FRESAN – Projectos Camões, IP
ONG
Entidade coordenadora:
Norwegian Church Aid (Ajuda da Igreja
Norueguesa)
Parceiro:
ADRA - Acção para o Desenvolvimento Rural e
Ambiente
Entidade coordenadora:
World Vision International
Parceiros:
ADESPO; Stichting WVI Netherlands; FAS

Entidade coordenadora:
ADPP - Ajuda de Desenvolvimento de Povo
para Povo
Parceiros:
CODESPA

Entidade coordenadora:
Development Workshop
Parceiros:
Empresa de Água e Saneamento do Cunene
Entidade coordenadora:
COSPE
Parceiros:
IDF Namibe; ACC; Ass.
Ovatumbi de Criadores Tradi. de
Gado; DAGRI - Univ. Florença
Entidade coordenadora:
PIN - People in Need
Parceiros:
ASD

Entidade coordenadora:
Fundación CODESPA
Parceiros:
ADPP; IIA Namibe

Entidade coordenadora:
CUAMM - Médicos com África
Parceiros:
DM Saúde Ombadja, GPS Saúde, Diocese
Ondjiva
Entidade coordenadora:
FEC - Fundação Fé e Cooperação
Parceiros:
Cáritas Angola, CRS, ISP de Tundavala,
Veterinários sem Fronteiras

Projecto

Áreas de actuação

Súmula do projecto

Zona de intervenção

N.º beneficiários

(província – municípios)

(pessoas)

PARMES - Projecto de Apoio à Resiliência para Água, agricultura e pecuária familiar,
Mitigação dos Efeitos da Seca
associativismo e cooperativismo

Reforço da resiliência das comunidades e redução da
fome e vulnerabilidade nos municípios de Gambos e
Humpata, na Huíla; melhoria no acesso à água (humano,
agrícola e animal) e construção de infra-estruturas de
água

Água, agricultura e pecuária familiar,
sistemas agro-florestais e silvoFortalecer a resiliência de famílias vulneráveis
pastoris,
na província da Huíla
associativismo/cooperativismo e
nutrição

Diminuir a vulnerabilidade climática e ambiental por meio
da construção e/ou reabilitação de sistemas de captação Huíla: municípios de Quilengues (comuna de
e retenção de água, e da adopção de tecnologias e
Impulo), Chicomba (comunas de Ké e
práticas de gestão integrada de recursos naturais com a Kutenda) e Humpata (comuna de Bata-Bata)
finalidade de conservação de solos e água

Aumento da resiliência das comunidades no
Cunene através do acesso a água para fins
doméstico e agro-pecuário

Água, agricultura e pecuária familiar

Abordagem integrada que combina o acesso melhorado à
água e higiene com a produção agro-pecuária familiar e a
Cunene: municípios de Ombadja (comunas de Xangongo, Naulila e
sua adaptação às alterações climáticas (ex.: em
Ombala-Yo-Mungo) e Curoca (comunas de Chitado e Oncócua)
agricultura sustentável, agro-ecologia, extensão rural,
educação, associat. água e nutrição/saúde)

Acesso sustentável a água potável nas zonas
rurais da província do Cunene

Água

Contribuir para uma maior resiliência das populações
rurais, melhorando a cobertura, a qualidade e a
fiabilidade dos serviços de abastecimento de água às
populações rurais e periurbanas

TransÁgua: valorização das boas práticas dos
pastores transumantes em gestão dos
recursos hídricos e adaptação às
mudanças climáticas

Água, agricultura e pecuária familiar,
associativismo e cooperativismo

Contribuir para a redução da fome, pobreza e
Namibe: municípios de Virei (comunas Virei, Tchicueya, Sayona), Bibala
vulnerabilidade, a insegurança alimentar e nutricional,
(comuna Lola – Tchitemo, Mahum bamena, Tutu e Panguelo; comuna
através do reforço da gestão dos recursos de água, terra e
Capangombe – Munhiino, Nascente, Bombo, Chicolongilo)
animais nas áreas pastoris do Namibe

Chitanda: Sistemas de Agricultura Resiliente
para a Melhoria da Segurança Alimentar e
Nutricional na Huíla

Agricultura e pecuária familiar;
associativismo e cooperativismo;
transformação, comercialização e
nutrição

Adaptação dos Sistemas Agrários para a
melhoria da Segurança Alimentar e
Nutricional no Cunene

Agricultura e pecuária familiar,
sementes, associativismo e
cooperativismo, comercialização,
nutrição e água

Comunidades Mais Resilientes e Melhor
Nutrição para as Mães e as Crianças do
Cunene

Fortalecer a resiliência dos sistemas alimentares e
melhorar a segurança alimentar e nutricional na província
da Huíla
Objetivo específico: melhorar a produção, o acesso ao
mercado, a renda e a consciência nutricional das
comunidades-alvo
Fortalecimento da resiliência e da segurança alimentar e
nutricional das populações dos municípios; adaptar os
sistemas agrícolas dos produtores, assegurando a sua
resiliência face aos efeitos das condições climáticas
semiáridas

Huíla: municípios de Gambos (comuna Chiange-Luheque, Rio de Areia,
Tunda 2 e Garanja) e Humpata (comuna de Bata-Bata)

Directos: 3.825 famílias
Indirectos: 14.632

Directos: 15.683
Indirectos: 94.000

Directos: 36.000
Indirectos: 350.000

Cunene: municípios de Cuanhama (comunas de Ondjiva, Evale, Mongua e
50.000 pessoas
Oshimolo), Cahama (comuna da Cahama) e Cuvelai (comunas de
Mukolongondjo, Mupa e Calonga)

Directos: 400 homens, 400 mulheres, 200
jovens
Indirectos: 19.000 famílias

Huíla: municípios de Chicomba (comunas de Quê e Cutenda) e Jamba
(comuna do Dongo)

236.896 pessoas

Cunene: municípios de Ombadja (comunas de Naulila, Xan-gongo e
Humbe) e Cuvelai (comunas de Mukolongondjo e Calonga)

Directos: 1.500 agricultores

Objetivo geral: contribuir para fortalecer a resiliência
através da melhoria do estado nutricional
Nutrição

Ekevelo - Esperança na Resiliência: Reforço da
Agricultura e pecuária, família,
Segurança Alimentar e Nutricional das
nutrição e água
Comunidades no Município do Virei

Directos: 33 técnicos e 120 agentes
comunitários
Cunene: municípios de Ombadja (comunas de Naulila, de Xangongo e de
Objetivo específico: melhorar a adopção de boas práticas Humbe) e Cuvelai (comunas de Mukolongondjo e de Calonga)
Indirectos: Ombadja 209.876 habitantes,
nutricionais e higiénico-sanitárias a nível comunitário e,
província 237.811 habitantes
em particular, entre as mulheres grávidas e crianças
Contribuir para que as comunidades afectadas pela seca
sejam mais resilientes em SAN (Segurança Alimentar e
Nutricional). Comunidades afectadas pela seca fortaleçam
a sua resiliência através do reforço dos meios de
Virei
subsistência agro-pecuários, da melhoria de
competências técnicas, e reforçando o trabalho em
parceria com as autoridades municipais e provinciais

Directos: 2.250 pessoas
Indirectos: 20.000 pessoas

