
  

 

 
 

Março 2021 Nº 23 CUNENE, HUÍLA E NAMIBE 

EM DESTAQUE 

No âmbito do fortalecimento da resiliência e produção agrícola familiar sustentável, durante o mês de Março de 
2021, a FAO procedeu à identificação de comunidades vulneráveis nos municípios de implementação de escolas de 
campo da FAO e à preparação da formação de formadores que se iniciará no próximo mês.  
Deu-se continuidade à campanha de vacinação bovina através do apoio aos Gabinetes Provinciais de Agricultura e 
Pecuária para reforçar medidas de maneio sanitário via vacinação e materiais e equipamentos de apoio à nas três 
províncias alvo.   
Tendo em vista a melhoria do consumo alimentar e acesso à água, as ONG subvencionadas no âmbito do 
FRESAN/Camões I.P., desenvolveram iniciativas de sensibilização e formação de camponeses/as em temáticas de 
nutrição e segurança alimentar e saúde materno-infantil.  Foram realizadas formações de Segurança Alimentar e de 
Nutrição e Alimentação, visando a formação e capacitação de inquiridores para a aplicação dos Inquéritos 
AVSAN/RIMA nos municípios-alvo FRESAN em articulação com os Gabinetes Provinciais de Saúde.  
No âmbito da organização dos mecanismos de informação e coordenação de segurança alimentar e nutricional e 
alterações climáticas, a Unidade de Implementação do Camões I.P., em estreita articulação com o Departamento 
de Segurança Alimentar (DSA), iniciou a aplicação do Inquérito de Avaliação da Segurança Alimentar e Nutricional 
(AVSAN). Está a ser aplicado nas três Províncias, em 17 municípios, 57 comunas, 442 aldeias e 7072 agregados 
familiares, apresentando uma amostra com significância estatística ao nível municipal e provincial.  
Durante o mês de Março, realizaram-se iniciativas para assinalar o  Mês da Mulher sob o lema “ A mulher na criação 
e promoção de resiliência e segurança alimentar”, nomeadamente a visita às comunidades de Cafu Tchipeke e Cafu 
Sede na província do Cunene, para proceder à distribuição de equipamentos de irrigação a Associações e Grupos 
de Mulheres, as ONGs NCA/ADRA dinamizaram um debate sobre justiça de género e liderança feminina no 
Município da Humpata com 82 participantes, dos quais 57 mulheres, e a realização de debates e apresentações 
sobre género e segurança alimentar e resiliência durante as reuniões do Grupos Técnicos provinciais.  
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FRESAN EM ACÇÃO  
PARA ATINGIR OS OBJECTIVOS E RESULTADOS DO PROJECTO 

 

OBJECTIVO 1 | COMPONENTE 1 

FORTALECIMENTO DA RESILIÊNCIA E PRODUÇÃO AGRÍCOLA 

FAMILIAR SUSTENTÁVEL 

 

R.1.1 
METODOLOGIAS E PRÁCTICAS DAS ESCOLAS DE CAMPOS AGRÍCOLAS E AGROPASTORIS DISSEMINADAS 

(IMPLEMENTADA PELA FAO E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL) 

Durante o mês de Março, a equipa da FRESAN/FAO dedicou-se à implementação de actividades preparatórias para 
a criação das escolas de campo previstas pelo projecto, nomeadamente fazendo um roteiro de todos os municípios 
de implementação de escolas de campo da FAO para apresentar o projecto e recolher informações necessárias 
para identificar as comunidades mais vulneráveis onde a FAO intervirá. Preparou-se ainda a formação de 
formadores dos Master Trainer que terá início no dia 19 de Abril e envolverá cerca de 45 técnicos. Após o primeiro 
módulo, os técnicos capacitados poderão iniciar a fase de sensibilização das comunidades e identificação dos 
facilitadores que levará à criação das primeiras escolas de campo.  

R.1.2 
TECNOLOGIAS INOVADORAS E MÉTODOS ADEQUADOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DISSEMINADOS PARA 

REFORÇAR A PRODUTIVIDADE E A RESILIÊNCIA DOS SISTEMAS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS 

Estão a ser introduzidas várias tecnologias e métodos adequados às condições agroclimáticas das três províncias 
focais. Na Província da Huíla, com o apoio da ONG WVI foram preparados e semeados 16 viveiros, oito de tomate 
e oito de cebola, com o envolvimento e formação de 172 participantes, dos quais 105 homens e 67 mulheres. Os 
principais temas da formação dada foram: identificação e selecção de terreno para alfobres, tipo de solo, 
preparação de terra, delimitação de canteiros, mobilização de solo, cálculos de adubação, fertilização, as 
características de estrume curtido, a diferença de estrume curtido e não curtido, o papel do orgânico na mistura 
com o inorgânico no solo para as culturas, os adubos químicos e orgânicos e contacto com o sol, nivelamento, 
compasso, sementeiras em linhas e cobertura dos viveiros. A ONG PiN deu formação para pequenos agricultores 
para aplicação nas hortas familiares. A formação teve como temáticas as seguintes boas práticas: solos e seus 
nutrientes, rega, noções de agricultura sintrópica, cuidados fito sanitários, sementeira, em Chicomba e Jamba.                                                                          
Na província do Cunene, a ONG CODESPA realizou sessões semanais nas Escolas de Campo nas 30 comunidades 
beneficiárias do projecto (Municípios de Ombadja:18 e Cuvelai: 12) e na Província do Namibe a ONG FEC procedeu 
à entrega de insumos de milho. 

A equipa do FRESAN/Camões I.P. deu continuidade ao apoio aos Gabinetes Provinciais de Agricultura e Pecuária 
para reforçar medidas de maneio sanitário via vacinação dando início ao procedimento financeiro para a aquisição 
de materiais e equipamentos de apoio à Campanha de Vacinação Bovina nas três províncias alvo.  O Instituto de 
Serviços Veterinários (ISV) validou em cada província o apoio que será dado pelo FRESAN, procedendo-se ainda à 
elaboração e validação do protocolo de parceria e descrição da actividade.  

