
 

 

 
 

Outubro 2021 Nº 30 CUNENE, HUÍLA E NAMIBE 

EM DESTAQUE 
No âmbito do fortalecimento da resiliência e produção agrícola familiar sustentável, durante o mês de Outubro, 
o projecto FRESAN/FAO prosseguiu com os testes de selecção de facilitadores para as Escolas de Campo de 
Agricultores (ECA) bem como a criação de Comissões de Gestão das ECA nas três províncias de intervenção. Já se 
iniciaram os trabalhos de preparação de terras para a época de sementeiras e plantação de forrageiras na Estação 
Zootécnica da Cacanda e a estufa da estação foi reabilitada com o material entregue pela Unidade de 
Implementação do Camões, I.P. 
Tendo em vista a melhoria do consumo alimentar e acesso à água, a Unidade de Implementação do Camões, I.P. 
apoiou a formação intensiva de profissionais de saúde em Atenção Integrada das Doenças da Infância (AIDI) e 
Nutrição, no âmbito da qual foram já formados 111 profissionais na província da Huíla. Foram realizadas sessões de 
sensibilização comunitária, brigadas móveis e dinamização de grupos de água e saneamento, bem como 
implementação da metodologia de cash for work.   
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. apoiou a organização e realização do Workshop 
sobre a vulnerabilidade, segurança alimentar e nutricional e medição e análise do índice de resiliência nas províncias 
do Cunene, Huíla e Namibe, no qual foi feita a divulgação pública dos dados das análises IPC, AVSAN e RIMA II no 
dia 21 de Outubro no Lubango.  
Para a identificação e divulgação de acções promotoras da nutrição o Projecto Crescer esteve no terreno sob 
orientação dos FAS provinciais para a realização da primeira missão exploratória nos municípios pré-seleccionados 
para a implementação das actividades do projecto CRESCER.  
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 Outubro o PNUD/FRESAN realizou no Namibe, em parceria com 
o Instituto Tundavala, o curso de formação em sistemas de informação geográfica (SIG) para lideranças e técnicos 
da protecção civil, INAMET e ambiente. 
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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) 

No mês de Outubro, o projecto FRESAN/FAO prosseguiu com os testes de selecção de facilitadores para as Escolas 
de Campo de Agricultores (ECA) bem como a criação de Comissões de Gestão das ECA nas três províncias de 
intervenção. Algumas Escolas de Campo Agrícolas (ECA) têm realizado trabalhos nas suas parcelas de terra com a 
construção dos jangos para as reuniões em grupo, preparação das parcelas de aprendizagem e implementação de 
alfobres. Para tal, e também numa perspectiva de apoiar a campanha agrícola, iniciou-se a entrega de alguns kits 
de arranque para as ECA. Três ECA no município da Chibia (Sede do Jau, Beyela e Banda Chibia) foram beneficiadas 
com kits compostos por sementes de hortícolas diversas, propágulos de batata-doce, sementes de cereais (milho 
e massango), enxadas, catanas, rolos de fios de alinhamento, fitas métricas, regadores manuais e reservatório de 
água. 
 

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. Este mês foram utilizados métodos de identificação de pragas e doenças nas culturas, 
sacha e amontoa, rega às culturas, como identificar o mercado para vender e como fazer análise económica sobre 
a produção agrícola na ECA e nas famílias rurais. Estes métodos estão a ser utilizados nas ECA 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, 183 homens e 375 mulheres totalizando 
558 (camponeses) membros das ECA. 
 
Na província do Namibe, a ONG FEC deu continuidade à introdução e utilização do sistema de rega gota-a-gota, 
para 0,85ha. Realizou-se a consorciação de culturas e produção de bio-insecticida com produtos disponíveis 
localmente. Foi feita a capacitação em contexto sobre colheita de hortícolas.  
 
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. 
 
 Está igualmente em curso, o estudo de mercado para aquisição de medicamentos e outros equipamentos para 
reativação das Farmácias Veterinárias. Foram elaborados os termos de referência para a aquisição de kits 
veterinários para distribuição aos Tratadores de Gado que beneficiarem de formação e reciclagem. 
 
