento rural. O fortalecimento da 
base produtiva das comunidades rurais e peri-urbanas é de extrema importância para o alcance da 
segurança alimentar e nutricional e a melhoria das condições de vida das famílias em geral.

As linhas de acção desta componente, que a seguir são descritas, compreendem três eixos 
principais: i) apoio directo à produção agropecuária; ii) desenvolvimento de acções de crédito 
e empreendedorismo económico e iii) reforço da inserção mercantil dos produtores agrícolas 
familiares.

i) Dinamizar práticas sustentáveis de produção agropecuária
A sustentabilidade dos sistemas de produção agropecuária constitui um elemento central para 
a promoção da segurança alimentar e nutricional, havendo necessidade de produzir alimentos 
através de práticas agrícolas baseadas em princípios ecológicos que contribuam para a 
manutenção dos recursos naturais e para a redução da dependência dos produtores da aquisição 
de factores de produção externos, como os fertilizantes químicos, os produtos fitossanitários, 
entre outros. Neste quadro, a dinamização de práticas sustentáveis será um dos fios condutores da 
intervenção da ADRA nesta componente de apoio à produção agropecuária e segurança alimentar 
e nutricional, considerando que em diversas zonas os produtores confrontam-se com problemas 
que comprometem a sustentabilidade dos sistemas agrícolas como, por exemplo, a degradação 
dos solos e a desflorestação. 

Os referidos problemas requerem intervenções técnicas orientadas para a melhoria das práticas 
agrícolas dos produtores. Para o efeito, ao longo da implementação do Plano serão ensaiadas 
experiências de desenvolvimento de algumas práticas que conferem maior sustentabilidade 
à produção agropecuária, nomeadamente os sistemas agroflorestais e agrosilvopastoris e a 
conservação dos solos, em conformidade com as condições ecológicas e os problemas produtivos 
de cada município. A implantação destas práticas será concretizada através de experiências-piloto, 
envolvendo pequenos grupos de produtores aos quais será prestada assistência técnica sistemática, 
visando a introdução gradual dos sistemas propostos, nas suas unidades de produção. A condução 
das experiências compreenderá as seguintes fases:

•	 Experimentação inicial: estabelecimento de experiências de referência com a selecção de 
produtores e identificação de práticas a experimentar;

•	 Experimentação de ajuste: correcção das insuficiências da primeira fase;

•	 Divulgação restrita: alargamento das experiências de referência;

•	 Divulgação ampla: envolvimento de um maior número de produtores.

No âmbito desta linha de acção, serão, igualmente, desenvolvidas acções de conservação dos 
recursos fitogenéticos, estimulando, em particular, a utilização e valorização de sementes de 
variedades locais, um dos factores fundamentais para a promoção da soberania alimentar dos 
produtores agrícolas familiares. Neste sentido, serão dinamizadas iniciativas voltadas para a 
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multiplicação de sementes locais, em colaboração com as estruturas do sistema nacional de 
investigação científica, especialmente o Instituto de Investigação Agronómica (IAA).   

ii)  Apoiar os produtores agrícolas familiares no fortalecimento das suas actividades 
agropecuárias

O fortalecimento das actividades agropecuárias dos produtores agrícolas familiares será 
concretizado através de acções de capacitação, assistência técnica à produção e facilitação do 
acesso aos factores de produção e à tecnologia.

As acções de capacitação e assistência técnica serão desenvolvidas, tendo como base os problemas 
mais sentidos pelos produtores e incidirão sobre aspectos relacionados com as diversas práticas 
agrícolas e de maneio; aqui animal, o recurso à metodologia das ECAs, uma das abordagens 
que incorporamos em diversos projectos implementados nos últimos cinco anos, centrada 
na experimentação de práticas agrícolas, nas condições das explorações agrícolas usando os 
conhecimentos e recursos locais, constituirá a principal ferramenta pedagógica na condução das 
acções de capacitação e assistência técnica, numa perspectiva de conferir maior autonomia aos 
produtores na resolução dos seus problemas produtivos, dadas às variadíssimas limitações com 
que se deparam as Estações de Desenvolvimento Agrário (EDA), instituições do Estado responsáveis 
pelo apoio aos camponeses e agricultores familiares.  

Quanto ao acesso aos factores de produção e tecnologia, a sua viabilização passará fundamentalmente 
pela mobilização de recursos no âmbito dos projectos de apoio directo às comunidades a serem 
implementados, alimentando as iniciativas de crédito já em curso, como forma de garantir 
a sustentabilidade das acções a desenvolver neste domínio. Tais acções deverão assegurar o 
acesso a factores de produção cruciais para as actividades agrícolas e pecuárias dos produtores, 
nomeadamente sementes, fertilizantes, fármacos veterinários e instrumentos de trabalho. 
Relativamente à tecnologia, os apoios a serem prestados estarão direccionados para as vertentes 
de irrigação, tracção mecânica e animal e transformação de produtos agropecuários, auxiliando os 
produtores na aquisição de equipamentos adaptados às suas condições e necessidades.    

iii) Promover acções de educação nutricional

A educação nutricional constitui um dos pilares importantes da segurança alimentar e nutricional, 
na medida em que diz respeito à orientação dos indivíduos e famílias para a compreensão sobre 
a qualidade de alimentos que consomem e a sua relação com a saúde. O propósito desta linha de 
acção é o de divulgar informações relacionadas com a qualidade nutritiva dos diferentes alimentos 
oriundos da produção local, de modo a tirar maior proveito do seu uso, contribuindo desta forma 
para a promoção de uma alimentação saudável, alicerçada na ideia da soberania alimentar, um 
dos princípios básicos da concepção contemporânea de segurança alimentar e nutricional. A 
concretização das acções de educação nutricional contará fundamentalmente com o envolvimento 
das Repartições Municipais e Centros de Saúde, no âmbito das suas atribuições relacionadas com 
a promoção da saúde pública.   

iv) Facilitar o acesso das comunidades ao crédito

A dinamização de acções que facilitem o acesso das comunidades ao crédito tem constituído, nos 
últimos tempos, a principal via pela qual a ADRA procura atender as necessidades materiais dos 
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produtores agrícolas familiares, dadas as inúmeras limitações que se registam na implementação 
das políticas públicas de apoio à agricultura e desenvolvimento rural, conforme já foi mencionado 
anteriormente.

A ADRA acumulou uma experiência relativamente longa na dinamização de iniciativas de crédito 
junto de comunidades rurais, sendo que nos últimos anos apoiou a estruturação de caixas 
comunitárias nas províncias de Benguela, Huambo, Huíla e Malanje que funcionam como ‘’banco’’ 
da aldeia. Embora constituídos com fundos externos, as caixas comunitárias assentam num 
sistema mutualista, com capacidade de mobilizar quer clientes para pouparem dinheiro, quer 
de distribuir créditos e, apesar da exiguidade dos montantes envolvidos nesta modalidade de 
crédito, configuram um mecanismo de contribuição para a construção da cidadania económica 
nas comunidades rurais, podendo ser inseridas na perspectiva da economia solidária.

No presente Plano Estratégico será capitalizada a experiência das caixas comunitárias de 
crédito como um dos instrumentos de reforço do papel das cooperativas enquanto actores 
fundamentais do processo de apoio ao desenvolvimento das comunidades, conforme é descrito 
na componente de Poder Local. Ao mesmo tempo, à semelhança dos anos anteriores, a ADRA 
continuará a facilitar a ligação dos produtores agrícolas familiares, através das suas organizações 
(associações e cooperativas), com as instituições bancárias, prestando assessoria na organização e 
encaminhamento de propostas de crédito para a obtenção de financiamentos. Na dinamização das 
acções de crédito será dada particular atenção às iniciativas de jovens e mulheres para que possam 
encontrar oportunidades que contribuam para a concretização dos seus projectos de vida. 

v) Desenvolver acções de apoio ao empreendedorismo económico nos municípios

O empreendedorismo está na ordem do dia em todos os países, dado o seu impacto no crescimento 
económico, atraindo a atenção dos governos e das organizações da sociedade civil. As iniciativas 
empreendedoras ao potenciarem os indivíduos de capacidades para identificar e explorar 
oportunidades de negócios, geram emprego e riqueza, contribuindo de forma significativa para a 
redução da pobreza e da exclusão social.

Na sua acção junto das comunidades, a ADRA procurou sempre estimular iniciativas de 
empreendedorismo, apoiando o desenvolvimento de actividades não agrícolas, principalmente 
o pequeno comércio nas aldeias, através da viabilização do acesso ao crédito. Nos próximos 
cinco anos, as acções de apoio ao empreendedorismo económico serão aprofundadas com o 
propósito fundamental de fortalecer as iniciativas de negócios dos microempreendedores rurais e 
periurbanos e desta forma contribuir para a melhoria do acesso aos diferentes tipos de serviços nas 
comunidades locais. A nossa intervenção neste domínio assentará em três vertentes:

•	 Dinamização de acções de formação de empreendedores;

•	 Mobilização de recursos financeiros para a concretização das iniciativas dos empreendedores;

•	 Apoio à formalização dos microempreendimentos.

De salientar que na concretização das acções de apoio ao empreendedorismo nos municípios, 
os jovens e as mulheres constituirão o grupo de referência privilegiado. De referir ainda que a 
materialização da presente linha de acção terá como suporte principal a promoção das iniciativas 
de crédito, em particular as caixas comunitárias de crédito.   
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vi) Reforçar a capacidade de integração dos produtores agrícolas familiares nos circuitos de 
comercialização

Os produtores agrícolas familiares envolvidos na acção da ADRA, com maior ou menor grau, 
estabelecem relações com o mercado para a satisfação das suas necessidades. A título ilustrativo, 
um estudo realizado na província do Huambo indicou que 53,45% dos produtores pesquisados 
vendiam entre 50 a 75% da sua produção, revelando um elevado grau de mercantilização da sua 
actividade agrícola.  

Com efeito, nos municípios abrangidos pela intervenção da ADRA, à semelhança de outras regiões 
do país, os produtores continuam a debater-se com dificuldades de acesso aos mercados para a 
comercialização dos seus produtos, decorrentes, sobretudo do estado de degradação das vias 
secundárias e terciárias e da pouca eficácia das medidas de política que vêm sendo ensaiadas 
nos últimos anos pelas autoridades governamentais neste domínio, sendo o caso mais recente, o 
Programa de Aquisição dos Produtos do Agricultor (PAPAGRO).

Ao longo da implementação do Plano Estratégico 2012-2016, a intervenção da ADRA na vertente 
da integração dos produtores nos circuitos de comercialização, circunscreveu-se, basicamente, na 
realização de feiras rurais em alguns municípios, em parceria com as Administrações Municipais e 
no escoamento, através do apoio em transporte. Para o período 2018-2022, pretende-se intervir de 
forma mais estruturada, visando uma maior inserção mercantil dos produtores, sendo que para a 
concretização de tal desiderato serão desenvolvidas as seguintes acções:

•	 Fortalecimento do papel das cooperativas, apoiando-as na estruturação de serviços 
de comercialização, através da mobilização de recursos para a aquisição de meios de 
transporte;

•	 Apoio à organização de feiras rurais nos municípios com uma importante componente de 
comunicação, na perspectiva de conferir maior visibilidade à actividade dos produtores 
agrícolas familiares;

•	 Assessoria às organizações de produtores na identificação de oportunidades de venda 
nos circuitos do comércio formal nos centros urbanos (lojas, supermercados, restaurantes 
e outros estabelecimentos comerciais).  

vii) Apoiar os produtores agrícolas familiares no estabelecimento de parcerias com os 
empresários para o desenvolvimento de cadeias de valor no sector agropecuário

O imperativo da diversificação da economia resultante do choque provocado pela queda do 
preço do petróleo no mercado internacional tem suscitado o interesse de empresários nacionais e 
estrangeiros a investirem no sector agropecuário, movidos pelas enormes potencialidades agrárias 
que o nosso país apresenta, em particular a diversidade de climas e solos, o que favorece a prática 
de um conjunto de culturas agrícolas e a criação de gado. É assim que, quase um pouco por todo 
o país, assiste-se ao surgimento de diversas iniciativas de implantação de projectos empresariais 
agrícolas, ancoradas numa das medidas de política agrícola do Governo centrada na promoção 
do agronegócio como estratégia de potenciar o sector agrícola enquanto um dos suportes 
privilegiados da almejada diversificação da economia.
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A ADRA considera que os projectos voltados para a promoção do agronegócio podem constituir 
uma importante oportunidade para a participação dos produtores agrícolas familiares no 
desenvolvimento de cadeias de valor no sector agropecuário, estabelecendo parcerias com os 
empresários, desde que sejam salvaguardados os seus interesses, principalmente no que toca ao 
acesso à terra; na verdade, uma das consequências da implantação de projectos empresariais no 
meio rural tem, justamente a ver com a limitação dos direitos fundiários das comunidades rurais, 
porquanto, na generalidade, tais projectos implicam a ocupação de largas extensões de terras. A 
actuação da ADRA, aqui, será pautada pela intermediação do diálogo entre os produtores agrícolas 
familiares e os empresários, tendo em vista o estabelecimento de parcerias mutuamente vantajosas 
que concorram para o desenvolvimento de cadeias produtivas, em conformidade com os interesses 
de ambos sectores da estrutura agrária do nosso país.    

viii) Trabalhar com as Administrações Municipais na formulação e implementação de 
acções de apoio a agricultura familiar

O processo de desconcentração iniciado em finais da década de 2010, com a transformação das 
Administrações Municipais em unidades orçamentais, abriu possibilidades para que estes órgãos 
da Administração Local do Estado possam assumir um papel mais relevante na formulação e 
implementação de acções de promoção do desenvolvimento local, a despeito das persistentes 
limitações que se registam na alocação dos recursos financeiros para a execução dos programas, 
agravadas, agora, pela redução das receitas do Estado na sequência da crise económica e financeira.

O propósito desta linha de acção é o de apoiar as Administrações Municipais na identificação e 
implementação de projectos de fortalecimento da agricultura familiar que tenham em conta a 
sua diversidade, desenvolvendo experiências-piloto que sirvam de referência para a definição de 
políticas públicas ajustadas a esta forma de organização social da produção, que no caso de Angola 
domina a estrutura agrária do país. Tal como já referimos anteriormente. De modo concreto, a ADRA 
trabalhará com as estruturas das Administrações Municipais ligadas à agricultura, desenvolvimento 
rural e assuntos económicos e EDAs na elaboração de perfis sobre a agricultura familiar nos 
municípios como base para a formulação e implementação de planos de intervenção para o seu 
fortalecimento.

B. Ambiente e Mitigação dos Efeitos das Alterações Climáticas

Angola não está isenta dos grandes problemas ambientais do mundo contemporâneo, tais como o 
aquecimento global, a degradação da biodiversidade, a desflorestação, entre outros, cujos efeitos 
nas alterações climáticas vêm se manifestando fundamentalmente pela ocorrência de secas e 
cheias cíclicas, particularmente no sul do país e nas zonas junto ao mar.

Nos municípios abrangidos pela intervenção da ADRA, os problemas ambientais relacionados com 
a produção agropecuária, nomeadamente a degradação dos solos e a desflorestação são os mais 
sentidos pelas comunidades locais. Estes problemas serão tratados no quadro da componente de 
Produção Agropecuária e Segurança Alimentar e Nutricional, com uma importante linha de acção 
voltada para a dinamização de práticas sustentáveis de produção, tal como mencionado acima. A 
nossa actuação nesta componente centrar-se-á na concretização de acções que concorram para 
o aumento da consciência ambiental e para o reforço de estratégias das comunidades locais de 
mitigação dos efeitos das alterações climáticas, conforme descrito nas linhas que se seguem.
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i) Capacitar as comunidades para a gestão sustentável dos recursos naturais;

O objectivo desta linha de acção é o de aumentar o nível de conhecimento das comunidades sobre 
diferentes práticas que contribuam para a gestão sustentável dos recursos naturais de que dispõem 
para a sua sobrevivência e reprodução social.As acções de capacitação a desenvolver terão como 
foco conteúdos ligados à preservação de recursos naturais como os solos, as florestas e os cursos 
de água, adoptando, no entanto, na sua abordagem, uma perspectiva holística dos problemas 
ambientais, tomando em consideração o conjunto de factores ecológicos, económicos, sociais, 
culturais e políticos que afectam o ambiente na sua globalidade. 

