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Conselho Directivo 

Mandato 2021-2024 

 

Comunicado Final da I Reunião Ordinária do CD 

 

 

Luanda, 18 de Setembro de 2021- O Conselho Directivo (CD) da ADRA, reuniu,  nesta 

data, em sessão ordinária, orientada por Maria Teresa Victória, Presidente do Órgão. Durante 

a  reunião foram abordados, entre outros assuntos, o contexto do país, a governação na 

ADRA,o programa de trabalho do CD para o período 2021/2022, a realização do Encontro 

Nacional das Comunidades e a actividade da Agência de Desenvolvimento da ADRA nos 

últimos  seis meses. 

1. Ao analisar o contexto do país, o CD debruçou-se sobre a implementação dos 

programas públicos de incidência local, a subvenção dos produtos da cesta básica, a 

importação de insumos agrícolas, o processo autárquico e a actuaçáo dos partidos 

políticos, tendo constatado o seguinte: 

 

a) Os principais programas públicos de incidência local, actualmente em curso, com 

destaque para o Plano Integrado de Intervenção Municipal (PIIM), o Projecto de 

Fortalecimento da Protecção Social “Kwenda” e o Plano Integrado de 

Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza apresentam um potencial 

significativo para a resolução do problema da pobreza em Angola. Porém, a sua 

eficácia e eficiência podem ser comprometidas se a implementação dos referidos 

programas não for efectivamente descentralizada para as Administrações 

Muncipais, acompanhada de acções de monitoria social;   

b) A subvenção dos produtos da cesta básica, embora seja legítima, tendo em conta 

a queda acentuada do poder de compra da esmagadora maioria da população, não 

produzirá  resultados concretos de longo prazo na redução dos preços dos 

alimentos. O CD considera que tal redução só será alcançada com a 

implementação de medidas estruturantes que favoreçam o aumento da produção 

agroalimentar no país.    
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c) As autarquias constituem um modelo de organização política que pode contribuir 

substancialmente para o aprofundamento da  democracia. Os desenvolvimentos 

recentes sobre a matéria, decorrentes da retirada do princípio do gradualismo da 

Constituição, no quadro da Reforma Constitucional pontual não esgota o debate 

sobre as autarquias. O CD entende que é importante aprofundar o debate sobre o 

processo autárquico, aos diferentes níveis, privilegiando o enfoque do 

desenvolvimento;  

      

d) Continua a existir atrasos enormes na programação da importação de insumos 

agrícolas, no quadro das campanhas agrícolas, o que tem sido um dos factores 

limitantes do incremento da produção agrícola no país. Impõe-se a necessidade 

urgente de se rever esta programação, que deveria ser feita no início do ano civil, 

sob pena  de o sector agrícola não desempenhar o papel que lhe é atribuído no 

processo da tão almejada diversificação da economia nacional;  

 

    

e) O país começa a viver o período de pré-campanha eleitoral, registando-se já 

algumas manifestações de tensão política, resultantes do extremar de posições nos 

discursos dos principais partidos políticos, o que pode prejudicar a criação de um 

ambiente pacífico para a realização das eleições gerais. O CD apela para uma maior 

ponderação dos partidos políticos na sua actuação em busca da concretização dos 

respectivos planos eleitorais, salvaguardando o interesse maior da sociedade.    

 

2.    Sobre a governação na ADRA, o CD constatou que a Organização tem procurado 

manter a funcionalidade dos orgãos sociais com ganhos importantes para a sua 

institucionalidade. No entanto, o CD recomenda que se continue a reflectir sobre o 

tema da governação nas diferentes estruturas da ADRA, tomando em consideração 

os desafios actuais da Organização, em particular o aumento da participação dos 

membros na vida associativa .    

 

3. O CD aprovou o seu programa de trabalho para o período 2021/2022, elaborado com 

base nas linhas de força constantes no Programa dos Órgãos Sociais para o mandato 

2021-2024.   

 

4. O CD aprovou a proposta do programa do Encontro Nacional das Comunidades, a ter 

lugar nos dias 27 e 28 de Outubro de 2021, no município da Humpata, província da 

Huíla, tendo orientado a Agência de Desenvolvimento a mobilizar os membros da 

ADRA para a sua  participação nos Encontros Municipais e Provinciais. O CD 

orientou ainda que o Encontro Nacional deverá ser transmitido via onlin para permitir 

uma maior divulgação do evento. 

 

5. O CD foi informado sobre as principais actividades desenvolvidas pela Agência de 

Desenvolvimento da ADRA, nos últimos seis meses, destacando-se, entre outras, o 
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apoio metodológico prestado pela ADRA na realização de Fóruns Municipais de 

Recolha de Contribuições para a Elaboração dos Orçamentos das Administrações 

Municipais para o exercício económico de 2022 em 22 municípios, no quadro da 

implementação do Orçamento Participativo; a realização da I Conferência Nacional 

Sobre Autarquias Locais e Desenvolvimento das Comunidades; a participação no 

Workshop de Encerramento do processo de recolha de contribuições para a 

elaboração da Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (ENSAN 

II)); e a elaboração e submissão aos financiadores de cinco novos projectos de 

intervenão social nos domínios da educação cívica sobre o processo autárquico e 

mitigação dos efeitos das alterações climáticas no sul de Angola.     

 

 

O Conselho Directivo 

 


