
  
 

 
w A1.2.1: Planeamento de apoio à Campanha de Vacinação Bovina nas províncias do Cunene, Huíla e Namibe; revisão dos 
documentos para a reativação das farmácias veterinárias e formação de tratadores de gado (UIC); instalação de três ECA (Huíla, 
NCA); produção de 3.000 plantas forrageiras na EZC (Namibe, FEC) w A.1.2.2: Seguimento de seis campos de experimentação 
(Cunene, CODESPA) wA1.3.1: Mapeamento de sistemas de desenvolvimento de mercado (Huíla, PIN) w A.2.1.1: Sensibilização 
comunitária em melhoria da nutrição e distribuição de kits alimentares (CUAMM, Cunene) w A.2.2.1: Em construção sete cisternas 
calçadão nos municípios dos Gambos e Humpata (NCA, Huíla); seguimento da reabilitação e construção de quatro infraestruturas 
de água para consumo humano, animal e infraestruturas veterinárias (Cunene, UIC) w A.3.1.2: Apoio ao DSA na planificação e 
organização do inquérito AVSAN (UIC)  w A.3.1.3: Articulação com os parceiros institucionais para a validação dos Diagnósticos 
Institucionais e Planos de Capacitação enviados ao MINAGRIP, MINCTA e Governos Provinciais; seguimento da AT do Diagnóstico 
Institucional do MINSA w Subvenções: Recepção de candidaturas ao 4º Convite para atribuição de subvenções a OSC; realização de 
Webinar para esclarecimentos do 4º Convite; pré-teste dos inquéritos da linha de base, província da Huíla  w FAO: Finalização da 
lista dos MT e das localidades de intervenção (municípios e comunas); preparação da formação dos  MT; preparação da linha de 
base w PNUD: Revisão do relatório anual submetido à DELUE.  
 

 

 
 

 
 

 

ACTIVIDADES DO FRESAN – CAMÕES I.P. 
  Subvenções: 
  4º Convite 
 
 

§ Recepção de candidaturas do 4º Convite para adjudicação de novos contratos de subvenções às OSCs: i) valor 
disponível 14.655.083 Euros; ii) lote 1: Segurança Alimentar e Nutrição, com foco em pastos, e incluindo produtos florestais 
não madeireiros, processamento, preservação e transformação de produtos alimentares, canais e redes de 
comercialização e reservas de alimento; iii) lote 2: Segurança Alimentar e Nutrição, com foco em água, e incluindo 
prevenção e gestão da desnutrição e cash for work; iv) candidaturas abertas até dia 30 de Março de 2021; v) os 
procedimentos detalhados de candidatura estão disponíveis na página:  https://www.instituto-camoes.pt/activity/o-
que-fazemos/cooperacao/atuacao/financiamos/subvencoes-fresan-angola 
§ Realizado o Webinar no dia 13 de Janeiro para esclarecimentos do convite 4. 
§ Realizado o pré-teste dos inquéritos para a linha de base das OSC na província da Huíla. 

COMPONENTE I – RESILIÊNCIA E PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR SUSTENTÁVEL 
R.1.1 Metodologias e práticas das escolas de campos agrícolas e agro-pastoris disseminadas (implementada pela FAO) 
FAO § FAO: i) processo de integração da equipa FRESAN recentemente recrutada; ii) obras de reabilitação dos escritórios 

FAO no Cunene e Namibe; iii) finalização da lista dos MT e das localidades de intervenção (municípios e comunas); iv) 
preparação da formação dos MT que começará em Fevereiro/Março; v) preparação da linha de base. 

R.1.2 Tecnologias inovadoras e práticas adaptadas para a agricultura familiar disseminadas 
A.1.2.1 Tecnologias e 
métodos adequados para a 
agricultura familiar 
A.1.2.2  Selecção e 
introdução de variedades 
adaptadas e divulgação de 
técnicas de multiplicação 
de sementes 
A.1.2.3  Desenvolver 
iniciativas e medidas para a 
recuperação, conservação 
e uso sustentável dos solos 
e pastos 

§ Três províncias: i) documentos estratégicos para a abordagem às mangas de vacinação, formação de tratadores de 
gado, reactivação de farmácias veterinárias e vacinação bovina, considerando as rotas de transumância, em fase de 
finalização e validação das abordagens técnicas pelos parceiros institucionais nas três províncias; iii) planeamento, com 
os GPAPP e ISV das três províncias, do apoio à campanha de vacinação bovina 2021. 
§ Huíla: i) capacitação em ECA de 11 membros de líderes das associações e chefes de produção de quatro associações; 
ii) instalação de três ECA; entrega de sementes hortícolas à associação de camponeses das Tunda II na perspectiva de 
criar um banco de sementes (NCA, Huíla). 
§ Cunene: i) acompanhamento técnico de seis campos de ensaio do estudo de adaptabilidade de variedades de 
sementes e preenchimento do caderno de campo para posterior tratamento e análise de dados pelo IIA; ii) sessões de 
formação semanais nas Escolas de Campo das 30 comunidades beneficiárias do projeto (CODESPA, Cunene). 
§ Namibe: aquisição de insumos agrícolas para dinamização dos campos experimentais; identificados e vedados os 
locais para instalação dos campos experimentais; produção de 3.000 plantas forrageiras na Estação Zootécnica da 
Cacanda (FEC, Namibe). 