Nos anos anteriores, em algumas aldeias dos municípios da Caála e do Longonjo (província do 
Huambo) foram estimuladas iniciativas neste domínio, com a implantação de pequenos polígonos 
florestais comunitários, visando a protecção dos solos contra a erosão e o fornecimento de 
madeira. No próximo ciclo, pretendemos alargar esta experiência para outros municípios afectados 
pela degradação dos recursos florestais. Em aldeias onde ainda existem espaços de mata natural, 
procuraremos incentivar acções que concorram para sua preservação enquanto património das 
comunidades locais.    

ii) Promover acções de educação ambiental

A promoção de acções de educação ambiental visa contribuir para a formação de membros das 
comunidades capazes de reforçar a consciência colectiva e práticas de cidadania em torno dos 
problemas ambientais das suas aldeias e bairros, favorecendo o desenvolvimento de atitudes e 
comportamentos voltados para o uso adequado dos recursos naturais e a sustentabilidade. As 
principais acções neste domínio centrar-se-ão, fundamentalmente, na realização de debates, 
palestras e sessões de reflexão com os membros das associações e cooperativas, autoridades 
tradicionais, estudantes e professores, com a abordagem de temas diversos ligados ao ambiente.

iii) Apoiar as comunidades no reforço de estratégias de mitigação dos efeitos da seca e/ou 
cheias

A ADRA desenvolve a sua actividade junto de diversas comunidades que estão constantemente 
expostas a choques decorrentes das contigências climáticas, colocando-as numa situação de 
profunda vulnerabilidade social, principalmente nas zonas agropastoris e pastoris das províncias 
de Benguela, Huíla e Cunene. O apoio a estas comunidades, tendo em vista a superação do quadro 
de vulnerabilidade que as caracteriza, implica a identificação e implementação de projectos 
específicos que contribuam para o fortalecimento da sua capacidade de resistência e resiliência e, 
consequentemente, dos seus sistemas de produção.

A iniciativa do incentivo das culturas da mandioca e da batata-doce desenvolvida no município 
de Ombandja (Cunene), nos últimos cinco anos, e mais recentemente a construção de sistemas de 
retenção das águas das chuvas no município dos Gambos (Huíla) são experiências com potencial 
para o fortalecimento dos sistemas de produção, por favorecerem a diversificação de culturas e o 
acesso à agua, estratégias fundamentais para as comunidades agropastoris e pastoris lidarem com 
os choques provocados pela seca. No período 2018-2022, a ADRA mobilizará recursos para ampliar 
este tipo de experiências, construindo parcerias com outros actores, na perspectiva de contribuir 
para a formulação e implementação de modelos de políticas públicas adaptadas ao contexto 
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social e ecológico das regiões agropastoris e pastoris do país. Como foi referido na secção relativa a 
abrangência territorial, este é um dos propósitos que motiva a ADRA a consolidar a sua intervenção 
na província do Cunene. 

C. Saneamento Básico e Saúde Pública

Em Angola as condições de saneamento básico, incluindo o acesso à água potável não são ainda 
as desejáveis, conforme revelam os dados oficiais. A situação apresenta níveis mais preocupantes 
nas zonas rurais, onde apenas 26% dos agregados familiares usam instalações apropriadas 
para defecação e 22,4% têm acesso a fontes de água apropriada para beber6. Como é sabido, o 
consumo de água imprópria e a falta de saneamento básico constituem as principais causas de 
várias doenças, como a diarreia, a cólera e as infecções respiratórias, contribuindo, deste modo, 
para a elevada taxa de mortalidade infantil no país. Estes dados mostram que apesar dos grandes 
investimentos em infraestruturas feitos pelo Governo, os níveis de acesso à água e saneamento 
seguros não melhoraram nos últimos anos7.

Dada a precariedade de acesso aos serviços de saneamento e saúde nas zonas rurais, a ADRA na sua 
actividade com as comunidades rurais vem sendo cada vez mais confrontada com a necessidade 
de encontrar uma estratégia de actuação neste domínio. Por esta razão, consideramos de enorme 
relevância a intervenção da ADRA na área de saneamento e saúde pública, através de acções de 
educação, em colaboração com as instituições sanitárias locais, conforme se explicita nos parágrafos 
que se seguem.      

6 INE (2016), Resultados Definitivos. Recenseamento Geral da População e Habitação 2014, Luanda. 
7 ADRA (2016), Água e Saneamento no OGE 2016.
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i) Promover o saneamento básico e a educação para saúde 

As iniciativas de promoção do saneamento básico e educação para saúde estarão centradas em 
acções de sensibilização e mobilização das comunidades, visando a melhoria das instalações 
(latrinas familiares e colectivas e aterros sanitários) e práticas de higiene individual e colectiva. 
Os líderes comunitários deverão desempenhar um papel preponderante na dinamização destas 
acções, utilizando o enfoque da metodologia de Saneamento Total Liderado pela Comunidade 
(STLC), uma experiência que a ADRA começou a desenvolver, recentemente, na província da Huíla 
com o apoio financeiro e técnico do UNICEF.   

As unidades sanitárias locais, nomeadamente os postos e centros de saúde constituirão um recurso 
institucional fundamental na promoção do saneamento básico e da educação para saúde, em 
articulação com as Repartições Municipais e Direcções Provinciais de Saúde.  

ii) Desenvolver acções de mitigação do HIV/SIDA

As acções de mitigação do HIV-SIDA terão como foco a divulgação de informação sobre esta doença 
através de palestras, feiras, debates e formações específicas, engajando os líderes das organizações 
comunitárias, especialmente as associações e as cooperativas. Os líderes participarão em acções 
formativas e serão preparados para actuarem como activistas nas respectivas comunidades, 
divulgando informações sobre o HIV-SIDA. 

iii) Dinamizar acções de saúde materno infantil

A assistência materno-infantil constitui um dos elementos crítico do nosso sistema de saúde, que 
se reflecte na persistência de taxas de mortalidade materna e infantil ainda preocupantes, apesar 
dos esforços realizados nos últimos anos no domínio da ampliação da rede de cobertura sanitária8. 
O quadro é particularmente crítico nas zonas rurais, onde o acesso aos serviços de saúde é ainda 
muito limitado, pelo que a mulher gestante não beneficia da assistência de pessoal qualificado.

A nossa intervenção nesta vertente da saúde materno infantil consistirá na realização de acções 
educativas voltadas para as mulheres e no apoio ao trabalho das parteiras tradicionais, dado o 
papel que desempenham no asseguramento da assistência básica às mulheres gestantes nas 
comunidades rurais.  
8 De acordo com os resultados do Inquérito sobre Indicadores Múltiplos de Saúde 2015-2016, a taxa de mortalidade infantil está estimada em 44 mortes em cada 1000 crianças 
nadas vivas.

8 De acordo com os resultados do Inquérito sobre Indicadores Múltiplos de Saúde 2015-2016, a taxa de mortalidade infantil está estimada em 44 mortes em cada 1000 crianças 
nadas vivas.
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D. Poder Local

O ideal do desenvolvimento local sustentável que atravessa toda a intervenção social da ADRA, só é 
realizável num quadro de uma governação alicerçada na promoção de mecanismos de concertação 
e diálogo entre os actores locais. A institucionalização do Poder Local em Angola, conforme 
estabelece a Constituição da República de Angola (CRA), representa uma importante oportunidade 
para a ADRA e outros actores da sociedade civil que procuram contribuir para a construção do 
modelo de desenvolvimento sustentável em Angola. Ao consagrar uma estrutura de Poder Local, 
que para além das autarquias locais compreende as instituições do poder tradicional e outras 
modalidades específicas de participação dos cidadãos, a CRA abre possibilidades para a sociedade 
civil desenvolver acções voltadas para o fortalecimento das organizações locais, elemento crucial 
para o desenvolvimento participativo e inclusivo.

Esta componente ganha maior relevância, no contexto actual em que o Governo consagrou 
no seu programa a reforma do Estado e que tem como ponto importante a desconcentração e 
descentralização administrativa, bem como o processo de municipalização do desenvolvimento.

A ADRA continuará, nos próximos cinco anos, a contribuir para a estruturação do Poder Local em 
Angola, articulando a sua intervenção em três eixos principais: i) fortalecimento organizativo e 
económico das associações, cooperativas e outras formas organizativas nas comunidades locais; 
ii) promoção de mecanismos de articulação entre as organizações locais da sociedade civil e de 
espaços de diálogo entre estas e as instituições do Estado ao nível dos municípios e comunas e 
iii) influência sobre os processos de formulação e implementação de planos de desenvolvimento 
local. Nas próximas páginas descrevem-se as principais linhas de acção que conformam esta 
componente.      
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i) Dinamizar a estruturação de associações e cooperativas e outras formas organizativas 
nas comunidades locais

O reforço do movimento associativo e cooperativo nos municípios ganhou notoriedade nos últimos 
anos, tendo em conta que estas formas organizativas constituem um dos pilares fundamentais 
para a estruturação do poder local, de acordo com a configuração definida na CRA que prevê outras 
modalidades de participação dos cidadãos, tal como aludido anteriormente.

A dinamização do processo de estruturação de associações, cooperativas e outras formas de 
organização comunitária no período 2018-2022 compreenderá essencialmente acções de 
capacitação de lideranças, apoio à legalização e assessoria organizacional. Com estas acções, 
pretende-se que as organizações a serem criadas tenham condições de sustentabilidade e sejam 
capazes de impulsionar as iniciativas de promoção do desenvolvimento nas comunas e nos 
municípios. O equilíbrio de género e gerações na composição das organizações, em particular a 
integração de um maior número de mulheres e jovens nos seus órgãos de decisão, será um dos 
aspectos a estimular ao longo da concretização desta linha de acção.

ii) Reforçar o papel das associações e cooperativas e de outras organizações locais na 
dinamização de acções de apoio ao desenvolvimento das comunidades

Ao longo dos últimos 10 anos, a ADRA realizou um investimento significativo na estruturação de 
organizações locais modernas9 nas comunidades, particularmente as associações e cooperativas. 
Actualmente, como reportado na secção 3.2., a intervenção envolve mais de 300 organizações 
comunitárias de produtores agrícolas familiares, constituindo-se nos principais beneficiários 
institucionais dos projectos que temos vindo a implementar nos municípios. 

No próximo quinquénio, o desafio que se coloca é o de reforçar e consolidar o papel das diferentes 
organizações comunitárias, especialmente as associações e as cooperativas, o que passa pelo 
seu contínuo ‘’empoderamento’’ no sentido de assumirem os serviços de apoio às comunidades, 
conforme recomenda a avaliação externa do Plano Estratégico 2012-2016. Para o alcance deste 
propósito, a nossa actuação assentará em duas vertentes principais, nomeadamente: i) a mobilização 
de recursos que contribuam para a estruturação de serviços económicos, particularmente nas 
cooperativas, tais como o crédito, a comercialização, a mecanização, a assistência veterinária, entre 
outros, fundamentais para o fortalecimento da actividade agropecuária dos produtores agrícolas 
familiares; ii) o apoio às organizações locais no estabelecimento e desenvolvimento de parcerias 
com os diferentes actores (instituições do Estado, ONGs, empresas, bancos), tendo em vista o 
alargamento de fontes de recursos para apoiar as acções de desenvolvimento.

De salientar que o trabalho na linha do cooperativismo merecerá uma atenção redobrada no período 
2018-2022. O foco central será o apoio ao desenvolvimento organizacional das cooperativas já 
existentes e de outras a serem estruturadas durante este ciclo para que possam funcionar como 
centros de apoio à actividade económica dos seus membros e terceiros, contribuindo para a 
melhoria do acesso aos serviços nas comunidades onde estão inseridas, combinando elementos 
de modernidade e tradição nas suas práticas de gestão.  
9 Tratam-se organizações que têm estado a combinar, na sua estrutura e funcionamento, elementos de participação, interacção com o Estado e outros actores, ao mesmo 
tempo que asseguram uma convivência entre jovens, mulheres e mais velhos também pertencentes as instituições do poder tradicional 

9 Tratam-se organizações que têm estado a combinar, na sua estrutura e funcionamento, elementos de participação, interacção com o Estado e outros actores, ao mesmo 
tempo que asseguram uma convivência entre jovens, mulheres e mais velhos também pertencentes as instituições do poder tradicional 
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Um dos serviços que se afigura crucial para as cooperativas beneficiárias da nossa intervenção 
é o crédito, dado que maioritariamente são constituídas por produtores com elevado grau de 
integração no mercado, tendo uma forte dependência da aquisição de factores de produção 
externos (sementes, fertilizantes, equipamentos) para a realização das suas actividades. Neste 
sentido, a estratégia de caixas comunitárias de crédito implementada nos anos anteriores será 
ampliada enquanto instrumento privilegiado de reforço do papel das associações e cooperativas 
no apoio ao desenvolvimento das comunidades locais.    

iii) Fortalecer o papel das plataformas de articulação das organizações locais nos municípios

A actuação conjunta das organizações locais constitui um pressuposto fundamental para o aumento 
da sua capacidade de intervenção e, consequentemente do seu “capital político”, factor indispensável 
para fazer emergir a voz activa das comunidades rurais no contexto municipal e provincial. Neste 
sentido, as plataformas de articulação constituídas no conjunto dos municípios abrangidos pela 
nossa intervenção, designadamente os núcleos, os fóruns, as uniões de associações e cooperativas 
e as conferências municipais e provinciais da sociedade civil, serão apoiadas visando fortalecer o seu 
papel na defesa dos interesses das comunidades locais. Tal fortalecimento consistirá essencialmente 
no apoio à realização de encontros periódicos de concertação entre as organizações e na assessoria 
à elaboração e implementação de planos de trabalho dos órgãos executivos das plataformas. 
Estas acções serão desenvolvidas em conformidade com as necessidades e preocupações mais 
sentidas pelas organizações, em particular, e comunidades, de modo geral, procurando encontrar 
alternativas de soluções para a sua superação.

iv) Trabalhar com os órgãos da Administração Local do Estado na promoção de mecanismos 
de concertação e diálogo com as organizações da sociedade civil através dos encontros 
das comunidades e de outros espaços 

O objectivo pretendido com esta linha de acção é o propiciar a criação de um ambiente favorável 
de discussão dos problemas das comunidades entre os órgãos da Administração Local do Estado e 
as Organizações da Sociedade Civil, contribuindo para a melhoria das práticas de governação e de 
desenvolvimento de práticas democráticas. 

A realização dos encontros das comunidades tornou-se, nos anos recentes, para a intervenção social 
da ADRA, um dos veículos com enorme potencial para a construção de pontes de diálogo entre as 
instituições do Estado a nível local e central e os representantes das comunidades. Além disso, 
os encontros das comunidades têm-se mostrado como um espaço de reforço das organizações 
locais, que enfrentam, no entanto, um conjunto de desafios cruciais, dos quais se destacam o 
cumprimento das recomendações10e a assumpção de maior protagonismo pelas comunidades 
na sua organização, cabendo à ADRA o papel de assessoria11. Tendo em conta estes desafios, as 
acções a desenvolver estarão centradas na capacitação das organizações locais na condução dos 
encontros das comunidades. A ADRA continuará a trabalhar com as Administrações Municipais 
no sentido de fazerem um maior aproveitamento deste espaço para a discussão dos programas 
públicos de incidência local.

10 Jelembi, Belarmino (2016), Participação e Desenvolvimento Local: Estudo de Caso sobre Espaços e Processos de Participação e Desenvolvimento Local no Município da 
Caála, Província do Huambo, Dissertação de Mestrado em Ciências Jurídico Económicas e Desenvolvimento (Ramo de Direito Autárquico e Desenvolvimento Local), Centro 
de Pesquisa em Políticas Públicas, Faculdade de Direito, Universidade Agostinho Neto, Luanda. 

11 Uma das constatações do Relatório de Avaliação do Plano Estratégico 2012-2016 é a de que, apesar de existir um grande envolvimento das comunidades do ponto de vista 
de participação, por vezes há um sentimento que “este encontro é da ADRA’’
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Relativamente aos outros espaços de interacção entre as OSC e os órgãos da Administração Local 
do Estado, o propósito visado é o de prosseguir com a acção de influência junto das Administrações 
Municipais para que seja assegurada a necessária representatividade dos diferentes segmentos 
sociais das comunidades locais nas estruturas formais de participação previstas na nova legislação.

v) Promover debates nos municípios sobre o processo autárquico, desconcentração e 
descentralização

O debate sobre a temática das autarquias, desconcentração e descentralização administrativa 
continuará, 

nos próximos cincos anos, na agenda política nacional, no quadro da institucionalização do poder 
local, agora com maior sustentação jurídica, por imperativo da CRA. Entendemos que este debate 
deve ser visto na perspectiva do desenvolvimento local cuja concretização implica a participação 
efectiva das populações locais.   

A contribuição da ADRA na promoção do debate sobre o processo autárquico nos municípios 
abrangidos pela sua intervenção será operacionalizada através de acções formativas para os 
membros das OSC e de quadros das Administrações Municipais e Comunais, procurando divulgar os 
aspectos mais relevantes sobre o poder local constantes na CRA, a legislação sobre a Administração 
Local do Estado e o pacote legislativo sobre as autarquias que venha a ser aprovado pela Assembleia 
Nacional. 

vi) Reforçar o papel das instituições do poder tradicional na promoção do desenvolvimento 
local

As instituições do poder tradicional como elemento estruturante do Poder Local, segundo 
estabelece a CRA, ganham relevância estratégica para a intervenção da ADRA, tendo em conta 
o seu papel na gestão dos diferentes aspectos da vida das comunidades rurais. A importância 
do poder tradicional mantém-se, apesar da diversidade de pontos de vista e de influência junto 
das populações locais, decorrente de factores externos e das dinâmicas internas das próprias 
comunidades, conforme revelam estudos e diagnósticos realizados em diversas áreas rurais do 
país. Sendo assim, a acção da ADRA para o reforço do papel das instituições do poder tradicional 
será concretizada em conformidade com esta diversidade de situações, procurando buscar o seu 
engajamento na implementação de diferentes iniciativas de desenvolvimento local. 

vii)  Colaborar com as Administrações Municipais no processo de formulação e implementação 
participativa de Planos de Desenvolvimento Municipal

O planeamento participativo reveste-se de extrema importância para a formulação e implementação 
de acções de desenvolvimento local assentes nas prioridades e necessidades mais sentidas pelas 
comunidades locais. A nossa proposta de colaboração com as Administrações Municipais no 
processo de formulação e implementação dos Planos de Desenvolvimento Municipal decorre da 
sua relevância na óptica do desenvolvimento local sustentável, na medida em que oferecem aos 
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habitantes a oportunidade de definirem a sua visão em relação ao futuro,12o que implica adoptar 
uma visão de administração pública ao nível local que coloque o cidadão no centro das atenções 
em termos de prestação de serviços13. 

