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CUNENE, HUÍLA E NAMIBE

EM DESTAQUE
No âmbito do fortalecimento da resiliência e produção agrícola familiar sustentável, durante o mês de Agosto de
2021, a FAO finalizou a primeira ronda de sensibilizações, que resultaram em diálogos comunitários em 102
localidades nas três províncias de intervenção.
Tendo em vista a melhoria do consumo alimentar e acesso à água, foram realizadas sessões de sensibilização
comunitária, brigadas móveis e dinamização de grupos de água e saneamento, bem como implementação do food
for work para a construção de cisternas calçadão, dinamizado pelas Organizações da Sociedade Civil subvencionadas
através pelo FRESAN/ Camões, I.P.
No âmbito da organização dos mecanismos de informação e coordenação de segurança alimentar e nutricional e
alterações climáticas, o PNUD realizou na Huíla, em parceria com o Instituto Tundavala, o curso de formação em
sistemas de informação geográfica (SIG) para lideranças e técnicos da protecção civil e do ambiente.
Para a identificação e divulgação de acções promotoras da nutrição o Projecto Crescer foi apresentado
formalmente na província do Cunene ao gabinete do Vice-Governador para o Sector Económico e Social do Cunene,
ao GPS e o GASFIG do Cunene. Foram iniciados os contactos com o Instituto Politécnico de Ondjiva da UMN com o
objectivo de iniciar uma colaboração formativa com estudantes da área da saúde.
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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 PRÁTICAS DAS ESCOLAS DE CAMPOS AGRÍCOLAS E AGROPASTORIS DISSEMINADAS
(IMPLEMENTADA PELA FAO E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL)

