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Acção para o Desenvolvimento Rural e Ambiente 

XX Encontro Nacional das Comunidades 

Comunicado Final 

Realizou-se nos dias 23 e 24 de Outubro de 2019, no Centro de Formação 

Profissional de Cacuso, em Malanje, o XX Encontro Nacional das Comunidades sob o 

lema: “Reforçando a participação das comunidades, rumo ao desenvolvimento local”. 

Participaram representantes de comunidades das províncias do Bengo, Benguela, Cunene, 

Huambo, Huíla, Kwanza Norte, Luanda, Lunda-Norte, Lunda-Sul, Malanje, Moxico, 

Uíge e Zaire, assim como de departamentos ministeriais, da Assembleia Nacional, do 

Governo Provincial de Malanje, das administrações municipais do Bailundo, da Caála, 

de Cacuso, de Kiwaba Nzoji, Quela, Kalandula, Kangandala, Malanje Sede, dos Gambos, 

da Cacula, do Cubal, da administração comunal do Dombe Grande e de Organizações da 

Sociedade Civil, num total de 205 participantes, sendo 54 mulheres.  

O Encontro discutiu os seguintes temas:  

• Informe sobre os Encontros Provinciais;  

• Balanço das Recomendações do Encontro Anual de 2018;  

• Apresentação de Experiências de Desenvolvimento Local;  

• Um Olhar sobre a Implementação dos Programas Públicos de Apoio ao 

Desenvolvimento Local Sustentável. 

 

Após a discussão dos assuntos tratados, os participantes chegaram às seguintes 

conclusões e recomendações:    

Sobre o Informe dos Encontros Municipais e Provinciais das Comunidades 

• Os participantes tomaram conhecimento sobre a realização de 14 encontros 

municipais e 4 provinciais. Os mesmos encontros tiveram a participação de 1.579 

pessoas, das quais 602 mulheres, o que corresponde a 38%.  Deste modo, 

recomendou-se que nos próximos encontros se aumente a participação das 

mulheres;    
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• Constatou-se também que há pouca informação nas comunidades rurais sobre o 

PAC (Programa de Apoio ao Crédito) e o IVA (Imposto sobre o Valor 

Acrescentado), pelo que é necessário esclarecer as comunidades sobre tais 

programas, por meio de uma linguagem mais simples para os camponeses.  

Sobre o Balanço das Recomendações do XIX Encontro Nacional das Comunidades, 

foram feitas as seguintes conclusões e recomendações: 

Das recomendações saídas do XIX Encontro Nacional das Comunidades, 

constatou-se que houve alguns avanços na sua implementação tais como: A admissão de 

novos professores, enfermeiros e médicos, a realização de trocas de experiências sobre 

caixas comunitárias, a facilitação no tratamento de documentos de identidade em algumas 

comunidades. Mas a situação das estradas terciárias e secundárias, legalização de terras 

comunitárias, o número reduzido de técnicos e meios de trabalho para assistência aos 

produtores agrícolas, assim como a distribuição dos insumos agrícolas a tempo, 

continuam a preocupar as comunidades, por isso, merecem maior atenção do Executivo. 

• Para fazer face as dificuldades no acesso as sementes, recomendou-se as 

associações e cooperativas com o apoio da ADRA, EDAs e outros parceiros a 

criação de bancos de sementes; 

 

• A melhoria na prestação dos serviços públicos (saúde, educação, justiça e direitos 

humanos e agricultura) passa também pela criação de condições de trabalho e 

capacitação dos quadros das instituições do Estado para dar resposta às 

dificuldades sentidas pelas comunidades, sobretudo as do meio rural. 

Relativamente à apresentação de experiências sobre desenvolvimento local 

sustentável  

Foram partilhadas experiências sobre: i) Caixas Comunitárias; ii) Diminuição dos 

Efeitos da Seca no Sul de Angola; iii) Assistência materna; iv) Acesso à educação 

primária nas zonas rurais.  

As experiências sobre as caixas comunitárias, desenvolvidas pela ADRA e pelo 

IDA no município do Longonjo, mostram que são formas que podem ajudar os 

camponeses e agricultores a conseguirem dinheiro para a compra de meios de produção, 

como os adubos e as sementes e realização de pequenos negócios; 

A implementação da experiência de construção de cisternas para o aproveitamento 

das águas da chuva em curso no município dos Gambos é outra importante forma de 

reduzir os problemas da seca de modo mais sustentável. Além das experiências 

apresentadas pela comunidade da Tunda I, do município dos Gambos, estão a ser 

desenvolvidas outras acções pelo governo local e organizações não governamentais de 

modo a reduzir os efeitos das alterações climáticas; 

A experiência do acesso à educação primária na aldeia do Zonga, comuna do 

Kuale (Kalandula), constitui uma medida que ajuda a resolver o problema das crianças 

fora do sistema de ensino nas zonas rurais.  