A nossa experiência de interacção com as Administrações Municipais no que se refere à 
implementação de projectos de apoio às comunidades, acumulada ao longo de vários anos, 
permite-nos concluir que a incorporação de práticas participativas no exercício de formulação 
e implementação de programas ao nível dos municípios constitui ainda um défice, apesar das 
reformas introduzidas nos últimos anos, nos órgãos da Administração Local do Estado com a 
institucionalização de espaços de diálogo14. A colaboração pretendida com as Administrações 
Municipais e /ou autarquias locais (caso venham a ser criadas nos próximos cinco anos) consistirá 
na realização de acções conjuntas com os seus órgãos executivos (agricultura, educação, saúde, 
assuntos sociais, etc), nomeadamente no domínio de elaboração de diagnósticos participativos 
e perfis municipais, visando a produção de conhecimento sobre a realidade socioeconómica dos 
municípios, capaz de subsidiar de forma consistente a definição de prioridades de investimento no 
âmbito da promoção do desenvolvimento local.  

3.4.2.2. Programa de Cidadania e Advocacia Social

Depois da tomada de posse do Presidente da República, eleito nas Eleições Gerais de 2017, 
observa-se um novo ambiente político consubstanciado, sobretudo numa maior abertura de 
diálogo do Executivo para com a Sociedade Civil, bem como numa maior isenção e transparência 
de informações veiculadas pelos órgãos de comunicação social públicos com destaque para a 
Rádio Nacional de Angola (RNA) e Televisão Pública de Angola (TPA), tal como referido na secção 
sobre o contexto nacional. Este novo ambiente político constitui uma grande oportunidade para o 
exercício da cidadania, nomeadamente no que se refere à participação do cidadão na vida pública 
tal como está salvaguardado no Artigo 54º da CRA.

Não obstante a este novo ambiente político, favorável para o fortalecimento do exercício da 
cidadania, é importante notar que o défice no exercício da cidadania em Angola é bastante 
acentuado, particularmente no meio rural, onde o acesso à informação é ainda muito limitado. 
O sinal dos meios de difusão massiva estatais e privados ainda não chega em todas as aldeias ou 
vilas do país. As Emissoras Provinciais da Rádio Nacional de Angola e as rádios privadas, bem como 
o Jornal de Angola e os semanários também não têm abrangência em todas as províncias. Além 
disso, existe ainda dificuldades de obtenção de informações relacionadas com o desenvolvimento 
económico, político, social e cultural do país junto das Instituições do Estado a todos os níveis 
(nacional, provincial e municipal). 

A dificuldade do acesso à informação limita, obviamente, a participação e o engajamento dos 
cidadãos nos mais variados processos de desenvolvimento local. Limita, também, a defesa dos 
12 Neves, João e Pacheco (2015), Planos de Desenvolvimento Local, in’’ Angola Dez Anos de Desconcentração e Descentralização Administrativas, Belisário dos Santos e 
Carlos Lopes (orgs), Ministério da Administração do Território, 1ª Edição.  
13 Santos, Belisário (2015), As implicações da Reforma Administrativa do Estado na Administração Local em Angola, in’’ Angola Dez Anos de Desconcentração e 
Descentralização Administrativas, Belisário dos Santos e Carlos Lopes (orgs), Ministério da Administração do Território, 1ª Edição.  
14 Um estudo realizado pela ADRA sobre o funcionamento dos Conselhos de Auscultação e Concertação Social nos municípios do Bailundo, Cáala e Huambo refere que as 
influências de práticas do Estado centralizado são ainda fortes, o que condiciona grandemente a promoção da gestão participativa pelas Administrações Municipais, já que 
os programas públicos de incidência local são concebidos pelas estruturas centrais.
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direitos dos cidadãos junto das instituições competentes do Estado. Sabe-se que o acesso à 
informação constitui um aspecto de muita importância para o exercício da cidadania, pois não 
só actualiza os cidadãos sobre os vários assuntos em debate aos níveis nacional, regional e 
internacional, mas também os capacita, permitindo dialogar com os decisores políticos com maior 
horizontalidade e autonomia. Por outras palavras, não é possível contribuir para uma cultura de 
cidadania sem investir na produção, reprodução e disseminação de informações aos cidadãos, bem 
como na realização de acções de capacitação permanente e na promoção de espaços de debate 
plural quer entre os cidadãos, quer entre estes com os decisores políticos a todos os níveis. 

Neste sentido, o Programa de Cidadania e Advocacia Social (PCAS) procurará, nos próximos cinco 
anos, contribuir para o fortalecimento do exercício da cidadania, estimulando, concretamente, 
a participação mais efectiva dos jovens e das mulheres, visando o aprofundamento da cultura 
democrática, a influência sobre as políticas públicas e o reforço da intervenção cívica.

Para tal, o PCAS está estruturado em cinco componentes: 1) Participação Cívica, cujas acções se 
consubstanciam na facilitação do acesso à informação e na monitoria da sua implementação; 
2) Juventude, Direitos e Oportunidades, que visa, exclusivamente, beneficiar jovens dos 18 
aos 35 anos de idade e as acções traduzem-se no reforço do associativismo juvenil e na criação 
e funcionamento de espaços de debate público; 3) Direitos das Mulheres. Esta componente 
desenvolverá acções voltadas à defesa dos direitos das mulheres à luz da legislação angolana e 
das convenções regionais e internacionais; 4) Direito à Terra, que abordará acções de advocacia 
em defesa dos produtores agrícolas familiares; 5) Informação, Documentação e Comunicação, que 
procurará facilitar o acesso à informação dentro e fora da Organização; 6) Influências nas Políticas 
Públicas. Esta componente ocupar-se-á da recolha de evidências sobre o impacto das políticas 
públicas, através de acções de monitoria da sua implementação, realização de estudos de casos e 
a sistematização de experiências de projectos implementados pela ADRA e parceiros, com vista a 
desenvolver uma acção de advocacia baseada em evidências.

A. Participação Cívica

Como referido atrás, a CRA salvaguarda, entre outros direitos, a participação dos cidadãos na vida 
pública. Neste sentido, a presente componente procurará contribuir para uma participação mais 
efectiva, mais quantitativa e mais qualitativa das crianças, dos adolescentes, dos jovens e dos 
adultos no debate público sobre a vida política, económica, social e cultural do país.

Trata-se de uma das componentes cruciais da intervenção social da ADRA, na medida em que concorre 
para o alcance da sua missão institucional, nomeadamente no que se refere ao fortalecimento 
da consciência cívica e de cidadania, aqui entendidos como elementos determinantes para a 
consolidação do processo de democratização e do desenvolvimento local sustentável em Angola.

Esta componente não é nova na história e na filosofia da intervenção social da ADRA. O 
desenvolvimento de acções voltadas para a participação dos cidadãos nos mais variados processos 
de desenvolvimento local sempre constou na sua agenda de intervenção social, mesmo durante o 
período do conflito armado ou de emergência. É que desde a sua fundação, a Organização acreditou 
que uma das vias mais proactivas para contribuir para o desenvolvimento do País é proporcionar 
meios de aprendizagens para que os cidadãos possam adquirir competências necessárias para a 
vida.
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Nesta linha de pensamento, a presente componente contará com um total de cinco linhas de acção:

i) Divulgar a legislação angolana e as convenções internacionais

Esta linha de acção consistirá na reprodução e divulgação da legislação angolana e das convenções 
internacionais junto do grupo de referência abrangido pela intervenção social da Organização. Dar-
se-á uma maior atenção à divulgação da legislação angolana relacionada com os direitos fundiários, 
cooperativismo, segurança alimentar e nutricional e desenvolvimento rural, considerando a sua 
relevância para a promoção do desenvolvimento local sustentável.

Realizar-se-á uma série de actividades públicas para a divulgação da legislação angolana e das 
convenções internacionais, tais como: i) palestras com as associações e cooperativas de produtores 
agrícolas e com grupos de crianças, adolescentes, jovens e adultos; ii) seminários para os líderes 
comunitários; iii) workshops de análise do impacto de políticas públicas; iv) debates públicos sobre 
a legislação angolana e/ou convenções internacionais. Portanto, a divulgação não só consistirá na 
facilitação do acesso à legislação e às convenções internacionais, como também no aprofundamento 
da compreensão sobre os principais conteúdos dos documentos legais.

ii) Promover a participação dos cidadãos em processos de formulação de leis e políticas 
públicas

O propósito desta linha de acção é o de procurar concretizar a ideia de contribuir para a participação 
dos cidadãos na vida pública, nomeadamente nos processos de formulação e monitoria do impacto 
de políticas públicas na vida das comunidades.

Especificamente, realizar-se-ão sessões de análise de propostas de projectos de leis e/ou de políticas 
públicas com diferentes actores sociais e criar-se-ão condições técnicas, materiais e financeiras 
para que os actores da sociedade civil possam ter uma participação mais efectiva, na perspectiva 
de defender o interesse público.

iii) Promoveracções de educação cívica e eleitoral

Esta linha de acção é norteada por duas ideias centrais. Em primeiro lugar, pretender-se-á dinamizar 
um conjunto de acções de educação cívica consubstanciada nas actividades referidas atrás, 
como, por exemplo, produção e disseminação de informações de interesse público, promoção 
de espaços de debate, entre outras. Essas actividades realizar-se-ão ininterruptamente durante 
todo o quinquénio. Em segundo lugar, procuraremos estimular os cidadãos com idade eleitoral   
a participarem no processo eleitoral, exercendo o seu direito de voto à luz da CRA e da legislação 
específica, com vista a evitar elevados índices de abstenção, tal como aconteceu nas últimas duas 
Eleições Gerais de 2012 e 2017. Ou seja, dos 9.757.671 eleitores registados e apurados para as 
Eleições de 2012, apenas 6.124.669 votaram, totalizando 37,23% de abstenção15. Dos 9.317.294 
eleitores registrados e apurados para as Eleições de 2017, apenas votaram 7. 093.00216. Portanto, o 
número de abstenção é alto, pelo que durante a implementação deste Plano Estratégico procurar-
se-á desenvolver actividades com os cidadãos em idade eleitoral a fim de os sensibilizar sobre a 
importância do direito ao voto e do seu papel no processo da consolidação e fortalecimento da 
democracia angolana.
15 Cfr. no sítio de internet oficial da Comissão Nacional Eleitoral de Angola (CNE-Angola): http://www.eleicoes2012.cne.ao. Acesso em: 30 mar 2017; 16:00.
16 https://soundport.info/2017/09/07/angola-resultados. Acesso em: 22 nov 2017.
15 Cfr. no sítio de internet oficial da Comissão Nacional Eleitoral de Angola (CNE-Angola): http://www.eleicoes2012.cne.ao. Acesso em: 30 mar 2017; 16:00.
16 https://soundport.info/2017/09/07/angola-resultados. Acesso em: 22 nov 2017.
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Objectivamente, realizar-se-ão palestras, debates, encontros de esclarecimentos, seminários e 
workshops de capacitação para os activistas cívicos, envolvendo, além dos cidadãos com idade 
eleitoral, crianças e adolescentes para que possam compreender mais cedo a importância do 
direito ao voto para o desenvolvimento do país.

iv) Promover  debates sobre temas de interesse público

Esta linha de acção consistirá na criação e animação de debates comunitários sobre temas de 
interesse público e local. Entre outras formas de espaços públicos, organizar-se-ão debates 
temáticos, encontros, conferências de imprensa, simpósios, cujo perfil de participantes variará de 
acordo com os objectivos de cada temática. Neste sentido, haverá debates exclusivos da sociedade 
civil e debates entre a sociedade civil e decisores públicos com o objectivo de aprofundar reflexões 
sobre uma determinada matéria.

B. Juventude, Direitos e Oportunidades

Os dados estatísticos do Censo Geral da População e Habitação (INE, 2014) dão conta que 80% 
da população angolana tem menos de 35 anos de idade. Por conseguinte, esta é a faixa etária 
mais vulnerável aos problemas económicos, políticos e sociais do País e, ao mesmo tempo, é a 
mais produtiva, que, gozando de direitos e oportunidades pode ser capaz de contribuir para o 
processo de democratização do País e realização das necessidades básicas da população. Este 
facto constitui um desafio importante para todas as instituições preocupadas com a promoção do 
desenvolvimento local sustentável, tendo os jovens como uma das franjas mais dinâmica de uma 
sociedade. 

As acções desta componente estimularão os jovens a participarem nos espaços de debate onde 
poderão discutir e exigir a efectivação dos seus direitos civis e políticos, bem como económicos, 
sociais e culturais quer seja nos termos da Constituição e de toda a legislação nacional em prol da 
juventude, quer seja nos termos das convenções internacionais ratificadas ou a serem ratificadas 
pelo Executivo. Com isso, acredita-se na promoção de uma sociedade civil proactiva, representativa 
e bastante influente junto do Executivo.

Nesta linha de pensamento, a componente será concretizada através de quatro (4) principais linhas 
de acção, nomeadamente:

i) Dinamizar espaços juvenis de debates

Com esta linha de acção a ADRA pretende dinamizar uma série de espaços como workshops, mesas 
redondas, palestras e outros com jovens, de modo a fomentar o interesse para discutir assuntos 
de interesse público, tais como: Direitos Humanos, Direitos da Mulher, Direitos Fundiários, Crédito, 
Educação Cívica, Educação Eleitoral, HIV/SIDA e ITS, Alcoolismo e Drogas, Género, entre outros, 
dando ênfase aos interesses dos jovens rapazes e das jovens raparigas.

ii) Promover  lideranças juvenis

Ao longo do presente ciclo, a ADRA procurará investirno desenvolvimento de lideranças no seio 
dos jovens para que os mesmos possam ter uma representação forte e defender os seus interesses 
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nos espaços de debates formais, sobretudo a nível local. Este investimento não se traduzirá 
unicamente na promoção de debates, mas também na realização de seminários de capacitação 
sobre temas de interesse dos jovens, mas tendo sempre em conta a realidade social do país. Além 
disso, procurar-se-á criar condições técnicas, administrativas e logísticas para que os jovens possam 
trocar experiências de trabalho com jovens de outras realidades sociais (dentro e/ou fora do país). 

iii) Reforçar e promover o associativismo e empreendedorismo juvenil

Com esta linha de acção a ADRA pretende incentivar os jovens sobre a importância do associativismo 
juvenil e investir na sua capacidade empreendedora e de inovação. São variados os campos de 
inovação a serem explorados como por exemplo, a introdução de tecnologias adaptadas no 
domínio da produção agrícola, para o caso dos jovens rurais. A necessidade da inovação e criação 
de oportunidades de formação e emprego é uma realidade para a juventude e por isso é importante 
encontrar formas de investimento que permitam ampliar o leque de horizontes e oportunidades 
para os jovens para se tornem em actores importantes dos processos de desenvolvimento local 
sustentável. 

iv) Apoiar  estudantes na elaboração de trabalhos de fim de curso

Há mais de 10 anos que a ADRA vem colaborando com instituições académicas, prestando o seu 
apoio na realização de estágios, destacando-se, aqui, a parceria estabelecida com o Instituto de 
Ciências Religiosas de Angola (ICRA). Nos anos mais recentes, a ADRA começou a receber estudantes 
finalistas de instituições de ensino superior que realizam as suas pesquisas de campo em projectos 
em curso nos municípios abrangidos pela sua intervenção social.  

Para os próximos cinco anos, aprofundaremos a nossa colaboração com as instituições académicas 
neste domínio do apoio aos estudantes na realização dos seus trabalhos de fim de curso, não só 
através da concessão do suporte logístico, mas também estimulando os estudantes a desenvolverem 
pesquisas em temas relevantes para o trabalho da Organização e de outros actores sociais.

v) Desenvolver parcerias no quadro da temática juventude

Com esta linha de acção pretendemos criar sinergias com instituições do Estado, instituições 
académicas, OSC nacionais e internacionais, embaixadas, sector privado, igrejas, entre outras 
instituições, para juntos dinamizarmos actividades viradas para os jovens, tais como: estabelecimento 
de acordos com as empresas privadas para a realização de estágios profissionais em projectos 
implementados pela ADRA, incentivo ao voluntariado, promoção de pequenas bolsas de estudo 
internas e externas para os jovens mais empenhados, entre outras iniciativas.

