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Notas e Agradecimentos 

A advocacia social baseada em evidências é um recurso técnico muito usado por pessoas 

e instituições interessadas em influenciar tomadas de decisão sobre questões políticas, 

económicas, sociais e culturais. Diz-se que “contra factos, não há argumentos”, sobretudo 

quando os factos são objectivamente verificáveis. Este foi o espírito que motivou a realização 

do estudo, inserido no Projecto Capacitar, que visa contribuir para uma maior participação e 

concertação das organizações da sociedade civil no processo orçamental em Angola, através 

da promoção de acções de capacitação, produção e difusão de informação e conhecimentos, 

bem como encontros com fazedores de opinião pública e tomadores de decisão de políticas.

O estudo apresenta a situação social das famílias rurais e urbanas no que se refere ao acesso 

à alimentação na província de Malanje, a partir da realidade social de quatro municípios locais, 

designadamente, Calandula, Kiwaba Nzoji, Malanje e Quela. Obviamente, não se pretende referir 

que a situação social destes quatro municípios é igual à dos restantes que compõem a província 

de Malanje, muito menos dos outros municípios do país, mas a publicação ajuda a compreender 

a situação do acesso à alimentação nas zonas rurais e urbanas uma vez que se está na presença 

de um estudo-caso.

Um aspecto particular deste estudo, distinguindo-o de outros que analisam a questão do 

acesso à alimentação em Angola, é o facto de privilegiar o meio rural, pois dos quatro municípios 

abrangidos, apenas o município de Malanje apresenta características urbanas. 

Outro aspecto particular que pode suscitar debate e servir de análise futura é a constatação 

de que mais de 70% das famílias que habitam nos municípios com características puramente 

rurais têm acesso a três refeições diárias. Isso não acontece com as famílias que vivem no 

meio urbano de Malanje, porque 50% do total de pessoas inquiridas (121), referiram que fazem 

apenas duas refeições diárias e com muita sorte. Destas duas refeições, destaca-se o almoço 

e o jantar, o que significa que muitas famílias não têm o pequeno-almoço. O acesso à terra 

para fins agrícolas continua a constituir a principal fonte de receita das famílias que vivem no 

meio rural, enquanto a maior parte das famílias do meio urbano depende do salário mensal cujo 

poder de compra é cada vez mais baixo devido à elevada taxa de inflação, à pobreza e outros 

problemas económicos. Desde 2014 que a inflação oficial ultrapassa os 20%.
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Espera-se que os resultados deste estudo sejam úteis para académicos e para as pessoas ou 

instituições que trabalham na vertente de políticas públicas. Igualmente, espera-se que os 

resultados possam servir de reflexão sobre a necessidade de alocar e utilizar com eficiência e 

eficácia os recursos públicos para sectores sociais considerados fundamentais. 

Carlos Cambuta

Director Geral da ADRA
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RESUMO EXECUTIVO

O aumento da população mundial verifica-se especialmente no continente africano. A região 

ainda não chega aos mil milhões de habitantes mas deve atingir os 1,4 mil milhões em 2030 e 

2,1 mil milhões em 2050, segundo as Nações Unidas. Isto significa que, nessa altura, cerca de 

1 em cada 5 pessoas no mundo viverá em África. Com o aumento populacional e o crescimento 

económico, a procura de alimentos deverá triplicar no continente africano até 2050. A 

insegurança alimentar e nutricional é simultaneamente uma causa e um efeito da pobreza. Os 

modelos insustentáveis de produção de alimentos, os desequilíbrios na distribuição e acesso à 

terra e aos meios de produção, a degradação ambiental, a escassez de recursos e as alterações 

climáticas, o desperdício alimentar e os padrões de consumo não sustentáveis estão entre a 

multiplicidade de factores que afectam as perspectivas de desenvolvimento. 

O presente estudo foi realizado entre os dias 2 e 6 de Março de 2020, nos municípios de 

Calandula, Kiwaba Nzoji, Malanje e Quela, na província de Malanje. O objectivo é produzir um 

relatório com evidências sobre o acesso da população residente nas zonas de intervenção 

da ADRA à alimentação e o contributo da organização na promoção da segurança alimentar 

e nutricional. Espera-se que o estudo promova a influência de políticas sociais voltadas ao 

combate à desnutrição aguda e à garantia da protecção alimentar. Investir na agricultura 

familiar, nomeadamente na facilitação do acesso ao crédito, insumos agrícolas, formação e 

assistência técnica e na produção agrícola familiar virada para o mercado, permitirá que no curto 

e médio prazos tenhamos uma população mais saudável e capaz de responder aos desafios que 

o país propõe. Por outro lado, o acesso permanente e fiável a alimentação adequada, segura, 

diversificada, saudável e nutritiva é um factor preponderante para o desenvolvimento humano, 

nomeadamente para a educação e para a saúde das pessoas, bem como para o desenvolvimento 

sustentável.

Angola é signatária de vários tratados internacionais e também não se isenta desta preocupação, 

considerando a situação económica precária marcada por um período longo de guerra, 

catástrofes naturais (seca no sul de Angola), baixa utilização de tecnologias produtivas, rápido 

aumento da densidade populacional acompanhado de um êxodo rural quase descontrolado e 

consequente aumento das assimetrias entre o meio rural e urbano. O quadro é agravado por um 

índice elevado de analfabetismo.
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Malanje tem grande potencial para o desenvolvimento de uma agricultura moderna e 

competitiva. Mas este potencial ainda não pode ser desenvolvido devido a um elevado número 

de constrangimentos que vão desde a disponibilidade de recursos financeiros, pouco pessoal 

qualificado, entre outros. A pesquisa realizada permitiu saber que nos municípios de Calandula, 

Kiwaba Nzoji e Quela, a população tem acesso à alimentação através da produção própria. No 

município sede as pessoas adquirem os alimentos nos mercados formais e informais de acordo 

com a sua condição financeira. 

As comunidades clamam por maior acesso a sementes, instrumentos de trabalho e meios 

mecânicos para aumentar as suas áreas de cultivo. 

Diante desta realidade, urge a necessidade da criação de programas aceleradores do aumento 

da capacidade produtiva e melhoria do desempenho dos agricultores familiares, tendo em 

conta os seguintes objectivos: Aumentar e diversificar a produção agro-pecuária e pesqueira 

de forma sustentável para melhorar os níveis de abastecimento alimentar da população e as 

suas condições de vida; Garantir a disponibilidade, a estabilidade e sustentabilidade da oferta 

de produtos alimentares, favorecendo a interligação entre as zonas com excedentes e as de 

maior poder de consumo de modo a restaurar o mercado interno; Melhorar as condições de 

acesso aos alimentos através de garantias de protecção social, principalmente para os grupos 

mais desfavorecidos; Diminuir os níveis de malnutrição da população através da melhoria das 

condições de acesso à alimentação, aos serviços primários de saúde, educação e saneamento 

básico.
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I. INTRODUÇÃO

Numa sociedade globalizada e interdependente, onde os desafios do desenvolvimento 

são complexos e multidimensionais, é necessário que as políticas públicas sectoriais – 

nomeadamente as políticas agrícolas, de segurança alimentar e nutricional, de provisão de 

água potável e de registo de nascimento – contribuam para uma transformação efectiva e para 

um desenvolvimento mais inclusivo e sustentável. 

A fome, a desnutrição e a insegurança alimentar, a privação de água potável e a ausência de 

registo de nascimento, são simultaneamente causas e efeitos da pobreza, comprometendo o 

desenvolvimento humano, as perspectivas de desenvolvimento das sociedades e o potencial 

económico dos países. 
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Alimentação, nutrição e segurança alimentar

Ter acesso a produtos alimentares a preços comportáveis, que promovam a saúde e a boa 

nutrição para uma população mundial em crescimento, permanece um grande desafio 

internacional: 815 milhões de pessoas passam fome, numa população global de 7,8 mil milhões 

de pessoas, enquanto a totalidade dos alimentos produzidos actualmente dariam para alimentar 

quase 12 mil milhões de pessoas e 1/3 de todos os alimentos é perdido ou desperdiçado. A fome, 

a subnutrição e a desnutrição são aspectos importantes da insegurança alimentar e nutricional, 

que afecta particularmente os países mais pobres, com maior incidência na África Subsariana 

e na Ásia do Sul. (FAO, 2017)1. 

Em 2017, o número de pessoas com fome situou-se nos 815 milhões de pessoas, ou seja, 11% 

da actual população mundial, tendo aumentado em 38 milhões de pessoas relativamente ao 

ano anterior. Mais de metade das pessoas em situação de fome e subnutrição crónica residem 

em países afectados por conflitos, ou seja, 489 milhões (FAO, 2017). A intensificação ou 

persistência de conflitos violentos, bem como os factores climáticos extremos (como as secas) 

desempenharam um papel importante neste aumento, fazendo com que, em 2017, mais de 124 

milhões de pessoas em 51 países estejam em situação de segurança alimentar extrema e com 

necessidade de assistência (FSIN, 2018)2. 

A prevalência da subnutrição é muito maior nos países de rendimento baixo e médio do que nos 

países de rendimento elevado. Em média, a prevalência da fome e subnutrição nos países de 

rendimentos baixos e médios é 9 vezes superior às taxas verificadas nos países de rendimento 

elevado. Isto tem um impacto enorme no desenvolvimento dos países, incluindo em termos 

económicos.

Verificam-se também grandes disparidades regionais dentro dos países em desenvolvimento. 

Apesar da evolução positiva em todas as regiões do mundo, a manter-se a tendência verificada 

até 2016, a África Subsariana continuará com mais de 200 milhões de pessoas subnutridas 

e tanto a Ásia do Sul como o Leste Asiático apresentarão também números elevados de 

subnutrição. (FAO, 2017).

Segundo o Índice Global da Fome 2018, quase metade dos países analisados (52 em 119 países) 

têm níveis de fome classificados como sérios, alarmantes ou extremamente alarmantes. Tanto 

o Índice Global da Fome como o Índice da Segurança Alimentar no mundo – que são em grande 

medida coincidentes – colocam nos piores lugares países com altas taxas de pobreza, enquanto 

os países mais desenvolvidos ocupam lugares cimeiros, o que corrobora a ligação entre 

1 FAO (2017). Counting the Beans: TheTrue Cost of a Plate of Food Around the World
2 FSIN (2018). Global Report on Food Crises 2018
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segurança alimentar e desenvolvimento. Os dois índices relacionam igualmente a insegurança 

alimentar e nutricional com as desigualdades, uma vez que são as populações e grupos sociais 

com menos poder ao nível económico, político e social, as mais vulneráveis e discriminadas, 

que sofrem de forma desproporcional com a fome e subnutrição.

O Índice Global da Fome analisa 119 países, excluindo da análise os países mais desenvolvidos 

(situados na Europa, América do Norte e Oceânia). Baseia-se em 4 indicadores: a percentagem 

de população em situação de subnutrição (com aporte calórico insuficiente), percentagem de 

crianças até 5 anos de idade que tem baixo peso para a sua altura, a percentagem que tem baixo 

peso para a sua idade e a mortalidade infantil. (http://www.globalhungerindex.org/).

O Índice de Segurança Alimentar analisa 113 países (desenvolvidos e em desenvolvimento), 

através de 28 indicadores quantitativos e qualitativos, considerando várias dimensões da 

segurança alimentar, internacionalmente definidas – acesso, disponibilidade e qualidade/

utilização. Em 2017, o índice inclui também um factor de ajustamento sobre os recursos naturais 

e a resiliência, que avalia a exposição aos impactos das alterações climáticas, os riscos ligados 

a recursos naturais e a adaptação do país a esses riscos. (https://foodsecurityindex.eiu.com/)

Todos estes dados estão interligados com o aceleramento do crescimento populacional, uma 

vez que em pouco mais de uma década – entre 1999 e 2011 – a população mundial cresceu mil 

milhões de pessoas, passando de 6 para 7 mil milhões. A população global, que é de cerca de 7,8 

mil milhões de pessoas actualmente, deverá atingir os 8,6 mil milhões em 2030 e ultrapassar 

os 9,8 mil milhões em 2050, sendo que 95% deste crescimento deverá ocorrer em países 

em desenvolvimento. A concentração do crescimento populacional nos países mais pobres 

representa um grande desafio para a erradicação da pobreza e da fome. 

O aumento da população faz-se sentir especialmente no continente africano, que actualmente 

tem menos de mil milhões de habitantes, devendo atingir 1,4 mil milhões em 2030 e 2,1 mil 

milhões em 2050, segundo as Nações Unidas. Isto significa que, em 2050, cerca de 1 em cada 5 

pessoas no mundo viverá em África. Com o aumento populacional e o crescimento económico, 

a procura de alimentos deverá triplicar no continente africano até 2050. No mundo, a procura 

de alimentos deverá aumentar 60% até 2050, o que deriva do crescimento populacional mas 

também da alteração das dietas, uma vez que a redução da pobreza e o aumento das classes 

médias resulta normalmente numa diminuição do consumo de cereais e no crescimento do 

consumo de proteína animal. A manterem-se as actuais tendências nos padrões de produção 

e consumo, haverá uma pressão acrescida sobre os recursos naturais, ameaçando a sua 

sustentabilidade (FAO/UNICEF, 2018)3.

3 FAO/UNICEF (2018). Thestateoffoodsecurityandnutrition in theworld



15ACESSO A ALIMENTAÇÃO EM CALANDULA, KIWABA NZOJI, MALANJE E QUELA

Um dado demográfico importante para a segurança alimentar e nutricional é o número de 

pessoas que habita em centros urbanos, que desde 2008 já excede a metade da população 

mundial e que, em 2050, deverá ultrapassar 70%, correspondentes a cerca de 2/3 da população. 

A tendência de urbanização está especialmente concentrada nos países em desenvolvimento, 

em cidades pequenas e médias. O crescimento dos centros urbanos oferece oportunidades, 

incluindo novos mercados para os agricultores e empreendedores rurais, mas muitos pequenos 

agricultores nos países em desenvolvimento não estão equipados para as aproveitar. Para além 

disso, no meio rural, cada vez mais agricultores deixam a agricultura familiar para se tornarem 

assalariados em grandes explorações agrícolas, enquanto outra parte da população rural 

encontra trabalho nos sectores periféricos do transporte e da construção. No meio urbano, 

aumenta o número de pessoas sem acesso a terra e vulnerável à pobreza urbana, que se 

interliga com a insegurança alimentar. O reforço das ligações nas cadeias de abastecimento, 

entre os produtores, os mercados e os consumidores, pode contribuir de forma significativa 

para o aumento do rendimento, para a criação de emprego e para a redução da pobreza, tanto 

nas zonas rurais como urbanas (FAO, 2017).