A equipa do FRESAN/Camões I.P, articulou-se com a representação do Instituto de Serviços Veterinários em cada 
província para a entrega das listas de tratadores activos decorrente do levantamento e mapeamento do número e 
da situação dos tratadores de gado e discutir a estratégia de formação dos mesmos. Será identificada uma 
Assistência Técnica para proceder à formação de formadores e elaboração do programa de formação. Será ainda 
dado início ao levantamento de mercado para aquisição de kits veterinários. 

O Instituto de Serviços Veterinários provincial em articulação com a UIC iniciou a revisão do mapeamento de zonas 
de intervenção prioritárias e o diagnóstico da situação das farmácias existentes e levantamento de necessidades 
para a validação das mesmas.  

Realizou-se o Webinar para apresentação das principais conclusões e recomendações resultantes dos diagnósticos 
institucionais, com o intuito de reforçar as capacidades e meios técnicos do ISV nas áreas temáticas do FRESAN. 



 

  3 

FOLHA DE INFORMAÇÃO FRESAN Nº 23 

MARÇO 2021 

Ainda no âmbito da adopção de tecnologias de agricultura sustentável adaptadas às condições agroclimáticas das 
três províncias, iniciou-se o procedimento financeiro e a elaboração do convite directo para a realização do estudo 
de diagnóstico que permitirá caracterizar os conhecimentos, prácticas e técnicas em uso na agricultura e pastorícia 
familiares.  

No que se refere à selecção e introdução de variedades adaptadas e a divulgação de técnicas de multiplicação de 
sementes, iniciou-se o procedimento financeiro e a elaboração do convite directo para a realização do estudo 
sobre sementes para agricultura familiar, incluindo as práticas tradicionais de produção, conservação e 
armazenamento.  

Com o intuito de reforçar as capacidades e meios técnicos do INIA nas áreas temáticas do FRESAN, na província do 
Namibe, realizou-se o levantamento das necessidades da Estação Experimental Agrára do Namibe (EEAN) e da 
Estação Experimental Zootécnica da Cacanda (EZC), sendo que se aguarda o parecer técnico por parte do perito 
hidráulico relativamente ao sistema de irrigação para dar início aos procedimentos financeiros para a aquisição de 
materiais e equipamentos.   

Para melhorar o acesso e multiplicação de sementes adaptadas às condições da seca, as ONGs NCA/ADRA, na 
província da Huíla, realizaram um encontro com os parceiros fornecedores (independentes) de sementes de 
culturas adaptadas às alterações climáticas e adquiriram: 4 m3 de propago de semente de batata-doce e 6 m3 de 
estacas de mandioca no valor de 225 mil kwanzas para fazer cobertura de um espaço estimado em 15,5 hectares 
(3,5 ha com a cultura da semente de batata-doce e 12 ha de mandioca) para a multiplicação de sementes e 
beneficiando cerca de 31 famílias dos Gambos. Na província do Cunene a ONG CODESPA deu continuidade ao 
acompanhamento técnico dos seis campos de ensaio (três em Ombandja e três no Cuvelai) do estudo de 
adaptabilidade de variedades de sementes e preenchimento do caderno de campo (exemplo: quantos dias 
passaram para cada variedade germinar?) para o posterior tratamento e análise dos dados pelo IIA. No Namibe, a 
ONG FEC fez a vedação dos campos de experimentação no Cavelocamue 1 e 2, com os GAMC e deu início dos 
trabalhos nos campos.  
Tendo em visto também o apoio para apoiar a multiplicação de sementes em instituições já existentes a WVI, ADRA 
e CODESPA iniciaram ainda a troca de informações com as EEAN para o fornecimento de sementes.  

 
Para apoiar a recuperação, conservação e uso sustentável dos solos e pastos, deu-se início ao procedimento 
financeiro e a elaboração do convite directo para a realização do estudo de capitalização de informação sobre 
iniciativas e projectos, passados e em curso, para a recuperação, conservação e uso sustentável dos solos e pastos 
na área de intervenção do projecto. As ONGs NCA/ADRA, na província da Huíla, realizaram quatro encontros com 
os membros das associações da Tunda I  e II, Rio de Areia e Garanja, nos Gambos para a introdução de culturas 
resistentes à seca (batata doce e mandioca) com a participação e envolvimento de 89 membros, dos quais 56 
mulheres que terminaram com a preparação das terras e caso as chuvas continuarem, fazerem o cultivo das 
culturas. 

R.1.3 
EMPREENDIMENTOS AGRO-PASTORIS, COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES APOIADOS PARA A GERAÇÃO DE 

RENDIMENTOS E O ACESSO AOS MERCADOS 

Relativamente à criação e desenvolvimento de associações de agricultores e cooperativas nas áreas da gestão, 
organização e comercialização, na província da Huíla, as ONGs NCA/ADRA realizaram um debate sobre justiça de 
género e liderança feminina no Município da Humpata comuna da Bata-bata, com a participação de líderes 
comunitários, autoridades tradicionais, professores, representantes das comunidades, fazendo assim um total de 
82 participantes, dos quais 57 mulheres, com idade compreendida dos 13 aos 87 anos. O encontro teve como 
conclusão “Justiça de género é dar as mesmas oportunidades a homens e mulheres dentro de uma comunidade”.  
Nos Gambos foram realizados dois debates sobre género e direito das mulheres, com o envolvimento de 88 
membros, dos quais 71 mulheres e 17 Homens onde estes reconheceram os direitos das mulheres. Na Humpata, 
comuna de Bata-Bata, participaram no debate 63 mulheres das localidades do Malambi, Mabandi, Tchipulo, Lucoto 
e Matatayala, com uma faixa etária dos 13 aos 80 anos. Na província do Cunene, a ONG DW apoiou a criação de 
dois Grupos de Água e Saneamneto (GAS), no Município do Cuvelai, nas localidades de Mui Naitolo e Vivanda, e a 
ONG CODESPA apoiou as comissões de gestão de 30 ECA, sendo que quatro estão em fase de elaboração de 
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estatutos para serem constituídas em associações e/ou cooperativas devidamente formalizadas/legalizadas ao 
longo do segundo trimestre de 2021. 