C. Direitos da Mulher

A problemática dos direitos das mulheres é uma matéria que está em discussão na agenda política 
dos vários países e organizações nacionais e internacionais. No entanto, temos assistido à criação 
de políticas e instrumentos jurídicos que promovem a igualdade de género, como exemplo o 
Protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, sobre os Direitos da Mulher em África 
(Protocolo de Maputo), um dos principais instrumentos jurídicos para a protecção dos direitos 
das mulheres e das meninas em África. Em Angola destacamos a Política Nacional para Igualdade 
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e Equidade do Género assim como a Lei Contra a Violência Doméstica, documentos aprovados 
no âmbito do compromisso institucional em relação a igualdade de género. A existência destas 
políticas ainda não se traduziu numa melhoria consistente da condição da mulher em Angola, 
exigindo das OSC uma atenção particular sobre osDireitos Humanos das Mulheres. 

De acordo com os dados do Censo Geral da População e Habitação 2014, a população geral de 
Angola é composta por um universo de 26 milhões de habitantes, dos quais mais de 50% são 
mulheres. A partir deste dado, consegue-se perceber a importância de uma melhor atenção aos 
direitos das mulheres, sobretudo, em contextos com elevados índices de violência à mulher. 
Trata-se de uma temática extremamente importante para o desenvolvimento social, equilibrado 
e harmonioso do país. Ressaltar que apesar de todo o esforço e avanços que se têm registado para 
promover a justiça de género no país, ainda há um longo caminho a ser percorrido para se alcançar 
a igualdade de género. 

A ADRA sempre trabalhou as questões voltadas aos Direitos Humanos e justiça social, com o objectivo 
de promover o desenvolvimento sustentável das comunidades. No anterior Plano Estratégico, a 
questão da condição da mulher foi trabalhada no âmbito do Programa de Cidadania e Educação na 
componente Género/VIH-SIDA, mas dada a pertinência do tema e a crescente preocupação com a 
protecção dos Direitos das Mulheres optou-se por abordá-lo de forma mais incisiva no quadro do 
presente Plano.
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Em relação à igualdade de género, o relatório de Avaliação da Implementação do Plano Estratégico 
2012-2016 demonstrou que os resultados são satisfatórios a nível da Organização, principalmente 
nas Antenas Benguela, Huíla e Cunene, pelo alto grau de desempenho verificadono aumento de 
mulheres nos cargos de liderança ao nível das associações e cooperativas. No período de 2018-
2022 prevemos implementar as principais linhas de acção: 

i) Promoveras lideranças femininas e a participação de mulheres nos espaços de decisão

A presente linha de acção será desenvolvida por meio de várias acções, entre as quais se destaca:a 
realização de sessões de capacitação sobre liderança feminina; assegurar a participação das mulheres 
nos espaços de tomada de decisão (organizações comunitárias, espaços formais de diálogo entre 
as comunidades e as Administrações Locais do Estado…), apoioàs iniciativas económicas das 
mulheres e dinamização de iniciativas de alfabetização.

A promoção de lideranças femininas nas organizações comunitárias abrangidas pela intervenção 
da ADRA será concretizadaatravés da reflexão permanentecom os membros destas organizações 
no sentido de perceberem a importância da inclusão das mulheres nos espaços de decisão como 
factor indispensável para o desenvolvimento das comunidades.

Quanto à participação das mulheres nos espaços de tomada de decisão, serão promovidas acções 
de mobilização dos membros das organizações comunitárias (associações, cooperativas) para que 
possam, continuamente, incorporar na sua abordagem o trabalho conjunto, ouvindo e levando em 
consideração as preocupações das mulheres, facilitando a participação das mesmas nas reuniões 
de coordenação das suas organizações, tendo em vista, em última análise uma maior participação 
das mulheres nos espaços de tomada de decisão. Em particular, as associações e cooperativas serão 
incentivadas a aumentarem o número de mulheres nos seus órgãos de decisão.

ii) Apoiar as iniciativas voltadas para a promoção da alfabetização

As iniciativas voltadas para a promoção da alfabetização traduzir-se-ão no estabelecimento de 
parcerias de trabalho com as direcções municipais da educação, enquanto estruturas de apoio 
das administrações municipais para a concretização de políticas educativas. Nesta parceria de 
trabalho, as administrações municipais da educação responsabilizar-se-ão em disponibilizar 
alfabetizadores e meios didácticos, enquanto a Organização procurará criar salas de alfabetização 
junto das comunidades onde desenvolve projectos, bem como mobilizar os jovens e adultos com 
necessidade de alfabetização para aderir às aulas, sobretudo as mulheres por constituir a maior 
franja da população angolana com elevado índice de analfabetismo.

Por outro lado, a Organização, em aliança com a Rede Angolana da Sociedade Civil de Educação 
para Todos, promoverá acções de lóbi e advocacia social em prol da intensificação e massificação 
do Programa de Alfabetização e Aceleração Escolar (PAAE). Entre outras acções de lóbi e advocacia 
social, podem destacar-se as seguintes: i) monitoria à implementação do PAAE; ii) encontros com 
os decisores ou gestores públicos aos níveis central, provincial e nacional; iii) realização de eventos 
públicos, tais como mesas redondas, conferências, simpósios sobre a situação da alfabetização em 
Angola.

iii) Desenvolver  parcerias com organizações que trabalham com a  temática de Direitos das 
Mulheres
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Está linha de acção será concretizada com o contínuo estabelecimento de parcerias com organizações 
que trabalham a temática dos Direitos das Mulheres, a fim de garantir uma atenção integrada aos 
problemas apresentados pelas mulheres das comunidades locais e encontraralternativas para o 
respectivo encaminhamento. Do conjunto de parcerias a desenvolver destacam-se aquelas com as 
instituições do Estado, OSC e igrejas.

No desenho das parcerias teremos sempre presente a necessidade do aumento da capacidade 
das mulheres na defesa dos seus direitos, em particular nas comunidades rurais, estimulado o 
engajamento destasnas organizações comunitárias (associações e cooperativas) como um dos 
veículos para o seu empoderamento. Por outro lado, as parcerias a desenvolver serão potenciadas 
para a dinamização de partilhas de experiências entre comunidades e organizações com foco na 
garantia da justiça de género. 

As parcerias com outras organizações deverão ser ainda aproveitadas para encontrar alternativas 
que facilitem uma maior inserção económica das mulheres, através do acesso ao mercado de 
trabalho e aos serviços (saúde, agricultura, crédito, formação). Desta forma, estaremos a contribuir 
para a ampliação de oportunidades de desenvolvimento das mulheres.

iv Promover  debates sobre os direitos da mulher e facilitar o acesso a informação e serviços 
públicos

A presente linha de acção será concretizada com actividades cívicas de interesse das mulheres, 
através da participação em debates públicos, conferências sobre os direitos das mulheres, 
seminários e outras iniciativas. O objectivo almejado é o de favorecer a troca de experiências entre 
as mulheres. Os projectos de incidência local implementados pela Organização constituirão o 
principal instrumento para a concretização desta linha de acção.

As acções de acesso à informação e serviços públicos passarão pelo trabalho contínuo nas 
comunidades e envolverão as grandes questões que afectam a condição da mulher, tais como o 
acesso à saúde, educação, justiça, terra, entre outras temáticas. 

v) Intermediar situações de conflitos que afectam os direitos das mulheres

A intermediação de conflitos será feita através da “assessoria técnica” às comunidades com 
prioridade para as questões mais sentidas pelas mulheres. Em alguns casos, como por exemplo, os 
actos de violência doméstica, a acção de assessoria implicará apoiar e encaminhar as mulheres para 
as instâncias públicas de direito para que possam dar resposta a essa situação concreta; assegurar 
não só o encaminhamento dos casos mediados, mas o seguimento dos mesmos, acompanhandoo 
processo de resolução das situações. 

D. Direito à Terra

A problemática da terra para as comunidades rurais é uma questão de cidadania, visto que tem a 
ver com o acesso a um recurso tão necessário para a sua existência material e autonomia. Por isso, 
a terra esteve sempre no centro de muitas lutas camponesas no passado e no presente em diversas 
partes do mundo.17

17 Ploeg, Jan Douwe van der (2009), ‘’Sete teses sobre a agricultura camponesa’’ in Agricultura Camponesa na Construção do Futuro, Paulo Peterson (org), ASPTA-Agricultura 
Familiar e Agroecologia.
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Em geral, o direito à terra não é visto como uma questão de direitos humanos. De maneira ampla, 
engloba o direito de usufruir, controlar e transferir uma porção de terra. Ele inclui direito a: ocupar, 
desfrutar e utilizar a terra e seus recursos; limitar ou excluir o acesso de outros à terra; transferir, 
vender, comprar, doar ou emprestar; herdar e legar; desenvolver a terra ou realizar benfeitorias; 
alugar e beneficiar-se da valorização da terra ou do seu aluguer. Do ponto de vista jurídico, o direito 
à terra é visto no âmbito do direito agrário, dos contratos sobre posse de terra, ou das normas de 
planeamento, mas raramente é associado a normas de direitos humanos. No âmbito internacional, 
nenhum tratado ou declaração prevê especificamente um direito à terra. Estritamente falando, não 
há um direito humano à terra perante o direito internacional.

A preocupação com a questão da terra em Angola despertou a atenção da ADRA desde os primeiros 
anos da sua existência, no quadro dos projectos de apoio ao desenvolvimento das comunidades. 
Durante a implementação dos últimos dois planos estratégicos, a intervenção da ADRA no domínio 
da terra foi feita fundamentalmente na perspectiva do fortalecimento da capacidade produtiva, 
articulada com a dimensão da protecção dos direitos fundiários das comunidades rurais. Contudo, 
tendo em linha de conta que, actualmente, assiste-se, um pouco por todo País, a uma crescente 
procura de terras para a implantação de projectos agrícolas, e que estes, na generalidade implicam 
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a ocupação de extensas áreas, situação que aumenta o grau de insegurança fundiária das 
comunidades locais, entendeu-se que, no presente Plano, a questão da terra deveria ser tratada na 
vertente da cidadania. 

Este novo contexto fundiário ditou a incorporação da temática da terra neste Programa, visando 
desenvolver acções de apoio às comunidades rurais na defesa dos seus direitos fundiários e de 
advocacia social orientadas, sobretudo, para a defesa da necessidade da intervenção do Estado 
para a concretização efectiva de tais direitos, através da elaboração e implementação de um 
programa público de delimitação e emissão de títulos de terras comunitárias rurais, conforme 
expresso na secção relativa ao posicionamento institucional. Para tal, estão previstas as seguintes 
linhas de acção: i) desenvolver acções de educação jurídica, ii) apoiar os processos de legalização 
de terras nas comunidades, iii) apoiar processos de mediação de diferentes tipos de conflitos de 
terras, iv) desenvolver acções de advocacia social voltadas para a promoção dos direitos de acesso 
aos recursos naturais associados à terra e v) organizar debates públicos sobre a problemática da 
terra nas sedes municipais, capitais provinciais e em Luanda.               

i) Desenvolver acções de educação jurídica

Angola avançou bastante, na última década, em matéria de produção legislativa sobre diversos 
aspectos da vida social, económica e política do país. Constata-se, no entanto, um grande défice 
na divulgação e aplicação das leis elaboradas, facto que condiciona, grandemente o exercício 
da cidadania. No caso particular da legislação fundiária, aLei de Terras vigente em Angola, desde 
2004, consagra, de forma expressa, no seu artigo 37, os direitos fundiários das comunidades rurais, 
aspecto que foi reforçado com a CRA que, apesar de estabelecer a terra como propriedade originária 
do Estado, salvaguarda, no entanto, os direitos das comunidades rurais.

As acções de educação jurídica a desenvolver junto das comunidades rurais visam elevar o nível de 
informação e conhecimento sobre a legislação, para que estejam melhor habilitadas na defesa dos 
seus direitos fundiários, quando estes forem postos em causa. Tais acções consistirão na realização 
de palestras, ciclos de debates e produção de materiais informativos, com conteúdos focados nos 
elementos essenciais que conformam os direitos fundiários previstos na Lei e na CRA.  

ii) Apoiar os processos de legalização de terras nas comunidades rurais

Apesar da consagração da protecção dos direitos fundiários explícita na Lei de Terras e na CRA, 
na prática, as comunidades rurais continuam abraços com um quadro de precariedade fundiária, 
na medida em que estas se confrontam com enormes dificuldades para a obtenção dos títulos 
de reconhecimento das suas terras, segundo previsto na Lei, o que, em grande parte, decorre das 
limitações dos serviços cadastrais em apoiar o processo de delimitação de terrenos comunitários 
rurais. Além disso, tem havido um excesso de burocracia por parte das instituições envolvidas no 
processo de titulação de terrenos comunitários na apreciação dos dossiers apresentados pelas 
comunidades; a título ilustrativo, entre 2012 e 2016, a ADRA trabalhou com 24 comunidades 
nas províncias de Malanje, Huambo, Benguela, Huíla e Cunene, com o objectivo de apoiá-las na 
legalização das suas terras, mas apenas uma obteve o título de reconhecimento, depois de mais de 
dois anos de espera18.  
 

18 Trata-se da comunidade da Jamba II, localizada no município da Humpata, província da Huíla. A área titulada é de 997 ha para um universo de 1.185 famílias rurais.
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O processo de legalização de terras comunitárias é complexo, envolvendo diversas etapas que 
vão desde a delimitação participativa dos terrenos, passando pela realização de levantamentos 
topográficos até à emissão do título de reconhecimento da ocupação, posse e direito de uso. Esta 
complexidade implica a realização de um conjunto de acções de apoio e assessoria às comunidades, 
tais como as sessões de capacitação sobre delimitação participativa, a demarcação, os contactos 
com as instituições competentes (Administrações Municipais, representações locais do Instituto 
Geodésico e Cadastral de Angola-IGCA e Governos Provinciais) e a organização da documentação 
necessária para a emissão do título.          

iii) Apoiar o processo de mediação de diferentes tipos de conflito de terras

A utilização de terras para os diferentes fins não é algo pacífico, é passível de diferentes conflitos 
entre famílias, comunidades e agentes externos a estas. Em Angola, a procura crescente de terras,a 
que se assiste, actualmente, conforme já referido, tem acentuado a ocorrência de diferentes tipos 
de conflitos fundiários, salientando-se, aqui, aqueles que opõem agentes externos (empresários 
ou fazendeiros) e as comunidades locais, assumindo várias características que vão desde as 
demarcações, até aos procedimentos legais para a obtenção de títulos de concessão19.   

A actuação da ADRA nesta linha de acção será pautada pela construção de pontes de diálogo entre 
os actores envolvidos, em função do tipo de conflito. De modo específico, serão desenvolvidas 
acções de reforço do papel das lideranças locais na gestão e resolução de conflitos de terras 
decorrentes do seu uso, procurando contribuir para a melhoria das práticas da justiça comunitária, 
na óptica da salvaguarda dos direitos fundiários. Aqui será dada uma atenção particular ao trabalho 
com as autoridades tradicionais, visando potenciá-las no sentido de tornarem-se em principais 
promotores da justiça fundiária e defensores dos direitos fundiários das comunidades locais.   

iv) Desenvolver acções de advocacia social voltadas para a promoção dos direitos de 
acesso aos recursos naturais associados à terra

As comunidades rurais mantêm uma estreita ligação com os recursos naturais associados à terra, 
como a floresta, a água, as pastagens, entre outros, constituindo um dos principais meios de 
vida indispensáveis para a sua sobrevivência e reprodução social. As evidências mostram que a 
pressão crescente sobre os recursos naturais, resultante da realização de investimentos públicos 
e privados nos sectores agropecuário, mineral e outros, nos países em vias de desenvolvimento, 
particularmente em África, tem fragilizado as comunidades locais do ponto de vista de acesso a 
estes recursos, visto que, na generalidade não dispõem de suficiente capital político para a defesa 
dos seus direitos. Neste contexto, as comunidades acabam por ver reduzido o seu acesso aos 
recursos, assim como a sua capacidade de reivindicação sobre direitos20.  

Em algumas regiões do nosso país, tem aumentado a ocorrência de situações em que as comunidades 
locais vêm os seus direitos de acesso aos recursos naturais associados à terra limitados, dado que o 
imperativo da diversificação da economia está a suscitar o interesse do Estado e do sector privado 
no sentido de uma maior aposta na economia não petrolífera, colocando a produção agropecuária 
no centro das atenções. Nas províncias abrangidas pela intervenção da ADRA, os municípios dos 
Gambos (Huíla) e Ombandja (Cunene) são aqueles onde as comunidades locais, maioritariamente 
constituídas por agropastores e pastores, têm estado confrontadas com limitações de acesso à 
19 Santos, Guilherme e Zacarias, Inácio (2010), Pesquisa sobre Diferendos e Conflitos de Terras e as Formas para sua Resolução. Províncias e Municípios: Benguela (Balombo, 
Caimbambo e Lobito); Huíla (Chipindo, Gambos e Matala); Kwanza-Sul (Conda, Cassongue e Sumbe). ADRA/APN-Ajuda Popular da Noruega, Luanda.
20 Gomes, Adriano Fernandes (2013), Gado e Agricultura Familiar no Sudoeste de Angola. A Ecologia da Sobrevivência, Tadinense AG www.tiptadinense.pt 
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água e pastagens, na sequência da intervenção de agentes externos, situação que contribui para o 
aumento da sua vulnerabilidade.