Já se iniciaram os trabalhos de preparação de terras para época de sementeiras e plantação de forrageiras na 
Estação Zootécnica da Cacanda numa extensão de 20 hectares. A estufa da Estação foi reabilitada com o material 
entregue pela Unidade de Implementação do Camões, I.P., estando reunidas as condições para propagar espécies 
forrageiras, arbustivas e diversas frutíferas. 
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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.  

Na Província da Huíla, as ONG NCA/ADRA realizaram nos dias 8, 14 e 20 de Outubro sessões de 
formação/capacitação a membros da associação Elongo L’pola na localidade da Tunda II município do Gambos 
sobre sobre a Análise do Sistema Agro-ecológico (SAAE), recorrendo à metodologia das ECAS. Participaram nesta 
acção 17 membros, dos quais 13 são mulheres. 
 
Foram concluídos os ensaios de caudais de dois furos industriais da Estação Experimental Agrícola no Namibe, com 
resultados bastante positivos na capacidade de irrigação e qualidade de água. Foram já preparados e semeados 
cinco hectares de um total de oito hectares para a multiplicação de genótipos de milho branco e milho amarelo 
existentes na Estação Experimental Agrícola do Namibe. 
 
Para desenvolver iniciativas e medidas para a recuperação, conservação e uso sustentável dos solos e pastos, na 
Província do Cunene, a ONG CODESPA plantou 70 árvores de moringa nos ehumbos das beneficiárias do Projecto. 
 
Ainda no âmbito do desenvolvimento de iniciativas e medidas para a recuperação, conservação e uso sustentável 
dos solos e pastos, a Unidade de Implementação do Camões, I.P.  está a desenvolver o estudo de diagnóstico das 
práticas e técnicas tradicionais na recuperação, conservação e uso sustentável de solos. Está ainda em curso o 
levantamento das principais forrageiras do Sul de Angola. 
 
Na Província da Huíla, as ONG NCA/ADRA participaram no encontro/troca de experiências entre membros da 
associação da Tunda II, membros da comunidade do Mulimbi e quadros das administrações municipais e membros 
das associações dos municípios de Cacula, Chibia e quadros das administrações sobre a convivência com os efeitos 
das alterações climáticas no contexto das comunidades e famílias agropastores. Participaram na acção cerca de  46 
membros, dos quais 24 são mulheres sendo maioritariamente membros da direcção da associação e membros de 
grupos de água e saneamento. Foi discutida a possibilidade dos membros das comunidades e associações dos 
Gambos tomarem parcelas de terras para cultivo nos municípios de Cacula e Caluquembe tendo em conta as 
características agroclimáticas destes municípios, criando oportunidade às famílias para a agricultura de 
subsistência naqueles municípios através das associações existentes. 
 

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, nos dias 06, 14 e 22 de Outubro as ONG NCA/ADRA 
prestaram assessoria a 13 membros da associação da Garanja e três membros da comunidade do Chiange Velho, 
em metodologias para facilitar a integração nos circuitos de comercialização com potenciais compradores do 
município de Caluquembe, visando uma maior envolvência e promovendo o princípio de desenvolvimento 
organizacional, tendo como base as capacidades locais. 
 
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 Outubro, entregou a grupos de auto-ajuda de 15 
aldeias (5 aldeias de Jamba e 10 aldeias de Chicomba), máquinas e equipamento como debulhadoras, moagens e 
desfareladoras para apoiar o processamento e transformação de produtos como o milho. Foram ainda entregues, 
baldes, bacias, lonas, sacos de 150 kilos, peneiras e panelas. Esta acção beneficiou 309 pessoas, das quais 101 
homens e 208 mulheres. Nos próximos meses far-se-á o monitoramento destes grupos e das máquinas para 
assegurar o seu bom funcionamento. 
  
As ONG NCA/ADRA promoveram a interacção com os membros da associação do Rio de Areia para planificar com 
o formador as datas de realização da formação sobre processamento e transformação de produtos derivados dos 
animais.   
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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, na Província da 
Huíla, a ONG PiN fez um estudo piloto sobre os canais de comercialização em curso nas áreas de implementação, 
onde serão envolvidos actores do mercado, já identificados, para trocas comerciais com e dentro da comunidade 
de forma a minimizar gastos para os produtores. 
 