A Unidade de Implementação do Camões, I.P. iniciou o procedimento financeiro e a elaboração do convite directo 
para o levantamento de boas prácticas sobre organização e funcionamento das cooperativas e associações nos 
Municípios alvo da intervenção.   

Para apoiar iniciativas locais de processamento, preservação e transformação de produtos alimentares será 
realizado um estudo diagnóstico participativo através de uma Assistência Técnica contratada para o efeito e para 
tal a UIC elaborou os termos de referência einiciou o respectivo procedimento. 

Para apoiar os produtores alimentares no estabelecimento de canais e redes de comercialização, a ONG PiN, na 
província da Huíla, realizou um Workshop dos Actores de mercados para o maior envolvimento na rede de 
distribuição de produtos e envolvimento dos nossos Beneficiários. 

Para apoiar os mercados de proximidade servindo comunidades principalmente dedicadas à agropastorícia, tendo 
por base levantamentos e caracterizações efetuados localmente, a UIC elaborou os termos de referência e,iniciou 
o respetivo procedimento.  

 

OBJECTIVO 2 | COMPONENTE 2 

MELHORIA DO CONSUMO ALIMENTAR E ACESSO À ÁGUA 

 

R.2.1 COBERTURA DE SERVIÇOS DE APOIO À NUTRIÇÃO REFORÇADA E AMPLIADA 

No âmbito da informação, sensibilização e formação para ADECOS, técnicos municipais e profissionais de saúde, 
agregados familiares vulneráveis, em particular mulheres, de forma a capacitar as comunidades na gestão da 
subnutrição, a ONG WVI realizou uma formação de reciclagem a 29 mulheres Mobilizadoras Comunitárias de 
Chicomba, comuna do Quê e localidade da Etala,  em matéria de comunicação interpessoal, colectiva e técnicas 
para disseminação das mensagens chaves (aleitamento materno exclusivo, introdução de alimentos semi-sólidos, 
tratamento da água e higiene e saneamento). A ONG PiN fez sensibilização a mulheres grávidas, lactentes e 
homens, sobre boas práticas alimentares, higiene e prevenção de doenças. Participaram cerca de 120 mulheres e 
30 homens (Chicomba: 40 mulheres e 10 homens e na Jamba, 80 mulheres e 20 homens). A ONG CUAAM realizou 
seis saídas de saúde pública na comuna de Mucope, tendo sido vacinadas 49 crianças menores de 5 anos e 40 
mulheres em idade fértil, pelos técnicos do PAV do Hospital (a CUAMM apoiou com o carro). Foram garantidas 76 
consultas pré-natal, incluindo a distribuição de micronutrientes e sensibilização das mães sobre o cuidados pré-
natal. Durante o mês de março 120 parteiras tradicionais receberam formação de reciclagem para a melhoria do 
conhecimento sobre amamentação exclusiva, promoção de boas práticas de higiene e nutricionais. Na província 
do Namibe, a ONG COSPE submeteu um Memorando de Entendimento para regulamentar a colaboração entre a 
COSPE e os ADECOS nos Municípios do Virei e da Bibala e foram realizadas Entrevistas de trabalho com os ADECOS 
do Virei e da Bibala.                 

No âmbito da Actividade Avaliação da Vulnerabilidade e Segurança Alimentar e Nutricional e da Análise e Medição 
do Índice de Resiliência (AVSAN/RIMA II), a Unidade de Implementação do Camões, I.P. apoiou o Departamento 
de Segurança Alimentar na realização de formações de Segurança Alimentar e de Nutrição e Alimentação, e 
capacitação de inquiridores, previamente à aplicação dos Inquéritos AVSAN/RIMA II nos municípios-alvo do 
FRESAN. A formação de Nutrição e Alimentação, foi realizada por formadores provinciais de Nutrição, um por 
província, indicados pelos Gabinetes Provinciais de Saúde, com o apoio da Perita em Nutrição do FRESAN/Camões 
I.P. e de um formador de nutrição do FRESAN/FAO. As formações nas províncias do Cunene e Namibe, decorreram 
de 9 a 13 de Março e de 25 a 30 de Março, respectivamente. De 14 a 17 de Abril decorrerão as formações na 
província da Huíla. De referir que todos os formandos de Nutrição e Alimentação são técnicos de saúde e/ou 
supervisores municipais de nutrição, pelo que esta formação além de permitir a capacitação para o Inquérito de 
Nutrição da Actividade AVSAN/RIMA II, permitiu o reforço de conhecimentos úteis ao desempenho da actividade 
profissional destes profissionais de saúde, na área da avaliação do estado nutricional, identificação de critérios de 
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desnutrição, orientação na detecção de casos de desnutrição aguda, aperfeiçoamento de técnicas de avaliação 
antropométrica, com trabalho prático de campo de avaliação de crianças < 5 anos de idade, técnicas de 
padronização dos equipamentos de avaliação antropométrica, e ainda a revisão de temáticas de alimentação 
saudável (alimentação da grávida, aleitamento materno, alimentação complementar pediátrica). Beneficiaram da 
formação em Nutrição e Alimentação, 26 formandos nas províncias do Cunene e Namibe, tendo sido selecionados 
por avaliação de conhecimentos e prova prática, 12 inquiridores no Cunene e 10 no Namibe, de acordo com as 
necessidades de 2 inquiridores de Nutrição/Município. O Inquérito AVSAN/RIMA II permitirá aprofundar o 
conhecimento sobre a situação da segurança alimentar, da vulnerabilidade e da resiliência das comunidades rurais 
do Sul de Angola cobertas pelo Projecto FRESAN. 

Para o estabelecimento, desenvolvimento e aumento dos sistemas de reservas de alimentos e outras iniciativas 
de redes de segurança ao nível local, na província da Huíla, a ONG WVI realizou duas sessões de demonstração 
educativas de cozinha comunitária na localidade do Tepa, comuna do Impulo no município de Quilengues tendo 
em vista capacitar as famílias sobre a utilização adequada dos produtos de produção local e disponíveis. Foram 
criados e capacitados, em Chicomba, cinco novos grupos solidários de poupança, dois na localidade da Etala, e 
três no Caliongo. Na província do Cunene, a ONG CUAMM entregou 60 kits alimentares a grupos vulneráveis, na 
UEN e nas saídas de saúde pública. Na Casa de Espera do Hospital do Chiulo, as mulheres beneficiaram de 323 kits 
de ajuda alimentar e 45 kits para as mulheres grávidas hospedadas na casa de espera de Okanantoni. 