A promoção dos direitos de acesso aos recursos naturais associados à terra, num quadro de 
fragilidade das comunidades locais exige acções de advocacia social devidamente estruturadas que 
privilegiem o seu fortalecimento para que elas próprias sejam capazes de defender os respectivos 
direitos, recorrendo à lei e às instituições. Assim sendo, as acções a desenvolver consistirão na 
advocacia social de grupos, apoiando as organizações locais no encaminhamento das suas 
preocupações às instituições. Paralelamente, os debates públicos a organizar sobre a problemática 
fundiária serão aproveitados para a apresentação de casos de comunidades afectadas, conferindo-
lhes maior visibilidade pública.               

v) Organizar debates públicos sobre a problemática da terra nas sedes municipais, capitais 
provinciais e em Luanda

Em Angola, apesar de a problemática da terra não constituir um assunto completamente novo 
na agenda do debate público, há ainda um desafio enorme a enfrentar no sentido de tornar mais 
visível a situação de profunda precariedade fundiária em que vivem as comunidades rurais em 
diversas regiões do país. 

Com a organização de debates públicos pretende-se alertar a opinião pública local e nacional 
sobre a necessidade da protecção dos direitos fundiários das comunidades rurais consagrados na 
Lei e na CRA, advogando o imperativo da elaboração e implementação de um programa público 
de emissão de títulos de reconhecimento de terras comunitárias. Os debates serão organizados 
sob a forma de palestras, seminários, workshops e conferências, envolvendo representantes de 
comunidades, quadros das Administrações Locais e das instituições do Estado a nível central que 
lidam com a problemática fundiária, académicos, membros das OSCe jornalistas.   

E. Informação, Documentação e Comunicação

A informação, a documentação e a comunicação constituíram sempre preocupações centrais na 
acção da ADRA, pois que o conhecimento representa o recurso fundamental em qualquer processo 
de desenvolvimento. Por isso, desde o seu surgimento que a ADRA tem dado uma atenção particular 
a este domínio da sua actividade. A criação de centros de informação e documentação (CIDs) e 
de boletins informativos, a produção de programas radiofónicos e a edição de publicações foram 
algumas dessas actividades.21.

Durante algum tempo, esta importante área de acção da ADRA registou alguns recuos, resultantes, 
sobretudo das dificuldades de captação de recursos para sustentar projectos que pudessem assegurar 
o seu pleno funcionamento. Contudo, no ciclo findo, a Organização teve avanços significativos, 
assinalando-se, a realização de estudos em temas relacionados com o desenvolvimento local, 
nomeadamente a segurança alimentar e nutricional, o crédito agrícola e a descentralização cujos 
21 Contribuição para a Definição de uma Política no Domínio da Informação, Comunicação e Documentação, 3ª versão. Documento de trabalho para o CD, Luanda, setembro 

de 2000.

21 Contribuição para a Definição de uma Política no Domínio da Informação, Comunicação e Documentação, 3ª versão. Documento de trabalho para o CD, Luanda, setembro 
de 2000.
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resultados têm alimentado os seus pronunciamentos públicos. Outro avanço a registar diz respeito 
ao aumento das acções de divulgação da actividade e das causas defendidas pela Organização, 
traduzido na presença regular nos órgãos de comunicação social público e privados através de 
entrevistas, participação em debates radiofónicos e televisivos e produção de artigos de opinião 
por membros e quadros da ADRA. 

A despeito destes avanços conseguidos, nos últimos anos, a Organização precisa ainda de conferir 
maior qualidade à actividade de informação, documentação e comunicação, potenciando o uso 
de tecnologias de informação e comunicação no exercício da sistematização de experiências e 
aperfeiçoar a comunicação institucional de forma a dar ampla disseminação da sua intervenção 
social, conforme recomenda o Relatório de Avaliação Externa do Plano Estratégico 2012-2016.

Para o período 2018-2022 pretende-se que a componente de Informação, Documentação e 
Comunicação assegure que a imagem e a mensagem da Organização e dos projectos implementados 
(incluindo financiadores e parceiros) seja coerente com as causas que defende e os princípios 
que a regem. Por outro lado, é importante continuar a assegurar mecanismos de intervenção nos 
diferentes espaços públicos também como estratégia de ‘’visibilização’’ e ‘’empoderamento’’ das 
comunidades rurais e do seu potencial de desenvolvimento. Do ponto de vista metodológico, as 
acções nesta componente serão operacionalizadas através da elaboração de planos de comunicação 
e visibilidade, enquanto instrumentos de orientação da actividade de comunicação institucional 
da Organização.

Por último sublinhar que a melhoria do desempenho da Organização na presente componente 
implicará um esforço adicional na mobilização de recursos, através da capitalização dos 
financiamentos de projectos de apoio ao desenvolvimento das comunidades locais e da 
elaboração e negociação de projectos específicos, no sentido de dotar as estruturas executivas, 
de meios materiais e pessoas que possam assegurar a realização das actividades de informação e 
documentação, na perspectiva de uma comunicação para o desenvolvimento. Seis linhas de acção 
serão priorizadas:

i) Editar, publicar e divulgar estudos e sistematizações de experiências

A intervenção social da ADRA tem permitido a produção de conhecimentos sobre os diferentes 
aspectos da realidade social do país, especialmente no domínio do desenvolvimento local. Há um 
conjunto de estudos e trabalhos de sistematização realizados, nos últimos cinco anos, que carecem 
de divulgação, para que estejam acessíveis a um público mais vasto, o que só é concretizável, de 
modo consistente, através da sua edição e publicação.

O acompanhamento sistemático da acção de terreno, recolhendo informações relacionadas com 
as evidências sobre as vivências e boas práticas de desenvolvimento em curso nas comunidades 
rurais e a implementação das políticas públicas, constituirá o principal suporte para a materialização 
desta linha de acção. Os resultados dos estudos e dos trabalhos de sistematização de experiências 
deverão ser suficientemente capitalizados para alimentar as acções de advocacia social.   

Nesta linha de acção, procuraremos ainda editar e publicar os principais relatórios da actividade da 
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Organização e outros documentos de trabalho, o que exigirá esforços redobrados para a elaboração 
destes produtos em tempo oportuno e com a qualidade aceitável. 

ii) Revitalizar as publicações das Antenas e Sede

No passado, a ADRA contava com seis boletins, sendo um de carácter central, o ‘’Humbi Humbi’’, 
editado em Luanda e os restantes nas outras províncias: “Parceiro” em Malange, “Elinalisso” no 
Huambo, ”Omunga”, em Benguela, ”Kota Lunhinhi” e “Renascer”, na Huíla. Contava ainda com a 
Cronologia-Angola (de carácter mensal, com notícias gerais e da Organização) e a Cronologia 
Regional da Huíla. Todas estas publicações estão paralisadas já há vários anos, sendo que 
recentemente foi retomada a edição da Cronologia-Angola. Nos anos mais recentes, tirando 
proveito do acesso às TICs, a ADRA criou desenvolveu duas plataformas electrónicas: a página web 
e a página do facebook.

No quadro dos desafios que se colocam ao trabalho de informação, documentação e comunicação, 
consideramos de extrema relevância a revitalização destas publicações no período 2018-2022, 
tornando-as em instrumentos privilegiados para a melhoria da comunicação institucional da 
Organização, com uma linha editorial mais focada na divulgação de experiências e vivências das 
comunidades rurais e de outros actores de desenvolvimento local. Além da revitalização destas 
publicações tradicionais, será assegurado o funcionamento regular das plataformas digitais, 
alimentando-as com informação actualizada sobre a acção da Organização e de outros actores 
sociais. 

iii) Promover constantemente e com qualidade as causas defendidas pela Organização na 
mídia

Nos últimos tempos, a ADRA aumentou a sua presença nos órgãos de comunicação social públicos 
e privados, tal como referido na nota de enquadramento da presente componente, consolidando, 
deste modo, o seu papel de actor cívico com intervenção destacada no espaço público, emitindo 
os seus posicionamentos institucionais sobre os variados assuntos da vida do país.

Nos próximos anos, serão capitalizadas as relações estabelecidas com a mídia para a promoção das 
causas defendidas pela ADRA, na esteira da sua intervenção social. Para tal, a Organização assumirá 
uma postura de maior proactividade na acção de comunicar constantemente as suas causas com 
a sociedade, tendo como veículo de suporte a mídia, divulgando regularmente as principais 
realizações da sua actividade aos diferentes níveis, através da concessão de entrevistas, solicitação 
de realização de trabalhos de reportagens jornalísticas nas áreas de intervenção dos projectos de 
apoio às comunidades, participação em debates radiofónicos e televisivos e publicação de artigos 
de opinião.

iv) Estandardizar a marca da ADRA

O símbolo da ADRA, o ‘’Humbi Humbi’’22 é o rosto visível da sua marca. De acordo com os Estatutos 
da Organização, o símbolo deve ser utilizado nos documentos e em outros meios para a sua 
identificação e divulgação.

22 ‘’Humbi Humbi’’ é o nome de uma ave do Planalto Central de Angola, que realiza voos muito altos, ao contrário de uma outra da mesma região, o ‘’cachimbamba’’ que voa 
muito baixo. Para a ADRA, o ‘’Humbi Humbi’’ simboliza a busca permanente de novos valores e horizontes.  
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Ao longo dos anos, temos vindo a constatar que a utilização do logotipo da ADRA não tem 
obedecido suficientemente às regras básicas em termos de uniformidade, designadamente a 
cor, o tamanho, a forma de apresentação e a qualidade do formato utilizado.   A estandardização 
da utilização do logotipo nos diferentes documentos e materiais de visibilidade constituirá, no 
próximo quinquénio, uma prioridade central do ponto de vista da comunicação simbólica, o que 
certamente irá contribuir para a melhorar a forma como a Organização se relaciona com o exterior.

v) Organizar o acervo bibliográfico da Organização

Com a criação dos CIDs, a ADRA acumulou um importante acervo bibliográfico, entre documentos, 
livros, cartas de projectos, relatórios de actividades e de estudos e pesquisas. Este acervo constitui 
um património valioso que pode servir de referência para a produção de novos conhecimentos 
através dos trabalhos de sistematização de experiências da Organização e do apoio aos projectos 
de pesquisa dos estudantes e investigadores.

A efectivação desta linha de acção traz para a Organização a necessidade da revitalização dos 
CIDs, ajustando o seu funcionamento aos desafios colocados pelo presente Plano, no âmbito da 
actividade de informação, comunicação e documentação, com destaque para a organização das 
publicações da ADRA de modo a torná-las acessíveis aos diferentes actores sociais. Neste sentido, 
as acções a desenvolver incluem essencialmente a catalogação do material já existente e o reforço 
dos CIDs com novas obras que abordam temáticas relacionadas com o trabalho da Organização.

vi) Fomentar parcerias com instituições do saber, visando a produção e disseminação de 
conhecimentos

A experiência acumulada pela ADRA na produção de conhecimentos a partir da análise da sua 
prática de trabalho com as comunidades rurais, instituições do Estado e outras OSC representa um 
recurso valioso para o fomento de parcerias com os centros do saber. Embora, nos últimos anos a 
Organização tenha ampliado a sua rede de parcerias com as instituições do saber, a qualidade que 
se pretende conferir à acção de advocacia social nos próximos tempos vai exigirá investimento no 
que toca à sua articulação com o mundo académico e científico.

O pano de fundo desta linha de acção é a consolidação das relações de parcerias já existentes - 
quer sejam formais ou informais - com as universidades, institutos médios e centros de pesquisa, 
através da promoção de projectos conjuntos de investigação aplicada em temas ligados ao objecto 
social da Organização, com foco na compreensão das dinâmicas socioeconómicas do meio rural, 
das interacções cidade-campo e dos processos de desenvolvimento do país nas suas diferentes 
dimensões. Os conhecimentos a serem produzidos e disseminados constituirão, igualmente, um 
suporte importante para o trabalho de advocacia social.

F. Influência nas Políticas Públicas

O trabalho centrado na influência sobre os processos de formulação e implementação das políticas 
públicas começou a ocupar um lugar de relevo na agenda institucional da ADRA, fundado no 
pressuposto da construção de pontes de diálogo entre as comunidades e as instituições, uma 
questão estatutária da Organização. Esta actuação no domínio das políticas públicas, que tem 
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contribuído para afirmação da ADRA enquanto actor cívico relevante da sociedade angolana, vem 
sendo suportada pela sua experiência de mais de 25 anos de trabalho com as comunidades rurais 
em diversos municípios do país, o que confere à Organização legitimidade social para intervir no 
debate público sobre as principais questões da vida nacional.  

Com este conhecimento adquirido pela Organização, ao longo de vários anos, pretende-se participar 
de forma qualificada, e em conjunto com outras OSC, no ciclo das políticas públicas aos diferentes 
níveis, no sentido de influenciar a elaboração e implementação de projectos ou programas públicos 
que respondam às reais necessidades e prioridades mais sentidas pelas populações, em particular 
os segmentos mais vulneráveis.

Para tal, será desenvolvida uma série de acções de lóbi e advocacia social junto dos órgãos 
decisórios das políticas públicas. Neste sentido, esta componente contempla as seguintes linhas de 
acção: i) monitorar as políticas e programas públicos na óptica dos direitos humanos; ii) participar 
em conjunto com outras organizações da sociedade civil no ciclo do OGE; iii) promover iniciativas 
articuladas de debate e influência sobre as políticas da região africana no ambiente dos recursos 
naturais.

i) Monitoraras políticas e programas públicos na óptica dos Direitos Humanos

Ao longo da implementação do Plano Estratégico 2012-2016, a ADRA procurou estruturar a sua acção 
no domínio da monitoria de políticas públicas com base na estratégia da realização de estudos de 
caso destinados a analisar o impacto dos programas públicos, É neste quadro que foram realizados 
dois estudos sobre a implementação de programa públicos neste período, nomeadamente: i) 
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Estudo sobre a Implementação da Linha Especial de Crédito e ii) Estudo sobre a implementação do 
Programa de Merenda Escolar no município de Kiwaba Nzoji, província de Malanje. 

Para o período 2018-2022 será aprimorada a nossa abordagem da monitoria das políticas públicas 
com base em estudos de casos, através da recolha sistemática de evidências sobre a implementação 
dos programas públicos a nível local. Em cada ano, procuremos, pelo menos, monitorar dois 
programas públicos ligados aos sectores da educação, saúde, agricultura e segurança alimentar e 
nutricional. Os resultados dos estudos serão tornados públicos através de sessões específicas para 
o efeito, na perspectiva de que venham a ser utilizados como lições ou medidas correctivas para os 
futuros processos de elaboração e implementação de políticas públicas. 

i) Participar em conjunto com outras organizações da sociedade civil no ciclo do OGE

Nos últimos anos, a ADRA em colaboração com o Observatório Político e Social de Angola 
(OPSA) tem vindo a realizar análises anuais sobre o Orçamento Geral do Estado (OGE), incidindo 
particularmente na reflexão sobre as diferentes opções de políticas públicas dos principais sectores 
da vida social e económica do país. 

Nos próximos anos, tendo a abertura para o diálogo com as OSC e outros actores sociais que vem 
sendo manifestada pelo novo Executivo, esta linha de acção traduzir-se-á na participação activa da 
Organização no ciclo do OGE, particularmente no que se refere à sua elaboração e monitoria. Em 
cada ano, a Organização procurará produzir um documento de análise sobre a proposta do OGE em 
parceria com outras OSC nacionaisou estrangeiras interessadas nesta abordagem, capitalizando a 
experiência da colaboração com o OPSA. 

Estes documentos serão tornados públicos ao nível da Assembleia Nacional, através das sessões 
de auscultação dos parlamentares, e ao nível das outrasOSC, através da promoção de debates, 
workshops, simpósios, mesas redondas, entre outras acções de mobilização social.

Por outro lado, produzir-se-ão folhetos temáticos sobre a análise do OGE na perspectiva da saúde, 
agricultura, educação, saneamento, água, electricidade, habitação, assistência social e justiça. À 
semelhança do que aconteceu na última fase de implementação do Plano Estratégico 2012-2016, 
estes folhetos serão tornados públicos, através da realização de debates em Luanda e nas demais 
províncias do país.

iii)  Promover iniciativas articuladas de debate e influência sobre as políticas públicas ligadas 
ao ambiente e recursos naturais na região africana 

A realização de acções conjunta de advocacia sobre os recursos naturais visa fundamentalmente 
discutir o papel das organizações da sociedade civil no desenho de políticas e leis que promovam 
o seu uso sustentável, respeitando os direitos das comunidades locais e favorecendo o 
desenvolvimento social do país. Nesta ordem de ideias, esta linha de acção traduzir-se-á numa 
actuação de lóbi e advocacia junto do Governo de Angola, no sentido de se promover políticas 
públicas de acesso igualitário aos recursos naturais existentes no território.

Para o efeito, serão desenvolvidas acções voltadas fundamentalmente para a realização de 
intercâmbios com outras OSC africanas ligadas a temática, participando em eventos internacionais 
no continente africano e em outras partes do mundo com o propósito de influenciar a formulação 



Plano Estratégico 2018-2022 | ADRA

54

e aplicação da legislação sobre a matéria.

Outra vertente desta linha de acção é a promoção de espaços de reflexão, entre as OSC e os 
decisores públicos, sob a formade conferências, seminários, workshopse debates sobre o impacto 
da exploração de recursos naturais na vida dos cidadãos. Estas acções não só ocorrerão na capital do 
país, enquanto centro de tomada de decisões estruturantes, mas também nas capitais provinciais e 
sedes municipais abrangidas pela intervenção social da Organização e de OSC.