O mês de Agosto do projecto FAO-FRESAN foi marcado pela finalização da primeira ronda de sensibilizações, que
resultaram em diálogos comunitários em 102 localidades nas três províncias de intervenção. Prevê-se que nesta
primeira ronda sejam obtidas, no geral, mais de 120 fichas de registo de interessados em integrar os grupos das
Escolas de Campo Agrícolas (ECAs). Na Huíla, por exemplo, já foram obtidas 53 fichas, sendo que cada uma destas
fichas corresponderá ao número de ECAs a serem implementadas. Através das sensibilizações foram também
identificados facilitadores, que serão testados durante o mês de Setembro para aferir se possuem as qualidades
necessárias para desempenhar esta função de acordo com os critérios de elegibilidade definidos. Durante o mês
de Setembro prevê-se ainda a entrega de 18 motorizadas (uma para cada município de intervenção do projecto)
nas três províncias, para apoiar as deslocações de trabalho dos Master Trainers.
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, a ONG WVI apoiou a utilização de métodos de agricultura sustentável adequados às
condições agroclimáticas, nomeadamente o controlo das queimadas localizadas, nivelamento da estrutura do solo,
reflorestamento das zonas de cultivo, rotação de culturas, incorporação dos restolhos no solo, técnicas de selecção
de sementes, gestão de solos (delimitação de canteiros, curso da rega, compassos durante a sementeira). Estes
métodos estão a ser utilizados nas ECAs para proporcionar a diversificação e aumento da produção de alimentos
na mesma área e campanha agrícola, mitigar a erosão e permitir maior conservação da humidade no solo,
diminuindo desta forma a intensidade da temperatura para melhor estrutura do solo. Estas práticas permitem
ainda, a acumulação de matéria orgânica no solo e diminuição da emissão de gás carbónico para atmosfera.
Participaram neste processo, 103 homens e 253 mulheres totalizando 356 (camponeses) membros das ECAs dos
municípios da Humpata (Batabata), Chicomba (Quê e Cutenda) e de Quilengues (Impulo). Deu-se continuidade ao
processo participativo através das demonstrações teórico-práticas nas ECAs de práticas de acompanhamento do
desenvolvimento das culturas (nos alfobres) e uso de pesticidas locais para o manuseio integral de pragas e
doenças. O processo participativo está neste momento na segunda fase, ou seja, segundo ciclo que inclui a
produção de culturas. No mês de Agosto foram adquiridos e distribuídos em 25 novas ECAs 50 Kg de massambala,
50 Kg de massango, 125 Kg de milho, 75 ancinhos, 36 sacos de adubo 12-24-12, 36 frascos de fungicida, 250 enxadas
europeias, 75 machados, 75 sachos, 50 catanas, 18 sacos de ureia, quatro moto bombas.
A ONG PiN tem promovido a utilização de novas técnicas agrícolas (agroflorestais) para o pessoal técnico e grupo
alvo dentro das comunidades para que melhor de adaptem e sejam mais resilientes. Os membros formados têm
replicado as formações nas comunidades, estão a ser passadas várias medidas como consorciação de terra,
sistemas de regas, cash for work para melhorarem a dieta alimentar das pessoas mais vulneráveis.
Na província do Namibe, a ONG FEC deu continuidade à plantação de plantas fruteiras, tendo plantado
tangerineiras, laranjeiras, limoeiros, mamoeiros, mangueiras e goiabeiras, perfazendo 500 no total. Deu-se
continuidade à plantação de plantas forrageiras, tendo sido plantados 3000 no total. Procedeu-se à introdução da
utilização correta de fitofármacos, com utilização de EPIs. Foi iniciada a instalação do sistema de irrigação para
introdução da tecnologia gota-a-gota no próximo mês. Deu-se continuidade à criação de três viveiros de hortícolas
(Cavelocamue 1 e 2 e Kuiti-Kuiti) e início da transplantação para o campo de experimentação das espécies já
prontas, produzidas em viveiros (39 chefes de agregados familiares).
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A Unidade de implementação do Camões.I.P. está a desenvolver o estudo de diagnóstico que permitirá caracterizar
os conhecimentos, práticas e técnicas em uso na agricultura e pastorícia familiares sustentáveis.
No mês de Agosto, a Unidade de Implementação do Camões, I.P. deu continuidade ao apoio à Campanha de
Vacinação Bovina 2021, em articulação com o Instituto de Serviços de Veterinária (ISV), através do reforço dos
equipamentos disponíveis para assegurar a rede de frio na conservação das vacinas até ao acto de vacinação e
monotorização das mangas de vacinação. Para apoiar a Campanha de Vacinação, foram já disponibilizados
36759.219 Kwanzas (50.091 Euros). Na província do Namibe foram entregues aos ISV Provinciais 13 arcas
frigoríficas a gás, 26 botijas de gás com redutor, 88 acumuladores de frio, 17 caixas térmicas de 15L, cinco caixas
térmicas de 26L, 60 uniformes com estampagem. Foi ainda realizado o serviço de reparação de uma câmara
frigorífica e disponibilizado material de manutenção para quatro viaturas. Na província do Cunene foram entregues
19 arcas frigoríficas a gás, 38 botijas de gás com redutor, 29 caixas térmicas de 15L, 6 caixas térmicas de 26L, 120
uniformes com estampagem e prestado serviço de reparação de uma câmara frigorífica. Na província da Huíla, foi
entregue um contentor de frio de 20 pés, 67 uniformes com estampagem, manutenção de cinco viaturas, será
ainda entregue um segundo contentor de frio de 20 pés.
Está em curso o estudo de mercado para aquisição de medicamentos e outros equipamentos para reativação das
Farmácias Veterinárias.
No que se refere à selecção e introdução de variedades adaptadas e a divulgação de técnicas de multiplicação de
sementes, está em curso o estudo sobre sementes para agricultura familiar, incluindo as práticas tradicionais de
produção, conservação e multiplicação de sementes.
A Unidade de Implementação do Camões, I.P. realizou visitas de observação técnica às estações experimentais
Agrícola do Namibe (EEAN) e Zootécnica da Cacanda para a implementação dos MdEs e implementação do estudo
dos caudais dos furos da EEAN.
Para melhorar o acesso e multiplicação de sementes adaptadas às condições da seca, na Província da Huíla, a
ONG WVI adquiriu sementes melhoradas de curto ciclo de milho (125 Kg), massambala (50 Kg), massango (50 kg).
As técnicas são ensaiadas através de sessões demostrativas com métodos teórico-práticos, abordando a recolha
da semente e a produção de sementes, métodos importantes no início de programas de melhoramento e
multiplicação de sementes, ou quando há necessidade de produção de sementes melhoradas de curto ciclo. A
agricultura orgânica é outra abordagem utilizada, que procura preservar as tradições e promove a preservação das
sementes tradicionais. Estas são experiências participativas, onde os próprios agricultores vão seleccionando as
melhores plantas e guardando sementes para o próximo ciclo agrícola, promovendo uma selecção a partir do seu
próprio conhecimento. Durante o mês de Agosto beneficiaram destas acções 711 camponeses, dos quais 243
homens e 468 mulheres, das 36 ECAs de quatro comunas (Quê, Cutenda, Bata-Bata e de Impulo).
As ONGs NCA/ADRA realizaram nos dias 17 e 19 de Agosto duas sessões de capacitação para membros das
associações de Tunda I e II, utilizando metodologia das ECAs com a participação de 29 membros (14 homens e 15
mulheres) com intuito de beneficiar cerca de 16 famílias. A iniciativa culminou com a distribuição de 600g de
sementes de hortícolas (tomate, cebola, cenoura, couve, pimento e repolho) para reforçar a actividade produtiva
dos cooperadores camponeses associados nas áreas de intervenção do projecto a nível do município dos Gambos.
Foram ainda realizadas duas visitas técnicas visando o acompanhamento do estado fenológico das culturas de
batata-doce (duas lavras para multiplicação de propago que será distribuída às 22 associações beneficiárias do
projecto a nível dos municípios da Humpata e Gambos), tendo sido constatado um desenvolvimento satisfatório
da cultura.
Na Província do Cunene, a ONG CODESPA acompanhou a continuação da produção de hortícolas nas 30 ECAs. As
ECAs Samulombe (Comunidade de Tchikolomuenho, Comuna de Mukolongondjo, Município de Cuvelai) e Esilivilo
(Comunidade de Nombunda, Comuna de Naulila, Município de Ombadja) já realizaram uma primeira colheita de
hortícolas durante o mês de Agosto, mas outras terão as primeiras colheitas de hortícolas durante Setembro.
Verificou-se já a colheita de hortícolas em quatro das 30 ECAs.
Na província do Namibe, a ONG FEC realizou a encomenda de 500 kg de propágulos de batata doce e o
planeamento da aquisição de sementes de milho e de feijão para introdução no Virei no próximo mês.
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Para apoiar a recuperação, conservação e uso sustentável dos solos e pastos, na província da Huíla, a ONG WVI
deu continuidade às acções de sensibilização para os camponeses sobre os métodos de prevenção das queimadas
para não voletização dos solos. Beneficiaram desta acção cerca de 711 camponeses, dos quais 243 homens e 468
mulheres de quatro comunas. A acção continuará com a preparação da terra, multiplicação e regeneração de
pastos, acompanhamento e avaliação do progresso dos campos já plantados.
Na província do Namibe, a ONG FEC deu continuidade à plantação das plantas forrageiras produzidas em parceria
com a Estação Zootécnica da Cacanda, como cerca viva nos campos de experimentação, à lavoura mecanizada nos
campos de experimentação de Cavelocamue 1, Cavelocamue 2 e Kuiti Kuiti. Iniciou-se a montagem do sistema de
abastecimento de água, com recurso a furo, para irrigação gota a gota a ser implementado em Setembro. Deu-se
início à instalação das duas Estações Agrometeorológicas e respectiva formação aos técnicos municipais (31 de
Agosto no Virei e a 2 e 3 de Setembro no Tombwa).
A Unidade de Implementação do Camões, I.P. esta a desenvolver o estudo de diagnóstico das práticas e técnicas
tradicionais na recuperação, conservação e uso sustentável de solos.