R.2.2 
COBERTURA DE ACESSO A ÁGUA (PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL E PARA PRODUÇÃO) 

INCREMENTADA PROVENDO FONTE DE EMPREGO TEMPORAL 

No âmbito da construção e reabilitação de infra-estruturas para captação e conservação da água para consumo 
(humano e animal) e irrigação, durante o mês de Março, na Província da Huíla, a ONG WVI iniciou a perfuração 
de um sistema multifuncional para produção de água para consumo humano, animal e irrigação das hortas 
escolares na localidade da Etala, com 19 metros de profundidade, com uma tubagem de cobertura de PVC de 110 
roscado. Foi construída uma lavandaria de quatro tanques para lavagem, incluindo a drenagem com pedras para 
que a água derramada possa desaparecer no solo, uma bica (chafariz público) e um bebedouro. Foi formado um 
GAS, constituído por cinco membros de três mulheres e dois homens. Também em Chicomba, Cambadje, foi feito 
um furo com 19 metros de profundidade com uma tubagem de cobertura de PVC de 110 roscado e uma lavandaria 
de quatro tanques para lavagem que também inclui drenagem com pedras para que a água derramada possa 
desaparecer no solo. As ONGs NCA/ADRA construíram cinco cisternas calçadão em dois municípios de intervenção 
do Projecto: quatro nos Gambos, nas localidades da Tumba, Tchituntu, Vienga e Kakete e uma na Humpata, na 
localidade da Bata-bata. A previsão é de beneficiar cerca de 108 famílias, reduzindo assim as distâncias percorridas 
pelas famílias e proporcionando às mulheres a possibilidade de participarem em outras actividades de interesse 
comunitário como aulas de alfabetização e outras acções da sua conveniência.  

Na província do Cunene, a ONG DW identificou 13 infraestruturas ou pontos de água por reabilitar (município da 
Kahama: quatro na localidade de Kambue e no Município do Cuvelai, nove). Para a actualização da base de dados 
foram cadastrados 10 pontos de água, no Município do Cuvelai e foram realizadas actividades de mentoria 
participativa com nove técnicos (cinco mulheres e quatro homens) das Administração Municipais da Cahama, 
Cuanhama e Cuvelai na identificação de infraestruturas e na supervisão dos pontos de água.                                                         
A ONG CUAMM abasteceu os tanques da Casa de Espera do Hospital do Chiulo e da UEN com 183.000 litros de 
água, para o consumo diário das mulheres grávidas internadas na casa de espera e para os pacientes presentes 
da UEN. A água fornecida é tratada e segura para o consumo humano. Na província do Namibe, a COSPE realizou 
encontros com a ENPAS (Empresa Nacional Pública das Águas e Saneamento) e empresas no sector de construção 
de Pontos de Água. A ONG FEC fez a adjudicação de três furos artesanais e assim que as condições locais permitam 
será iniciada a abertura dos mesmos, pois neste momento ainda existe água nos leitos dos rios intermitentes. 

Estão também em curso as obras de construção de quatro infra-estruturas de água para consumo humano, animal 
e infra-estruturas veterinárias na Província de Cunene, na comuna do Mucope, Ombadja, realizadas por empresas 
contratadas pela Unidade de Implementação do Camões I.P. em cooperação com o Instituto Veterinário do 
MINAGRIP, e com estreita monitoria desta por parte dos técnicos da UIC e das administrações municipais. O lote 
Finda-Ya-Holo encontra-se em fase final de construção, aguardando o ensaio final do caudal e respetivo relatório, 
sendo que as restantes encontram-se em fase de revisão e validação das plantas por parte das entidades 
envolvidas.  
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OBJECTIVO 3 | COMPONENTE 3 

ORGANIZAÇÃO DOS MECANISMOS DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DE 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E DE ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

 

R.3.1 
MELHORADA A CAPACIDADE DE GESTÃO E COORDENAÇÃO MULTISETORIAL DAS AUTORIDADES COMPETENTES 

PARA DEFINIR E IMPLEMENTAR AÇÕES DE APOIO A RESILIÊNCIA E SAN 

Para apoiar a avaliação e análise da vulnerabilidade à insegurança alimentar e nutricional, a Unidade de 
Implementação do Camões, em estreita articulação com o Departamento de Segurança Alimentar (DSA), iniciou 
a aplicação do Inquérito de Avaliação da Segurança Alimentar e Nutricional (AVSAN). A preparação e realização 
do inquérito é coordenado pelo Departamento de Segurança Alimentar e assenta numa abordagem sinérgica 
entre parceiros nomeadamente a FAO, o PAM e Universidade do Porto, parceiros-chave no país e no projecto 
FRESAN no âmbito da Segurança Alimentar e Nutricional. 

O inquérito está a ser aplicado nas três Províncias, em 17 municípios, 57 comunas, 442 aldeias e 7072 agregados 
familiares, apresentando uma amostra com significância estatística ao nível municipal e provincial. A aplicação 
dos inquéritos decorre durante 13 dias de trabalho de campo, uma Equipa por Município, constituída por um 
Supervisor/Líder experiente, dois Inquiridores de Nutrição e Alimentação, e quatro Inquiridores de Segurança 
Alimentar. Previamente à recolha de dados, os inquiridores são devidamente formados, durante cinco dias de 
formação, nas três províncias. De referir que, a identificação e seleção dos inquiridores contou com o apoio dos 
Gabinetes Provinciais de Agricultura e Saúde, bem como com os Serviços Provinciais do Instituto Nacional de 
Estatística (SPINE).  
 