Outro problema importante é o da perda e desperdício dos alimentos. Todos os anos, em 

todo o mundo 1,3 mil milhões de toneladas de alimentos são desperdiçados ou perdidos, ou 

seja, praticamente 1/3 de todos os alimentos produzidos no planeta. Nos países considerados 

desenvolvidos, o desperdício de alimentos situa-se, na sua maioria, ao nível dos consumidores 

e retalhistas. Nos países em desenvolvimento, o desperdício ocorre em toda a cadeia 

alimentar, mas principalmente ao nível da produção e armazenamento pós-colheita. Em parte, 

isto é causado pela falta de infra-estruturas e tecnologia, alertando para a importância da 

eficiência da produção bem como do armazenamento, refrigeração e condições de transporte 

e de escoamento da produção. A perda e o desperdício de alimentos tem enormes custos 

económicos, sociais e ambientais.

Insegurança alimentar e pobreza

A insegurança alimentar e nutricional é simultaneamente uma causa e um efeito da pobreza. Os 

modelos insustentáveis de produção de alimentos, os desequilíbrios na distribuição e acesso, 

a degradação ambiental, a escassez dos recursos e as alterações climáticas, o desperdício 

alimentar e os padrões de consumo não sustentáveis estão entre a multiplicidade de factores 

que afectam as perspectivas de desenvolvimento. Por um lado, o acesso permanente e fiável a 

alimentação adequada, segura, diversificada, saudável e nutritiva é um factor preponderante 

para o desenvolvimento humano, nomeadamente para a educação e para a saúde das pessoas, 

bem como para o desenvolvimento económico e para o desenvolvimento ambiental sustentável. 

Crianças com deficiências nutricionais têm menor capacidade de aprendizagem, são afectadas 
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por dificuldades no crescimento e por condições de saúde mais precárias, comprometendo 

de várias formas o seu futuro. Adultos malnutridos têm piores condições de saúde e bem-

estar, menor capacidade de trabalho, menos possibilidades de sustentar as suas famílias e de 

contribuir activamente para as suas comunidades e economias locais, menos possibilidades 

de realização plena enquanto indivíduos e cidadãos. Se a malnutrição perpetua a pobreza e a 

privação, por outro lado a pobreza agrava a malnutrição e gera insegurança alimentar. 

Embora com excepções, a maioria das situações de fome não é causada directamente pela falta 

de alimentos mas pela incapacidade financeira. A pobreza determina um acesso insuficiente 

aos alimentos devido ao baixo rendimento familiar. Quase metade da população mundial vive 

com menos de $2,5 USD por dia. Além disso, as desigualdades – quer entre países quer dentro 

dos países – estão a aumentar, o que significa que a distribuição dos rendimentos no mundo 

tem grande influência na segurança alimentar e nutricional. A melhoria do rendimento dos 

agricultores e o crescimento económico inclusivo são, assim, essenciais no combate à fome e 

à desnutrição. 

Outras causas concorrem também para agravar a situação, como a dificuldade de acesso a 

recursos como a cidadania, a terra, água, saneamento básico, serviços de saúde, educação, 

crédito ou mesmo acesso a mercados onde se possam comprar e vender os alimentos. Essa falta 

de acesso a recursos leva as populações a entrar num círculo vicioso do qual não conseguem 

sair, pois não lhes são dadas as oportunidades de subsistência. 

A insegurança alimentar está ligada às desigualdades e aos desequilíbrios do poder que se 

revelam no sistema alimentar dos países e a nível global. Frequentemente, são as pessoas 

ou grupos com menor poder – os que são discriminados ou estão em desvantagem, como as 

mulheres, as minorias étnicas, os povos indígenas, os mais pobres – que são mais afectados pela 

fome e pela malnutrição. São afectados pelas políticas económicas, pelas políticas agrícolas e 

de alimentação, mas têm pouca voz num debate que é dominado pelos governos, pelas grandes 

empresas e organizações internacionais. 

Calcula-se que as populações mais pobres gastam, em média, 60 a 80% do seu rendimento 

em alimentação, percentagem muito superior às despesas com alimentação nas populações 

dos países mais desenvolvidos. Na realidade, se considerarmos o custo de um prato de comida 

e compararmos com o poder de compra e rendimentos das populações, verificamos que o 

custo é muito maior num país como o Sudão do Sul do que num país como os Estados Unidos. 

A percentagem do rendimento diário que é necessária para ter acesso a uma refeição é muito 

maior nos países mais pobres. Isto significa que os sistemas alimentares não correspondem às 

necessidades de uma grande parte da sociedade.
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A existência de conflitos violentos, de instabilidade política, de eventos meteorológicos 

extremos e prolongados e os impactos das alterações climáticas são factores que agravam 

a insegurança alimentar e que têm impactos rápidos e consideráveis em vários países (FSIN, 

2018). A Síria, o Iémen ou o Sudão do Sul são exemplos de países com taxas muito elevadas de 

insegurança alimentar devido à guerra (acima de 50%), enquanto vários países da região do 

Sahel, em África, são também a expressão dos impactos graves que a seca prolongada tem nos 

meios de subsistência e, consequentemente, no desenvolvimento. A deslocação forçada de 

populações, seja internamente seja para outros países, e o aumento das crises humanitárias 

estão entre as faces mais visíveis e imediatas dos impactos que os conflitos, desastres e 

alterações climáticas têm na segurança alimentar e nutricional das pessoas. 

Os factores ambientais são um desafio cada vez mais importante. Nas últimas décadas, temos 

assistido a uma degradação dos recursos naturais e da biodiversidade, com evidentes reflexos 

na segurança alimentar e nutricional. A insegurança alimentar tem aumentado em zonas 

afectadas por catástrofes, fenómenos meteorológicos extremos e alterações climáticas, os 

quais têm um impacto cada vez maior nas práticas agrícolas e no desenvolvimento. A erosão 

física e química dos solos e as alterações climáticas reduzem cada vez mais a água potável 

disponível, já escassa, ao mesmo tempo que aumentam a desertificação mundial e se reduzem 

as áreas piscícolas disponíveis e a área coberta por floresta, agravando cada vez mais a situação 

de pobreza e de insegurança alimentar. Isto afecta especialmente os países mais pobres, que 

são os que têm também menor capacidade e recursos para adaptação às alterações climáticas. 

Outro problema significativo é a expansão, apropriação, aquisição e posse de terras em grande 

escala nos países em desenvolvimento. Este fenómeno, que é realizado de forma legal ou ilegal, 

tem afectado grupos vulneráveis como os pequenos agricultores locais ou os povos indígenas 

em vários dos países mais pobres, acabando por contribuir para a insegurança alimentar e a 

pobreza. Em vários países em desenvolvimento, são conhecidos exemplos em que a apropriação 

ilegal de terras empurrou populações para o exílio, privando-as da sua habitação, do seu trabalho 

e dos seus meios de subsistência, facilitados pelo facto de muitos destes países terem quadros 

administrativos e garantias legais inadequadas para assegurar a plena protecção dos direitos 

de propriedade da terra das comunidades locais e povos indígenas. 

O presente relatório refere-se ao estudo sobre o Acesso a Alimentação nos municípios de 

Calandula, Kiwaba Nzoji, Malanje e Quela na província da Malanje, realizado entre os dias 2 

e 6 de Março de 2020, no âmbito do Projecto Okulonga, expressão que em língua kimbundo 

significa “Capacitar”. Este projecto tem como objectivo reforçar a capacidade das Organizações 

da Sociedade Civil em matéria de finanças públicas e advocacia baseada em evidências, para 

que possam participar nos vários processos de desenvolvimento local, particularmente na 

formulação, implementação, monitoria e avaliação de impacto do orçamento público local. O 
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referido projecto está a ser implementado pela ADRA Antena Malanje nos quatro municípios 

anteriormente enunciados. 

Objectivos do Estudo

	Caracterizar o acesso da população dos municípios de Calandula, Kiwaba Nzoji, Malanje 

e Quela à Alimentação;

	Produzir evidências sobre o acesso aos serviços sociais nas zonas de intervenção da 

ADRA (Calandula, Kiwaba Nzoji, Malanje e Quela);

	Identificar os investimentos feitos pelo Estado no sector agrícola em 2018-2019. 

Metodologia Utilizada

Método é o caminho a seguir e os procedimentos a observar ou a ter em conta a recolha e 

tratamento da informação.

Para a concretização dos objectivos acima mencionados, adoptou-se um conjunto de 

procedimentos racionais e operacionais, nomeadamente o tipo de estudo, local, amostra de 

estudo e critérios de escolha, instrumentos utilizados e técnicas de processamento dos dados.

Tipo de Estudo

Trata-se de um estudo-caso e para a recolha de dados optou-se por uma abordagem combinada 

com predominância quantitativa consubstanciada na aplicação de questionários aos membros 

das Associações e Cooperativas nas zonas de intervenção da ADRA e aos líderes comunitários 

(sobas, secretário do soba, coordenadores das Associações, catequista/pastor, grupos 

focais de mulheres, entrevistas aos Administradores municipais ou seus representantes, aos 

responsáveis de organizações da sociedade civil na província e directores provinciais). 

O contacto com estas entidades e famílias permitiu obter dados que retratam a situação do 

acesso da população aos serviços básicos nas localidades escolhidas para este estudo. Para 

além dos questionários e das entrevistas, recolheu-se dados secundários por meio da pesquisa 

bibliográfica e documental em obras, documentos e artigos publicados sobre a temática da 

água cuja menção aparece ao longo do texto e nas referências bibliográficas.
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Para o tratamento de dados recorreu-se a programas informáticos com realce para o SPSS, e 

para análise dos dados utilizou-se a técnica de análise de conteúdo que consistiu na análise 

descritiva dos dados quantitativos e qualitativos.

Amostra

O estudo foi realizado nos municípios de Malanje sede, Calandula (nas aldeias de Mufuma e 

Selela), Kiwaba Nzoji (nas aldeias do Mutumbua e Bambuca), e no Quela (nas aldeias de Katuri 

e Kindua) respectivamente. A escolha destas localidades decorre do facto de serem zonas de 

intervenção da ADRA e nelas residirem os seus grupos de referência ou beneficiários do Projecto 

Okulonga, no caso as associações e cooperativas de camponeses e membros de organismos 

públicos a nível municipal e de Organizações da Sociedade Civil.  

O grupo de referência do Projecto Okulonga na Antena Malanje é constituído por 415 beneficiários 

directos. Foi a partir deste universo que se extraiu a amostra do estudo. A amostra foi constituída 

por vários participantes, designadamente pelo Director Provincial e directores municipais 

da Agricultura, Administradores Municipais, membros de Organizações da Sociedade Civil, 

líderes comunitários e famílias que residem nas aldeias acima referenciadas, totalizando 389 

pessoas, das quais 373 são membros das comunidades incluindo líderes, 12 pessoas ligados às 

instituições do nível provincial e municipal e 4 membros de organizações da sociedade civil, tal 

como se pode verificar na caracterização da amostra expressa no Gráfico nº 1.

Gráfico n.º 1 - Breve caracterização da amostra

Fonte: Questionários e entrevistas
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No que diz respeito ao género, do total de inquiridos 181 são do sexo masculino, o que corresponde 

a 47% e 208 do sexo feminino equivalendo a 53%. A faixa etária dos entrevistados situa-se entre 

os 15 e os 65 anos de idade. A média de agregado por família é de 12 pessoas.

Relativamente à ocupação, a maioria dos entrevistados trabalha no campo e uma minoria tem 

outras ocupações. 

O quadro seguinte ilustra a distribuição estratificada da amostra por município. 

  Calandula Kiwaba Nzoji Malanje Quela

Famílias 76 96 121 50

Líderes Comunitários 13 7   10

Responsáveis Públicos   2 7 3

Membros OSC     4  

Totais 89 105 132 63

Os dados expressos no quadro resultam da representatividade dos beneficiários do Projecto 

Okulonga nos locais de implementação.

Os critérios que nortearam a escolha da amostra do estudo são:

	Ser beneficiário directo do Projecto Okulonga/Capacitar;

	Ser membro da Associação ou Cooperativa apoiada pela ADRA;

	Residir nas zonas de intervenção da ADRA há mais de três anos;

	Ser responsável provincial do Sector da Agricultura;

	Ser responsável municipal do Sector da Agricultura,

	Ser Representante da Administração local do Estado;

	Ser membro de Organizações da Sociedade Civil capacitadas pela ADRA.
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Dificuldades durante o Estudo

Na realização deste trabalho, deparamo-nos com quatro dificuldades principais. São elas: (1) 

O tempo relativamente curto para a concretização de um trabalho desta natureza; (2) O mau 

estado das vias de acesso para os municípios e aldeias; (3) Limitação dos recursos financeiros 

que permitissem prolongar a recolha dos dados, considerando a necessidade de cumprir a 

tarefa no tempo previsto; (4) As fortes chuvas que se fazem sentir na região, dificultando a 

circulação das viaturas nas comunidades.

Divisão do Relatório

O relatório comporta três partes, nomeadamente a Introdução, onde se contextualiza o acesso 

à alimentação, enuncia os objectivos do estudo, a respectiva metodologia e amostra. Em 

segundo lugar, apresentamos os níveis de acesso a alimentos por município, os investimentos 

concretizados pelo governo no sector da Agricultura e as evidências sobre o acesso aos 

serviços nas zonas de intervenção da ADRA. Finalmente, revelamos as conclusões do estudo e 

as recomendações feitas aos diferentes actores.



22 ADRA - ACÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL E AMBIENTE  • PROJECTO OKULONGA

II. CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO

Um dos aspectos essenciais para a manutenção da vida humana é a alimentação. Por via dos 

alimentos, o organismo recebe nutrientes que permitem o desenvolvimento integral da pessoa. 

Aliás, não pode haver desenvolvimento humano sem alimentos em quantidade e qualidade, de 

fácil alcance para todos.

2.1. Acesso à Alimentação como Direito Humano

O Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequada (DHANA) é composto por duas vertentes 

indissociáveis: por um lado, cabe assegurar que todos os seres humanos têm o direito de estar 

livres de fome e desnutrição e, por outro lado, cabe assegurar que todas as pessoas têm direito 

a uma alimentação adequada. 
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A Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada em 1948, consagrou pela primeira vez 

internacionalmente o direito à alimentação, no seu artigo 25: “Toda a pessoa tem direito a um 

nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente 

quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos 

serviços sociais necessários, e tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, 

na viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias 

independentes da sua vontade”. 