Da mesma forma, a experiência das parteiras tradicionais na Chicuma (Ganda), 

ajuda a diminuir a fraca assistência médica às mulheres grávidas nas áreas rurais, 
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principalmente aquelas mais distantes. Esta experiência mostra que as parteiras 

tradicionais são importantes para a vida das comunidades e por isso precisam de maior 

atenção do Governo.  

Recomendações: 

• Recomenda-se a ADRA e ao IDA a trabalharem em conjunto para a melhor 

implementação da experiência de caixas comunitárias; 

 

•  A ADRA deverá continuar a apoiar as trocas de experiências entre as associações 

e cooperativas sobre as caixas comunitárias;  

 

• As associações e cooperativas que já têm caixas comunitárias a funcionar devem 

apoiar as outras; 

 

• Recomenda-se que nos municípios onde há problema da seca as administrações 

coloquem nos seus planos a construção de cisternas; 

 

• Que o Governo aumente o apoio no trabalho das parteiras tradicionais, dada a sua 

importância na assistência às mulheres grávidas; 

 

• Recomenda-se às administrações municipais a apoiarem as iniciativas de 

professores voluntários; 

 

• Recomenda-se, igualmente que a ADRA continue a apoiar os líderes comunitários 

no diálogo com as administrações municipais para que se melhorem as condições 

de trabalho dos professores que actuam em zonas rurais mais distantes. 

Sobre a Implementação dos Programas Públicos de Apoio ao Desenvolvimento 

Local Sustentável 

 

Neste ponto, os participantes foram informados sobre o Programa de Apoio ao 

Crédito (PAC), Projecto para a Implementação das Caixas Comunitárias, Plano Integrado 

de Desenvolvimento Local e Combate a Pobreza, Programa de Melhoria da Assistência 

Materno-infantil e Nutrição, tendo chegado as seguintes conclusões e recomendações: 

Os agricultores podem ter acesso ao PAC se estiverem organizados em 

associações e cooperativas. Mas, coloca-se o problema dos documentos que se exigem 

que pode criar dificuldades as associações e cooperativas; 

O Projecto Piloto para a Implementação das Caixas Comunitárias constitui uma 

grande oportunidade para os produtores familiares organizados em associações e 

cooperativas criarem fundos para desenvolver as suas actividades, já que têm dificuldades 

de conseguir o crédito através dos bancos. Por outro lado, as caixas comunitárias podem 

diminuir a dependência dos agricultores no apoio de outras instituições como o IDA e as 

Organizações da Sociedade Civil. 

Sobre o Plano Integrado de Desenvolvimento Local e Combate a Pobreza, 

constata-se que as administrações continuam a ter dificuldades para a implementação dos 
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projectos, já que os fundos chegam com algum atraso, além disso os fundos que as 

administrações recebem não chegam para atender as preocupações das comunidades.  

Em relação ao Programa de Melhoria da Assistência Materno-infantil e Nutrição 

constatou-se que nas zonas rurais há ainda muitas dificuldades no acesso aos serviços de 

saúde, principalmente de assistência à mulher grávida. 

Recomendações: 

• Recomenda-se que o Governo reveja as formas de as associações e cooperativas 

beneficiarem do crédito através do PAC;  

• Que as associações e cooperativas que estão a ser apoiadas na criação de caixas 

comunitárias se preocupem em gerir bem os fundos para permitir o seu 

crescimento;  

• Que o Governo encontre formas de financiar o funcionamento do projecto das 

caixas comunitárias; 

• Recomenda-se o aumento das experiências de caixas comunitárias em outras áreas 

do país por via dos intercâmbios entre associações e cooperativas de camponeses; 

• A ADRA, as EDAs e o INAPEM devem apoiar as associações e cooperativas 

agrícolas no tratamento de documentos para o acesso ao PAC; 

• Apela-se ao Executivo que o FADA funcione para dar respostas concretas aos 

problemas sentidos pelas comunidades; 

• Envolver as comunidades na implementação dos programas, priorizando as suas 

preocupações; 

• Apela-se a um maior esforço por parte do Governo para evitar atrasos na 

atribuição de fundos às administrações municipais; 

• Apesar dos esforços do Executivo, apelamos que os serviços de saúde estejam 

cada vez mais próximos das comunidades. 

 

Os participantes agradecem o apoio dado pela administração municipal de Cacuso, o 

Governo provincial de Malanje e os órgãos de comunicação social na realização deste 

vigésimo Encontro Nacional das Comunidades. 

Cacuso, 24 de Outubro de 2019. 

  

 