3.4.2.3. Programa de Desenvolvimento Organizacional

O Programa de Desenvolvimento Organizacional (PDO) assume vida própria dentro da filosofia 
e características da Organização, consistindo num processo de mudança orientado para a 
manutenção da sua vitalidade institucional, adaptando-se, permanentemente ao contexto em que 
se insere.

Isso é explicado pelos estágios que a ADRA tem alcançado desde a sua existência, sinalizando 
sistematicamente melhorias na vida interna da Organização, com foco no desenvolvimento do 
pessoal, uma vez que, são as pessoas e por via delas que as mudanças desejadas são atingidas. 

De acordo com os dados da avaliação do Plano Estratégico 2012-2016, nas cinco estruturas da 
ADRA, nomeadamente, (Luanda, Huambo, Benguela, Malange, Huila e Cunene), foram criadas 
condições técnicas que garantiram o funcionamento da Organização, tais como: i) existência de 
políticas de gestão e ii) ajustamento do organigrama ao Plano Estratégico, realização de acções de 
monitoria e avaliação.

Porém, ainda se colocam desafios na vertente da planificação e monitoria e acima de tudo na 
formação permanente dos quadros para que interiorizem os princípios e valores da Organização, 
elementos fundamentais para a sua sustentabilidade institucional.

O PDO visa a criação de condições organizacionais que respondam às exigências estratégicas 
e programáticas da sua intervenção. Para o efeito, o Programa está estruturado em quatro 
componentes, nomeadamente: (i) Gestão e Desenvolvimento de Pessoal; (ii) Gestão Administrativa, 
Financeira e de Património; (iii) Monitoria, Aprendizagem Organizacional e Inovação e; (iv) Vida 
Associativa e Governação. O conjunto das linhas de acção destas componentes articula-se em 
quatro eixos que, em última análise, configuram as principais dimensões do desenvolvimento 
organizacional da ADRA, a saber: (i) melhoria dos mecanismos de gestão e promoção do crescimento 
contínuo da organização, onde todos contribuam para o ambiente de eficiência e eficácia; (ii) 
formulação de políticas e aquisição de ferramentas que permitam uma melhor administração 
e gestão do património; (iii) monitoria e aprendizagem organizacional, de modo a gerar novos 
conhecimentos e aprimorar as práticas existentes na Organização; e (iv) melhoria dos mecanismos 
de funcionamento e interacção entre os órgãos sociais e os órgãos executivos.

Nas secções subsequentes são apresentados os detalhes de cada componente com a descrição das 
respectivas linhas de acção. 

A. Gestão e Desenvolvimento de Pessoal

Esta componente acomoda duas grandes áreas temáticas: (i) gestão e (ii) Desenvolvimento de 
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Pessoal; procuraremos tratar delas de forma separada para um melhor enquadramento do que se 
pretende alcançar:

De acordo com os dados da avaliação do Plano Estratégico 2012-2016, nas cinco Estruturas da ADRA, 
nomeadamente, (Luanda, Huambo, Benguela, Malange, Huila e Cunene), foram criadas condições 
técnicas que garantiram o funcionamento da Organização, tais como: i) existência de políticas de 
gestão; ii) ajustado o organigrama ao PE, e o funcionamento regular dos espaços institucionais em 
quantidades seguintes: 15 Conselhos de Gestão (CG) em média; 7 encontros de trabalhadores; 8 
Conselhos de Coordenação Conjunta; 16 monitorias de Recursos Humanos e respectivos relatórios 
em mesmo número. Porém, ainda se colocam desafios na linha de Planificação e acima de tudo 
a assunção de princípios e valores da Organização que permitirão que haja a mudança nos 
comportamentos como: disciplina laboral, maior compromisso e ética. Mesmo sabendo que este 
é um campo que na sua abordagem revele um certo grau de subjectividade, considera-se que é 
fundamental para as mudanças. 

Em relação ao desenvolvimento de pessoal, ao longo dos 5 anos da implementação do último PE, 
houve avanços consideráveis. Foram realizados dentro e fora do país 39 formações em temáticas 
diversas das competências da ADRA, além das formações em DC que se realizam anualmente, com 
incidência nas temáticas relacionadas com a intervenção social da Organização e elaborado o Plano 
de Formação e Capacitação dos Quadros.

Mas há ainda muitos desafios, com destaque para o ajustamento de políticas, tornar a avaliação 
de desempenho como um elemento diferencial de competitividade, a sustentabilidade financeira 
para que o Plano de Formação venha a ser implementado e manter o quadro de pessoal em 
conformidade com o organigrama.

Esta componente compreende três linhas de acção principais: (i) promoção de boas práticas, dos 
valores e princípios da cultura organizacional; (ii) melhoramento dos mecanismos de gestão e 
desenvolvimento do pessoal e (iii) Promoção da equidade de género dentro da ADRA.          

i) Promover boas práticas, valores e princípios da cultura organizacional

A promoção de boas práticas, dos valores e princípios da cultura organizacional é fundamental 
para a concretização do PDO porque a sua acção incide directamente na pessoa.

A sua concretização passa pela capacitação que decorre de sessões em sala, workshops, debates 
e na promoção de um clima organizacional propiciador da reprodução dos valores e princípios 
organizacionais. Também será aprimorado o sistema se integração de quadros jovens para a 
Organização, assegurando o princípio do diálogo intergeracional.

ii) Melhorar os mecanismos de gestão e desenvolvimento do pessoal

O melhoramento dos mecanismos de gestão e desenvolvimento do pessoal passa: i) pelo 
funcionamento regular dos espaços institucionais; ii) pela existência do representante dos 
trabalhadores em todas as estruturas; iii) a circulação das informações nos dois sentidos; iv) a 
existência de uma Política de Recursos Humanos coerente com os princípios e valores da ADRA e a 



Plano Estratégico 2018-2022 | ADRA

56

legislação laboral, entre outros.

Deverão ser feitos inquéritos periódicos para medir o nível de melhoria dos mecanismos e o grau 
de satisfação dos trabalhadores.

iii) Promover a equidade de género dentro da Organização

É imperioso incorporar nas políticas de gestão, transversalmente, as questões de género quanto a 
igualdade e equidade, tendo em conta às especificidades do trabalho da ADRA.

Para o efeito realizar-se-ão, anualmente os encontros das mulheres da ADRA, envolvendoou não 
outras organizações. Será igualmente necessário estabelecer intercâmbios com organizações 
nacionais e internacionais para troca de experiências e aprendizagem organizacional.

Essa linha de acção visa trazer na gestão, a justiça na equidade em postos de liderança, na 
oportunidade ao emprego, na atribuição igual entre géneros nas funções iguais e equiparadas.

B. Gestão Financeira, Administrativa e de Património

Desde sempre, os parceiros/financiadores das OSC procuraram perceber como os seus parceiros/
beneficiários fazem a alocação dos fundos que recebem, e se esta alocação adequa-se aos objectivos 
ou finalidades traçadas durante as negociações. Com vista a satisfazer os anseios dos financiadores 
e dos membros da ADRA, a Organização tem como metas melhorar os instrumentos de gestão 
financeira, administrativa e de património de modo a garantir a transparência, compreensão, o 
desenvolvimento e exploração dos bens e serviços.

Como é sabido, as ONGs, de uma forma geral, têm uma forte dependência de doações e muitas vezes 
precisam adaptar-se às condições estabelecidas pelos financiadores nacionais e internacionais a 
fim de garantir a manutenção das suas actividades. Nesta senda, a ADRA tem como desafio garantir 
a diversidade, explorando todas as oportunidades de angariamento de fundos possíveis, por meio 
das seguintes linhas de acção:

i) Diversificar as fontes de financiamento

A diversificação de fontes de financiamento visa dar sustentabilidade à Organização, diminuindo, 
deste modo, o grau de dependência de um número reduzido doadores/financiadores e aumentar 
o volume de recursos financeiros. Assim, competirá a ADRA:

•	 Garantir a permanência/continuidade dos financiadores já existentes, tanto ao nível 
internacional como nacional;

•	 Explorar todas as oportunidades de financiamentos no mercado nacional e internacional;

•	 Desenvolver a capacidade de captação de fundos através de pequenos doadores ou 
doadores individuais;

•	 Garantir a existência de recursos próprios, rentabilizando o património da Organização.

ii) Reforçar o sistema de planificação, monitoria e gestão
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Na gestão orçamental existe uma dupla vertente que informa o carácter próprio do processo 
orçamental. A primeira vertente tem a ver com o esforço de conhecimento que está na base da 
realização de previsões e que se transforma na vontade de agir para se definir objectivos, planear e 
monitorar. A segunda vertente traduz-se no vector globalidade, que obriga o sistema orçamental 
a formar um conjunto coerente e devidamente compatibilizado à estrutura da Organização. Os 
desafios da ADRA centram-se em:

•	 Garantir a existência de planificação conjunta e por estrutura, todos os anos de 
implementação do Plano Estratégico;

•	 Monitorar a implementação das recomendações vindas das auditorias, CG, CC e do manual 
de procedimentos administrativo e financeiro;

•	 Elaborar orçamentos globais que sejam compatíveis com os objectivos e a estrutura da 
Organização.

iii) Constituir reservas financeiras

Um factor importante para a construção de uma poupança é imaginar um objectivo para ela. É de 
acordo com esse objectivo que se vai determinar a melhor maneira de o guardar. Um dos objectivos 
da ADRA é de garantir o funcionamento da estrutura nos períodos de carência de financiamento, o 
que normalmente tem ocorrido durante os primeiros três meses de cada ano. 

Neste sentido, a ADRA procurará garantir saldos positivos e suficientes a partir dos fundos locais a 
fim de manter o funcionamento da estrutura durante os meses de carência financeira e fazer face 
aos imprevistos ao longo do exercício económico. 

iv) Aprimorar o sistema de informação para gestão

Os softwares são extremamente importantes para todas as actividades que envolvem planeamento, 
análise e controlo de contas. Com uma ferramenta prática, eficiente e de fácil uso, estes sistemas 
facilitam as tomadas de decisões aos níveis operacionais e de gestão.

A Organização deve manter e explorar mais o actual programa de modo a ter:

•	 Informações mais exactas e acessíveis;

•	 Mais facilidade de organização e manuseio;

•	 Melhor eficiência no planeamento e na análise estratégica;

•	 Auxílio no controlo das disponibilidades;

•	 Melhor acesso aos relatórios de contas.

v) Desenvolver e aplicar uma estratégia de gestão do património

Um dos aspectos básicos de uma boa gestão do património, são os factores a serem considerados 
em seu estruturamento. Vários campos devem ser abordados, para uma gestão completa e eficaz.

É necessário efectuar a actualização dos valores monetários do património, para que haja um 
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controlo efectivo de todos os bens da Organização. Desta forma, será necessário:

•	 Inventariar e valorizar o património da Organização;

•	 Utilizar software de gestão de imobilizado para melhor controlo gerencial de forma 
optimizada;

•	 Efectuar o controlo das depreciações de acordo com os princípios contabilísticos de gestão 
de imobilizado vigentes no país.

vi) Melhorar e aplicar instrumentos de gestão administrativa

A gestão administrativa pode ser resumida na palavra organização, já que essa é a base de todos os 
processos gerenciais. Com vista a melhorar as práticas administrativas, a ADRA deverá:

•	 Identificar e organizar os bens em todas estruturas da Organização, de modo a facilitar a sua 
localização;

•	 Planificar e alocar a utilização dos bens com base nos princípios e necessidades da 
Organização;

•	 Monitorar a aplicação do ‘’procurement’’ na aquisição de novos bens e serviços.

C. Monitoria, Aprendizagem Organizacional e Inovação

A concretização dos propósitos da Organização está fortemente ligada à consistência da actividade 
de monitoria, capaz de gerar aprendizagens impulsionadoras de inovações, assegurando a sua 
vitalidade institucional. Com efeito, a monitoria, a aprendizagem organizacional e a inovação 
constituem elementos cruciais para se obter avanços no desempenho do PDO e, consequentemente, 
na prossecução dos objectivos estratégicos, implicando um investimento significativo em processos 
de análise interna. Neste sentido, as linhas de acção propostas para esta componente, que a seguir 
são descritas, visam assegurar uma dinâmica de funcionamento interna que proporcione condições 
de análise permanente da intervenção social da Organização através da reflexão sobre sua prática.    

i) Implementar um sistema de monitoria e avaliação adequado à natureza da actividade da 
ADRA

Apesar dos avanços registados nos últimos cinco anos, traduzidos fundamentalmente na definição 
de instrumentos de recolha e registo de informação relativa à intervenção e na regularidade do 
funcionamento dos espaços de balanço de actividades, a ADRA precisa de mais qualidade no 
sistema de monitoria, tornando-o sólido e confiável, conforme recomenda o Relatórioda Avaliação 
Externa do Plano Estratégico 2012-2016.

O sistema de monitoria e avaliação para o ciclo de 2018-2022 será aprimorado através da definição 
e implementação de actividades que caracterizam este processo, nomeadamente: 

•	 Observação: recolha de informações produzidas sobre a intervenção aos diferentes níveise 
acompanhamento directo do desenvolvimento das actividades (monitoria de terreno);
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•	 Registo: elaboração de instrumentos em função da natureza das actividades e dos projectos;

•	 Análise, reflexão e aprendizagem, aferindo o grau de execução do Plano Estratégico.

As actividades relacionadas com a monitoria serão claramente definidas a partir da previsão de 
recursos nos orçamentos de todos os projetos para a sua implementação. Uma das actividades de 
maior importância é a realização da linha de base do Plano Estratégico, incluindo a caracterização 
das áreas de abrangência territorial e os beneficiários da intervenção social da Organização.  

ii) Dinamizar o funcionamento regular dos espaços institucionais

O funcionamento regular dos espaços institucionais constitui um dos pilares fundamentais da 
vida interna da Organização, sendo, igualmente, um dos indicadores importantes de avaliação 
do seu desempenho organizacional. No ciclo anterior, manteve-se uma dinâmica satisfatória no 
funcionamento dos espaços institucionais (Conselho de Representantes, Conselho de Gestão, 
Conselhos de Coordenação Conjunta, Encontro Técnicos das Unidades, Encontro das Mulheres da 
ADRA), mas a ADRA precisa tirar maior proveito destes momentos no que se refere à aprendizagem 
organizacional. Em particular, nesta linha de acção pretende-se melhorar os seguintes aspectos:

•	 Monitoria da implementação das recomendações;

•	 Tornar os Encontros Técnicos das Unidades como espaços privilegiados de monitoria, 
produzindo informações que auxiliem no processo de tomada de decisões sobre os diversos 
aspectos da vida da Organização;

•	 Retomar a realização regular dos Conselhos de Coordenação Conjunto entre a Sede e as 
Antenas. 

iii) Reforçar as formações em Desenvolvimento Comunitário

As formações em Desenvolvimento Comunitário (DC), que vêm sendo realizadas desde 2001, 
transformaram-se num dos principais espaços de capacitação político-doutrinária e metodológica 
dos quadros e de análise da intervenção social da Organização, revelando, neste último aspecto, 
um enorme potencial para a sistematização de experiências.

Para o período 2018-2022, as formações em DC serão capitalizadas na análise da intervenção 
social da Organização à luz do Plano Estratégico, assumindo o papel de destaque na dinamização 
da aprendizagem organizacional e criação de inovações. Nesta ordem de ideias, os conteúdos 
dos módulos das formações serão definidos em função dos programas de orientação do Plano 
Estratégico, permitindo, assim, a sua apropriação pelos quadros da Organização, aos diferentes 
níveis. Por outro lado, as formações em DC pela sua natureza e importância organizacional deverão 
desempenhar um papel importante na formação de novas lideranças, um desafio crucial para a 
sustentabilidade da organização. 

iv)  Realizar acções de formação específicas

Além das acções de formação em DC, serão realizadas acções específicas em conformidade com os 
conteúdos de trabalho da Organização explicitados nas diferentes componentes dos programas 
de orientação. O objectivo visado com a implementação de tais acções é o de proporcionar aos 
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quadros da Organização aos diferentes níveis oportunidades de aprendizagem para que possam 
enfrentar os desafios relativos à implementação do presente plano.  

v) Analisar regularmente o nível de desenvolvimento organizacional através de 
autodiagnóstico

Os espaços institucionais existentes na Organização permitem desenvolver, com regularidade e a 
necessária profundidade, a análise de aspectos de funcionamento interno. É evidente que esta é uma 
prática constante na vida da Organização desde a sua existência, carecendo, porém, de melhorias 
face às novas exigências que se colocam à nossa intervenção social. O que se pretende com esta linha 
de acção é que este exercício seja feito, nos próximos tempos, de modo mais sistemático, através 
de autodiagnósticos assentes na análise das diferentes variáveis organizacionais. A realização de 
autodiagnósticos terá a periodicidade anual e ocorrerá em cada uma das estruturas dos órgãos 
executivos e de governação, centrando-se na identificação e análise das fraquezas e forças que 
caracterizam os principais processos de gestão organizacional no interior da ADRA.

vi) Promover iniciativas de trocas de experiências com outras organizações da sociedade civil

Esta linha de acção visa proporcionar momentos de aprendizagem a partir de experiências de 
outras OSC, procurando tirar lições que possam contribuir para a introdução de inovações nas 
diferentes dimensões da nossa intervenção social. 