Na província do Cunene, foram formados 24 inquiridores de Segurança Alimentar e 12 inquiridores de Nutrição e 
Alimentação, entre os dias 9 e 13 de Março, com posterior aplicação dos inquéritos nos seis Municípios da 
Província, que foi finalizada a 27 de Março. As formações na província do Namibe decorreram de 25 a 30 de Março, 
com capacitação de 20 inquiridores de Segurança Alimentar e 10 de Nutrição e Alimentação, que se encontram a 
aplicar os inquéritos AVSAN/RIMA nos cinco municípios da província. Durante o mês de Abril, a actividade 
prosseguirá na Província da Huíla. 

 
Para reforçar as capacidades e as competências dos serviços provinciais e de extensão em matéria de agricultura 
sustentável, segurança alimentar e nutricional, foram elaborados os diagnósticos institucionais e planos de 
capacitação para o Ministério da Agricultura e Pesca (MINAGRIP), Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente 

(MINCTA) e Governos Provinciais das três províncias e o diagnóstico institucional do Ministério da Saúde (MINSA). 
No dia 17 de Março foi realizado o Webinar onde foram apresentados os diagnósticos institucionais e respetivos 
planos de capacitação, realizados pela consultora JMJ, contratada para o efeito. 

Na Província do Namibe, os peritos do Camões I.P. (Unidade de Implementação do Camões) finalizaram o 
levantamento das necessidades e uma proposta de intervenção para a Estação Experimental Zootécnica da 
Cacanda e para a Estação Experimental Agrícola do Namibe, em estreita articulação com os parceiros 
institucionais, aguardando-se a validação por parte do INIA. As intervenções nas referidas estações iniciarão 
durante o mês de Abril, com a aquisição de materiais e equipamentos.  

R.3.2 
MELHORADA A CAPACIDADE DE GESTÃO DA INSTITUIÇÃO NACIONAL RESPONSÁVEL POR GESTÃO SAN E 

OUTROS DEPARTAMENTOS DO MINAGRIP EM MATÉRIA DE SAN 

No âmbito do desenvolvimento e implementação de um Sistema de Informação e Alerta Rápido para a 
Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), foi apresentada aos governos provinciais, durante a realização dos 
grupos técnicos provinciais, a Plataforma agroclimática (https://clim2as.ipma.pt) que disponibiliza dados 
agroclimáticos para utilização no Sistema de Informação, Monitoria e Alerta Rápido para a Segurança Alimentar e 
Nutricional, permitindo o aprofundamento e reforço do conhecimento da climatologia na região Sul de Angola, 
desenvolvida em conjunto com o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica de Angola (INAMET), o 
Departamento de Segurança Alimentar (DSA) com o apoio técnico do Instituto Português do Mar e Atmosfera 

https://clim2as.ipma.pt/
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(IPMA),. Foi concluída a concepção das componentes de vigilância e previsão climática da plataforma e no mês de 
Abril irá iniciar-se o procedimento de aquisição de serviços. Os boletins mensais agroclimáticos de Setembro de 
2020 a Fevereiro de 2021 estão concluídos e encontram-se disponíveis na plataforma. A UIC realizou ainda sessões 
de tutoria aos técnicos do INAMET para a produção dos boletins mensais. Está a ser preparado um programa de 
formação tendo em vista a capacitação para a Análise de Indicadores Agroclimáticos de técnicos do INAMET e 
DSA que será apresentado no próximo mês.  

A UIC deu início ao procedimento de aquisição e instalação de seis Estações Meteorológicas Automáticas (EMA) 
no Cunene (município Ombadja - Chiulo, município Curoca - Oncócua), na Huíla (município Quilengues – 
Quilengues sede; município Gambos – Chiange) e no Namibe (município do Virei – Virei sede, município da Bibala, 
centro ecológico da Bibala) através do lançamento do convite para aquisição, prevendo-se o início da avaliação 
de propostas durante o mês de Abril.  

R.3.3 
GESTÃO DE RISCOS DE CATÁSTROFES E MECANISMOS DE COORDENAÇÃO INTERINSTITUCIONAL APLICADAS 

PELAS AUTORIDADES COMPETENTES (IMPLEMENTADA PELO PNUD) 

 No âmbito da promoção do estabelecimento e reforço dos mecanismos interinstitucionais a vários níveis para 
a Gestão de Riscos de Desastres, foi finalizado e submetido o relatório anual, e revista a proposta de extensão de 
12 meses do projecto.     

Durante o mês de Março, foi terminado o primeiro draft do diagnóstico de sistemas de informação existentes, 
identificadas as necessidades de dados para a GRD, incluindo para os indicadores sobre a seca e o QRD/S 2018-
2022, assim como foram avaliadas as capacidades existentes de gestão de informação (públicas e privadas) nas 
províncias.   

Deu-se ainda por termidos os termos de referencia de consultoria para realização das seguintes actividades: a) 
Actualização do Plano Nacional de Preparação, Contingência, Resposta e Recuperação de Calamidades e Desastres 
Naturais 2015-2017. – Plano Estratégico de Prevenção e Redução de Risco de Desastres 2015-2017 – Planos 
Provinciais de Preparação, Contingência, Resposta e Recuperação de Calamidades e Desastres Naturais 2015-
2017; b) Seminários de capacitação sobre recolha, introdução, análise e uso do DesInventar e Formulário de 
Avaliação Rápida Multissectorial (FARM) Actualizado; c) Processos e Produtos de Gestão De Informação de Risco 
(Tais Como: Cenários de Risco, Previsão de Ameaças, Monitorização de Vulnerabilidades, Necessidades de 
Restrições do Uso de Terra) completamente desenhados e integrados nos sistemas provinciais;  
 d) Workshop Nacional sobre Integração e Acompanhamento dos Planos de Gestão de Riscos de Desastres; e  
e) Sistemas Provinciais de Informação de Risco, com a capacidade SIG, disponíveis e integrados nos respectivos 
Sistemas Provinciais de Informação. 

 O PNUD participou também nos grupos técnicos do Cunene, Huíla e Namibe. 

R.3.4 CAPACIDADES INSTITUCIONAIS E SERVIÇOS DE EXTENSÃO NA ÁREA DE RESILIÊNCIA E AS ALTERAÇÕES 

CLIMÁTICAS REFORÇADAS 

Para reforçar a capacidade e competências das administrações provinciais e dos serviços de extensão nas áreas 
das alterações climáticas e resiliência foi entregue o diagnóstico e avaliação das necessidades de reforço do 
Instituto de Ecologia Tropical e Alterações Climáticas e respetivo plano de reforço institucional a ser validado pelo 
Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente (MINCTA).  No mês de Abril serão iniciados os contactos com os 
serviços provinciais do MINCTA e iniciado o plano o plano de capacitação institucional. 