R.1.3 Iniciativas locais para a criação de rendimentos e acesso aos mercados reforçadas 
A.1.3.1 Associações e 
cooperativas 
A.1.3.2 Processamento, 
preservação e 
transformação 

§ Huíla: i) em curso o mapeamento e selecção de PME e grupos de autoajuda; mapeamento de sistemas de 
desenvolvimento de mercado (PIN, Huíla); ii) assessoria a uma associação para a realização da assembleia geral para a 
renovação de mandatos (liderança feminina) (NCA, Huíla). 

COMPONENTE II – MELHORIA DA NUTRIÇÃO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO 
R.2.1. Consumo de Alimentos nutritivos diversificados 
A.2.1.1 Nutrição 
 
A.2.1.2 Sistemas de reservas 
e alimentos e outras redes 
de segurança alimentar 

§ Huíla: participação na comissão da seca ao nível do Município Gambos e posterior distribuição de bens alimentares 
em quatro aldeias, tendo sido beneficiadas 360 famílias (NCA, Huíla). 
§ Cunene: sensibilização da comunidade em questões relacionadas com a melhoria da nutrição na comuna do Mucope 
(119 grávidas e mães de crianças); distribuição de kits alimentares a grávidas da casa de espera do Pkanantoni e Chiulo, 
a crianças com alta hospitalar da UEN e a famílias vulneráveis da Pediatria do Hospital do Chiulo (CUAMM, Cunene). 
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Figura 1– Audiência DELUE/Gov. Prov. Huíla 

Figura 2  - Visita da Embaixadora da União 
Europeia ao Virei 



R.2.3 Infraestruturas de acesso a águas reabilitadas e aumentadas 
A.2.2.1 Pontos de Água § Huíla: i) em curso a construção de sete cisternas calçadão nos municípios dos Gambos (cinco: Tunda II, Capelete e 

Garanja) e Humpata (dois: Bata-bata), que irão beneficiar cerca de 259 famílias; formação de 35 pedreiros (Gambos: 
25, Humpata: 10 e Lubango: cinco) para a construção das cisternas calçadão (NCA, Huíla). 
§ Cunene: i) 24 grupos de água e saneamento com actividades em curso; planificação das acções para a construção e 
reabilitação de duas represas em Oncócua e três chafarizes ao longo da conduta de Xangongo (ADPP, Cunene); ii) 
fornecimento de 88.000 litros de água por semana ao Hospital do Chiulo e fornecimento de 10.000 litros de água por 
semana à casa de Espera do Hospital do Chiulo (CUAMM, Cunene); iii) em curso as obras de construção de quatro 
infraestruturas de água para consumo humano, animal e infraestruturas veterinária na comuna do Mucope - Ombadja; 
realizados ajustes técnicos à planta de construção da infraestrutura veterinária por orientação do ISV Nacional e 
Provincial, após visita de verificação  aos lotes de Epango e Nkolonjo 1 (UIC). 
§ Namibe: início dos procedimentos para abertura de três furos artesanais em Cavelocamue 1 e 2 e reabilitação de 
três furos industriais na comunidade de Kuiti-Kuiti (um) e Catenteno (dois) (FEC, Namibe). 

COMPONENTE III – REFORÇO INSTITUCIONAL E GESTÃO DE INFORMAÇÃO MULTISSECTORIAL 
R.3.1 Coordenação multissectorial e mecanismos de gestão para a segurança alimentar e nutricional desenvolvidos pelas autoridades competentes 
A3.1.3 Diagnósticos 
Institucionais (DI) e 
levantamento de 
necessidades 

§ Três províncias: i) enviados em Novembro de 2020 os produtos dos diagnósticos institucionais e planos de 
capacitação para o MINAGRIP, MINCTA e Governos Provinciais, elaborados pela consultora JMJ; articulação com os 
parceiros institucionais referidos para a recolha de contribuições, finalização e validação dos documentos (AT 
prolongada até ao final do mês de Fevereiro); ii) seguimento da AT para o diagnóstico institucional do MINSA (UIC). 
§ Namibe: i) levantamento de necessidades e da proposta de intervenção nas EZC e EEAN, documentos em fase de 
revisão e validação pelos parceiros institucionais (UIC). 

   R.3.2 Capacidade do Governo para fornecer dados estatísticos fiáveis e de gestão das informações sobre segurança alimentar e nutricional reforçada 
A3.2.1 Reforço do DSA em 
restruturação 
organizacional 
A3.2.2 Sistema de 
Informação, monitoria e 
alerta rápido SAN 

§ Articulação com o DSA para validação dos TdR das AT a contratar para o SISAN e apoio à revisão da ENSAN II, bem como 
para a realização do inquérito AVSAN planificado para Fevereiro 2021 (UIC). 
§ Revisão do Caderno de Encargos com as especificações técnicas para a instalação das EMA's (Bibala, Virei, Curoca, 
Chiulo, Chiange, Quilengues) (UIC, com o apoio técnico do IPMA).    
§ Conclusão da plataforma agroclimática (layout e conteúdos) e aquisição de um hosting para a plataforma 
agroclimática. 