As iniciativas de trocas de experiências serão concretizadas sob diversas formas, destacando-se, 
em particular a participação em eventos, acções de formação, envolvimento em redes temáticas 
e visita a projectos específicos implementados por outras organizações nacionais e estrangeiras. 
Relativamente ao intercâmbio com organizações estrangeiras, serão privilegiados contactos com 
experiências de organizações africanas, particularmente da região da África Austral.     

D. Governação e Vida Associativa

O ambiente de incertezas e insegurança que caracteriza as sociedades contemporâneas desafia 
as organizações a estabelecerem mecanismos de funcionamento que assegurem a sua renovação 
constante. Neste contexto, ‘’as organizações enfrentam um ambiente dinâmico e mutável, exigindo 
adaptações constantes às novas condições’’23. A ADRA, dada a natureza da sua intervenção social, 
precisa de investir em processos organizacionais que garantam a sustentabilidade institucional. 
Para a concretização deste propósito, a Organização tem o desafio de introduzir melhorias nas suas 
práticas de governação, conferindo maior dinamismo à vida associativa.

As linhas de acção que compõem esta componente, conforme se descreve nos próximos parágrafos, 
incidem fundamentalmente na promoção do envolvimento dos membros, num esforço contínuo 
que visa, em última análise, manter a vitalidade institucional da Organização. 

i) Dinamizar o funcionamento de círculos de membros

Os círculos de membros constituem espaços com enorme potencial para a concretização do 
envolvimento dos membros na vida associativa, auxiliando o Conselho Directivo, na sua acção 
governativa24 e reforçando a ideia de que o membro na associação é soberano. O funcionamento 
23 Bonfim, Waneska (2015), Sustentabilidade nas ONGs: da militância política ao desenvolvimento institucional, 1ªEdição, Editora Prismas, Curitiba.
24 De acordo com os Estatutos da ADRA, Os Círculos de Membros têm como objectivo promover a ligação entre os membros, facilitando assim o aumento da dinâmica da 
vida da Associação ao nível local.
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de círculos de membros sempre constituiu uma das principais fragilidades da vida associativa, 
facto que decorre, em grande medida, da limitada disponibilidade da maioria dos associados. No 
período 2012-2016 apenas dois círculos (Benguela e Huambo) mantiveram alguma funcionalidade, 
traduzida, basicamente, na mobilização de membros para as assembleias anuais.

A dinamização do funcionamento de círculos de membros, um dos desafios cruciais da governação 
para o próximo ciclo, deverá ser concretizada através de acções centradas num maior envolvimento 
destas estruturas no acompanhamento às actividades dos órgãos executivos e na articulação com 
o Conselho Directivo, incluindo maior interactividade por Internet. Outro elemento relevante 
neste processo organizacional de dinamização do funcionamento de círculos de membros é 
a capitalização da participação dos associados com disponibilidade, em actividades dos órgãos 
executivos e de intervenção pública aos diferentes níveis de actuação da Organização.  

ii) Promover o engajamento dos membros no acompanhamento das actividades dos órgãos 
executivos

O engajamento dos membros no acompanhamento da acção dos órgãos executivos, particularmente 
da Agência de Desenvolvimento, constitui outro desafio crucial para a governação nos próximos 
cincos anos, apesar das melhorias verificadas nos últimos anos, de que é expressão a participação 
de vários associados em diversas actividades institucionais da Organização, nomeadamente o 
Conselho de Representantes, os Encontros Provinciais e Nacional das Comunidades, o Encontro 
das Mulheres da ADRA, entre outras. 

Para o período 2018-2022, buscaremos engajar os membros no acompanhamento das actividades 
dos órgãos executivos de modo mais sistemático, através da dinamização de grupos temáticos, 
capitalizando a diversidade profissional e ocupacional dos associados.

iii) Aumentar a participação dos membros nas assembleias anuais

A participação regular dos membros nas sessões da Assembleia Geral continua a constituir, 
igualmente, um dos desafios para a governação, na medida em que traduz a expressão máxima da 
vida associativa, enquanto órgão social supremo da Organização. Entre 2012 e 2017, a média geral 
de participação dos membros às assembleias gerais foi de 35,5 presenças, representando 19,66% 
dos 179 inscritos. O aumento da participação dos membros às assembleias anuais exigirá dos órgãos 
sociais, em particular do Conselho Directivo, a adopção de medidas que favoreçam a melhoria 
do fluxo de comunicação com os membros. O engajamento dos membros no acompanhamento 
às actividades dos órgãos executivos será, seguramente uma das medidas que estimulará a sua 
participação nas assembleias anuais. 

iv) Atrair membros para a Associação, particularmente jovens e mulheres

A atracção de mais membros para a associação, particularmente jovens e mulheres, é um dos 
imperativos de sustentabilidade da Organização. Volvidos mais de 25 anos desde a sua criação, a 
ADRA entrou num período de transição que requer a preparação de novas lideranças, capazes de 
manter a vitalidade institucional da Organização. Por outro lado, torna-se cada vez mais importante 
promover o engajamento da mulher na vida associativa da ADRA: de um total de 179 membros 
fundadores e efectivos, a ADRA conta com apenas 49 mulheres, representando 27,37%, sendo a 
média de participação das mesmas às assembleias gerais, ao longo dos últimos cinco anos, de 
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26,13%. Assim, a atracção e o enquadramento de novos membros deve ser vista nesta perspectiva, 
incorporando no seu seio, jovens e mulheres de diferentes segmentos sociais.

v) Atrair voluntários para a Organização

A mobilização de voluntários é um dos recursos valiosos para a concretização da missão da 
Organização. Há um conjunto de membros que, ao longo de vários anos, tem prestado a sua 
colaboração em diversos domínios da actividade da Agência de Desenvolvimento, contribuindo com 
ideias na abordagem de assuntos sobre o trabalho deste órgão executivo, além de representarem 
a Organização em eventos promovidos por outras instituições. Ao longo da implementação do 
presente Plano, procurar-se-á alargar o leque de voluntários para fora do círculo dos membros da 
ADRA, buscando atrair personalidades de diferentes estratos socioprofissionais para que, com os 
seus conhecimentos e prestígio social, possam contribuir para o aumento da visibilidade das causas 
sociais defendidas pela Organização.

vi) Assegurar o funcionamento regular dos órgãos sociais

O funcionamento regular dos órgãos sociais constitui um dos indicadores de desenvolvimento 
organizacional e configura um importante elemento de visibilidade institucional da Organização25. 
Nos últimos anos, manteve-se, de modo geral, o funcionamento dos órgãos sociais, sendo que, 
para o próximo ciclo,os desafios que se colocam são a realização das assembleias anuais até 
ao fim do primeiro trimestre de cada ano, para que a apreciação da actividade da Organização, 
pelos membros, seja feita em tempo oportuno, a transição geracional, e um Conselho Fiscal mais 
dinâmico, interactivo eactuante, no quadro da ampliação do conceito de fiscalização e tendo em 
conta a adequação dos Estatutos da ADRA à sua evolução.

vii) Estudar a viabilidade de desenvolver iniciativas de prestação de serviços

A prestação de serviços é uma das fontes de receita prevista nos Estatutos da ADRA. Ao longo dos 
últimos cinco anos, as actividades realizadas neste domínio geraram fundos equivalentes a 6% do 
orçamento global da Organização26. No âmbito da implementação do presente Plano Estratégico, 
pretende-se maximizar as valências da Organização na área do Desenvolvimento Comunitário, 
estudando a viabilidade de desenvolver iniciativas de prestação de serviços, sem comprometer 
a essência da intervenção social da ADRA. Para o efeito, os projectos de prestação de serviços 
deverão ser desenvolvidos recorrendo fundamentalmente aos especialistas externos, integrando, 
sempre que possível, quadros da Organização.

viii) Promover a sustentabilidade institucional

A sustentabilidade institucional representa um desafio permanente das Organizações da Sociedade 
Civil que buscam influenciar mudanças estruturais na sociedade. Desde a sua fundação, a ADRA 
sempre colocou na agenda do debate interno a busca constante de condições para assegurar a 
sua sustentabilidade, enquanto actor da sociedade civil angolana, desencadeando processos 
organizacionais para a concretização deste desiderato, dos quais se destacam a realização regular 
das assembleias de membros, a formação contínua dos quadros e a planificação estratégica, 
conferindo-lhe capacidade de renovação e manutenção do seu valor social.
25 Constituem órgãos sociais da ADRA, a Assembleia Geral, o Conselho Directivo e o Conselho Fiscal.
26 Entre 2012 e 2016, o orçamento da Organização foi, em média, de USD4.409.269,00 por ano.
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Para o período 2018-2022 afigura-se crucial para a promoção da sustentabilidade, a preservação 
do capital ético construído pela ADRA ao longo da sua existência, tornando-se numa das principais 
Organizações da Sociedade Civil de referência no domínio do Desenvolvimento Comunitário em 
Angola. É este capital ético que permitirá à Organização mobilizar recursos necessários para a 
sustentabilidade institucional. Para tal, a actuação no quadro da governação assentará em cinco 
eixos principais: i) acompanhamento e apoio às acções de gestão organizacional de modo a 
garantir a qualidade da intervenção social; ii) formação de lideranças e quadros que combinem a 
militância cívica com o profissionalismo; iii) fortalecimento das acções de comunicação e visibilidade 
institucional;iv) maior engajamento dos membros na actividade cívica, dando maior expressividade 
ao posicionamento público da Organização e v)rentabilização dos activos da Organização.  

3.4.3. Sistema de Planificação, Monitoria, Avaliação e Sistematização

A adopção e utilização de procedimentos de planificação e monitoria constituiu, desde a criação 
da ADRA, um elemento central, tendo em vista o desenvolvimento de práticas organizativas 
assentes no princípio da ‘’Acção-Reflexão-Acção’’, proporcionando condições para assegurar a sua 
institucionalidade. Com efeito, a consolidação de um Sistema de Planificação, Monitoria, Avaliação 
e Sistematização (SPMAS), numa organização como a ADRA, com uma diversidade de conteúdos 
de trabalho, ‘’exige dedicação, trabalho, reflexão e disposição para aprender’’.27

A implementação de um sistema de monitoria adequado à natureza da intervenção da ADRA 
continua a ser um desafio premente, apesar das melhorias registadas no período 2012-2016, tal como 
referido na secção 3.4.2.3, na descrição da componente de Monitoria, Inovação e Aprendizagem 
Organizacional. No quadro do presente Plano, o nosso propósito será o de tirar maior proveito 
dos espaços institucionais existentes, articulando de modo consistente as acções de planificação, 
monitoria, avaliação e sistematização, inseridas num quadro mais amplo dos processos de gestão 
organizacional. 

A planificação e a monitoria terão como referência principal os indicadores elaborados para 
cada uma das componentes dos programas de orientação, traduzindo as metas concretas 
que se pretendem alcançar com a materialização das linhas de acção. Além dos indicadores, 
foram estabelecidas, por programa, perguntas reflexivas abertas, cujo propósito é o de aferir as 
mudançasqualitativas mais significativas, resultantes da acção da Organização.Nos quadros, a 
seguir indicados, são apresentados os referidos indicadores e perguntas. 
27 Bonfim, Waneska (2015), Sustentabilidade nas ONGs: da militância política ao desenvolvimento institucional, 1ªEdição, Editora Prismas, Curitiba.

27 Bonfim, Waneska (2015), Sustentabilidade nas ONGs: da militância política ao desenvolvimento institucional, 1ªEdição, Editora Prismas, Curitiba.
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tabela 4 – indicadores do Programa de Desenvolvimento Local Sustentável
Componente Indicadores Perguntas reflexivas abertas

Produção 

agropecuária 

e Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

Pelo menos 1100 produtores de 16 dos 25 municípios abrangidos 

pela intervenção da ADRA introduzem nos seus sistemas de 

produção práticas sustentáveis (sistemas agroflorestais, sistemas 

agro-silvo-pastoris e práticas de conservação de solos)

i)Até que ponto o trabalho da ADRA 

está a contribuir para o reforço da 

capacidade económica das famílias? 

Quais são os avanços que se 

registam na melhoria das condições 

de segurança alimentar e nutricional 

e do nível de vida das famílias?

ii)Como é que o trabalho da ADRA 

está a contribuir para a promoção de 

boas práticas ambientais? Quais são 

as evidências?

iii)Em que medida a intervenção da 

ADRA está a potenciar os actores 

locais, visando a sua contribuição 

para o desenvolvimento local?

iv)Como é que o nosso trabalho está 

a influenciar as práticas de gestão 

nas organizações locais (prestação 

de contas, relações de poder, 

género…)  

7500 beneficiários da acção da ADRA em 16 dos 25 municípios 

abrangidos pela sua intervenção, têm acesso aos recursos 

produtivos, maior integração nos circuitos de comercialização 

e desenvolvimento de cadeias de valor, fortalecem as suas 

actividadesagropecuárias e não agrícolas, garantindo a sua 

segurança alimentar e nutricional 

Ambiente e 

Mitigação dos 

Efeitos das 

Alterações 

Climáticas 

Em 16 dos 25 municípios abrangidos pela intervenção da ADRA 

desenvolvem-se iniciativas e projectos específicos na linha do 

ambiente 

Em 11 dos 25 municípios abrangidos pela intervenção da ADRA, 

são desenvolvidas experiências de mitigação dos efeitos das 

alterações climáticas nos domínios da produção agropecuária e 

acesso à água.

Saneamento 

Básico e Saúde 

Pública

Em 16 dos 25 municípios abrangidos pela intervenção da ADRA, 

são dinamizadas acções que envolvem as comunidades na melhoria 

do saneamento básico 

Pelo menos em 13 dos 25 municípios abrangidos pela sua 

intervenção, a ADRA proporciona acesso à informação sobre HIV/

SIDA e saúde materno-infantil às comunidades

Poder Local 28 organizações de produtores (associações e cooperativas) 

apoiadas pela ADRA em 16 dos 25 municípios abrangidos pela 

sua intervenção, estruturam serviços que contribuem para 

o desenvolvimento das respectivas comunidades (crédito, 

comercialização, mecanização, assistência técnica e transformação 

de produtos agropecuários)

Nos 25 municípios abrangidos pela intervenção da ADRA, 

as organizações locais da sociedade civil fortalecem os seus 

mecanismos de articulação (Fóruns, Núcleos, Uniões, Encontro 

das Comunidades Conferências Municipais da Sociedade Civil), 

dinamizando espaços de cidadania a nível local. 

Em 16 dos 25 municípios abrangidos pela intervenção da ADRA, 

as organizações locais da sociedade civil interagem com as 

Administrações e/ou Autarquias Locais e participam na concepção, 

implementação e avaliação dos planos de desenvolvimento local e 

outras iniciativas dos municípios  
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Componente Indicadores Perguntas reflexivas abertas

Participação 

Cívica

Nos 25 municípios abrangidos pela intervenção da ADRA, os actores 

locais (associações, cooperativas, núcleos, fóruns e uniões) têm acesso 

à legislação angolana e convenções internacionais, participam nos 

processos de formulação de leis e monitoram a sua implementação

i)Em que medida a interven- ção 

da ADRA tem contribuído para o 

reforço da cidadania? ii)Até que 

ponto as accções desenvolvidas 

respondem as preocupações 

dos jovens? iii)Até que ponto 

as acções desenvolvidas 

respondem as preocupações das 

mulheres? iv)Em que medida a 

inter- venção da ADRA está a in- 

fluenciar as políticas públi- cas? 

Que outras influências a ADRA 

está a exercer na socie- dade 

angolana?

Nos 25 municípios abrangidos pela intervenção da ADRA, dinamizam-se 

acções de educação cívica e eleitoral e espaços de debate sobre temas de 

interesse público com engajamento dos actores locais

Juventude, 

Direitos e 

Oportunidades

Nos 25 municípios abrangidos pela intervenção da ADRA, dinamizam-se 

grupos, associações e outras formas organizativas liderados por jovens.

Em cada província onde a ADRA intervém, são apoiados anualmente 5 

estudantes na realização de estágios, no âmbito dos trabalhos de fim de

curso.
Direitos das 

Mulheres

Em 16 dos 25 municípios onde a ADRA intervém, as mulheres têm 

maior acesso à informação e desenvolvem iniciativas económicas e 

organizativas, fortalecendo a capacidade de defesa dos seus direitos

Em 16  dos  25  municípios  abrangidos  pela  intervenção  da  ADRA,  

a percentagem de mulheres que ocupam postos de liderança nas 

organizações locais aumenta de 24 para 40%

Em 16 dos 25 municípios onde a ADRA intervém, as mulheres em 

situação de conflito (violência doméstica, violência de género, herança) 

são apoiadas na defesa dos seus direitos

Direito à Terra Em 16 dos 25 municípios onde a ADRA intervém, as comunidades em 

situação de insegurança fundiária são apoiadas na defesa dos seus 

direitos

A ADRA realiza anualmente dois ciclos de debates a nível local 

(municipal e provincial) e um a nível nacional sobre a problemática da 

terra.
Informação, 

Comunicação e 

Documentação

As publicações da ADRA estão disponíveis e acessíveis a outros actores 

sociais

As causas defendidas pela organização e a sua acção têm maior visibilidade 

social nos diferentes espaços de debate (conferências, workshops, redes 

sociais, rádios, televisão e etc.).