R.3.5 CAPACIDADE DE RESPOSTA E DE RECUPERAÇÃO POR PARTE DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO CIVIL E DOS 

GOVERNOS PROVINCIAIS REFORÇADA 

Para formar, através de cooperação com entidades europeias congéneres, os Serviços de Proteção Civil para 
acções de reacção e recuperação em situações de calamidade e eventos climáticos extremos, a UIC., com o apoio 
técnico da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), iniciou o processo de envio para Angola 
dos  materiais de emergência pré-hospitalar,. Para apoiar a formação foi iniciado o processo de aquisição de 
material de Salvamento em Grande Ângulo. Foi ainda finalizado o módulo de formação em emergência pré-
hospitalar que antecederá a entrega desses materiais, estando prevista a capacitação de 100 formandos nas três 
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províncias de intervenção, a ser apresentado aos Serviços de Protecção Civil e Bombeiros (SPCB) de Angola. No 
mês de Abril serão realizados encontros de planificação das actividades com o ponto focal dos SPCB e a preparação 
do dossier técnico-pedagógico para a implementação da referida formação nas três províncias.  

OBJECTIVO 4 | COMPONENTE 4 

IDENTIFICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ACÇÕES PROMOTORAS DA NUTRIÇÃO 

 

R.4.1 
PROVAS E CONHECIMENTOS RESULTANTES DA INVESTIGAÇÃO APLICADA, SOBRE A UTILIDADE DE DIFERENTES 

DAS AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO PARA REDUZIR A SUBNUTRIÇÃO E MORTALIDADE DAS CRIANÇAS COM MENOS 

DE CINCO ANOS E DIVULGADOS 

O projecto CRESCER - Pesquisa operativa contra a desnutrição crónica infantil em Angola, promoveu uma sessão 
virtual, no passado dia 10 de Março, com todos os parceiros para a criação de um logotipo CRESCER, que será a 
imagem pública da pesquisa CRESCER dentro do FRESAN, permitindo a identificação das ações dentro dessa rede 
de cooperação enquanto actividade de Teambuilding e fortalecimento da equipa. O logótipo será finalizado no 
mês de Abril.  

Dentro das actividades de pesquisa operacional, foi lançada uma agenda de Debates Científicos que se realizarão 
entre o final do mês de Abril e Junho. Os debates irão facilitar a tomada de decisão acerca das actividades de 
pesquisa que melhor se adaptam às realidades das províncias da Huíla e Cunene, de forma a promover 
intervenções baseadas em informação científica de qualidade, fundamentais para implementar programas que 
possam ter maior impacto na população vulnerável.   

De forma a obter conhecimento preciso e específico de todas as acções e recursos disponíveis nos municípios, 
fundamental para a escolha das populações a serem estudadas e para um maior impacto e representatividade da 
realidade nutricional angolana, iniciou-se a análise dos projectos no âmbito do FRESAN e de projectos não FRESAN 
em fase de implementação ou que serão implementados num futuro próximo nas províncias da Huíla e Cunene, 
assim como o mapeamento da estrutura das ADECOS nos municípios das regiões.  

A sessão de Lançamento interna “Kick Off Meeting” terá lugar nos dias 14 e 15 de abril em formato virtual com 
todos os parceiros que formam o consórcio CRESCER para discutir trabalho operacional, promover o intercambio 
de conhecimento entre parceiros e trabalho em equipa. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 

No âmbito da implementação dos mecanismos de governação do projecto FRESAN, realizou-se a 2ª Reunião do 
Grupo Técnico, no dia 11 no Cunene, e a 3ª reunião do Grupo Técnico, no dia 18 no Namibe e 26 na Huíla, sob o 
lema “A mulher na criação e promoção de resiliência e segurança alimentar” assinalando-se desta forma o Mês da 
Mulher. Os grupos técnicos, provinciais e multissectoriais têm a finalidade de coordenar, monitorar e planificar as 
diferentes acções para reforço da resiliência e da segurança alimentar e nutricional ao nível de cada uma das 
províncias de intervenção do FRESAN.  

Neste segundo e terceiros encontros dos grupos técnicos provinciais foi feita a análise do ponto de situação do 
projecto e da implementação das recomendações da anterior reunião realizada. As organizações participantes 
realizaram as suas apresentações sob a perspectiva de género, considerando os objectivos da intervenção do 
FRESAN e o papel que a mulher desempenha ao nível da criação de resiliência e segurança alimentar. Estas 
intervenções foram complementadas por apresentações sobre abordagens de género a nível provincial por parte 
de entidades provinciais, e a apresentação sobre boas práticas na abordagem ao género no âmbito de projectos 
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de desenvolvimento/construção da resiliência, dinamizada por uma perita em género convidada para o efeito.  No 
âmbito do desenvolvimento e implementação de um Sistema de Informação e Alerta Rápido para a Segurança 
Alimentar e Nutricional (SISAN),  durante as reuniões dos grupos técnicos foi feita a apresentação da Plataforma 
agroclimática (https://clim2as.ipma.pt) que disponibiliza dados agroclimáticos para utilização no Sistema de 
Informação, Monitoria e Alerta Rápido para a Segurança Alimentar e Nutricional, permitindo o aprofundamento e 
reforço do conhecimento da climatologia na região Sul de Angola.  

No âmbito do Sistema de Monitoria e Avaliação, estão a ser implementados os questionários da linha de base por 
todas as ONGs, das cerca de 1350 famílias inquiridas. 

 O prazo de encerramento das candidaturas ao convite 4 terminou no dia 30 de Março. Durante o mês de Abril será  
feita a avaliação da admissibilidade e a avaliação técnica das propostas, estando prevista a contratação dos 
projectos durante o mês de maio.  