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, as ONGs NCA/ADRA prestaram assessoria a três Grupos de Água e Saneamento
(GAS) de Tchituntu, Garanja e Sambwa nos dias 4, 10 e 13 de Agosto, focando como tema o sistema organizacional
e gestão de bens comunitários com maior realce no sistema de aprovisionamento de água, construído a nível local.
A Unidade de Implementação do Camões, I.P. esta a desenvolver o estudo do levantamento de associações e
cooperativas, boas práticas de funcionamento e organização.
Com o intuito de apoiar iniciativas locais de processamento, preservação e transformação de produtos
alimentares, na província da Huíla, a ONG PiN, durante o mês de Agosto, realizou dois workshops nos dois
Municípios alvo do projecto sobre sistema de mercado, onde foram debatidas as restrições, ligadas aos mercados
dentro daquelas comunidades e possíveis soluções para a melhoria da rentabilização dos mesmos mercados.
Participaram nos workshops grupos de auto-ajuda, criados pelo projecto, Gabinetes do Comércio das
Administrações Municipais, processadores e vendedores das comunidades e outros actores. No município da
Jamba participaram 18 pessoas (12 homens e 6 mulheres), no município de Chicomba participaram 30 pessoas (20
homens e 10 mulheres) perfazendo assim 48 participantes dos dois municípios.
Na província do Namibe, a ONG FEC está a finalizar a Fase 2 do Estudo de Competências, atitudes, práticas e
motivações, no mês de Setembro será iniciada a Fase 3.
A Unidade de Implementação do Camões, I.P. está a desenvolver o diagnóstico de práticas tradicionais de
conservação, transformação e armazenamento de produtos alimentares.
Para apoiar os produtores alimentares no estabelecimento de canais e redes de comercialização, a Unidade de
Implementação do Camões, I.P. está a desenvolver o estudo de diagnóstico de mercados de proximidade.