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 
subnutrição, na província da Huíla, a ONG WVI realizou uma triagem nutricional para despistagem da desnutrição 
aguda em crianças de 6 a 59 meses na comuna do Quê sede usando a medição da circunferência do braço (MUAC) 
a 6267 crianças. Destas, 25 foram identificadas com desnutrição aguda grave (0.3%) e 123 crianças estão com 
desnutrição aguda moderada (2%) perfazendo um GAM de 2.3%. No Impulo foram triadas cerca de 1.178 crianças 
menores de cinco anos, destas, 43 crianças estão com desnutrição aguda grave (3.7) e 41 com desnutrição aguda 
moderada perfazendo um GAM de 3.4%. Cerca de 425 crianças estão a beneficiar três vezes por semana do 
consumo do suplemento nutricional (PRIMIX) através da cozinha comunitária fixa instalada na localidade do 
Ndundualumbe. A partir do dia 1 de Novembro o projecto prevê aumentar a frequência da funcionalidade da 
cozinha comunitária para sete dias por semana.  
 
A ONG PiN deu continuidade à realização de palestras de sensibilização a mulheres grávidas, lactantes e mulheres 
com crianças dos zero aos cinco anos, nas 15 aldeias de intervenção. Os principais temas abordados foram como 
reconhecer os sinais da desnutrição, a cólera e a importância do uso das latrinas. Participaram nas palestras, 227 
mulheres com crianças, 91 homens, 110 crianças, perfazendo assim 428 pessoas dos dois municípios alvo do 
projecto, Jamba e Chicomba. 
 
Na Província do Cunene, a ONG CODESPA realizou três sessões de cozinha comunitária no município de Cuvelai, 
formando 56 mulheres (22 têm crianças com menos de 5 anos). Até à presente data, o projecto distribuiu 950 
folhetos sobre nutrição às mulheres beneficiárias. O projecto continou com o rastreio da desnustrição (MUACC e 
edemas) sendo rastreadas 33 crianças das beneficiárias das ECA não havendo qualquer registo de má nutrição. 
 
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 Dezembro. Em parceria com a DMS, e especificamente 
com as equipas comunais do Programa Alargado de Vacinação (PAV), foram realizadas brigadas móveis em 11 
comunidades no município de Ombadja, nas comunas de Xangongo, Ombala yo Mungo e Humbe. Foi realizado o 
rastreio activo a 684 crianças (350 do sexo feminino e 334 do sexo masculino) entre os 6 e os 59 meses, das quais 
20 (12 do sexo feminino e 8 do sexo masculino) foram diagnosticadas com desnutrição aguda moderada (DAM) e 
7 (6 do sexo feminino e 1 do sexo masculino) com desnutrição aguda severa (DAS). Foram encaminhadas 22 das 
27 crianças para a Unidade Sanitária, sendo que cinco já estavam integradas no Programa Terapêutico de 
Tratamento Ambulatório (PTPA). Das 684 crianças observadas, 146 receberam (71 do sexo feminino e 75 do sexo 
masculino) receberam suplemento de vitamina A e 408 (200 do sexo feminino e 208 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.  
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Foram realizadas 66 consultas pré-natais e iniciado o rastreio de malnutrição nas gestantes. Foram identificadas 
cinco gestantes com MUAC < 23 cm, às quais foi feito aconselhamento nutricional e entregue um kit alimentar. 
Durante os meses de Setembro e Outubro as parteiras tradicionais encaminharam 639 crianças com 6 a 59 meses 
para a Unidade Sanitária (US) por suspeita de desnutrição (avaliação de MUAC pelas Parteiras Tradicionais).   
 
As brigadas móveis para sensibilização e informação realizaram palestras abordando o tema “Prevenção e 
cuidados com as diarreias”, as sessões contaram com 235 participantes (206 do sexo feminino e 29 do sexo 
masculino). 
 