As cimeiras mundiais da alimentação de 1996 e 2002 foram fundamentais para definir quadros 

normativos e estratégicos para a implementação do direito a alimentos seguros e nutritivos, 

reforçando o compromisso dos países para promover a segurança alimentar e nutricional a 

nível individual, familiar, nacional, regional e mundial. A primeira cimeira, em Novembro de 1996, 

debateu um dos maiores desafios do novo milénio – a erradicação da fome - e definiu o conceito 

e referencial de segurança alimentar. A cimeira culminou com a adopção da Declaração de 

Roma, que estabeleceu sete compromissos que servem de base para alcançar a segurança 

alimentar sustentável para todos, bem como um Plano de Acção que identificou objectivos e 

acções relevantes para a aplicação prática desses compromissos. A cimeira estabeleceu então 

como meta a redução para metade do número de pessoas com fome até 2015.  

A Declaração do Milénio, assinada nas Nações Unidas em 2000, e constituindo o primeiro quadro 

global de compromisso para o Desenvolvimento, definiu no seu Objectivo de Desenvolvimento 

do Milénio 1 (ODM1) a meta de redução, para metade, da percentagem de pessoas com fome até 

2015, reforçando, portanto, o compromisso já assumido na cimeira mundial da alimentação. 

Em 2002, a “Cimeira Mundial da Alimentação: Cinco Anos Depois” decidiu convidar a FAO, em 

colaboração com todas as partes interessadas, a formular directrizes de apoio à acção dos 

governos para satisfazer o direito de todos a uma alimentação adequada. Em 2004 e após 

intensas negociações, os Estados membros da FAO aprovaram as Directrizes Voluntárias para 

apoiar a realização progressiva do direito à alimentação adequada no contexto da segurança 

alimentar nacional, que contêm um conjunto de recomendações para orientar e apoiar os 

países a realizar, progressivamente, esse direito em cada contexto nacional. As directrizes não 

vinculam juridicamente os Estados mas são um instrumento prático que se baseia nos direitos 

humanos para ajudar a realizar o direito à alimentação em cada país, englobando um conjunto 

de deveres que os Estados, em parceria com a sociedade civil, devem ter em atenção na luta 

contra a fome. 

Nas metas e indicadores dos 17 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), são várias as 

referências explícitas à segurança alimentar e nutricional, com realce para o ODS 2 – Erradicar a 

fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável. 
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Para além do ODS 2, que é específico, os restantes ODS estão intimamente relacionados com 

esta problemática.

2.2. Segurança Alimentar em Angola

Angola é signatária dos vários tratados internacionais e participa das diferentes agendas 

internacionais a nível da região e de outros mecanismos das Nações Unidas (UN), por ter 

adoptado, a exemplo dos objectivos do Milénio, a agenda 63 da União Africana e a agenda 30 

das UN, cônscia da importância fundamental da alimentação, dos prejuízos da insegurança 

alimentar em todos os domínios que desaguam na pobreza dos povos e consequentemente no 

subdesenvolvimento económico dos países. Nestes termos, o País tem desenvolvido esforços 

no sentido de adoptar, desde 2006, planos como a Estratégia Nacional para a Segurança 

Alimentar (Rao, 2006), Estratégia Nacional 2025, Plano Nacional de Desenvolvimento (PND, 

2017) e o Plano de Desenvolvimento Nacional (PDN, 2018-2022), que apontam o acesso à terra, a 

agricultura familiar e o controlo da nutrição como elementos importantes para a sua abordagem.

Com uma população estimada em 30 milhões de habitantes, Angola é dos mais extensos países 

da África ao sul do Sahara, com uma superfície arável estimada em trinta e cinco milhões de 

hectares. Os terrenos mais férteis encontram-se junto aos rios, onde se concentra grande 

parte da população rural, estimada pelo INE em mais de 37% do total (INE, 2014). No entanto, 

há registos de baixa produtividade das terras por limitação da fertilidade dos solos e ausência 
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de sistemas logísticos de absorção da produção, o que compromete a grande procura por 

alimentos.

Em Angola, apesar da guerra civil já ter terminado há dezoito (18) anos, as condições em que 

vivem a maioria dos angolanos continuam a ser muito precárias. A crise económica e financeira 

que começou a agravar-se em 2014 tem deteriorado um conjunto de indicadores sociais. Apesar 

da amplitude do debate sobre a pobreza, o fenómeno, nos últimos anos, continua a agravar-

se e a sua erradicação continua muito longe de ser concretizada. As dificuldades de acesso 

às necessidades básicas como alimentação, educação, emprego, água potável, saneamento 

básico, entre outras, colocam a maioria da população angolana a viver em condições quase 

desumanas.

Quando analisado o contexto à escala familiar ou individual ou as relações entre os indivíduos e 

a sociedade, forma-se um ambiente propício à propagação e instalação da pobreza e exclusão 

social, apresentando consequências difíceis de serem eliminadas. Uma delas é a estreita 

conexão entre a fome e a sua consequência mais dramática, a pobreza.

Na base dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, incorporados nos Indicadores de 

Linha de Base Agenda 2030, o país tomou, por via da sua estratégia de desenvolvimento, as 

seguintes prioridades4:

Quanto à erradicação da pobreza: ACABAR COM A POBREZA EM TODAS AS SUAS DIMENSÕES E 

EM TODOS OS LUGARES 

PRIORIDADES NACIONAIS: 

•	 Impulsionar a inclusão produtiva de agregados familiares em situação de pobreza, 

retirando-os dessa situação e contribuindo para o desenvolvimento económico local; 

•	 Elevar o padrão de vida dos cidadãos em situação de pobreza extrema através de 

transferências sociais; 

•	 Prestar orientação e assistência técnica aos agricultores, bem como oferta de fomento, 

sementes melhoradas e água, visando o aumento da produção; 

•	 Promover o desenvolvimento local inclusivo, mediante iniciativas de desenvolvimento 

endógeno das comunidades locais, assentes na participação, no desenvolvimento das 

competências e iniciativa, na valorização integrada dos recursos de pequena escala e 

no potencial das novas tecnologias; 

4 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, Relatório de Indicadores de Linha de Base Agenda 2030, 2018
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•	 Melhorar a condição de vida das famílias e dos indivíduos, em especial os idosos, 

que se encontram em situação de precariedade social, suprimindo situações de 

carência extrema, aumentando os apoios sociais e assegurando a satisfação das suas 

necessidades básicas.

Já em relação ao objectivo da erradicação da fome: ERRADICAR A FOME, ALCANÇAR 

A SEGURANÇA ALIMENTAR, MELHORAR A NUTRIÇÃO E PROMOVER A AGRICULTURA 

SUSTENTÁVEL 

PRIORIDADES NACIONAIS:

•	 Diminuir os níveis de malnutrição da população através da melhoria das condições de 

acesso à alimentação; 

•	 Combater a fome; 

•	 Melhorar a condição de vida das famílias e dos indivíduos, em especial dos idosos 

que se encontram em situação de precariedade social, suprimindo situações de 

carência extrema, aumentando os apoios sociais e assegurando a satisfação das suas 

necessidades básicas; 

•	 Prestar orientação e assistência técnica aos agricultores, bem como oferta de 

incentivos, sementes melhoradas e água, visando o aumento da produção; 

•	 Organizar cursos de qualificação profissional, efectuar intermediação de mão-de-obra, 

ampliar a política de microcrédito e incentivo à economia solidária, visando promover o 

emprego e o rendimento das famílias; 

•	 Fomentar o empreendedorismo e a formalização das actividades económicas através 

do Programa de Apoio ao Pequeno Negócio; 

•	 Promover a atribuição dos “Benefícios à Criança” e garantir a merenda escolar.

Entre 2014 e 2016, a prevalência de subalimentação em Angola era 14% e 38% das crianças 

menores de 5 anos apresentavam desnutrição crónica. (Fontes: FAO, IFAD, PMA, Roma 2017 - 

Potencial fonte de dados: MINAGRIF; INE, RAPP 2018/2019). A insegurança alimentar em níveis 

moderados de gravidade é associada à incapacidade de consumir regularmente alimentos 

saudáveis e equilibrados. Os níveis severos de insegurança alimentar implicam uma alta 

probabilidade de reduzir a ingestão de alimentos e, portanto, pode levar a formas mais graves 

de desnutrição, incluindo a fome.
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A informação agregada existente indica que, apesar da riqueza petrolífera e elevado PIB per 

capita, a fome e a pobreza em Angola são graves. A taxa oficial de pobreza é de aproximadamente 

36,6%, sendo de 18,7% nas áreas urbanas e 58,3% nas áreas rurais (INE 2014)5.

Os dados oficiais mostram que 30% da população é analfabeta e a esperança de vida à nascença 

é de 51,1 anos. A taxa de mortalidade infantil é de 167/1.000 e 42% da população vive sem acesso 

a água potável e 60% não dispõe de instalações sanitárias (INE 2016). Quando comparados os 

dados com indicadores de avaliação como o IDH - Índice de Desenvolvimento Humano, conclui-

se que Angola está entre os 16 piores entre 188 países avaliados. A pontuação atribuída indica 

que o bem-estar da sua população não está assegurado. (PNUD 2016) 

O período de implementação do PDN 2018-2022 é marcado pela correcção dos desequilíbrios 

macroeconómicos motivados pela crise financeira, económica e cambial, através da criação 

do enquadramento necessário para o restabelecimento da confiança, que é uma condição 

necessária para que a economia angolana retome a trajectória de crescimento e o processo 

de desenvolvimento em bases diversificadas, salvaguardando a sustentabilidade das contas 

públicas e das contas externas. (PDN 2022)

Neste cenário haverá uma preocupação acrescida na tomada de medidas sobre a segurança 

alimentar, uma vez que o quadro macroeconómico para o período 2018-2022 sugere um 

conjunto de pressupostos que indicam um possível declínio dos principais indicadores 

macroeconómicos, acompanhado de menor produção de petróleo bruto, o principal financiador 

da economia nacional.

Apesar de tudo, um relatório do Fundo das Nações Unidas para a Alimentação (FAO), divulgado 

em 2014, mostra que Angola tem vindo a registar uma redução acentuada, durante os últimos 

25 anos, no número de pessoas que padecem de desnutrição. “Até 1992, a taxa de pessoas 

sub-nutridas era de 63,3% do total da população, enquanto em 2014 fixou-se em 18%”, refere o 

relatório.

A desnutrição é responsável por metade das mortes de crianças no mundo e tem comprovadas 

implicações no desenvolvimento físico e intelectual dos seres humanos ao longo da vida. De 

acordo com o Censo de 2014, existem, em Angola, quase cinco milhões de crianças menores de 

cinco anos.

O PDN 2018-2022 utiliza uma taxa de pobreza de 36%, o que representava, em 2014, um universo 

de 9,44 milhões de habitantes. Em 2022, a taxa de pobreza deve ser reduzida para 25%, o 

5  No entanto há uma aparente, por via de observações qualitativas, argumentação de que os números são 
demasiado baixos e escondem diferentes percepções dentro das diferentes províncias e formações sociais 
urbanas e rurais.
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que, segundo as projecções populacionais, ainda representará mais de 8 milhões de pobres. 

A agricultura tem um potencial muito significativo na criação de emprego e de rendimento 

e, consequentemente, um impacto directo na redução e no combate à pobreza. Por isso, o 

necessário reforço da dotação orçamental no sector da agricultura, o qual é responsável pela 

produção de 95% dos alimentos nacionais, tornando-o no motor do desenvolvimento do país e 

contribuindo para a segurança alimentar nacional.

A diversificação da economia continua a ser prioridade nacional e, neste âmbito, o sector da 

agricultura assume especial relevância. A agricultura dispõe de um potencial muito significativo 

de geração de trabalho e rendimento e poderá ter, consequentemente, um impacto directo na 

redução da pobreza e no seu combate. No âmbito do sector primário, saliente-se que o sector 

da agricultura, produção animal, caça, silvicultura e pesca emprega o maior número de pessoas 

a nível nacional: 46%. Refira-se também que 51,6% das pessoas empregadas no sector primário 

são mulheres.6 No entanto, os efeitos reais da diversificação económica ainda não se fizeram 

sentir à escala desejada. 

Em 2020, o sector da Agricultura, Silvicultura e Pescas recebeu uma dotação de 62 mil 102 

milhões e 321 kwanzas contra 34 mil 553 milhões e 539 mil kwanzas em 2019. Ainda assim, é 

salutar o reforço orçamental atribuído ao sector agrícola neste OGE. Globalmente, o peso deste 

sector no total da despesa terá passado de 0,4% em 2018 para 1,6% em 2019. No resumo da 

despesa por função, a Agricultura, a Silvicultura, a Pesca e a Caça têm um orçamento total 

de 96 mil 981 milhões e 908 mil kwanzas, dos quais 86 mil 853 milhões e 668 mil kwanzas são 

reservados especificamente para a Agricultura.

Apesar do aumento da dotação orçamental, é também de realçar o corte sofrido em dois 

programas estruturantes para a agricultura familiar: entre 2018 e 2019, o Programa de 

Desenvolvimento da Agricultura Familiar sofreu um corte de 83,31% e o Programa de Apoio à 

Mulher Rural e da Periferia, sob tutela do Ministério da Acção Social, Família e Promoção da 

Mulher, uma redução de 41,09%.

Angola tem formalmente, desde 2009, uma Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional. 

Infelizmente, a mesma não foi ainda implementada7

6  OPSA 2020
7  Idem
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2.2. Caracterização da área de Estudo

Segundo o perfil municipal, a província de Malanje tem um elevado potencial para o 

desenvolvimento de uma agricultura moderna e competitiva, alicerçado nas suas condições 

de clima, solos, recursos hídricos, recursos biológicos, localização geográfica e fontes de 

energia eléctrica, associadas à tradição e capacidade das suas populações de se adaptarem a 

uma agricultura voltada para o mercado. Porém, este potencial ainda não pode ser aproveitado 

devido ao elevado número de constrangimentos.