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
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subnutrição, na província da Huíla, a ONG WVI realizou uma triagem nutricional para despistagem da desnutrição
aguda em crianças menores de cinco anos nas localidades de Caliongo, Etala, Quê sede e na comuna do Cutenda
(Chicomba), Ndundualumbe, Mukohela e sede de Batabata (Humpata) e Cumbambi e Teta, em Quilengues. A
análise de dados permitiu verificar a existência de mais casos de desnutrição aguda moderada, tendo-se verificado
634 casos e 171 casos de desnutrição aguda severa. Existem mais casos de desnutrição aguda severa (78) e
desnutrição aguda moderada em crianças do sexo masculino (291). Bata-bata é a comuna mais afectada com 104
casos de desnutrição aguda severa e 301 casos de desnutrição aguda moderada. A prevalência de casos em
crianças do sexo feminino é maior na comuna do Bata-Bata. Foram realizadas sete palestras comunitárias onde
se disseminaram mensagens relaccionadas com a alimentação saudável, aleitamento materno e cuidados a ter na
prevenção da desnutrição, participando 1213 mulheres e 647 homens que totalizam 1860 pessoas. Também se
realizou uma sessão radiofónica na extensão da Rádio Huíla em Quilengues, onde foram transmitidas duas
mensagens-chave sobre aleitamento exclusivo até aos 6 meses e higiene e saneamento.
A ONG PiN deu continuidade à realização de palestras nas diversas aldeias dinamizadas por técnicos de campo da
PiN, sobre desnutrição, consumo alimentar e saneamento básico nas comunidades. Às palestras, têm aderido,
bastantes mulheres, crianças e também homens, que cada vez mais se interessam sobre questões nutricionais
das crianças nas suas comunidades. Foram criados planos de formação para os Agentes Comunitários de Saúde e
outros grupos locais, para disseminarem as boas práticas de nutrição. Participaram, 25 mulheres e 17 crianças, na
Comuna do Dongo, 37 homens, 274 mulheres e 150 crianças, nas comunas do Que e Cutenda, perfazendo um
total de 461 pessoas, das três comunas alvo do projecto.
A ONG CUAMM deu continuidade à caracterização da situação nutricional, os dados para o estudo de linha de
base (situação nutricional das crianças e conhecimentos e práticas das mães/cuidadores) estão a ser analisados,
e está prevista a apresentação e publicação do estudo em Outubro. Em parceria com a DMS, e especificamente
com as equipas comunais do Programa Alargado de Vacinação (PAV), foram realizadas brigadas móveis em 13
comunidades no município de Ombadja, nas comunas de Mucope, Xangongo, Ombala yo Mungo e Humbe. Foi
realizado o rastreio activo a 980 crianças (481 do sexo feminino e 499 do sexo masculino) entre os 6 e os 59 meses,
das quais 54 (30 do sexo feminino e 24 do sexo masculino) foram diagnosticadas com desnutrição aguda
moderada (DAM) e 11 (9 do sexo feminino e 2 do sexo masculino) com desnutrição aguda severa (DAS). Foram
encaminhadas 39 das 65 crianças para a Unidade Sanitária, sendo que 26 já estavam integradas no Programa
Terapêutico de Tratamento Ambulatório (PTPA). Das 980 crianças observadas, 178 receberam (81 do sexo
feminino e 97 do sexo masculino) suplemento de vitamina A e 475 (254 do sexo feminino e 221 do sexo masculino)
foram desparasitadas com albendazol, de acordo com os protocolos nacionais. A equipa do PAV vacinou as
crianças de acordo com o calendário vacinal.
Foram realizadas 145 consultas pré-natais e iniciado o rastreio de malnutrição nas gestantes. Foram identificadas
17 gestantes com MUAC < 23 cm, às quais foi feito aconselhamento nutricional, e 12 12 mulheres receberam um
kit alimentar. Durante os meses de Julho e Agosto as parteiras tradicionais encaminharam 324 crianças com 6 a
59 meses para a Unidade Sanitária (US) por suspeita de malnutrição (avaliação de MUAC pelas Parteiras
Tradicionais). As brigadas móveis para sensibilização e informação realizaram palestras abordando o tema
“Aleitamento Materno”, lavagem dos alimentos e higiene na preparação dos alimentos, tratamento da água para
consumo. As sessões contaram com 303 participantes (255 do sexo feminino e 48 do sexo masculino).
Durante os meses de Julho e Agosto, as parteiras tradicionais fizeram o encaminhamento de 19 gestantes para
parto institucional, encaminhamento 324 crianças com 6 a 59 meses para a Unidade de Saúde por suspeita de
malnutrição (avaliação de MUAC pelas parteiras tradicionais). As parteiras realizaram 34 palestras sobre boas
práticas de nutrição, higiene dos alimentos, desparasitação, diarreias, lavagem das mãos e tratamento da água
dadas dinamizadas pelas parteiras tradicionais nas comunidades, 1480 assistiram às sessões (985 do sexo
feminino e 495 do sexo masculino).
Durante o mês de Agosto foram admitidas 81 gestantes na Casa de Espera adjacente ao Hospital de Chiulo, que
são acompanhadas diariamente pela equipa de enfermagem da CUAMM, assistem a sessões de educação para a
saúde sobre nutrição saudável, higiene pessoal, riscos durante a gravidez e parto seguro. Verificou-se a saída de
39 gestantes da casa de espera para realização de parto no hospital e um abandono. Foram realizadas duas
sessões práticas de culinária na Casa de Espera do Chiulo com a participação de 50 grávidas ingressadas na casa
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de espera e outra no PTPA de Lotunda (Humbe) com a participação de 26 pessoas (23 do sexo feminino e 3 do
sexo masculino).
A responsável de nutrição da DMS e equipa CUAMM estão a acompanhar cinco PTPAs, através de visitas de
supervisão e formação em serviço com frequência bimensal, um por comuna, a UEN do Chiulo e UEN do Xangongo.
Durante o mês de Julho foi visitada a UEN do Xangongo e os PTPAs de Calueque (Naulila), Lotunda (Humbe) e
Manquete (Mucope). Como maiores dificuldades identificadas destacam-se, na UEN do Xangongo, a falta de
controlo no stock de suplementos e omissões de registo por parte da equipa médica e de enfermagem. Nos PTPAs
visitados, as dificuldades passam também pela falta de formação dos enfermeiros sobre o protocolo de GIDA,
condições de armazenamento de RUTF, dificuldades dos técnicos na avaliação antropométrica correcta das
crianças, discrepância nos registos, falta de material e medicamentos.
Na semana de 23 a 27 de Agosto decorreu no Xangongo uma formação abrangendo os 29 PTPAs do Município de
Ombadja e teve a participação como formandos de duas supervisoras de nutrição do GPS, uma supervisora da
DMS de Ombadja, 35 técnicos de saúde dos PTPAs e três técnicos da equipa de nutrição do CUAMM. Na ausência
de disponibilidade de um formador oficial em GIDA, e com aprovação do GPS, a formação foi ministrada pela
supervisora provincial de nutrição e supervisora municipal, com apoio da chefe de projecto e médica de saúde
pública do CUAMM. Uma outra formação GIDA direcionada a médicos e enfermeiros das duas UENs será
planificada num futuro próximo (Setembro ou Outubro 2021). Foi aberto o concurso para aquisição de
medicamentos, consumíveis médicos e equipamentos para os 5 PTPAs e 2 UENs abrangidos pelo projeto.
Foram realizados encontros com a rede das parteiras tradicionais ao nível das cinco comunas, com a participação
total de 109 das 120 parteiras selecionadas. Foi realizada reciclagem de conhecimentos/formação sobre nutrição
de crianças menores de 5 anos de idade, com a presença da DMS e CUAMM. Na comuna de Mucope participaram
20 parteiras tradicionais, em Ombala yo-Mungo participaram 31 parteiras tradicionais, em Naulila, 21 parteiras
tradicionais, no Humbe, 18 parteiras tradicionais, no Xangongo, 30 parteiras tradicionais.
Foram elaboradas em conjunto com a DMS da Ombadja, Departamento de Nutrição, 8 mensagens de nutrição
para passar na rádio. Estão a ser traduzidas para língua local (Nhaneca-Humbe) pela supervisora municipal de
mobilização comunitária. Também foi elaborada uma mensagem para imprimir numa t-shirt alusiva ao Dia
Mundial da Alimentação (16 de Outubro). O design da t-shirt encontra-se em fase de elaboração, já com feedback
da responsável de comunicação do FRESAN.
Na Província do Namibe, a ONG FEC desenvolveu acções de sensibilização em educação alimentar e nutricional,
nos Postos de saúde de Cavelocamue e Kuiti Kuiti, nos dias 18 e 19 de Agosto (80 mulheres e 50 homens), com
distribuição de 60 kits de higiene a 60 mulheres.
Para a 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 Unidade de Implementação do Camões, I.P. apoiou o Gabinete Provincial de Saúde (GPS) e o
Departamento Provincial de Saúde Pública (DPSP) da Huíla, na logística, transporte e distribuição de produtos
terapêuticos de apoio ao tratamento da desnutrição, enquadrado no contexto de emergência nutricional, e das
consequentes necessidades acrescidas de distribuição dos produtos terapêuticos para o tratamento da
desnutrição aguda, dificuldade referida pelo DPSP da Huíla.
A Unidade de Implementação do Camões, I.P. disponibilizou duas viaturas para facilitar a distribuição eficiente e
célere dos produtos terapêuticos, que foram adquiridos e selecionados pelo DPSP, de acordo com as necessidades
de cada município, e transportados e distribuídos até à sede do Município e pelas respectivas Unidades Sanitárias
identificadas. Foi priorizado o apoio logístico às Unidades Sanitárias dos Municípios com maiores
constrangimentos para a obtenção de transporte, mais dificuldades de acesso e onde se tenha verificado o
aumento das necessidades de reposição do stock dos produtos terapêuticos de apoio ao tratamento da
desnutrição.
No Município da Humpata no Centro de Saúde (CS) de Caholo, Posto de Saúde (PS) das Neves e PS de Luheque,
foram entregues 65 caixas de alimentos terapêuticos no total (cada caixa continha 150 embalagens de
Plumpy'Nut® ou Plumpy'Sup®). No Município da Jamba (CS do Dongo, CS Tchamuatete e PS de Conjenje), foram
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entregues 116 caixas de alimentos terapêuticos (Plumpy'Nut®, Plumpy'Sup® ou BP-100®), 27 frascos de antibiótico
(Amoxicilina) e 23 frascos de Vitamina A. Por último, realizou-se distribuição no Município dos Gambos (nos PS
Polo, Panguelo, Taka, Tyico e Tapu), tendo sido entregues de 28 caixas de alimentos terapêuticos (Plumpy'Nut®
ou Plumpy'Sup®) e ainda 20 frascos de multivitaminas.
Para o estabelecimento, desenvolvimento e aumento dos sistemas de reservas de alimentos e outras iniciativas
de redes de segurança ao nível local, na província do Cunene, a ONG CUAMM entregou 355 kits de alimentos aos
beneficiários (263 kits para as mulheres na Casa de Espera de Chiulo, 40 na Casa de Espera de Okanantoni, 12 a
gestantes desnutridas e 40 a grupos vulneráveis). A ONG CODESP recebeu na província do Cunene 750 tambores
de armazenamento de grãos dos 1700 tambores previstos no projecto que serão distribuídos em Setembro
permitindo o aumento da capacidade de armazenamento de alimentos em condições apropriadas nas 30
comunidades beneficiárias em 150 toneladas (200 kg por tambor).
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, na província da Huíla, a ONG WVI abriu quatro furos novos de água com múltiplas
funcionalidades (irrigação, consumo humano e consumo animal e lavandarias) nas localidades de Etala e Mbanga
Nguendje (Chicomba) e Impulo sede e Tchitaqui Baixo (Quilengues). Iniciou-se a construção de uma bica,
montagem do tanque galvanizado de 5000 litros e a vedação do sistema de água na aldeia de Ndundualumbe.
Durante o mês de Agosto a metodologia para as transferências sociais de dinheiro pelo trabalho (Cash for work),
beneficiou 33 pessoas, 21 homens e 11 mulheres. Estão em desenvolvimento grupos de água e saneamento (GAS)
responsáveis pelo manuseio e gestão dos pontos de água. Durante o mês Agosto, foram criados quatro GAS e foi
iniciado o estudo Hidrogeológico para abertura de um novo furo de água multifuncional na Comuna de Cutenda
em Chicomba. As ONGs NCA/ADRA apoiaram 10 famílias em situação de insegurança alimentar durante o
processo de escavação de mais quatro buracos para a construção de cisternas calçadão nas localidades de
intervenção do projecto a nível dos municípios da Humpata e Gambos (distribuição de alimentos no sistema food
for work). Realizada uma acção de capacitação/reciclagem a 33 jovens com métodos de construção das cisternas
calçadão e partilha dos contratos de prestação para as próximas empreitadas.
Na Província do Cunene, a ONG ADPP deu continuidade às acções de construção e reparação de sistemas de
retenção e distribuição de água nas Comunas de Oncocua e Xangongo. Foi concluído o sistema de retenção de
água (represa nº 02) em Oncocua na comunidade da Zona Verde que foi reconstruída com 16 brigadistas do sexo
masculino (Cash for Work). Foi também concluído um sistema de distribuição de água na comunidade de Warú
em Oncocua. Através da metodologia Cash for Work foram contratados dois brigadistas, um mestre pedreiro, um
canalizador, um electrecista e um serralheiro, permitindo facilitar o acesso à água para uma escola primária, posto
de saúde e o campo agrícola, a mudança da bomba de água com maior capacidade de bombagem (8000L/h de
água por hora), a instalação da estrutura de suporte dos painéis solares, a ligação dos painéis solares e o aumento
do número de painéis de dois para seis. Este trabalho foi acompanhado minuciosamente pelos GAS, que por sua
vez começaram a aprender e ter noção de construção, canalização e assim acompanhar todo o investimento que
o projecto fez nas suas comunidades. Para as Comunas de Ombala yo Mungu e Naulila durante este período, estão
a ser alocados materiais, nomeadamente manilhas de betão para a construção de sistemas de captação de água
para 24 poços melhorados que darão sustentabilidade aos campos agrícolas a serem instalados.
Na Ombala-Yomundgo 23 brigadistas, dos quais oito são mulheres e 15 homens, receberam a titularidade das
suas contas bancárias pela primeira vez. Na comuna do Chitado, 32 pessoas, 30 homens e duas mulheres, foram
identificadas para fazerem parte das brigadas cash for work e em coordenação com os GAS das respectivas
comunidades estão a trabalhar no processo de organização de documentos para abertura de contas bancárias e
posteriormente assinarem os contratos de prestação de serviço. Os acabamentos das obras em Oncocua sede e
na Comunidade de Warú foram realizados por 22 Brigadistas (Cash for Work). Com objectivo de gerir e garantir a
sustentabilidade nos pontos de água, foram criados seis GAS em seis comunidades no Município do Curoca, quatro
na comuna de Chitado e dois na comuna de Oncocua. Dos 30 membros dos GAS 14 são mulheres. Foram
aumentados os painéis solares em Warú de dois para seis painéis e mudança de bomba com a capacidade de
bombeamento de 8000L/h. Durante a criação dos GAS, 148 pessoas, membros das comunidades no Curoca, 74
mulheres e 74 homens, tomaram conhecimento sobre as acções do projecto e sobre prevenção de COVID-19, e
gestão comunitária das fontes de água.
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A ONG DW fez o diagnóstico técnico de cinco infra-estruturas de água para consumo humano e animal a serem
reabilitadas. Durante o mês de Agosto foram reabilitadas três infra-estruturas de água para consumo humano e
animal nas localidades de Oifidi, Oshivango e Caculuvale no município do Cuanhama. Nas mesmas localidades,
foram realizados encontros participativos com os membros das comunidades para a criação de três núcleos de
saneamento, cada grupo constituído por seis membros, num total de 18 membros dos quais nove são mulheres.
Estas estruturas na comunidade irão assegurar a introdução de boas práticas de higiene e saneamento nas famílias
com foco na construção de latrinas individuais através da metodologia MoGeCa - Modelo de Gestão Comunitária.
Foram realizadas 15 visitas de supervisão aos GAS das infra-estruturas de água em cada Municipio (Cuvelai 5,
Cunhama 5 e Cahama 5). A actividade contou com a participação de técnicos das Direcções Municipais de Energia
e Água. Realizou-se a formação para utilização do Sistema de informação Geográfica (SIG) para o monitoramento
dos pontos de água no município do Cunhama. No total participaram 15 pessoas, dos quais sete são mulheres, o
grupo de formando era constituído por técnicos das administrações comunais de Evale, Nehone, Oshimolo,
Mongu e Ondjiva, técnicos da Empresa de Água e Saneamento do Cunene (EASC), técnicos da GPIST e o técnico
da Direcção Municipal de Energia e Água.
A ONG CUAMM abasteceu, no mês de Agosto, o Hospital de Chiulo e a Casa de Espera adjacente com 140.000
litros de água. Serão adquiridos dois tanques de 5.000 litros para os PTPAs de Lotunda e Manambonde. A forma
de distribuição de água pelos 5 PTPAs está a ser analisada internamente com suporte da DMS e Administração
Municipal.
Na Província do Namibe, a ONG COSPE acompanhou a missão técnica do consultor para obras hídricas do
Departimento DAGRI da Universidade de Florença, a fim de terminar o estudo de best-siting. Foram também
verificadas as coordenadas geográficas GIS do estudo de best-siting, será assim possível, lançar o concurso para
os pontos de água previsto nos próximos meses. A ONG FEC fez a abertura de três furos artesanais em
Cavelocamue 1, Cavelocamue 2 e Kuiti chimpadas. Cada furo possui um reservatório elevado de 5 000 litros,
chafariz e ligação para sistema de irrigação dos campos de experimentação. Foi identificado o local e iniciaram-se
os primeiros trabalhos de sondagem. Realizou-se o pagamento de cash for work e incentivos aos elementos das
comunidades de Cavelocamue 1, Cavelocamue 2 e Kuiti Kuiti envolvidos nos trabalhos de abertura dos furos em
coordenação com a empresa contratada (40 pessoas, 3 do sexo feminino e 7 do sexo masculino).
No âmbito das actividades desenvolvidas pela Unidade de Implementação do Camões, I.P. em articulação com o
Instituto dos Serviços Veterinários (ISV) do Ministério da Agricultura e Pescas e as administrações municipais,
estão em curso a construção de quatro, de um total de 10 infra-estruturas de água para consumo humano, animal
e infra-estruturas veterinárias na Província de Cunene, na comuna do Mucope, município de Ombadja. Foi
validado pelo ISV e Governo Provincial o projecto de arquitectura. Foi ainda apresentada a nova planta à
Fiscalização e Empreiteiras. Estas infra-estruturas irão beneficiar 4298 pessoas e 4031 animais. Foram contratadas
19 pessoas através da metodologia de transferências sociais. Prevê-se no próximo mês dar continuidade aos
trabalhos nos municípios de Ombadja, Cahama e Curoca.