 
FRESAN EM IMAGENS 
 

 
 Figura 1. No âmbito das comemorações do Mês da Mulher, a UIC e os parceiros 

subvencionados CODESPA / ADPP visitaram em conjunto com a Administração Municipal do 
Ombadja as Escolas de Campo de Omukuni e Tulicuafeni para a entrega e instalação de equipamentos de irrigação. 
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PRINCIPAIS ACÇÕES PLANEADAS PARA ABRIL DE 2021 

 

 

 

APRESENTAÇÃO PÚBLICA FRESAN 

• Apresentação pública sobre o 

Programa FRESAN no dia 12 de 
Abril, pelas 14h00. O evento tem 
transmissão online na página de 
Facebook FRESAN 

AVSAN / RIMA 

•  Formação aos inquiridores e 
implementação do inquérito 
AVSAN/RIMA, na província de Huíla 

CAMPANHA DE VACINAÇÃO BOVINA 

• Reforço da rede de frio no âmbito 
do apoio à campanha de vacinação 
bovina nas três províncias à rede 
frio 

MONITORIA E AVALIAÇÃO 

• Conclusão da implementação dos 
questionários da Linha de base e 
análise dos dados 

 

APOIO ÀS ESTAÇÕES 
EXPERIMENTAIS 

• Início da Fase I de apoio à EEAN e 
EZC 

PROJECTO CRESCER 

• A sessão de Lançamento interna 
“Kick Off Meeting” terá lugar nos 
dias 14 e 15 de Abril em formato 
virtual com todos os parceiros que 
formam o consórcio CRESCER para 
discutir trabalho operacional, o 
intercambio de conhecimento entre 
parceiros, e o trabalho em equipa  

CONVITE 4 ÀS OSC 

• Avaliação da admissibilidade e 
avaliação técnica das propostas 
(prevista assinatura de contratos 
durante o mês de Maio) 

PNUD 

• Missão da CNPC à Huíla e Namibe, 
chefiada pelo Comandante Lutando 

• Visita a comunidades 
selecionadas para implementação 
dos Comités Locais de RRD e aos 
espaços de instalação dos CCOs 

• Recepção da missão de Avaliação 
dos consultores da União Europeia. 

• Lançamento do concurso para 
aquisição das instalações 
contentorizadas para os CCOs da 
Huila e Namibe 

• Início da instalação dos 
equipamentos no CCO do Cunene 

FAO 

• Formação de formadores que 
terá início no dia 19 de Abril e 
envolverá cerca de 45 técnicos 

ESTUDOS 

• Inícios dos estudos previstos nas 
componentes I e II 

https://www.facebook.com/fresan.angola
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CONTRATAÇÕES EM CURSO / A INICIAR 

 
 
 
 
 
 

  

R
EC

U
R

SO
S 

H
U

M
A

N
O

  

COORDENADOR/A ADJUNTO/A HUÍLA 
A 30/03/2021 a empresa de recrutamento (Coutinho Neto & Orey) enviou a short-list final de candidatos selecionados. Processo em 
análise no Camões, I.P. 
MOTORISTA PARA O NAMIBE 
Vaga aberta e em divulgação por empresa de gestão de recursos humanos (NOX, Lda), até dia 15 de abril. 
https://empregos.verangola.net/transportes/transportes-em-mocamedes_i2019#.YGrylehKhPZ  
MOTORISTA PARA A HUÍLA 
Vaga aberta e em divulgação por empresa de gestão de recursos humanos (NOX, Lda),  até dia 15 de abril. 
https://empregos.verangola.net/transportes/transportes-em-lubango_i2020#.YGrysuhKhPZ  
MOTORISTA PARA O CUNENE 
Vaga aberta e em divulgação por empresa de gestão de recursos humanos (NOX, Lda), até dia 15 de abril. 
https://empregos.verangola.net/transportes/transportes-em-cuanhama_i2021#.YGryyehKhPZ  
ASSISTENTE LOGÍSTICO PARA A HUÍLA 
Vaga aberta e em divulgação por empresa de gestão de recursos humanos (NOX, Lda), até dia 15 de abril 
https://empregos.verangola.net/outros/outros-em-lubango_i2022#.YGry4uhKhPZ  
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PARA O NAMIBE 
Vaga aberta e em divulgação por empresa de gestão de recursos humanos (NOX, Lda), até dia 15 de Abril.  
https://empregos.verangola.net/outros/outros-em-mocamedes_i2023#.YGsdd-hKhPZ  
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PARA O CUNENE 
Vaga aberta e em divulgação por empresa de gestão de recursos humanos (NOX, Lda), até dia 04 de Maio 
https://empregos.verangola.net/administracao-publica/administracao-publica-em-cuanhama_i2032#.YGzPOuhKhPZ  
ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO 
Vaga aberta e em divulgação pela empresa de gestão de recursos humanos (NOX, Lda), até dia 04 de maio; 
https://empregos.verangola.net/comunicacao/comunicacao-em-lubango_i2033#.YGzObOhKhPZ 

A
Q

U
IS

IÇ
Õ

ES
 SEIS ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS| Enviados convites a 6 empresas, concurso aberto até dia 13 de abril, com um preço base de 

160.000€ (cento e sessenta mil euros); 
ADQUIRIDAS TRÊS VIATURAS | Para poio à atividades da UIC, uma para cada província; 
MATERIAL DE EMERGÊNCIA PRE-HOSPITALAR | Será enviado para Angola durante o próximo mês; 
EQUIPAMENTO GRANDE ÂNGULO IDENTIFICADO COM O PARCEIRO ANEPC |Durante o próximo mês serão feitas consultas 
informais às empresas fornecedoras e desencadeado o início do Procedimento para Aquisição.  