   R3.3 Gestão de riscos de catástrofes e mecanismos de coordenação interinstitucional aplicadas pelas autoridades competentes (Implementada pelo 
PNUD) 

PNUD § PNUD: i) revisão do relatório anual submetido à DELUE. 

   R.3.5 Capacidade de resposta e de recuperação por parte dos serviços de protecção civil e dos governos provinciais reforçada 
A3.5.1 Serviços de 
Protecção Civil 

§     Três províncias: em curso o procedimento de aquisição dos materiais para o módulo de emergência pré-hospitalar 
(implementação directa UIC com o apoio técnico do ANEPC) e a planificação da formação em emergência pré-hospitalar. 

  Outros Eventos Relevantes 

EVENTOS RELEVANTES § No âmbito da visita de sua Excelência a Sra. Embaixadora da DELUE em Angola, Jeannette Seppen, às províncias da 
Huíla e Namibe, entre os dias 18 e 21 de Janeiro, foi visitada a Estação Experimental Agrícola do Namibe, assim como 
os  projectos PARMES – Projecto de Apoio à Resiliência para a Mitigação dos Efeitos da Seca nos Municípios dos 
Gambos e Humpata e EKEVELO -  Esperança na Resiliência: Reforço da Segurança Alimentar e Nutricional das 
comunidades no Município do Virei, subvencionados pelo FRESAN/Camões I.P. Na sequência da visita foram ainda 
realizadas audiências com suas Excelências o Sr. Governador da Província da Huíla, Luís Nunes, e o Sr. Governador da 
província do Namibe, Archer Mangueira.  

PRINCIPAIS ACÇÕES 
PLANEADAS PARA 
FEVEREIRO DE 2021 

§ Subvenções: i) recepção de candidatura aos 
4ºConvite; ii) planificação e formação para a recolha 
de informação para a linha de base das OSC. 

§ Pastorícia: validação com os parceiros 
institucionais da proposta de intervenção nas 
farmácias veterinárias, formação de tratadores de 
gado e do apoio à campanha de vacinação. 

§ Formação online “Introdução à Agricultura 
Sintrópica”, nos dias 8, 12, 15, 19 e 22 de Fevereiro, 
com participação dos técnicos das nove OSC e das 
instituições governamentais do sector  agrícola; 

§ Pontos de água Cunene: seguimento das 
empreitadas em curso. 

§ Planificação, organização logística e início da 
realização do AVSAN/RIMA. 

§ Diagnósticos Institucionais (DI): i) integração dos 
contributos dos parceiros institucionais e validação 
dos diagnósticos institucionais e planos de 
capacitação do MINAGRIP, MINCTA e dos Governos 
Provinciais; ii) seguimento da AT DI do 
MINSA/Nutrição. 

§ Revisão dos TdR para contratação de uma AT de longa duração 
para do desenvolvimento do SISAN. 

§ EEs do INIA: validação da proposta de intervenção à Estação 
Experimental Zootécnica da Cacanda; início da intervenção na 
EZC e da 1ªfase do reforço institucional. 

§ Validação dos módulos de formação com o SPCB ao nível 
central e calendarização da formação. 

§ Apresentação pública da plataforma agroclimática. 
§ FAO: Instalação das equipas FAO/FRESAN nos escritórios 

provinciais; lançamento da linha de base; início da formação 
dos MT. 

§ PNUD: i) elaboração do plano de contingência 2021 para a 
implementação da atividade 3.3.1.a; ii) desenvolvimento e 
implementação do programa de formação da gestão de risco a 
desastres e desenvolvimento local sustentável sensível ao 
género, para as três províncias; iii) desenvolvimento de acções 
de emergência em resposta ao COVID-19 com o INEFOP e a 
administração municipal do Lubango. 

 
Contacto para informações adicionais: patriciacarvalho.fresan@gmail.com 

Este documento foi produzido com o apoio financeiro da União Europeia. O seu conteúdo é da exclusiva responsabilidade dos seus autores e não reflecte necessariamente a posição da União Europeia. 
Os conteúdos deste documento são da responsabilidade exclusiva dos seus autores. Nem o Camões, I.P., nem qualquer indivíduo agindo em nome do mesmo é responsável pela sua utilização. As designações e a apresentação dos materiais e dados usados neste documento 
não implicam a expressão de qualquer opinião da parte do Camões, I.P., da Cooperação Portuguesa ou do Ministério dos Negócios Estrangeiros relativamente ao estatuto jurídico de qualquer país, território, cidade ou zona, ou suas autoridades, bem como a expressão de 
qualquer opinião relativamente à delimitação das suas fronteiras ou limites. A referência a projectos, programas, produtos, ferramentas ou serviços específicos não implica que estes sejam apoiados ou recomendados pelo Camões, I.P., concedendo-lhes preferência 
relativamente a outros de natureza semelhante, que não são mencionados ou publicitado.