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 I.P. realizou reuniões com os governos provinciais do Namibe, Cunene, Gabinetes
Provinciais da Agricultura e Ambiente do Cunene e ISV do Namibe, para o levantamento de informações para a
elaboração dos termos de referência para o reforço institucional aos Governos Provinciais, Gabinetes técnicos e
Institutos Públicos e preparação da estratégia de acção para a campanha agrícola 2021/2022. Foram ainda,
realizadas reuniões com as organizações da sociedade civil subvencionadas do Cunene para levantamento de
informações sobre a contribuição prevista para a campanha agrícola 2021/2022.
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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), a Plataforma Agroclimática na sua componente de monitorização
agroclimática, encontra-se disponível para consulta no site https://clim2as.ipma.pt/, assim como, os boletins
agroclimáticos. A Unidade de implementação do Camões, I.P. está a apoiar a preparação da estratégia de
comunicação para divulgação e disseminação dos boletins para a plataforma para diferentes públicos em
articulação com o instituto português IPMA e INAMET. A componente de vigilância climática está em construção.
Está em fase de preparação o servidor que alojará a plataforma que será integrado nas instalações do INAMET.
Foi validada a relocalização da Estação Meteorológica (EMA) do Virei para Bentiaba, a fim de garantir maior
cobertura de dados na província do Namibe.
A Unidade de implementação do Camões, I.P. participou no Workshop Regional de Diálogos de Sistemas
Alimentares e Consultas Públicas da Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – ENSAN II, Angola
2030.