No sector da Agricultura, que também compreende os subsectores da Pecuária e Silvicultura, os 

principais constrangimentos prendem-se com o ambiente pouco atractivo para o investimento 

empresarial, a falta de crédito, deficiente organização e as dificuldades de acesso ao mercado; 

dificuldades na implementação de medidas que visam a organização e modernização das 

empresas e cooperativas; inadequação da situação institucional do sector à realidade 

agrícola, baixos níveis salariais dos técnicos dos serviços públicos em comparação com outros 

sectores; falta de implementação da legislação em matéria de subsídios; condições de vida e 

de trabalho pouco atractivas para os técnicos nos municípios; baixo nível de capital humano 
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dos agricultores, dos operários especializados e dos técnicos; poucas oportunidades para a 

actualização de conhecimentos por parte dos técnicos; inexperiência de actuação em sistema 

de economia de mercado por parte dos diferentes actores; ausência de meios de transporte e 

de comunicações de apoio à assistência técnica; estado das vias de comunicação (estradas e 

pontes) deficiente; extensas terras cedidos pelo Estado desde 1990, sem uso adequado; infra-

estruturas destruídas; investimento privado muito limitado e assistência técnica deficiente.

O território que faz parte das terras do “Planalto de Camabatela”8 reúne boas condições 

ecológicas para a pecuária devido ao clima, aos solos e ao relevo, particularmente para os 

bovinos de carne e leite, os suínos, os caprinos e as aves. Com a conquista da paz, a criação de 

animais foi retomada através do esforço dos agricultores, de programas do Governo Provincial de 

Malanje e de algumas ONGs. O maior incremento registou-se com os caprinos. Presentemente, 

a província deve ter, segundo o Instituto de Serviços de Veterinária, mais de 220 mil animais. 

Os efectivos estão razoavelmente bem distribuídos pelos municípios, embora quatro estejam 

acima de 25 mil animais (Cacuso, Caculama, Calandula e Malanje). Porém, não existe em tais 

municípios capacidade para prestar assistência técnica no maneio e na medicina veterinária. 

A responsabilidade específica da pecuária foi atribuída ao Instituto de Serviços de Veterinária, 

que luta, como os outros organismos, com a falta de recursos humanos (só há um médico 

veterinário) e material de trabalho. Todas as infra-estruturas sanitárias da província (mangas de 

vacinação, tanques banheiros) estão destruídas, com excepção das que pertencem a empresas 

privadas. 

Ainda de acordo com a mesma fonte, os recursos florestais de Malanje são limitados, mas 

encontram-se algumas espécies de valor madeireiro circunscritas a áreas de acesso mais 

difícil devido ao mau estado das vias de comunicação, com destaque para o norte da província 

(Cuale, Massango, Marimba e Quela). Estas florestas têm estado protegidas pelo mau estado 

das estradas e pela falta de capacidade dos poucos empresários interessados na sua 

exploração. A responsabilidade específica da exploração florestal incumbe ao Instituto de 

Desenvolvimento Florestal (IDF), que luta igualmente com a falta de recursos humanos (não tem 

nenhum engenheiro silvicultor) e materiais, estando presente em apenas quatro municípios 

(Cacuso, Caculama, Calandula e Cangandala), o que limita extraordinariamente a capacidade de 

fiscalização. 

Para o sector das pescas, existe uma deficiente organização e gestão cooperativa; deficiente 

organização da comercialização do pescado; investimentos de âmbito central não coordenados 

8 O Planalto de Camabatela é uma iniciativa empresarial do Executivo e tutelado pelo Ministério da Agricultura, 
que desenvolve-se numa área de 12 000 km2. O projecto conta com uma área de um milhão e 410 mil hectares e 
compreende os municípios de Ambaca e Samba Caju (Cuanza norte), Cacuso, Calandula e Cahombo (Malanje) e 
Negage, Puri, Bungo, Alto Cawale, Cangola e Damba, província do Uíge.
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com as autoridades provinciais, situação que não permite o seu devido aproveitamento; número 

de técnicos reduzido para o potencial a explorar; inexistência de recursos materiais para garantir, 

com os técnicos, uma assistência adequada aos pescadores, deficiente aproveitamento dos 

recursos aquíferos, falta de investimento privado.

Foram construídos com investimentos públicos dois entrepostos de conservação e distribuição 

de pescado, em Calandula, com capacidade de 500 toneladas e outro nos arredores de Malanje 

para 1.500 toneladas, ambos sem actividade. Na aquicultura foi reabilitado o Centro de Produção 

de Alevinos de Camibafo (município de Malanje) mas a infra-estrutura está paralisada.

A província de Malanje é rica em recursos hídricos (rios, riachos e lagoas), o que representa 

um importante potencial de captura de pescado. Com excepção de Caculama e Kiwaba Nzoji, 

todos os municípios têm na pesca uma importante fonte de alimentos e de rendimentos 

para as respectivas populações. Contudo, o maior peso encontra-se nos três municípios da 

região do Songo (Kambundi-Katembo, Luquembo e Quirima), em Malanje, Cacuso, Calandula e 

Cangandala. As espécies mais capturadas e apreciadas pela população são a tilápia (cacusso), 

o bagre, a malele (grande e tuqueia) e a mútica. O peixe é vendido na maior parte dos casos 

depois de fumado ou escalado, mas também se vende fresco (cerca de 20%). 

No âmbito dos Programas Municipais de Combate à Pobreza, cooperativas e associações 

produtivas têm sido apoiadas com material de trabalho e assistência técnica. Este facto está 

a permitir o crescimento dessas cooperativas, que não só têm estado a aumentar os índices 

produtivos, como também assumem papel importante na apresentação de dados estatísticos 

com bastante regularidade. 

A intervenção das instituições públicas nas actividades relevantes está praticamente a cargo 

das representações de oito institutos (IDA, IDF, INCER, INCA, IIA, IIV, ISV, SENSE), sendo que 

vive-se, hoje, uma consequência prática da extinção da brigada da Mecanagro, empresa 

pública de prestação de serviços de mecanização9. A situação deixou a Direcção Provincial da 

Agricultura (DPA) sem poder, tal como se observa ao nível das Administrações Municipais. 

Nestes termos, a actividade agro-pecuária em Malanje é condicionada e assenta na dinamização 

de projectos e acções a três níveis: 

−	 De subordinação central, onde se incluem os projectos de investimento público de 

produção de larga escala e outros, como os do perímetro do Pólo Agro-industrial de 

Capanda (BIOCOM, Pungo Andongo, Pedras Negras, Quizenga), o de Avicultura Familiar 

9  A Empresa Nacional de Mecanização Agrícola (MECANAGRO), tutelada pelo Ministério da Agricultura e Florestas 
foi extinta no dia 7 de Novembro de 2018, através de um decreto assinado pelo Presidente da República, João 
Lourenço.
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Orientada para o Mercado (PIAFOM), o Programa de Extensão e Desenvolvimento Rural 

(PEDR) e o Projecto de Agricultura Familiar Orientada para o Mercado (MOSAP), estes 

dois últimos de apoio aos camponeses mas que estão a cargo do IDA, o que explica a 

subordinação central no quadro do referido anteriormente;

−	 De subordinação provincial, entre os quais o Programa de Fomento Agro-pecuário (que 

supostamente contempla as famílias não integradas no PEDR), o Matadouro Modular o 

Posto de Quarentena, o Repovoamento Animal, o Fomento do Arroz, o Repovoamento 

Florestal do Polígono de Matari-ya-Njinga, a Electrificação da Estação Agrícola e o Canil 

Gatil, todos eles caracterizados por beneficiarem de fundos reduzidos em comparação 

com os atribuídos aos de subordinação central;

−	 De subordinação municipal, cujas acções estão incluídas nos Programas Municipais 

Integrados de Desenvolvimento Rural e de Combate à Pobreza, em regra não ultrapassam 

os 25 milhões de kwanzas/mês, para cada município. 

Esta configuração reduz a capacidade de intervenção do Governo da Província e retira-lhe 

grande parte da responsabilidade da condução da actividade do sector. Não existem normas 

nem coordenação entre os diferentes níveis, as verbas são desproporcionadas, a identificação 

dos projectos é feita centralmente, muitas vezes sem negociação com as autoridades da 

província e sem que as necessidades desta sejam tidas em conta (uma excepção aconteceu com 

o MOSAP, que mereceu estudos em que foram ouvidas as autoridades locais e as populações 

beneficiárias).

O Pólo Agro-industrial de Capanda com uma área de 410 mil hectares, com alguns projectos já 

em curso (Pungo Andongo, Pedras Negras, BIOCOM, Quizenga), é uma das maiores referências 

para o desenvolvimento do sector. 

O diagnóstico que projectou o Plano de Desenvolvimento Provincial de Malanje 2013-201710, 

demonstrou a existência de 979 associações de camponeses e 98 cooperativas, mas apenas 

uma cooperativa, na época, estava legalizada. No total, as associações tinham 62.462 

membros, dos quais 33.687 mulheres, e as cooperativas 12.941 sócios, sendo 6.956 mulheres. 

Estes números são igualmente questionáveis, dado o pouco rigor na recolha e actualização dos 

mesmos devido aos parcos recursos disponíveis.

As estatísticas da Direcção Provincial da Agricultura referem que são assistidas mais de 100 

mil famílias pelo IDA. Se tivermos em conta que cada família inclui, no mínimo, cinco membros 

(média estabelecida pelo Censo 2014), Malanje teria uma população rural de, no mínimo, cerca 

de 500 mil pessoas.

10  Não foi possível recolher dados mais actualizados.
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O sector privado tem pouca expressão, quer em área cultivada, quer em produção. Dados 

demonstram que foram feitas concessões de terras com mais de 1.500.000 hectares desde 

1990 para exploração pecuária e para agricultura, o que inclui terras em pousio ou para reserva. 

Infelizmente, regista-se um baixo aproveitamento das áreas cultivadas por razões diversas, 

quer fundamentadas por questões económicas, quer na ausência de infra-estruturas de 

apoio logístico. Para além da existência de agricultores familiares, algumas ONGs nacionais 

e internacionais têm dado apoio multifacetado às famílias camponesas, principalmente nos 

municípios de Calandula, Kiwaba-Nzoji e Quela. 

Quanto ao sector da Indústria Transformadora, padece da deficiente actividade de fomento 

da produção da matéria-prima (agropecuária); insuficiente coordenação entre os Serviços 

Centrais e Provinciais; mecanismos deficientes de fomento do empreendedorismo (crédito, 

fundos de garantia, assistência técnica); deficiente inspecção e fiscalização das actividades; 

deficiente capacidade institucional da Direcção Provincial da Indústria; insuficiência de 

quadros qualificados; incipiente actividade de assistência técnica; deficientes meios e 

instalações de produção em termos quantitativos e qualitativos; baixo nível de aproveitamento 

das potencialidades existentes; acessibilidade deficiente às diferentes regiões da província. 

(Perfil Municipal).

Em relação ao sector do Comércio, subdividido em comércio rural e urbano, apresenta 

fragilidades:

Ao nível do subsector do Comércio Rural, não existe um sistema adequado de 

comercialização de produtos pecuários e agrícolas que estimule a oferta de “inputs” 

agrícolas e de bens de consumo; verifica-se a ausência de incentivos específicos 

aos agentes que se possam envolver neste ramo; ausência de uma rede funcional; 

dificuldades por parte dos órgãos centrais em operacionalizarem os programas 

aprovados de comercialização rural; faltam técnicos com sensibilidade e capacidade 

para enfrentar os problemas; falta de interesse dos comerciantes por este ramo de 

negócio devido ao baixo poder de compra das populações rurais; falta de investimento 

privado; e a falta de estabelecimentos nos municípios capazes de fornecer equipamentos 

e instrumentos agrícolas, sementes, pesticidas, medicamentos para o gado e outros. 

Neste quadro ainda podemos adicionar as infra-estruturas comerciais rurais destruídas 

e a degradação das vias de acesso rurais.

Já ao nível do subsector do Comércio Urbano, as fragilidades resultam da excessiva 

concentração das actividades comerciais no Município Sede; deficiente qualidade dos 

produtos e ausência de entidades do controlo; deficiente aplicação da legislação e 

normas no âmbito da qualidade dos produtos alimentares; insuficiente materialização 
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dos programas de fomento do comércio rural; excessiva burocracia e morosidade no 

processo de licenciamento comercial; insuficientes medidas de protecção à produção 

nacional; o êxodo de comerciantes e da população do meio rural para os centros 

urbanos e informalização do mercado; deficiente informação sobre a conexão entre a 

qualidade dos produtos alimentares e a saúde pública; insuficientes infra-estruturas de 

armazenamento e conservação; inexistência de inquéritos às actividades comerciais; 

mercados municipais com condições precárias de higiene e saneamento; debilidade 

no sistema de comercialização dos bens de produção nacional; fraca utilização dos 

mercados recentemente construídos; e o consequente fraco poder de compra das 

populações; fraca competitividade da produção nacional e constrangimentos ao longo 

da cadeia de valor.

Com o fim da guerra, em 2002, a província de Malanje passou a registar um crescimento 

considerável da população. Para além do crescimento natural, muitas pessoas regressaram de 

Luanda onde as condições de vida se tornaram cada vez mais difíceis. A maior parte depende 

da agricultura ou de actividades económicas informais. (Perfil Municipal 2016).

2.2.1. Município de Calandula

O Município do Calandula integra administrativamente a província de Malanje. A sua sede 

municipal, dista a 85 quilómetros da sede provincial e tem uma superfície de 70.037 quilómetros 

quadrados, ,fazendo parte do denominado planalto do Congo. Este municipio faz fronteira a 

oeste com a província do Kwanza Norte, a noroeste com a província do Uíge, a norte com o 

município de Massango e a este com os municípios de Kahombo, Kiwala e Malanje e a Sul com 

o município de Cacuso.

A época das chuvas vai de Setembro a Abril, com uma precipitação média de 900 milímetros 

e temperaturas médias anuais de 21/22 graus, embora as pessoas digam que já não há essa 

regularidade climática (AMK 2014). A época seca (cacimbo) estende-se por cerca de cinco 

meses. Há também um período sem chuvas entre Dezembro e o princípio de Fevereiro, chamado 

de pequeno cacimbo – segundo a população local, também este fenómeno não se comporta 

como noutros tempos. 

Os solos são geralmente pobres em minerais e matéria orgânica. O município caracteriza-se 

também por um grande número de rios. Os mais conhecidos são o Lucala (com as quedas de 

Calandula e Bengo-a-Nzenza) e o Musseleje, com as suas quedas de água com o mesmo nome. 
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Administrativamente, Calandula divide-se em cinco comunas, nomeadamente  Calandula-sede, 

Kuale, Kinji, Kateko Kangola e Kota. Tem um total 18 regedorias e 458 aldeias. Kota e Kuale são 

as comunas com maior número de regedorias e aldeias. (Perfil Municipal 2012)

Com a excepção de uma pequena franja, a norte de Kuale, o município integra-se no Planalto 

de Malanje. Do ponto de vista morfológico, Calandula enquadra-se na vasta planície que 

caracteriza a zona, com altitudes entre 1.050 e 1.250 metros. Na parte sul diferencia-se uma 

escarpa que separa o planalto do sub-planalto, permitindo a ocorrência de rápidos, cascatas 

e quedas, como as famosas quedas de Calandula no rio Lucala, com cerca de 110 metros de 

desnível, localizado a três quilómetros da vila de Calandula, e a cascata de Musseleje, no mesmo 

rio, a 20 quilómetros a oeste da vila de Calandula11.

