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II Reunião Ordinária  

COMUNICADO FINAL 

Luanda, 20 de Novembro 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 realização do 

Encontro Nacional das Comunidades e a actividade da Agência de Desenvolvimento da 

ADRA, nos últimos  dois meses. 

1. Ao analisar o contexto do país, o CD debruçou-se sobre a proposta do OGE para 2022 

e o início da Campanha Agrícola 2021/2022, tendo constatado o seguinte: 

a) O processo de elaboração do OGE conheceu importantes melhorias, assinalando-

se, em particular, a introdução da abordagem do Orçamento Participativo, atravês 

da realização de Fóruns de Auscultação Municipal e Recolha de Contribuições 

para a Elaboração dos Orçamentos das Administrações Municipais (FAMCOs) 

para 2022; a incoporção da perspectiva de género e a elaboração do Orçamento 

Programa Detalhado, baseado no Plano de Desenvolvimento Nacional. Contudo, 

o CD manifesta a sua preocupação pela contínua atribuição ao sector agrícola de 

uma verba abaixo de 2%, o que contraria o compromisso assumido pelos países 

da região da SADCC na Cimeira de Maputo, realizada em 2005, de destinar 10% 

do OGE à agricultura. Este tratamento que é dado ao sector agrícola, no quadro 

do OGE, pode comprometer o processo de diversificação da economia, 

fundamental para o combate à pobreza e para  a redução do êxodo rural e das 

assimetrias regionais;   

b) Acenturaram-se as dificuldades de acesso aos insumos agrícolas por parte dos  

produtores agrícolas, no início da Campanha  Agrícola 2021/2022, registando-se 

uma enorme escassez de sementes, principalmente nas regiões afectadas pela 

seca, na medida em que as reservas das famílias rurais esgotaram-se. Face a este 

quadro, o CD considera que o Programa de Combate à Pobreza deveria priorizar 
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o apoio aos produtores agrícolas em insumos, não de forma gratuita, mas 

estabelecendo  um mecanismo de retorno que permita a criação de fundos a serem 

geridos pelas associações e cooperativas, atravês da dinamização de caixas 

comunitárias, uma metodologia já assumida pelo Executivo, ao instituir o 

Projecto Piloto para a Implementação das Caixas Comunitárias, segundo o  

Decreto Presidencial nº 110/19 de 16 de Abril. 
 

c) O CD defende ainda a necessidade do reforço da capacidade de intervenção do 

Instituto de Desenvolvimento Agrário (IDA), o que implica o aumento do número 

de técnicos extensionistas para que este organismo, vocacionado para o apoio à 

agricultura familiar, possa prestar a devida assistência técnica aos produtores 

agrícolas, atravês das suas estruturas locais, as Estações de Desenvolvimento 

Agrário (EDAs).      

2. Sobre a realização do Encontro Nacional das Comunidades, o CD registou com 

agrado a participação de um grupo de deputados dos círculos provinciais da Huíla, 

Namibe e Cunene, o que proporcionou um rico ambiente de interacção com os 

representantes das comunidades. Com efeito, colocam-se ainda alguns desafios, 

nomeadamente a melhoria do envolvimento das comunidades na preparação do 

encontro, a monitoria da implementação das recomendações e a sustentabilidade 

financeira do evento. 

3. O CD foi informado da actividade desenvolvida pela Agência de Desenvolvimento 

da ADRA, destacando-se a participação no Fórum do Banco Nacional de Angola 

sobre Microfinanças em Angola, com a apresentação da experiência da Organização 

na dinamização de caixas comunitárias; o encontro com os deputados da IV Comissão 

da Assembleia Nacional, no âmbito do Projecto de Capacitação das Organizações da 

Sociedade Civil sobre as Autarquias, em implementação nas províncias de Benguela, 

Luanda e Malanje; a realização de uma conferência sobre VIH/SIDA na província de 

Benguela e de visitas de monitoria aos projectos de apoio às comunidades em curso 

nos diferentes municípios abrangidos pela intervenção da ADRA.       
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