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, durante o mês de Agosto foi realizado na Huíla, em parceria com o Instituto
Tundavala, o curso de formação em sistemas de informação geográfica (SIG) para lideranças e técnicos da
protecção civil e do ambiente. Participaram nesta formação 16 formandos (11 homens e 5 mulheres). Para a
realização deste curso foi produzido um manual de formação com quatro módulos que será partilhado também
com outros parceiros com necessidades na área de SIG. Prevê-se a realização da mesma formação nas províncias
do Cunene e Namibe no mês de Setembro. Neste período foi também, finalizada a replanificação e proposta de
adenda ao contracto com o CIF OIT para o programa de capacitação elaborado, cujo início das formações estava
previsto para 2020, o que não foi possível em virtude dos constrangimentos criados pela pandemia do Covid-19.
Após a recepção em Julho dos equipamentos adquiridos para os CCOs da Protecção Civil nas províncias alvo foi
feito o respectivo inventário e separação dos equipamentos para cada província e está em curso a negociação
com a empresa SISTEC para a elaboração de um contracto de instalação dos equipamentos e sua manutenção nos
respectivos CCOs. Considerando que, apesar da aprovação pela Delegação da União Europeia em Julho da adenda
proposta pelo PNUD, ainda não foi disponibilizada a segunda tranche financeira pela Delegação da União
Europeia. Em virtude disso não foi possível avançar com a aquisição das infraestruturas contentorizadas para
instalação dos CCOs na Huila e Namibe. No Cunene a prevemos a instalação dos equipamentos em Outubro, após
a finalização formação em SIG e do contracto com a SISTEC.