A figura política mais influente é o Administrador do município e o órgão político mais elevado é 

o Conselho Municipal composto por todos os órgãos da administração municipal e – a convite – 

representantes de instituições não-governamentais. 

Uma outra instituição central é o Conselho de Auscultação e Concertação Social (CACS), 

constituído por representantes do governo municipal e da sociedade civil. Em princípio, o CACS 

destina-se a acompanhar o programa nacional de alívio da pobreza (Programa Integrado de 

Combate à Pobreza e Desenvolvimento Rural - PICPDR).

As agências do Estado responsáveis pelo apoio à agricultura (Instituto de Desenvolvimento 

Agrário – IDA e Estações de Desenvolvimento Agrário – EDA) na prática não funcionam. Há três 

técnicos no município localizados em Calandula Sede e Kota que não têm nem autonomia, nem 

orçamento. Alguns utensílios agrícolas estão disponíveis em armazéns comerciais locais na 

sede municipal mas a custo elevado e em quantidades limitadas. 

A produção agrícola em Calandula é rudimentar, usando apenas as ferramentas agrícolas mais 

simples (machados, catanas, enxadas) e quase nenhum acesso ou uso de irrigação, sementes 

melhoradas, fertilizantes ou outros métodos melhorados – com excepção de cerca de 70 

agregados familiares numa aldeia apoiada pela ADRA.

Ao mesmo tempo, há uma longa tradição histórica de agricultura comercial - bem como de 

subsistência. Há um amplo acesso a terra irrigada pela chuva, excepto numa área limitada 

na vizinhança de Calandula Sede e um enorme mercado potencial de produtos agrícolas, 

principalmente na cidade de Malanje e em Luanda. 

O município de Calandula também tem estado a beneficiar do conjunto de programas de 

assistência agrícola abrangentes aos outros municípios da província de Malanje, com destaque 

11  Perfil Municipal de Calandula, 2014
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para o PEDR, que inclui acções de assistência técnica e organizações comunitárias (EAF’s), 

bem como o acompanhamento às Escolas de Campo do Agricultor. Já o MOSAP II, para além 

de acções similares ao PEDR, também envolve o crédito agrícola nas suas mais variadas 

manifestações.

Infelizmente, por razões exógenas aos programas, durante a época 2017/2018 e 2018/2019 o 

município sofreu com um período longo de estiagem12 o que provocou prejuízos graves nos 

resultados da produção, especialmente na produção do feijão. Comparativamente aos períodos 

anteriores, houve uma redução de aproximadamente 30%.

Para a época agrícola 2018/2019 foram planificados 230 hectares de terras para o trabalho com 

tracção mecânica. Por razões diversas, apenas foram semeados, com maquinaria pública e 

privada, cerca de 22 hectares.

2.2.2. Município de Kiwaba Nzoji

O Município do Kiwaba Nzoji integra administrativamente a província de Malanje. A sua sede 

municipal dista 95 quilómetros da sede provincial, fazendo parte do denominado planalto 

do Congo. Este município faz fronteira a oeste com a província do Cuanza Norte, a noroeste 

com a província do Uíge, a norte com o Município de Massango e a este com os municípios de 

Kahombo, Kiwala e Malanje e a sul com o município de Cacuso. O município é constituído por 

apenas 2 comunas: Sede e Mufuma. (Perfil Municipal de Kiwaba Nzoji). 

O município é um dos menos populosos da Província de Malanje.

A figura política mais influente é o Administrador do município e o órgão político mais elevado é 

o Conselho Municipal composto por todos os órgãos da administração municipal e – a convite – 

representantes de instituições não-governamentais. 

Uma outra instituição central é o Conselho de Auscultação e Concertação Social (CACS), que 

consiste em representantes do governo municipal e da sociedade civil. Em princípio, o CACS 

destina-se a acompanhar o programa nacional de alívio da pobreza (Programa Integrado de 

Combate à Pobreza e Desenvolvimento Rural” - PICPDR). 

O Município de Kiwaba Nzoji também tem estado a beneficiar do conjunto de programas de 

assistência agrícola abrangentes aos outros municípios da província de Malanje, com destaque 

para o PEDR, que inclui acções de assistência técnica e organizações comunitárias (EAF’s), 

bem como o acompanhamento às Escolas de Campo do Agricultor. Já o MOSAP II, para além 

12  Segundo os técnicos da EDA, as quedas pluviométricas em termos de distribuição não foram o que se esperava, 
foram irregulares ao longo dos meses que compreendem a chamada segunda época agrícola (de Fevereiro a Abril) 



37ACESSO A ALIMENTAÇÃO EM CALANDULA, KIWABA NZOJI, MALANJE E QUELA

de acções similares ao PEDR, também envolve o crédito agrícola nas suas mais variadas 

manifestações.

Infelizmente, por razões exógenas aos programas, durante as épocas agrícolas 2017/2018 e 

2018/2019 o município sofreu com um período longo de estiagem13 que provocou prejuízos graves 

ao nível da produção, especialmente do feijão. Comparativamente aos períodos anteriores, 

houve uma redução de aproximadamente 30%.

2.2.3. Município de Malanje

Situado a Oeste do território da província, o município de Malanje faz fronteira a norte com o 

município do Kiwaba Nzoji, a noroeste com o município da Cangandala, a oeste com o município 

de Cacuso, a leste com o município do Mucari e a sudeste com o município de Cangandala. 

Segundo o INE (2014), o município de Malanje, que também é a sede político-administrativa, tem 

uma população estimada em mais de 560.000 habitantes14. 66% da população vive em áreas 

rurais e 34% em áreas urbanas. A cidade de Malanje é o maior centro urbano da província. O 

município de Malanje é o mais populoso, concentrando 50% da população. Em cada quilómetro 

quadrado da província de Malanje residem 11 pessoas. As estatísticas mostram que o município 

de Malanje, para além de apresentar o maior número de habitantes, é igualmente o município 

com maior densidade populacional. (Censo 2014)

Malanje tem uma superfície estimada em 2422 quilómetros quadrados e situa-se numa região 

planáltica com uma altitude média de 1210 metros. A região, que faz parte do Planalto de 

Camabatela, apresenta um clima tropical chuvoso, com duas estações bem marcadas ao longo 

do ano: a estação de chuvas, com duração de cerca de sete meses e médias de precipitação 

que vão desde os 900 mm na faixa ocidental, a 1200 mm na faixa oriental, atingindo valores de 

1400 mm na parte norte, apresenta temperaturas médias anuais que oscilam entre os 21 e 22 

graus. A estação seca, de 5 meses regista temperaturas próximas da média anual e sem grandes 

oscilações térmicas diurnas.15 Entre os finais do mês de Dezembro e início de Fevereiro ocorre 

um curto período de seca (cacimbo) de três a quatro semanas, conhecido por “kiangala”, que 

pode ser muito prejudicial a certas culturas agrícolas. A humidade nestas duas épocas perfaz 

uma média relativa anual que ronda os 60-70%. 

13  Segundo os técnicos EDA local, as quedas pluviométricas em termos de distribuição, não foi o que se esperava, 
pois foram irregulares, ao longo dos meses que compreendem a segunda época (de Fevereiro a Abril) 
14  Estima-se que seja mais de 500.000 habitantes, e não um número em exactidão, pelo facto da taxa de natalidade 
continuar a crescer dia após dia. O último censo foi realizado há 4 anos.
15  CEIC - RELATÓRIO SOCIAL DE ANGOLA 2014, citando Fernando Pacheco, Agricultura e Sociedade Rural na 
Angola dos anos 60 – O caso de Malanje. II Colóquio Internacional em Ciências Sociais sobre a África de Língua 
Portuguesa, Lisboa, s/d, p. 5.
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A maioria das pessoas em Malanje é de origem Mbundu (Ambundu) e tem vivido tradicionalmente 

de uma combinação de produção agrícola e do comércio. Durante a era colonial muitas pessoas 

estavam empregadas como trabalhadores na produção de culturas de rendimento (algodão, 

tabaco, milho, etc.) e nas indústrias de manufactura (Vines 2016). 

Desde a independência que a área rural de Malanje foi gravemente afectada por períodos de 

guerra (de 1975-1990 e de 1992-2002). Uma grande parte da população foi compelida a fugir para 

a cidade de Malanje, onde muitos viviam em campos de refugiados, ou para Luanda onde se 

juntaram ao imenso número de pessoas estabelecidas em aglomerados informais.

Composta pelas bacias hidrográficas que circulam ao longo do rio Kwanza, do sul para norte, 

constituindo, assim, uma rede densa e de caudal permanente, o município possui uma complexa 

combinação climática e geográfica que permite a prática das seguintes actividades produtivas: 

(CEIC - RELATÓRIO SOCIAL DE ANGOLA 2014) 

−	 Cultivo do algodão, da mandioca, do amendoim, do dendém, da batata-doce, da batata-

rena, da banana, do arroz, do feijão, do milho, das hortícolas, da cana-de-açúcar. 

−	 Extracção de madeira. 

−	 Pesca fluvial e artesanal. 

−	 Pecuária, nomeadamente, gado bovino, caprino e suíno. • Caça de antílopes. 

−	 Avicultura, com a criação de galinhas, patos e perus. 

O sector agrário de Malanje é crucial para qualquer análise da sua estrutura social e económica. A 

região corresponde à parte noroeste da cintura agrícola de Angola, que no passado representou 

parte substancial da produção económica nacional. De acordo com Fernando Pacheco16, 

citado pelo relatório social 2014 do CEIC, a agricultura dos anos de 1960 era caracterizada pelo 

monopólio do Estado atribuído à concessionária COTONANG, fruto da fusão entre o capital 

estrangeiro (que o Estado colonial português procurou captar) e nacional, que assegurava o 

controlo de cerca de 80% da produção industrial. A produção era comprada a preços baixos nos 

pequenos produtores familiares para a exportação internacional, principalmente para Portugal. 

Este monopólio e estratificação socioeconómica subsequente está na base da revolta dos 

camponeses em 1961, que se verificou na região malanjina da Baixa de Kasanje, resultando 

assim no início da luta de libertação nacional, sendo que a questão da posse da terra era uma 

das bandeiras políticas dos três movimentos nacionais. Tardiamente, o Estado colonial, apesar 

da repressão imposta às populações locais como resposta à revolta, ainda tentou alterar o 

16  In CEIC - RELATÓRIO SOCIAL DE ANGOLA 2014
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cenário político e social com a introdução de algumas reformas de carácter legislativo, com 

particular enfoque no sector da agricultura. 

No que se refere aos produtos agrícolas cultivados e que engrossam a cadeia alimentar, são, 

nomeadamente, a mandioca, o feijão, o amendoim, o milho, a batata-rena, a batata-doce e as 

hortícolas. Na sua maior parte, essas culturas, com excepção do amendoim e do milho, são 

consideradas como sendo culturas para o rendimento. O sistema de exploração agrícola assenta 

basicamente no regime de sequeiro. Em pequena escala pratica-se também a agricultura de 

regadio. Em outras localidades do município constata-se o cultivo de frutas, entre as quais se 

destaca a manga, abacate, mamão, banana e a goiaba, que são igualmente produzidas para 

assegurar a actividade comercial em Malanje. 

As terras em Malanje são férteis e propícias ao desenvolvimento da agricultura num conjunto 

variado de culturas. A não utilização de fertilizantes como prática entre os camponeses, 

excepto alguns casos para a horticultura, ajuda à manutenção e conservação das terras. Com 

efeito, a reintrodução, no sector da agricultura, da técnica de mecanização (que é assegurada 

por assistência dos institutos tutelados pelo Ministério da Agricultura e por alguns proprietários 

singulares) vem reforçar as condições que propiciam maior produção local, sendo que os 

camponeses manifestam preferência no trabalho colectivo, estando por isso organizados em 

associações e cooperativas. 
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As sementes para a prática agrícola, na sua maior parte, são reutilizadas das conservadas de 

anos anteriores. Por outro lado, alguns agricultores adquirem os inputs no mercado de Malanje, 

ou beneficiam do apoio do IDA no que às sementes e orientação agrícola dizem respeito.

As zonas rurais revelam deficiente qualidade dos serviços públicos e privados prestados à 

população, falta de técnicos com sensibilidade, capacidade e experiência para coordenar 

a problemática do desenvolvimento rural, elevados índices de analfabetismo no seio das 

mulheres, pouco protagonismo das mulheres nas cooperativas e associações, dificuldades de 

acesso a crédito por parte das mulheres e degradação das vias de acesso rurais.

De acordo com o director provincial da Agricultura, cada família cultiva em média 2,5 hectares 

na zona do Planalto de Malanje, sendo que, actualmente, devido à escassez de estímulos de 

mercado e de assistência técnica e financeira, apesar do sentimento de melhoria da renda 

familiar, observa-se a redução das áreas cultivadas.

A percepção sobre a segurança alimentar é um desafio. Há falta de dados estatísticos 

desagregados que mostrem as reais capacidades produtivas e os níveis de poupança familiar 

no espaço e no tempo e há obstáculos práticos ao nível local, que vão desde a falta de pesquisas 

complementares até aos problemas logísticos da implementação e recolha de dados. 

A prática da agricultura no município sede é quase nula, com excepção de alguns casos, porque 

a maior parte dos habitantes são funcionários públicos e não têm a agricultura como profissão.

Segundo o responsável da Agricultura no município, os investimentos no sector têm consistido 

no apoio às famílias camponesas dos bairros periféricos e apoio com sementes de milho e 

feijão.

Em 2018 e 2019, o estado subvencionou três brigadas de mecanização para preparação de 

terras para 1.174 famílias camponesas e cerca de 5 Associações com 1000 famílias também 

beneficiaram deste apoio para o cultivo de hortícolas.

2.2.4. Município do Quela

O Município do Quela está situado na região noroeste da província de Malanje e apresenta, de 

acordo com os dados do IGCA, uma extensão territorial de 5.830 quilómetros quadrados. 