SU
B

V
EN

Ç
Õ

ES
  

FIM DE CANDIDATURAS CONVITE 4 - 30 DE MARÇO DE 2021 | Durante o próximo mês avaliadas e publicada a lista com as 
candidaturas aceites para seleção da atribuição dos Lote1 e 2 no âmbito do Convite 4; 

A
SS

IS
T

ÊN
C

IA
S 

TÉ
C

N
IC

A
S 

/ 
ES

T
U

D
O

S:
 

 

▪ Duas Assistências Técnicas contratadas para Avaliação das propostas subvenções; 

▪ Aquisição de serviços de apoio técnico para a gestão de dados do sistema M&E no âmbito do Projeto FRESAN; 

▪ Durante o mês de Abril serão enviados os seguintes convites para contratação de Assitências técnicas para realização dos seguintes 

estudos de diagnóstico: 

▪  “Caracterização de Conhecimentos, Práticas e Técnicas em uso na Agricultura e Pastorícia Familiares nas províncias do Namibe, 

Cunene e Huíla”;  

▪  “Sementes para a agricultura familiar incluindo práticas tradicionais de produção, conservação e armazenamento”;  

▪  “Recuperação, conservação e uso sustentável dos solos e pastos”;  

▪  “Principais Forrageiras no Sudoeste de Angola”;  

▪  “Associações e Cooperativas Agrícolas”;  

▪  “Cadeias de Valor”;  

▪  “Processamento Transformação e Conservação de Alimentos”;  

▪  “Levantamento e caracterização dos mercados de proximidade”;  

▪ “Saberes e práticas tradicionais de armazenamento de produtos alimentares” 

 
 

https://empregos.verangola.net/transportes/transportes-em-mocamedes_i2019#.YGrylehKhPZ
https://empregos.verangola.net/transportes/transportes-em-lubango_i2020#.YGrysuhKhPZ
https://empregos.verangola.net/transportes/transportes-em-cuanhama_i2021#.YGryyehKhPZ
https://empregos.verangola.net/outros/outros-em-lubango_i2022#.YGry4uhKhPZ
https://empregos.verangola.net/outros/outros-em-mocamedes_i2023#.YGsdd-hKhPZ
https://empregos.verangola.net/administracao-publica/administracao-publica-em-cuanhama_i2032#.YGzPOuhKhPZ
https://empregos.verangola.net/comunicacao/comunicacao-em-lubango_i2033#.YGzObOhKhPZ
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FRESAN EM NÚMEROS 
REALIZAÇÕES ATÉ FEVEREIRO DE 2021 

 

 

77  
ECA OU ECAP 
criadas, instaladas 
e/ou em processo de 
capacitação 

 
2503 
CAMPONESES 
identificados e abrangidos 
por iniciativas de apoio à 
produtividade e resiliência dos 
sistemas agrícolas e pecuários 

 
= 1038 

 
= 1465 

  

7480 
MULHERES 
identificadas e em processo 
de sensibilização nas 
comunidades 

 51 PEQUENAS 

INFRA-ESTRUTURAS 
de irrigação, captação e acesso 
à água identificadas e em 
processo de construção ou 
reabilitação 

 

  

10 MUNICÍPIOS 
foram alvo de apoio  
Na realização de campanhas 
de vacinação bovina 

 

 9 PROJECTOS 

SUBVENCIONADOS 

 
19 ORGANIZAÇÕES 

DA SOCIEDADE CIVIL 

beneficiárias das subvenções 

 

 

 
 
 

26%
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24%
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ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL SUBVENCIONADAS 

 PROJECTOS | REQUERENTES | PARCEIROS 

C
U

N
EN

E
 

ACESSO SUSTENTÁVEL À ÁGUA POTÁVEL NAS ZONAS RURAIS DA PROVÍNCIA DO CUNENE 
Development Workshop | Empresa de Água e Saneamento do Cunene 

AUMENTO DA RESILIÊNCIA DAS COMUNIDADES NO CUNENE ATRAVÉS DO ACESSO A ÁGUA PARA FINS DOMÉSTICO E AGROPECUÁRIO 
ADPP | Fundación CODESPA 

ADAPTAÇÃO DOS SISTEMAS AGRÁRIOS PARA A MELHORA DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO CUNENE 
CODESPA | Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo Estação Experimental Agrícola de Namibe – IIA 

COMUNIDADES MAIS RESILIENTES E MELHOR NUTRIÇÃO PARA AS MÃES E AS CRIANÇAS DO CUNENE! 
CUAMM | Médicos com África | Direcção Municipal de Saúde de Ombadja, Gabinete Provincial de Saúde (GPS), Diocese de Ondjiva 
(Diocese) 

H
U

ÍL
A

 

FORTALECENDO A RESILIÊNCIA DE FAMÍLIAS VULNERÁVEIS NA PROVÍNCIA DE HUÍLA 
World Vision International | ADESPOV, Stichting World Vision Netherlands, Fundo de Apoio Social (FAS) 

PARMES – PROJECTO DE APOIO À RESILIÊNCIA PARA MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA SECA 
Norwegian Church Aid | ADRA – Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente 

CHITANGA: SISTEMAS DE AGRICULTURA RESILIENTE PARA A MELHORIA DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA HUÍLA 
People in Need | ADS – Acção de Solidariedade e Desenvolvimento 

N
A

M
IB

E
 

TRANSAGUA: VALORIZAÇÃO DAS BOAS PRÁCTICAS DOS PASTORES TRANSUMANTES EM GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 
COSPE | IDF do Namibe Associação Construindo Comunidades (ACC), Associação Ovatumbi de Criadores Tradicionais de Gado, 
Universidade de Florença 

EKEVELO – ESPERANÇA NA RESILIÊNCIA: REFORÇO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DAS COMUNIDADES NO MUNICÍPIO 
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Parceiros Institucionais Governo de Angola 
 

Ministério da Agricultura e Pescas  
• Departamento de Segurança Alimentar 
• Instituto de Desenvolvimento Agrário  
• Instituto de Investigação Agrária  
• Instituto de Serviços Veterinários  
• Instituto de Investigação Veterinária 

Ministério da Saúde 
• Departamento de Nutrição  

Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e 
Comunicação Social 
• Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica 

Ministério do Interior  
• Protecção Civil de Angola 

Governos Provinciais e Autoridades locais do Cunene, da Huíla e 
do Namibe 
 
 

Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente 
• Gabinete das Alterações Climáticas  
• Instituto de Ecologia Tropical e Alterações Climáticas  
• Comissão Nacional de Alterações Climáticas, 
Biodiversidade e Segurança Energética  
• Comissão Técnica Multissetorial do Ambiente  
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