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 os Termos de Referência para implementar o plano de capacitação dos
recursos humanos do CETAC, administrações municipais e parceiros provinciais competentes, assim como, a
aquisição do observatório das alterações climáticas, estão em fase de elaboração.

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 Unidade de
implementação do Camões I.P., tem já em stock o material de emergência pré-hospitalar que será entregue aos
SPCB das três provincías no inicío das formações. Está em curso a aquisição de materiais para apoiar a formação
de Salvamento em Grande Ângulo.
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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

No mês de Agosto, o projecto Crescer inaugurou oficialmente o escritório de coordenação do projecto na rua do
Medarda, bairro da Lage, Lubango, Huila.
Nos dias 18 e 19 de Agosto, o projecto Crescer foi apresentado formalmente na província do Cunene pela
delegação do projecto composta pela equipa de coordenação, representantes da FAS e da Faculdade de Medicina
da UMN. O projecto foi apresentado ao gabinete do Vice-Governador para o sector económico e social do Cunene.
Foi feita ainda uma apresentação para o GPS e o GASFIG do Cunene para dar início à articulação das tarefas do
projecto. Foram iniciados os contactos com o Instituto Politécnico de Ondjiva da UMN com o objectivo de iniciar
uma colaboração formativa com estudantes da área da saúde.
O projecto CRESCER participou activamente na consulta social no Sul de Angola realizada pelo Ministério da
Agricultura, Departamento de Segurança Alimentar nos dias 11, 12 e 13 de Agosto no Namibe.
O processo de focalização geográfica para definir as intervenções do projecto baseou-se em intervenções
anteriores das provincías do Huíla e Cunene, e encontra-se actualmente na fase de pré-selecção de dois
municípios por província para a implementação das acções que terão lugar durante o segundo ano do projecto.
Em breve serão feitas visitas de reconhecimento dos municípios em articulação com os governos provinciais.
A Unidade de Implementação do Camões I.P. participou na reunião com o GPS e parceiros para a reestruturação
da plataforma provincial de nutrição da Huíla, em articulação com a equipa do projeto CRESCER/VHIR.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