No que respeita à organização zonal da paisagem física, a Província de Malanje apresenta três 

regiões distintas: o Planalto de Malanje, a Baixa de Cassanje e o Songo. A Missão de Inquéritos 

Agrícolas de Angola (MIAA) designou as zonas agrícolas ou zonas agro-ecológicas e numerou-

as, respectivamente, com os números 13/14, 9 e 18. A Baixa de Cassanje, zona agro-ecológica 

9, engloba os municípios do Quela, Cahombo, Cunda-Dia-Baze, Marimba e parte de Massango 
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(Fonte: MIAA). 

Numa distância de 115 quilómetros da Sede Provincial, confina a norte com o município de Cunda-

Dia-Baze, a sul com o município de Cambundi Catembo, a leste com o município de Xá-Muteba 

(província da Lunda-Sul) e a oeste com o município de Caculama. A divisão administrativa do 

município do Quela compreende quatro comunas: Bângalas, Quela sede, Moma e Xandel.

O município é habitado maioritariamente por povos da etnia Mbundu (Ambundu) de língua 

Kimbundu. Deste grupo, os mais representativos são os subgrupos Bângala, Bondo, Holos, 

Massongo e Pendes. Também se encontram povos de origem Tchokwe bastante integrados, 

com maior representatividade na comuna do Xandel e na sede do município. (Perfil Municipal 

2014).

Uma vasta extensão do solo que abrange a região da Baixa de Cassanje é qualificada como 

propícia para a cultura do algodão, largamente disseminada na época colonial. As condições 

do solo e do clima também são favoráveis a outras culturas como a mandioca, amendoim, 

tabaco, milho, feijão, sorgo, gergelim, girassol e cana sacarina. 

Os cursos de água mais importantes são caracterizados por quatro rios permanentes: Luhanda, 

Luí, Samba e Cabululo. Para além destes, outros cursos de água se encontram ao longo do 

município, de menor caudal mas com importância local: na Comuna Sede encontram-se os rios 

Katala, Mbalama, Karila, Nkangunza, Kihonga, Cambo, Ruari, Songua, Dunda, Bombo e Cubal; 

nas Comunas dos Bângalas e do Xandel são os rios Luhanda e o Lui; na Comuna do Moma 

encontram-se os rios Lui, Kambússua (Ndala Kandumbu), Zongua (Kurindi). 

Existem duas lagoas de referência no município: a Lagoa Sagia, que se estende desde a 

comuna sede até à comuna dos Bângalas e a Lagoa do Quibemba, situada a 5 quilómetros da 

sede comunal de Xandel, próxima do bairro Ngola Kabila II. 

Os recursos piscatórios do município são parcos. A pouca actividade piscatória existente 

é desenvolvida em modelos tradicionais e restringe-se à pesca para consumo próprio. As 

espécies aquáticas existentes nos rios do município são o Bagre, a Mitica e o Cacusso. 

A população era constituída, no final do ano de 2014, por 22.361 habitantes, com um incremento 

de 514 habitantes desde o momento censitário. (INE - Censo Angola 2014)

A agricultura constitui a principal actividade económica da população. O desenvolvimento 

da produção tem sido muito lento, devido à falta de infra-estruturas e assistência técnica 

para o reforço da produção e às dificuldades inerentes ao escoamento e mecanismos de 

comercialização dos produtos. 
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A pesca não tem expressão, limitando-se à recolha de algum peixe para consumo familiar. O 

comércio é muito reduzido no município, assim como a transformação de produtos. O Relatório 

Anual de 2014 da Administração Municipal assinala que os principais produtos agrícolas são: 

mandioca, feijão, amendoim, feijão-macundi (feijão-frade), inhame, batata-doce, milho e 

algodão. A Administração Municipal tem identificadas um total de 5.593 famílias camponesas 

no município. O sector privado é inexistente.

A função pública é o maior empregador, fundamentalmente em três áreas, nomeadamente, a 

Educação, a Saúde e a Administração Pública. Não há registo sobre a disponibilidade de vagas 

existentes e sobre a procura. Em princípio, as quotas são definidas a nível central. 

Segundo a Administração Municipal, não existem dados sistematizados da produção pecuária e 

nem serviços veterinários. Apesar da inexistência de dados da produção pecuária, segundo as 

informações da população, existe um razoável número de gado caprino e de galinhas, espécies 

animais que fazem parte da subsistência familiar. Os mecanismos de vacinação animal são 

escassos, principalmente por causa do agravar da crise económica que o país está a viver, 

sendo que não há registos recentes de processos de vacinação.

Dados do Perfil Municipal 2014 revelam que as melhores terras para agricultura situam-se na 

parte baixa do município. Mas há muitas dificuldades de acesso. A terra é pertença do Estado e 

as Autoridades Tradicionais exercem o poder de gerir o seu uso para agricultura, nos limites do 

seu território, sob a orientação da Administração Municipal.

O uso da terra é familiar, apesar de haver algumas práticas individuais. Prevalece o modelo 

de usos e costumes dos antepassados. De uma maneira geral pratica-se o pousio (consiste 

em abandonar o terreno cultivado por 3 a 4 anos seguidos, para aumentar a recuperação da 

bio-estrutura da terra), faz-se a rotação e também tem havido uma tendência para a mudança 

de terrenos na procura de terras mais férteis e/ou para evitar que o rebanho animal devore as 

plantações. 

Está a ser bastante difundida a prática da “kixiquila de trabalho da lavra” entre famílias do 

município, ou seja, o processo solidário de produção em que duas ou mais famílias se juntam 

para trabalhar durante um período de tempo na lavra de uma só família e no período seguinte 

todos os membros do grupo passam para a lavra da outra família, até terminar o ciclo de ajuda. 

A rotação da terra é realizada entre a manutenção da zona chamada cavuzas (é o lugar onde 

fazem a agricultura permanente) e as maxinde (novo espaço) onde é implantada a lavra do 

primeiro ano, desenvolvida no final do período de chuva do mês de Abril em parcelas recém 

desbravadas. 

As práticas individuais do cultivo da terra acontecem mais na sede municipal. Algumas pessoas 
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referem que têm a sua parcela separada: “eu tenho a minha lavra e o meu marido tem a dele”. 

Também existem casos de funcionários públicos que solicitam junto da administração pequenas 

parcelas para agricultura, mas que efectivamente poucos fazem uso dela” (Perfil Municipal de 

2012).

De acordo com o Relatório Anual de 2014 da EDA, esta entidade tem vindo a proceder ao 

levantamento das famílias camponesas nas associações das aldeias organizadas. Até ao 

momento, foi possível apurar um número de 7.129 famílias agrupadas em 73 Associações e 

5 Cooperativas, número que virá a ser detalhadamente conhecido quando a EDA terminar o 

respectivo processo de identificação e registo.

O acesso da sede provincial à sede do município do Quela é feito primeiramente pela Estrada 

Nacional 230, asfaltada e em razoável estado de conservação, percorrendo-se cerca de 90 

quilómetros até ao entroncamento da aldeia Mbundu. Deste ponto até à sede municipal são 

percorridos mais 25 quilómetros numa estrada em processo estagnado de reabilitação. O 

projecto envolvia o alargamento da pista, terraplanagem e aumento de nível. Infelizmente, por 

razões financeiras, sobrou um asfalto precário e sem sinalização. Na sede municipal ainda 

não foram asfaltadas as vias de circulação e não há sinais de um possível investimento em 

reabilitações das vias e acessos.

Não foram disponibilizados dados oficiais sobre o investimento feito no sector. 

A ADRA – Acção para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, é a única Organização Não 

Governamental presente na sede do município do Quela. A organização possui dois projectos 

em curso, um de segurança alimentar e outro de reforço de capacidades das associações locais 

da sociedade civil, à luz do qual se realizou o presente estudo-caso. 
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III. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS 
DADOS

3.1. Acesso à Alimentação no Município de Calandula

A terra é o meio de subsistência das famílias no meio rural. O Gráfico nº 2 apresenta a forma 

como as 76 famílias inquiridas nas localidades de intervenção da ADRA em Calandula acedem à 

terra para o cultivo.

Nas aldeias de Selela e Mufuma, no município de Calandula, 77% dos respondentes declaram 

que as terras lhes foram cedidas pelo soba, contra 22% que acederam à terra por herança, ou 

seja, a terra era de seus pais ou avós. Na região de Malanje, segundo os entrevistados, mesmo 

que a terra seja dos avós, o Soba tem de autorizar a mudança de titularidade. Isto significa que 

as autoridades tradicionais jogam um papel fundamental na gestão das terras comunitárias 

Encontro com os beneficiários do Projecto Okulonga, Malanje 2019
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e as populações depositam confiança nestas entidades enquanto autoridade máxima na 

comunidade. 

Gráfico n.º 2 - Formas de aquisição da terra para o cultivo

Fonte: Questionário familiar

No que diz respeito à dimensão das parcelas de terra, a demonstração está na Tabela nº1, onde 

75% dos entrevistados referiram que as suas lavras têm 1 hectare, contra 25% de famílias cujas 

lavras possuem 2, 3 ou mais de três hectares. Vale referir que o alargamento dos campos de 

cultivo depende da capacidade de cada família e da disponibilidade de meios de trabalho.

Tabela n.º 1 - Tamanho das lavras

  Frequência Percentagem

1 Hectare 56 75%

2 -3 Hectares 14 19%

+ de 3 Hectares 5 6%

Total 75 100%

Fonte: Questionário familiar

De acordo com os dados acima apresentados, é visível que o acesso à terra nas duas aldeias 

inquiridas não constitui um problema, o que significa que há bastante terra para a prática 

agrícola. Muitas famílias aumentaram a quantidade de terras para o cultivo. O acesso à terra 

é importante porque contribui para a fixação das populações camponesas e sua estabilização 

em relação à segurança alimentar
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A legalização é um aspecto importante para assegurar a garantia da posse de terra. A questão 

dos títulos de posse da terra das famílias entrevistadas no âmbito deste estudo na área em que 

ADRA intervém está descrita na tabela seguinte: 

Tabela n.º 2 - Título de posse da terra

  Frequência Percentagem

Sim 16 22%

Não 58 77%

Não Sei 1 1%

Total 75 100%

Fonte: Questionário familiar

Analisando os dados, verifica-se que mais de metade dos inquiridos não possuem nenhum 

documento da terra que cultivam, contra 22% que declararam ter algum documento. 

Em Angola, de modo particular no meio rural, a maioria das pessoas não ostenta nenhum 

documento, pois não têm sido fornecidos serviços eficientes.

Quando questionados se a terra está em nome de quem, os entrevistados responderam 

conforme vem expresso na tabela seguinte:

Tabela n.º 3 - Se sim, essa terra está em nome de quem?

  Frequência Percentagem

Homem 1 6%

Soba 15 94%

Total 16 100%

Fonte: Questionário familiar

De acordo com os dados da Tabela nº3, a maior parte das famílias inquiridas afirmaram que a 

terra está em nome do Soba.
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A actividade do campo consiste em produzir vários produtos para o consumo humano. Em 

termos de variedades do que é produzido, as famílias inquiridas referiram tal como mostra o 

Gráfico nº3:

Gráfico n.º 3 - Culturas mais praticadas

Fonte: Questionário familiar

A mandioca, ginguba, feijão e o milho são os produtos mais cultivados nas duas aldeias, o que 

significa que constituem a principal base da sua alimentação. 

O desejo de quem trabalha a terra é produzir o suficiente para o consumo e comercializar o 

excedente, com vista a atender outras necessidades. A produtividade é a quantidade de bens/

produtos colhidos pelo agricultor em função do que semeou. As famílias inquiridas têm acesso 

à alimentação a partir da produção própria. Questionados sobre o assunto, avaliam a sua 

produção conforme as categorias expressas na Tabela nº 4:

Tabela n.º 4 - Avaliação da produção

  Frequência Percentagem

Está na mesma (1 - 2 Toneladas/hectare) 41 55%

Aumentou (2 -3,5 Toneladas/hectare) 19 25%

Diminuiu (0,5 Toneladas/ hectare) 15 20%

Total 75 100%

Fonte: Questionário familiar
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Como se pode verificar, a maior parte das famílias nas duas aldeias estudadas referiram que 

a produção não aumentou no último ano por conta da peste de apodrecimento da mandioca. 

Apesar disso, o número de famílias que mencionaram que houve redução da produção cifrou-

se em 20%.

A quantidade de refeições que um cidadão faz por dia é um indicador importante para aferir a 

disponibilidade de alimentos na região. O Gráfico nº 4 ilustra a situação das famílias entrevistadas 

em relação ao número de refeições que fazem no seu quotidiano.

Gráfico n.º 4 - Número de refeições por dia

Fonte: Questionário familiar

Nas duas aldeias mais de metade das pessoas entrevistadas referiram que fazem três refeições 

ao dia, o que significa que há disponibilidade de alimentos para o consumo. Durante a recolha 

de dados não foram citados casos de fome nas duas comunidades.

O completo bem-estar social e psicológico da pessoa depende em parte do que consome 

diariamente e dos períodos em que o faz. O Gráfico nº 5 demonstra a tipologia de refeições que 

as comunidades estudadas fazem no seu dia adia.
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Gráfico n.º 5 - Tipo de Refeições

Fonte: Questionário familiar

Nas comunidades de Mufuma e Selela, a maior parte das pessoas fazem as três refeições e com 

maior incidência o pequeno-almoço e jantar, seguido do almoço em segundo plano.

Na Tabela nº 5 estão representadas as variedades de alimentos mais consumidas nas duas 

aldeias em que foi realizado o estudo. 

Tabela n.º 5 - Alimentos mais consumidos

 Alimentos Frequência Percentagem
Funje de Bombó/Milho e seus acompanhantes (carne, peixe e 
verduras)

76 36%

Arroz ou massa e seus acompanhantes (carne, peixe e verduras) 4 2%

Feijão 62 29%

Bata-doce 55 26%

Bata rena 5 2%

Outro 9 5%

Total 211 100%

Fonte: Questionário familiar

O funje de bombó/milho e seus acompanhantes é o mais consumido pelas populações. O feijão 

é o acompanhante que mais se destaca. A batata-doce vem em segundo lugar, como um dos 

alimentos mais usados na dieta das famílias das duas comunidades. 
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3.2. Acesso à Alimentação no Município de Kiwaba Nzoji

Das 96 famílias inquiridas nas aldeias de Mutumbua e Bambuca, no município de Kiwaba Nzoji, 

na sua maioria a terra foi cedida pelo Soba, por ser a entidade máxima da comunidade que vela 

pela distribuição das terras. 