Anualmente, todas as estruturas da ADRA têm o acervo bibliográfico 

organizado, actualizado, conservado e acessível para todos.

Em cada ano são realizados e disseminados, pelo menos, 1 estudo e 2 

sistematizações de experiências da ADRA.

Influência 

nas Políticas 

Públicas

A ADRA, articulada com outros actores da sociedade civil, analisa e 

apresenta anualmente um posicionamento público sobre o OGE

Em cada ano, a ADRA monitora pelo menos dois programas públicos na

óptica dos direitos humanos e intermedeia o acesso a serviços e 

direitos a nível local.

tabela 5 – indicadores do Programa de cidadania e advocacia Social
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tabela 6 – indicadores do Programa de Desenvolvimento Organizacional
Componente Indicadores Perguntas reflexivas abertas

Gestão e 

Desenvolvimento 

do Pessoal

Elevados os níveis de motivação, satisfação, 

compromisso e desempenho profissional do pessoal.

i)A Organização possui um quadro de pes-

soal a dimensão e desafios do Plano Estra-

tégico (perfil, quantidade, disponibilidade...)?

ii)Em que medida se encontram salvaguar-

dados os interesses da Organização versus 

trabalhador no processo de gestão e desen-

volvimento do pessoal?

iii)Estamos a conseguir mobilizar recursos 

para a concretização dos objectivos estraté-

gicos da Organização?

iv)Quais são as mudanças mais significativas 

que estão sendo produzidas no quadro do 

objectivo do Programa de Desenvolvimento 

Organizacional?

v)Em que medida o sistema de monitoria 

está a contribuir para o alcance dos objecti-

vos do Plano Estratégico?

vi)Como conciliar a intervenção cívica, a 

implementação de projectos de terreno e a 

prestação de serviços de consultoria?

vii)Que tempo estamos a dedicar ao exercí-

cio de elaboração dos projectos? A qualidade 

dos projectosreflecte os propósitos do Plano 

Estratégico?

viii)Estão a ser feitos os ajustes necessários 

à estrutura da Organização para atender os 

desafios decorrentes da implementação do 

Plano Estratégico? 

ix)Até que ponto o modelo de funcionamento 

da Organização influência na permanência de 

membros jovens?

Pelo menos 50% dos postos de chefia são ocupados 

por mulheres e existem na Organização políticas que 

atendem as necessidades específicas de homens e 

mulheres.

Gestão Financeira, 

Administrativa e de 

Património

Assegurada a diversidade de fontes de financiamento 

externo e fortalecida a capacidade de captação de 

recursos locais e prestação de serviços

A gestão administrativa é feita com base nos 

procedimentos e regras de administração moderna 

adaptados pela ADRA.

Assegurada a gestão integral do património (legalização, 

manutenção e rentabilização).

Monitoria, 

Aprendizagem 

Organizacional e 

Inovação 

O sistema de monitoria e avaliação fornece informações 

que permitem medir o grau de execução do Plano 

Estratégico.

Os espaços institucionais (Conselhos de Gestão, 

Conselho de Representantes, Conselhos de 

Coordenação, Conselhos de Coordenação Conjunto, 

Encontros Técnicos de Unidades e de Mulheres da 

ADRA) funcionam com regularidade, permitindo a 

aprendizagem organizacional e uma gestão participativa.

Governação e Vida 

Associativa 

Estão constituídos e a funcionar com regularidade 

círculos provinciais de membros, integrando jovens 

e mulheres que acompanham e apoiam as acções da 

Organização 

O funcionamento regular dos órgãos sociais, traduzido 

na realização das assembleias e no aumento da 

participação dos membros na vida associativa contribui 

para a sustentabilidade institucional da Organização

Além destes quadros, foi elaborado um outro que detalha os elementos principais para a monitoria 
dos indicadores, nomeadamente os tipos de informação recolher, as fontes e os meios de verificação 
e a estrutura responsável pelo processo de recolha e registo da informação.  

Globalmente, o sistema de monitoria comportará os seguintes instrumentos:  

•	 Os Planos de Acção Operativos (PAO) das Antenas e das Equipas Municipais, através dos 
quais serão estabelecidas as metas anuais em conformidade com os indicadores globais;

•	 O Plano de Acção Indicativo (PAI) que permitirá definir as principais actividades a nível da 
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Organização ao longo de cada ano e aferir o grau de alcance dos indicadores globais;

•	 Os Planos de Monitoria de indicadores, fundamentais para a organização e realização de 
actividades de recolha de informação;

•	 Os Planos de Comunicação e Visibilidade;

•	 O calendário anual dos principais encontros institucionais;

•	 Os planos previsionais anuais, a serem elaborados com base nos projectos que tenham 
financiamento assegurado.

A actividade de monitoria, em particular, será estruturada em conformidade com as componentes 
básicas que o conformam, designadamente: 

a) A observação do curso da intervenção aos diferentes níveis, dos resultados e do impacto 
das actividades dos projectos, do uso dos recursos materiais e financeiros e dos factos/
acontecimentos que ocorrem a nível local, nacional e internacional (monitoria de contexto). As 
principais actividades de observação consistirão na realização de visitas de terreno, inquéritos, 
entrevistas, estudos de caso, diagnósticos e elaboração de linhas de base, de acordo com a 
especificidade dos indicadores do plano e da natureza dos projectos. A monitoria de contexto, 
uma prática já consolidada na nossa cultura organizacional, assumirá um papel de relevo 
na identificação de tendências e cenários e na melhoria do nível de conhecimento sobre o 
ambiente político, social e económico do país e do mundo;

b) O registo da intervenção global da Organização, produzindo e apresentando os relatórios de 
actividades e de contas, dentro de prazos que permitam alimentar adequadamente o processo 
de tomada de decisões. O registo comportará ainda a elaboração de relatórios específicos 
de actividades de monitoria, memorandos, actas e comunicados dos principais encontros 
institucionais e de outros documentos de sistematização da informação;

c) A análise, reflexão crítica e aprendizagem, através da realização de balanços semestrais e anuais 
dos PAO e do PAI, prevendo-se ainda a realização de encontros técnicos das Unidades e do 
encontro anual alargado de monitoria.

No que toca à avaliação, esta terá como suporte principal as informações produzidas no decurso 
do processo de monitoria, centrando-se na análise crítica do grau de alcance dos objectivos 
estratégicos, tendo como base a evolução da concretização das metas e dos indicadores globais. A 
avaliação será operacionalizada em duas modalidades:

•	 Avaliações internas - a serem realizadas anualmente nos momentos de balanço dos PAO e 
do PAI, sendo que no fim do segundo ano deverá ocorrer uma avaliação interna global do 
plano;

•	 Avaliações externas - uma intermédia no início do terceiro ano, destinada a proceder 
revisões e propor possíveis ajustamentos e outra final com o objectivo de medir o impacto 
do Plano e analisar a sustentabilidade da Organização. Serão, ainda, realizadas avaliações 
de projectos específicos, cujos resultados contribuirão, igualmente, para aferir o grau de 
concretização dos objectivos do Plano.      
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A sistematização encerra o ciclo do SPMAS e será sustentada pelo exercício de registo e análise 
crítica das experiências geradas pela nossa intervenção social, fundamentais para subsidiar as 
acções de advocacia social, além de fortalecer a capacidade de aprendizagem da Organização e 
permitir a teorização da sua prática. Neste sentido, as formações em DC assumirão um papel de 
relevo na sistematização de experiências das acções, projectos e processos a serem desenvolvidos 
ao longo da implementação do Plano.

Por fim, sublinhar que, em resumo, o SPMAS, aqui conceptualizado, tem triplo papel: i) controlo 
sobre o andamento do plano, ii) suporte ao processo de tomada de decisões e iii) dinamização de 
espaços de reflexão crítica e aprendizagem organizacional.

4. GOVERNAÇÃO E GESTÃO

A ADRA é uma associação e, mais do que isso, um instrumento de transformação da sociedade 
concretizada através dos seus órgãos executivos ou autónomos. 

4.1. Estruturas de governação

A estrutura de governação e gestão da ADRA é composta pelos órgãos sociais que são a Assembleia-
Geral, o Con selho Directivo e o Conselho Fiscal. Estas instâncias orientam os órgãos executivos 
(OE) formados pela Agência de Desenvolvimento e a PROMODES – Projecto de sustentabilidade da 
ADRA.

A governação da ADRA será feita com base nos seguintes princípios e linhas de trabalho: (i) 
desenvolvimento e con solidação de uma cultura de construção do pensamento estratégico em 
função da evolução de factores internos e externos; (ii) estímulo à prestação de contas tanto interna 
e quanto externa à Organização; (iii) adequação dos actuais estatutos da Organização ao contexto 
de evolução da ADRA1 e estímulo ao surgi mento de iniciativas de outros órgãos executivos; (iv) 
obtenção do estatuto de Utilidade Pública; (v) estruturação dos mecanismos de sustentabilidade 
financeira; (vi) Aprimoramento da governação electrónica; ; (vii) ampliação do conceito de 
fiscalização do Conselho Fiscal; (viii) re-dinamização dos círculos de membros; (ix) melhoria na 
participação dos associados na vida da Or ganização; (x)recrutamento de mais membros.

4.2. Órgãos executivos

Os órgãos executivos são a Agência de Desenvolvimento (AD) e a PROMODES. 

A. A Agência de Desenvolvimento
É um órgão autónomo, de aprendizagem, encarregue pela gestão organizativa e pela implementação 
das políticas, decisões e recomendações dos órgãos sociais visando a utilização com eficiência dos 
recursos disponíveis por forma a maximizar os benefícios resultantes para a colectividade e o 
1 A evolução da prática e do pensamento, dentro da organização, leva a que, com alguma regularidade, sejam revisitados os postulados plasmados nos diferentes 
instrumentos, não só de gestão, como de governação.
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alcance da missão e dos objectivos definidos no Plano Estratégico da ADRA. Tem na sua estrutura, 
o Conselho de Gestão, Directores Geral e Adjunto, as Unidades de Apoio e as Antenas, estas últimas 
com a sua própria estrutura.

a) Conselho de Gestão 

O Conselho de Gestão é um espaço deliberativo da AD (Agência de Desenvolvimento) responsável 
pela orientação e pela concertação ao nível estratégico entre as várias estruturas da AD. Tem 
por função abordar as questões de funcionamento interno e manter a coerência e consistência 
estrutural e programática em conformi dade com as políticas, decisões e recomendações do 
Conselho Directivo e de outros espaços de tomada de decisões, com vista a uma actuação mais 
responsável, visível e transparente. 

b) Director Geral e Director Geral Adjunto 

O Director Geral é responsável perante o Conselho Directivo e representa a ADRA-AD no país e 
no estrangeiro. Tem a responsabilidade de administrar os recursos disponíveis na Organização 
bem como liderar processos que levem ao alcance dos objectivos traçados no Plano Estratégico. O 
Director Geral Adjunto exerce as mesmas funções que o Director Geral, apenas com a particularidade 
de o fazer por delegação do primeiro. 

c) Unidades 

São órgãos da Sede responsáveis pelo cumprimento e implementação da Missão e das políticas da 
ADRA, no seu âmbito específico, competindo-lhes propor as linhas de política da AD, especialmente 
no domínio da sua intervenção, acompanhar e apoiar as actividades e o funcionamento das Antenas 
nos seus domínios específicos. As unidades são, nomeadamente, as seguintes:

 i. Unidade de Projectos e Desenvolvimento (UPD) 

A UPD é uma estrutura de apoio às Antenas e à DirecçãoGeral no que diz res peito à intervenção 
global da AD no terreno. As suas atribuições gerais estão relacionadas com a monitoria global 
da actividade, dos processos e a dinamização da aprendizagemorganizacional no quadro da 
intervenção social, bem como a identificação e formulação de projectos.

 ii. Unidade de Advocacia Social e Comunicação (UASC)

A UASC é uma estrutura com a finalidade de assumir a responsabilidade das tarefas de advocacia 
social, estudos, pesquisa, sistematização de experiências e comunicação. 

 iii. Unidade de Gestão Financeira e Administração

É a estrutura da AD responsável pelas finanças, as pessoas e gestão administrativa. Mas especificamente 
a orçamentação, elaboração de balancetes, contactos com os bancos, contabilidade, tesouraria e 
administração financeira, desenvolvimento do pessoal, bem como da administração da Sede.
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B) Antenas

As antenas são estruturas da ADRA ao nível regional, provincial ou local que, por incumbência do 
Director Geral, se responsabilizam, especificamente, pela implementação da estratégia da ADRA, 
ao seu nível territorial. Têm como responsável o Director da Antena, contando com uma estrutura 
composta por uma área de apoio aos projectos, um núcleo de gestão que realiza as tarefas 
administrativas e de tesouraria e contabilidade, bem como as equipas municipais, responsáveis 
pela implementação de projectos junto dos benefi ciários.

C. A PROMODES

A PROMODES, criada para dar suporte à sustentabilidade da ADRA, desenvolveu-se procurando 
contribuir para o autofinanciamento de projetos e para a ampliação e o alargamento de um 
sector privado com ética e paradigma de desenvolvimento sustentável. Durante este ciclo, a 
PROMODES será sujeita a um processo de reestruturação, no sentido de responder ao contexto e 
as oportunidades de acção no meio rural. 
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anexo 1- abrangência territorial

Província Municípios Comunas

Benguela Benguela Zona F

Baía Farta Dombe Grande

Cubal Sede

Capupa

Ganda Chicuma

Casseque

Ebanga

Cunene Cahama Cahama

Ombandja Humbe

Naulila

Xangongo

Cuanza Sul Mussende Kienha

Huambo Caála Calenga

Catata

Cuima

Sede

Bailundo Hengue

Luvemba

Sede

Huambo Sede 

Longonjo Catabola

Chilata

Lépi

Sede

ANEXOS
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Huíla Cacula Chiquaqueia

Chituto

Chituto

Sede

Viti Vivali 

Caluquembe Calepi

Ngola

Sandula

Humpata Caholo

Neves

Palanca

Sede

Gambos Chiange (Sede)

Chibemba

Lubango

Luanda Cacuaco

Kilamba Kiaxi

Viana

Malanje Cacuso Lombe

Cangandala Sede

Calandula Cuale

Kota

Sede

Malanje Sede

Kiwaba Nzoji Mufuma

Sede

Quela Sede

Xandel
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anexo 2 – tabela detalhada dos envolvidos na acção ao nível municipal

Província Município Beneficiários directos Beneficiários indirectos 

(famílias)Homens Mulheres Total

Cunene Cahama 97 98 195 4.832

Ombandja 205 523 728 6.565

Subtotal 302 621 923 11.397

Cuanza Sul Mussende 68 42 110 -

Subtotal 68 42 110 -

Benguela Baía Farta 70 69 139 3.953

Cubal 729 709 1438 6.708

Ganda 1500 932 2432 2.301

Subtotal 2299 1710 4009 12.962

Huambo Bailundo 407 390 797 8.690

Caála 485 139 624 4.442

Longonjo 535 338 873 1.365

Subtotal 1.427 867 2.294 14.497

Huíla Cacula 1.128 1.459 2.587 30.037

Caluquembe 1.383 1.132 2.515 20.653

Gambos 403 560 963 2.779

Humpata 165 275 440 3.600

Subtotal 3.079 3.426 6.505 57.069

Luanda 1.745 2.535 4.270 37.333

Subtotal 1.745 2.535 4.270 37.333

Malanje Cacuso 130 193 323 1.550

Cangandala 147 167 314 410

Calandula 510 544 1.054 1.856

Kiwaba Nzogi 107 266 373 496

Quela 226 249 475 1.613

Sutotal 1.120 1.419 2.539 5.925

Total Geral 10.040 10.620 20.660 139.183
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anexo 4 – tabela detalhada dos envolvidos institucionais por município

Província Município Organizações de produtores agrícolas familiares Outras 

organizações 

da Sociedade 

Civil

Total

Associações Cooperativas Outras Total

Benguela Baía Farta - 2 - 2 2 4

Cubal 16 3 - 19 1 20

Ganda 32 5 - 37 - 37

Subtotal 48 10 - 58 3 61

Cunene Cahama 2 - - 2 - 2

Ombandja 12 1 13 - 13

Subtotal 14 1 - 15 - 15

Cuanza Sul Mussende - - - - - -

Huambo Bailundo 18 4 1 23 4 27

Caála 12 6 1 19 4 23

Longonjo 16 2 1 19 3 22

Subtotal 46 12 3 61 11 72

Huíla Cacula 22 2 - 24 1 25

Caluquembe 23 4 3 30 - 30

Gambos 4 - - 4 3 7

Humpata 11 1 - 12 - 12

Subtotal 60 7 3 70 4 74

Luanda - - - - 12 12

Subtotal - - - - 12 12

Malanje Cacuso 13 - - 13 3 16

Cangandala 3 1 - 4 1 5

Calandula 15 15 6 21

Malanje - - - - 10 10

Kiwaba Nzoji 10 - 1 11 2 13

Quela 10 1 1 12 6 18

Subtotal 51 2 2 55 28 83

Total Geral 219 32 8 259 58 317
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