Na Província da Huíla a ONG WVI adquiriu e distribuiu um total de 360 coelhos, e formou igual número de mulheres
de 36 grupos solidários de poupança e crédito na Comuna do Cutenda, município de Chicomba, cinco grupos na
localidade de Munquete, sete grupos na localidade de Cambandje, três grupos na localidade de Mangulunguila e
oito grupos na localidade de Tchanguili. Todos estes grupos adicionam o valor reportadas no mês anterior. Também
neste período, foram adquiridos 617 cabritos, e, foram distribuídos 80 cabritos em oito grupos novos de poupança
na localidade de Caliongo na comuna do Quê. Realizou-se no mês de Agosto um Workshop sobre Protecção Infantil
e Adultos e Género, cujo grupo alvo foram os funcionários da WVI e ADESPOV, com os principais objectivos de
fortalecer os formandos com conhecimentos sobre a gestão e integração das acções de Protecção a Criança e
Género durante a implementação do projecto e dotar os participantes de ferramentas e estratégias para a
prevenção e detenção à distância de situações de perigo ou risco ou outras situações que coloq uem em
causa o bem-estar da criança, durante a implementação do projecto.
As ONGs NCA/ADRA, realizou o Fórum Municipal de Auscultação das Comunidades para elaboração do orçamento
do Municipio para o OGE 2022 e prestação de contas. No dia 5 de Agosto realizou-se o fórum municipal dos Gambos
e no dia 3 de Agosto no Município da Humpata.

FRESAN EM IMAGENS
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Figura 1. Alimentos produzidos graças ao sistema de irrigação gota-a-gota na comunidade de Catocatoca, Comuna de Mukolongondjo,
Município de Cuvelai, fornecido pelo Programa FRESAN, no âmbito das ações promovidas pela ONG CODESPA através do sistema de
subvenções gerido pelo Camões I.P., cujas ações apoiam as comunidades mais vulneráveis do Cunene para garantir a disponibilidade de
alimentos, tanto em quantidade como em qualidade, especialmente para as crianças com menos de 5 anos, neste ano marcado pela seca.

FRESAN EM PALAVRAS
Sra. Arlet R. Nangula, membro do Grupo de Água e
Saneamento e beneficiaria do projecto, é responsável
por garantir a organização no ponto de água
nomeadamente o registo de consumidores, orientar a
limpeza participativa, palestras e a realização de
encontros de balanço com a comunidade.
O projecto tem contribuído significativamente na vida
de muitos, pelo aumentou do consumo de água na sua
comunidade, no passado as famílias caminhavam longas
distancias para a procura de água, agora a distancia foi
reduzida e conseguem ter água para consumo, lavar a
roupa e higienização. Tem-se verificado apropriação da
infraestrutura hídrica (Ponto de Água) por parte da
comunidade que assume a responsabilidade de manter
a sua sustentabilidade.
Sra. Arlet R. Nangula, com 42 anos pertence a um
agregado familiar de oito pessoas, sonha agora com um
posto de saúde para sua comunidade para atender e dar
prioridade a crianças e mulheres.
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PRINCIPAIS ACÇÕES PLANEADAS PARA SETEMBRO DE 2021

PONTOS DE ÁGUA

CAMPANHA DE VACINAÇÃO BOVINA

• Continuação dos trabalhos em
Ombadja, Cahama e Curoca.

• Finalização do reforço da rede de
frio no âmbito do apoio à
campanha de vacinação bovina nas
três províncias e monitoria das
actividades.

Nutrição

ENCONTROS PROCINCIAS DAS OSC

• Inicio da Formação Intensiva de
Profissionais de Saúde em Atenção
Integrada das Doenças da Infância
(AIDI) e Nutrição" e implementação
do Plano de Supervisão e Monitoria
dos Técnicos de Saúde das
Unidades de Nutrição e Brigadas
Móveis.

• Encontro Provincial das OSC da
Huíla no dia 28 de Setembro.
• Encontro Provincial das OSC do
Cunene Huíla no dia 13 e 14 de
Setembro.

CONTRATAÇÕES EM CURSO / A INICIAR

AVSAN/RIMA
• Apresentação Pública do
Relatório IPC por parte do das, com
o apoio do Camões, IP, no dia 30 de
Setembro.
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RECURSOS HUMANOS

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EM CURSO:

Perito/a em Reforço Institucional nas áreas de Saúde e Nutrição
 Técnico/a de Monitoria e Avaliação – Gestor/a de Dados


CONTRATAÇÃO FINALIZADA:


Perito/a em Nutrição

AQUISIÇÕES

SEIS ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS

Três propostas em análise pelo Departamento de Apoio Jurídico e Contencioso do Camões, I.P.
Espaço em rede para alojamento de Plataforma Agroclimática
 Actualização de software para Plataforma Agroclimática no Sudoeste Angolano em curso



SUBVENÇÕES

CONVITE 4



Processo de selecção concluído das propostas recebidas.
Relatório final de avaliação do convite 4 e elaboração das minutas de contratos em curso.

ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS/ ESTUDOS

EM PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Assistência Técnica para a contratação de um/a Perito/a para apoiar a implementação da componente da
resiliência e produção agrícola familiar sustentável do FRESAN/Camões I.P.
 Assistência Técnica para apoio ao MINAGRIP no desenvolvimento do Sistema de Informação e Alerta
Rápido para a SAN - FRESAN/Camões I.P
 Assistência Técnica para Serviços de Design
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FRESAN EM NÚMEROS
REALIZAÇÕES ATÉ SETEMBRO DE 2021
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ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL SUBVENCIONADAS
PROJECTOS | REQUERENTES | PARCEIROS

CUNENE

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)

HUÍLA

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

NAMIBE

CHITANGA: SISTEMAS DE AGRICULTURA RESILIENTE PARA A MELHORIA DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA HUÍLA
People in Need | ADS – Acção de Solidariedade e Desenvolvimento
TRANSAGUA: VALORIZAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS 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
DO VIREI
FEC | Cáritas Angola, Angola Catholic Relief Service (CRS), Instituto Superior Politécnico da Tundavala, Veterinários sem Fronteiras

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

Parceiros Institucionais Camões I.P.

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 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

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

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 publicitados.
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