Tabela n.º 6 - Formas de acesso à terra para o cultivo

  Frequência Percentagem

Soba 94 98%

Herança 2 2%

Total 96 100%

Fonte: Questionário familiar

O acesso por herança aparece em menor escala. Segundo as lideranças comunitárias, mesmo 

que a terra seja dos avós, o Soba tem de autorizar a mudança de titularidade para evitar ou 

prevenir eventuais situações de conflitos intra-familiares.

Em relação ao tamanho das lavras a situação vem explicada com os dados do Gráfico nº 6:

Gráfico n.º 6 - Tamanho das lavras

Fonte: Questionário familiar

A maior parte das famílias inquiridas cultivam lavras com tamanho de 1 hectare contra uma 

minoria que cultiva mais de 1 hectare. A ampliação dos campos de cultivo depende de vários 

factores, entre eles os meios disponíveis para preparação da terra, a capacidade física dos 

membros da família para cultivar grandes extensões, entre outros.
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Quanto à titulação das terras que cultivam, 90% dos respondentes não possuem nenhum 

documento de posse de terra, mas as terras comunitárias são protegidas pelo direito 

costumeiro. É o Soba que delibera sobre as questões fundiárias na comunidade.

Em relação às variedades mais cultivadas nas comunidades, as famílias entrevistadas referiram 

o que vem expresso no Gráfico nº 7.

Gráfico n.º 7 - Culturas mais praticadas

Fonte: Questionário familiar

A mandioca, o feijão, o milho e a bata-doce lideram a lista dos produtos mais cultivados em 

Mutumbua e Bambuca, por serem os alimentos de topo na balança alimentar das famílias desta 

região.

No que tange à apreciação da comunidade sobre o quadro evolutivo da sua actividade produtiva, 

há um equilíbrio percentual entre o número de pessoas que consideram que a produção continua 

na mesma e os que afirmam ter aumentado. Entretanto, a faixa que considera que a produção 

diminuiu é apenas de 6% do total de famílias inquiridas.
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Tabela n.º 7 - Avaliação da produção

  Frequência Percentagem

Está na mesma (1-2 Toneladas/hectare) 45 47%

Aumentou (2 -3,5Toneladas/hectare) 45 47%

Diminuiu (0,5 Toneladas/ hectare) 6 6%

Total 96 100%

Fonte: Questionário familiar

Importa salientar que não foram citados casos de fome na comunidade, o que significa que o 

acesso à alimentação é estável face aos níveis de produção das famílias nas campanhas agrícolas 

dos últimos anos. Entretanto, constata-se a falta de mercado local para comercialização do 

que é produzido ou para trocar com outros bens industriais. Também o mau estado das vias 

terciárias e secundárias dificulta as trocas comerciais.

Relativamente à quantidade de refeições que cada família faz diariamente, os dados mostram 

que a maior parte tem acesso a três refeições diárias, como ilustra o Gráfico nº 8.

Gráfico n.º 8 - Número de refeições por dia

Fonte: Questionário familiar

Entretanto, há um número considerável de famílias com acesso a apenas duas refeições, contra 

uma única pessoa na comunidade que faz apenas uma refeição por dia.
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Quanto à tipologia de refeições, também se verifica um equilíbrio percentual entre as famílias 

que fazem o pequeno-almoço e as que fazem o jantar, mas vale a pena considerar os 26% de 

famílias das duas localidades que declararam ter acesso ao almoço.

Gráfico n.º 9 - Tipo de Refeições

Fonte: Questionário familiar

O lanche não tem muita expressividade nos dados apresentados por não constituir uma 

prática alimentar nestas comunidades.

Quando questionados sobre o que mais se consome nas suas comunidades, as famílias 

inquiridas declararam como demonstra a tabela seguinte:

Tabela n.º 8 - Alimentos mais consumidos

Tipos de alimentos Frequência Percentagem
Funje de Bombó/Milho e seus acompanhantes (carne, peixe e 
verduras)

144 33%

Arroz ou massa e seus acompanhantes (carne, peixe e 
verduras)

24 5%

Feijão 92 21%

Bata-doce 138 32%

Bata rena 30 7%

Outro 9 2%

Total 437 100%

Fonte: Questionário familiar
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O funje de bombó com seus acompanhantes lidera a lista dos alimentos preferidos das 

comunidades estudadas, secundado pela batata-doce. O feijão é um dos acompanhantes de 

maior expressão no equilíbrio alimentar das famílias.

3.3. Acesso à Alimentação no Município de Malanje

Os habitantes do município sede têm como fontes de abastecimento alimentar o mercado 

interno, que depende da agricultura local com produtos provenientes dos municípios vizinhos 

e do mercado externo - Luanda - com produtos de transformação industrial como óleo vegetal, 

arroz, massa, conservas e outros. Isto significa que os habitantes do município sede adquirem 

os seus alimentos no mercado local. 100% das pessoas entrevistadas no município sede não 

produzem os próprios alimentos.

No que diz respeito ao número de refeições, a situação das 121 famílias entrevistadas vem 

demonstrada na tabela abaixo:

Tabela n.º 9 - Número de refeições por dia

  Frequência Percentagem
Uma refeição 6 5%

Duas refeições 61 50%

Três Refeições 50 41%

Quatro refeições 4 4%

Total 121 100%

Fonte: Questionário familiar

Analisando os dados constantes da tabela, a maior parte das pessoas inquiridas na sede 

municipal fazem diariamente duas refeições. O diferencial entre os que têm duas refeições e os 

que fazem três é de 11%. O número reduzido de refeições decorre das dificuldades económicas 

que as famílias malanjinas vivem: fraco poder de compra e subida constante dos preços dos 

bens alimentares no mercado formal e informal.

Quando questionados sobre o tipo de refeições, os respondentes ao estudo elencaram o que 

vem ilustrado no Gráfico nº 10:
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Gráfico n.º 10 - Tipo de Refeição

Fonte: Questionário familiar

Do total de pessoas inquiridas na sede da província, a maior parte (39%) referiu o jantar contra 

35% que assinalaram o almoço. O diferencial entre estes dois tipos de refeição cifra-se em 

apenas 4%, o que significa que a maior parte dos respondentes faz as duas principais refeições 

durante o dia.

Na figura abaixo estão demonstrados os alimentos mais consumidos pelas pessoas inquiridas.

Tabela n.º 10 - Alimentos mais consumidos 

Tipos de alimentos Frequência Percentagem
Funje de Bombó/Milho e seus acompanhantes (carne, 
peixe e verduras)

115 27%

Arroz ou massa e seus acompanhantes (carne, peixe e 
verduras)

75 18%

Feijão 73 17%

Batata-doce 66 16%

Bata rena 48 11%

Outro 46 11%

Total 423 100%

Fonte: Questionário familiar

Fazendo a leitura dos dados da figura acima, chama atenção o consumo do funje de bombó ou 

de milho com respectivos acompanhantes pela maior parte das pessoas inquiridas.
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3.4. Acesso à Alimentação no Município do Quela

A terra é a principal fonte de produção de alimentos das famílias rurais e o quadro seguinte 

ilustra a forma como as 50 famílias das aldeias de Katuri e Kindua, no município do Quela, 

acedem à terra para o cultivo:

Tabela n.º 11 - Acesso à terra para o cultivo

  Frequência Percentagem
Soba 44 88%

Herança 5 10%

Compra 1 2%

Total 50 100%

Fonte: Questionário familiar

Nas duas comunidades estudadas, a terra é cedida pela autoridade tradicional enquanto 

entidade máxima que vela pela gestão das terras comunitárias à luz do direito consuetudinário. 

Entretanto, 12% das pessoas entrevistadas referiram que acedem à terra por herança.

Quanto às dimensões dos campos de cultivo de cada família, a situação vem expressa no gráfico 

abaixo:

Gráfico n.º 11 - Tamanho das lavras

Fonte: Questionário familiar

Do total de famílias contactadas, 42% referiu que o tamanho das lavras vai de 2, 3 ou mais 

hectares. Constata-se que a maior parte das famílias cultiva campos de 1 hectare, o que significa 

que a maior parte das lavras têm as mesmas dimensões e o seu alargamento depende de vários 
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factores, como a disponibilidade de meios de preparação de terras (mecanização ou tracção 

animal) e o número de pessoas para gerir todo o processo produtivo durante a campanha 

agrícola.

No que diz respeito à titulação das terras que as famílias cultivam, a maior parte declarou que 

não possui nenhum documento, como demonstram os dados da Tabela nº 12, onde uma minoria 

referiu que ostenta algum documento (declaração do soba).

Tabela n.º 12 - Título de posse da terra

Frequência Percentagem

Sim 11 22%

Não 35 70%

Não Sei 4 8%

Total 50 100%

Fonte: Questionário familiar

No entanto, há um pequeno número de famílias que respondeu não saber nada sobre a titulação 

das terras que cultivam na comunidade.

O feijão lidera a lista de culturas mais praticadas, seguindo-se o milho, a mandioca e a batata-

doce, conforme ilustra o Gráfico nº 12. 

Gráfico n.º 12 - Culturas mais praticadas

Fonte: Questionário familiar
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Importa salientar que se denota um equilíbrio entre o cultivo do milho e da mandioca, o que 

significa que a produção do milho vai ganhando espaço na lista das principais culturas nas 

localidades de Katuri e Kindua.

A expectativa dos homens do campo é sempre colher grandes quantidades de produtos 

diversos, ou seja, ver a sua produção aumentada. A tabela seguinte mostra qual é o ponto de 

situação sobre a produção dos camponeses inquiridos nas duas comunidades.

Tabela n.º 13 - Avaliação da produção

Frequência Percentagem

Está na mesma (1-2 Toneladas/hectare) 21 42%

Aumentou (2-3,5 Toneladas/hectare) 25 50%

Diminuiu (0,5 Toneladas/hectare) 4 8%

Total 50 100%

Fonte: Questionário familiar

Do total de famílias respondentes ao estudo em Kindua e Katuri, quando questionados sobre o que 

pensam sobre a situação da produção, a maior parte referiu que aumentou. O diferencial entre 

os que aumentaram a produção e os que afirmaram que diminuiu é de 42%, que corresponde ao 

percentual dos que mencionaram que a produção está na mesma. O não aumento da produção, 

na óptica das famílias, est+a relacionado com o apodrecimento dos produtos por causa das 

fortes chuvas, a peste da mandioca e por causa da invasão de algumas lavras pelos animais.

A alimentação tem um papel fundamental na saúde de qualquer cidadão. No Gráfico nº 14 vem 

ilustrado o número de refeições que as famílias inquiridas de Kindua e Katuri fazem diariamente.

Gráfico n.º 13 - Refeições por dia

Fonte: Questionário familiar
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De acordo com os dados, constata-se que a maior parte das famílias entrevistadas faz as três 

refeições por dia, contra uma minoria que declarou que faz as quatro refeições recomendadas 

no plano nutricional individual. O número elevado de pessoas que fazem três refeições é reflexo 

do aumento da produção e disponibilidade de alimentos nas comunidades estudadas.

O tipo de refeições que o indivíduo concretiza tem reflexos no seu estado de bem-estar social 

e psicológico. Quando questionados sobre a tipologia de refeições que fazem, os respondentes 

ao estudo nas duas localidades referiram como vem demonstrado no gráfico seguinte:

Gráfico n.º 14 - Tipo de Refeições

Fonte: Questionário familiar

Olhando para os dados regista-se um equilíbrio entre o valor percentual dos que fazem o 

pequeno-almoço e os que fazem o jantar. Entretanto, verifica-se que há um número considerável 

de pessoas com acesso ao almoço. A realização dos quatro tipos de refeições tem a ver com a 

disponibilidade de alimentos mas também com o modus vivendi de quem trabalha no campo. A 

jornada de trabalho começa cedo e, muitas vezes, condiciona o horário das refeições.

No que diz respeito aos alimentos que as famílias de Kindua e Kituri consomem mais, a situação 

vem descrita na Tabela nº14:
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Tabela n.º 14 - Alimentos mais consumidos

Tipos de alimentos Frequência Percentagem

Funje de Bombó/Milho e seus acompanhantes (carne, 
peixe e verduras)

50 28%

Arroz ou massa e seus acompanhantes (carne, peixe 
e verduras)

7 4%

Feijão 49 28%

Batata-doce 48 27%

Batata-rena 18 10%

Outro 6 3%

Total 178 100%

Fonte: Questionário familiar

Nas duas comunidades estudadas, o consumo do funje de bombó acompanhado com feijão 

lidera a dieta alimentar das comunidades, secundado pela batata-doce.
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3.5. Evidências da intervenção da ADRA na promoção da Segurança Alimentar 
e Nutricional

A ADRA trabalha na província de Malanje há quase três décadas, sobretudo em projectos de 

educação para cidadania, apoio à agricultura familiar através da distribuição de sementes em 

forma de crédito, capacitação das associações e cooperativas de camponeses para o aumento 

da produtividade e garantia da segurança alimentar das famílias no meio rural. Também fornece 

apoio institucional com o objectivo de influenciar políticas públicas. 

No âmbito da sua intervenção, a ADRA tem levado a cabo acções no domínio da agricultura e 

que se podem medir através dos seguintes indicadores:

- Crédito agrícola com distribuição de sementes de hortícolas para 800 famílias nas suas zonas 

de intervenção;

- Distribuição de novas moageiras em Cacuso;

- Apoio na preparação de 108 hectares de terra em Cacuso e Calandula para 5 associações de 

camponeses;

- Apoio ao empreendedorismo com cedência de crédito industrial para abertura de 3 cantinas.
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Os depoimentos que se seguem ilustram as evidências do seu trabalho junto dos grupos de 

referência nos quatro municípios abrangidos por este estudo:

	- “A ADRA me deu formação e minha produção é boa”.

	- “Acesso a facilitação aos campos de trabalho”.

	- “Com o crédito que recebemos, conseguimos resolver muitos problemas das nossas 

casas”. 

	- “Consegui comprar mobília para a minha casa e a alimentação melhorou muito”.

	- “Com o crédito diversifiquei a minha produção”.

	- “O apoio foi bom. Consegui ter conhecimentos sobre as técnicas de plantação no 

campo, saúde e alimentação regrada”.

	- “Foram muito bons os apoios que recebemos, consegui adquirir bens alimentícios e 

electrodomésticos. Comprei um fogão”.

	- “Comprei 30 chapas de zinco para a minha casa e uma moto-serra.”

	- “Tive formação sobre o Orçamento Geral do Estado”.

	- “Com os valores arrecadados na lavra consegui resolver o problema do filho que partiu 

o braço.”

	- “Consegui comprar 28 chapas para cobrir a minha casa e comprei cadeiras”.

	- “Com o apoio da ADRA consegui comprar uma motorizada.”

	- “Já consigo produzir também hortícolas”.

	- “Aumentei a minha colheita e consegui tratar de bilhetes de identidade para os meus 

filhos”.

	- “Consegui mudar da casa de capim para a de chapa”.

	- “Comprei mais animais para criar.”

	- “Aumentei o meu rendimento económico através da produção agrícola”.

	- “Com o apoio comprei colchões e panelas, fogão.”

	- “Com a venda do produto comprei cadeiras, mesas e janelas.”

	- “Já sei tudo sobre Orçamento Geral do Estado e construí a minha residência”.

	- “A ADRA mudou a minha forma de analisar os problemas das comunidades”.

	- “Hoje já consigo falar com o Administrador sobre os problemas das comunidades.”

	- “Adquiri conhecimentos, comprei fogão e já consigo pagar as propinas dos meus filhos”.
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	- “A ADRA apoiou-nos na venda dos nossos produtos.”

	- “Antigamente só produzia mandioca e feijão, com o crédito de sementes, já cultivo 

hortícolas como: couve, cebola.” 

	- “Com o trabalho aprendi várias coisas, como por exemplo as politicas públicas, terras, 

Orçamento Geral do Estado”.

	- “Comprei mobília e cadernos para as crianças estudar”.

	- “A ADRA apoiou a comunidade a ter escola e facilitou matricular os meus filhos.”

	- “Com as sementes que recebi conseguimos produzir e vender os produtos e ajudou-

nos a resolver os nossos problemas”.

	- “A ADRA nos ajudou a ter um Posto Médico e Escola e colocar mais professores, tem 

facilitado bastante a nossa vida.”

	- “As sementes distribuídas ajudaram a melhorar a nossa alimentação.”

	- “O apoio da ADRA ajudou a aumentar o meu campo de produção 5/5 para 10/10 hectares”.

	- “Melhorei a renda familiar através dos acessos aos inputs agrícola e acesso a cédula 

de 2 filhos”.

	- “Tivemos muitos benefícios e a vida mudou.”

	- “Aumento da produção e melhoria da dieta alimentar.”

	- “Vendi as hortaliças e com o dinheiro paguei um tractor para lavrar a minha lavra.”

	- “Mudança de comportamento e atitude na família e na sociedade.”

Os depoimentos evidenciam o contributo da ADRA na promoção da segurança alimentar e 

nutricional nas suas zonas de intervenção na província de Malanje, uma vez que o acesso à 

alimentação das populações é assegurado a partir da própria produção. Estes testemunhos 

também demonstram o impacto da intervenção da ADRA na vida dos seus grupos de referência 

e o conhecimento e compreensão que estes grupos possuem em relação à organização. Pode 

se perceber também que a  ADRA goza de grande prestígio junto da sociedade, o que significa 

que o seu trabalho tem grande impacto na vida das pessoas e das instituições. 

Estes indicadores podem servir de referência para que o Governo angolano considere a 

ADRA como uma organização de utilidade pública, tendo em conta a experiência, capacidade 

e idoneidade que a organização tem demonstrado ao longo da sua existência enquanto 

Organização da Sociedade Civil comprometida com a promoção e o desenvolvimento das 

comunidades rurais e a inclusão social dos mais desfavorecidos.
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IV. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

4.1. Conclusões

O estudo sobre o acesso aponta para as seguintes conclusões:

1. No município de Calandula, nas aldeias de Mufuma e Selela, 77% das famílias cultivam 

em terras cedidas pelo Soba, entidade máxima na comunidade que vela pela gestão 

fundiária, ao passo que 22% adquiriram por herança. A maior parte das famílias cultivam 

em parcelas de 1 hectare e não possuem nenhum título de posse. Aliás, a maior parte das 

terras comunitárias no meio rural não estão tituladas.

2. O acesso à alimentação é garantido pela produção própria de mandioca, feijão, ginguba, 

batata-doce e o milho são as culturas mais cultivadas nas duas localidades. A maior 
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parte das famílias entrevistadas considera que a produção está na mesma. Do total de 

inquiridos, 73% referiram que fazem as três refeições diariamente e o funje de bombó 

com seus acompanhantes é o mais consumido.

3. Quanto aos investimentos, as famílias beneficiaram de apoio em sementes, treinamento 

sobre técnicas de cultivo, apoio na preparação das suas terras. Porém as comunidades 

reclamam pela falta de mercado para comercializar os seus produtos e ter acesso aos 

produtos industriais.

4. No município de Kiwaba Nzoji, o estudo aponta que 98% das famílias de Mutumbua e 

Bambuca trabalham em terras cedidas pelo Soba e a maior parte cultivam parcelas com 

1 hectare.

5. A mandioca, feijão, ginguba, batata-doce e milho são as culturas mais praticadas e fazem 

parte da balança alimentar das populações desta região, o que revela que se alimentam 

daquilo que produzem. Sobre o aumento da produção, regista-se um equilíbrio de 

opiniões (47%) entre os que referiram que houve um aumento e os que defenderam que 

continua igual. Durante a recolha de dados não foram citados casos de fome nas duas 

comunidades.

6.  72% tem acesso a três refeições diárias, com o consumo de funje de bombó e seus 

acompanhantes a liderar a lista dos alimentos mais consumidos pela população.

7. Quanto aos investimentos no sector agrícola, estes recaem para o apoio às famílias 

camponesas com sementes de hortícola, feijão, milho e na preparação dos seus campos 

de cultivo. As famílias beneficiaram igualmente de capacitação sobre técnicas de 

cultivo - em cada comunidade foram implementadas Escolas de Campo do Agricultor 

para acompanhar a actividade dos camponeses. 

8. No município de Malanje a alimentação é comprada nos mercados formais e informais, 

facto que está relacionado com o número de refeições diárias. Do total de pessoas 

inquiridas, 50% referiram que fazem apenas duas refeições, com o jantar a liderar a lista, 

seguido do almoço. A situação de pobreza das famílias aliada ao fraco poder de compra 

concorre para que muitos não consigam fazer as três refeições exigidas.

9. O funje de bombó acompanhado de verduras, peixe, carne ou feijão está no topo da 

classificação e o arroz com os respectivos acompanhantes aparece na posição a seguir.

10. As pessoas residentes no município sede adquirem os alimentos que consomem no 

mercado formal e informal. Os de produção local são provenientes de outros municípios 

do interior da província e os bens industriais são oriundos da capital do país. 
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11. No município do Quela, nas localidades de Kindua e Katuri, a pesquisa concluiu que 88% 

das famílias entrevistadas trabalham em parcelas cedidas pela autoridade tradicional da 

aldeia, o Soba.

12.  O feijão, a mandioca e o milho lideram a lista dos produtos mais cultivados pela população 

nas duas localidades.

13.  A maior parte das famílias inquiridas nestas localidades considera que a produção 

aumentou e não foram referenciados casos de falta de alimentos na comunidade.

14.  Em relação ao número de refeições, 74% das famílias declararam fazer três refeições 

diárias, onde o funje de bombó com os respectivos acompanhantes é o mais consumido 

pela população.

15.  Quanto ao investimento no sector, as famílias têm beneficiado de apoios com sementes 

de milho, feijão, ginguba e hortícolas, bem como o apoio na preparação dos seus campos 

de cultivo. Nas duas aldeias existem Escolas de Campo do Agricultor criadas pela ADRA 

e que são lideradas pelas próprias comunidades. 

De um modo global, as famílias contactadas no âmbito do presente estudo-caso acedem aos 

alimentos para o seu consumo a partir da produção própria. Entretanto, em relação ao município 

sede da província de Malanje, a pesquisa mostra que as pessoas acedem aos alimentos nos 

mercados formais e informais de acordo com o seu poder financeiro.

4.2. Recomendações

1. Considerando o aumento da produção e a falta de mercado para comercialização dos 

seus produtos e o escoamento para outras localidades, recomenda-se às autoridades 

que fomentem a criação de mercados para estimular a produção nacional.

2. Que sejam reparadas as vias de acesso para facilitar o comércio rural e o escoamento de 

produtos do campo para a cidade e vice-versa.

3. Que sejam igualmente aumentados os apoios com sementes e meios de trabalho para 

que as famílias camponesas aumentem as suas áreas de cultivo e a sua produção. 

Investir na agricultura familiar, nomeadamente na facilitação do acesso ao crédito, insumos 

agrícolas, formação e assistência técnica e na produção agrícola familiar virada para o mercado 

permitirá que, no curto e médio prazos, tenhamos uma população com mais segurança 

alimentar e melhor saúde.
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ANEXOS

Questionário Familiar Nº__________________

O/A Inquiridor/a ________________________________ Província________________________

Data: ____/_____/_____  Município _______________________

Hora do Início __________ / Hora do Fim ___________ Aldeia __________________________

Associação Cooperativa 

	Nome do Inquirido:____________________________________________________________

	Sexo:                 1. Masc.     2. Femi.    Idade_________

	Estado civil: 1. Solteiro     2. Casado      3. Separado               4. Viúvo  

	Qual é a sua ocupação? 

1. Pedreiro  2. Agricultor       3. Carpinteiro         4. Saúde         5. Outro ________

6. Número de agregado _________________________

Acesso à Alimentação

	Quem lhe concedeu a terra para o cultivo? 

1. Soba         

2. Herança 

3. Compra  

4. Outra ___________________ 

	Quantos hectares? 

1. 1 hectare            

2. 2 – 3 hectares 
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3. 4 + hectares    

	Tem o título de posse da terra?

1. Sim   2. Não  3. Não sei 

	Se sim, essa terra esta em nome de quem? 

1. Homem   2. Mulher    3. Filhos   4. Outro 

	O que cultivam normalmente? 

1. Milho                 

2. Feijão               

3. Mandioca       

4. Ginguba          

5. Batata-doce 

6. Batata rena   

7. Hortícolas      

	Como avalia a produção:

1. Está na mesma (1 a 2 Toneladas por hectare)     

2. Aumentou (2 a 3,5 toneladas por hectare)           

3. Diminui a produção (0,5 tonelada por hectare)  

Razões da diminuição? ________________________________________________________

	Quantas refeições fazem por dia? 

1. Uma    2. Duas  3 Três   4. Quatro   

	Quais são?

1. Matabicho   2. Almoço   3. Lanche    4. Jantar 

	Quais são os alimentos que mais consomem?

Funge de Bombo/Milho e seus acompanhantes (carne, peixe e verduras)  

Arroz ou massa e seus acompanhantes (carne, peixe e verduras) 

Feijão 

Batata-Doce 

Batata-Rena 

Outro 
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	Que apoios recebeu da ADRA?

1. Formação/ acompanhamento técnico 

2. Apoio na procura de novos mercados 

3 Apoio para novas parcerias 

4. Crédito em sementes 

	Como avalia o apoio recebido?

Mau                        

Mais ou menos 

Bom                      

Muito Bom          

	Que mudanças aconteceram na sua vida e da sua família com apoio da ADRA?
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Questionário Comunitário nº__________

Aplicar a um grupo de informantes chaves da comunidade (Soba, secretário do Soba, 
pastor/ catequista, enfermeiro, professor).

O/A Inquiridor/a ________________________________ Província________________________

Data: ____/_____/_____  Município _______________________

Hora do Início __________ / Hora do Fim ___________ Aldeia __________________________

Informadores Chave

Nº Nome Função na Comunidade

1

2

3

4

5

Dados da População

Nº de habitantes __________ 

Quantos Homens__________

Quantas Mulheres _________ 

Quantas Crianças__________ 

Quantos Idosos ___________

	Como avaliam o trabalho da ADRA e das associações e cooperativas aqui na comunidade? 

Bom             

Razoável    

Mau               

Muito Bom 

Justifique______________________________________________________________________
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Acesso à Alimentação

	Quem dá/distribui a terra para as pessoas construir a casa ou cultivar?

1. Soba   

2. Herança 

3. Compra  

4. Outra ___________________  

5. Administração 

	Tem o título de posse da terra?

1. Sim   2. Não  3. Não sei 

	Quem emite o titulo ou declaração de posse?

1. Soba    2. Administração    3. Outro______

	 O que é produzem mais?

1. Milho                 

2. Feijão              

3. Mandioca       

4. Ginguba          

5. Batata-doce 

5. Batata rena  

6. Hortícolas     

	Como avalia a produção?

1. Está na mesma (1 a 2 Toneladas por hectare)     

2. Aumentou (2 a 3,5 toneladas por hectare)           

3. Diminui a produção (0,5 tonelada por hectare) 

	Alimentos mais consumidos?
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Guião de Entrevista aos Administradores Municipais nº_____

O/A Inquiridor/a ________________________________ Província________________________

Data: ____/_____/_____  Município _______________________

Hora do Início __________ / Hora do Fim ___________ Aldeia __________________________

O/Nome do Entrevistado___________________________________________________________ 

Função  _________________________________________________________________________

Questões

1. Qual é a sua opinião sobre o Projecto Okulonga, implementado pela ADRA aqui no seu 

município?

Muito Boa 

Boa              

Razoável   

Má                

  Justifique____________________________________________________________________

2. Qual foi o envolvimento da Administração durante a execução deste projecto? 

3. Que ganhos trouxe este projecto para as populações do seu município/Comuna?

4. Como avalia o acesso ao Registo, água potável e alimentação no seu município?

5. O município registou índices elevados de diarreia e malnutrição em 2018/2019?
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6. Que investimentos foram feitos nestes sectores em 2018/2019?

7. Qual é o impacto destes investimentos na vida das pessoas?

8. Perspectivas para 2020 nos três sectores?
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Direcção Provincial/Municipal da Agricultura

O/A Entrevistador/a ____________________________ Província________________________

Data: ____/_____/_____  Município _______________________

Hora do Início __________ / Hora do Fim ___________ Aldeia __________________________

Nome do Entrevistado_____________________________________________________________ 

Função  _________________________________________________________________________

1. Qual é a sua opinião sobre o Projecto Okulonga, implementado pela ADRA aqui no seu 

município/ Comuna?

Muito Boa 

Boa              

Razoável   

Má                

  Justifique____________________________________________________________________

2. Qual foi o envolvimento da Agricultura durante a execução deste projecto? 

3. O que é que as populações produzem mais?

4. Quais os produtos mais consumidos pela população?

5.  Que melhorias se registam em termos de dieta alimentar?

6. Que investimentos foram feitos no sector da Agricultura em 2018 e 2019?
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a)- Valor do investimento no Orçamento da Província?

b)- Nº de famílias apoiadas?

c)- Qual o impacto destes investimentos na vida das populações?

7. Perspectivas para 2020?



VERSO
DA CONTRA-CAPA
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