Durante os meses de Agosto e Setembro, as parteiras tradicionais fizeram o encaminhamento de 61 gestantes 
para parto institucional, encaminhamento 639 crianças com 6 a 59 meses para a Unidade de Saúde por suspeita 
de malnutrição (avaliação de MUAC pelas parteiras tradicionais). As parteiras realizaram 289 palestras sobre boas 
práticas de nutrição, higiene dos alimentos, prevenção da desnutrição, prevenção de diarreias, anemia e 
aleitamento materno nas comunidades, 12 590 pessoas assistiram às sessões (9115 F e 3475 M). 
 
Na Casa de Espera adjacente ao Hospital de Chiulo foram admitidas 71 gestantes, que são acompanhadas 
diariamente pela equipa de enfermagem do CUAMM, assistem a sessões de educação para a saúde sobre nutrição 
saudável, higiene pessoal, riscos durante a gravidez e parto seguro.  Registou-se a saída de 27 gestantes casa de 
espera para realização de parto no hospital. 
 
Foram realizadas duas sessões práticas de culinária uma no Centro de Deslocados Internos de Calueque, com a 
participação de 57 mulheres, uma Centro Materno Infantil do Xangongo no Dia Mundial da Alimentação com a 
participação de 24 mulheres e 2 homens. A receita do mês foi sopa de legumes. 
 
A responsável de nutrição da DMS e equipa CUAMM estão a acompanhar cinco PTPA, através de visitas de 
supervisão e formação em serviço com frequência bimensal, uma por comuna, a UEN do Chiulo e UEN do 
Xangongo. Durante o mês de Outubro foi visitada a UEN do Hospital Municpal, os PTPA de Lotunda, Manambonde 
e Calueque. Todas as US apresentam melhorias significativas após a formação. Foram entregues nos três PTPA 
medicamentos para tratamento sistemático de DAS, um armário para armazenamento de ATPU e uma balança 
secca de adulto. Foram entregues kits alimentares semanalmente às famílias de crianças com DAS em seguimento 
no PTPA. Nas UEN de Chiulo e Hospital Municipal foram também entregues medicamentos e consumíveis 
hospitalares, assim como kits alimentares para os acompanhantes das crianças internadas. A formação teórico 
prática sobre Abordagem e seguimento integrado da desnutrição aguda severa em internamento (UEN) decorreu 
de 4 a 8 de Outubro com um total de 40 horas, 25 participantes das UEN de toda a província (excepto do Hospital 
de Ondjiva por indisponibilidade de técnicos). Participaram três técnicas provinciais de nutrição, uma técnica 
municipal da DMS de Ombadja, 11 médicos e nove enfermeiros, perfazendo no total de 24 pessoas. A formação 
foi ministrada pelo Dr. Nsimba Nafilo, formadora nacional GIDA, com o apoio das Supervisoras Provincial e 
Municipal (Ombadja) de Nutrição, Coordenadora de Projecto e Médica de Saúde Pública (JPO) CUAMM. No dia 15 
de Outubro foi comemorado em antecipação o Dia Mundial da Alimentação (por ser a um sábado). Foram 
distribuídas 200 camisolas pelos técnicos de saúde de Ombadja e Parteiras Tradicionais que colaboram no projeto, 
GPS e CUAMM. Foi realizada uma demonstração culinária no Centro Materno Infantil do Xangongo, com 
participação de 26 pessoas, com disseminação de mensagens de boas práticas nutricionais, jogos alusivos ao tema 
e a Supervisora Municipal de Saúde deu uma entrevista à rádio sobre a situação nutricional no município, 
intervenção da DMS de Ombadja e parceiros e boas práticas nutricionais que as mães e cuidadores(as) devem 
implementar.   
 
Foram realizados encontros com a rede das parteiras tradicionais ao nível das cinco comunas, com a participação 
total de 102 das 120 parteiras selecionadas. Foi realizada a 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 
14 parteiras tradicionais, em Ombala yo-Mungo participaram 27 parteiras tradicionais, em Naulila participaram 
18 parteiras tradicionais, no Humbe participaram 17 parteiras tradicionais, no Xangongo participaram 26 parteiras 
tradicionais. 
 
Está em curso a revisão do álbum seriado de nutrição e cinco cartazes de nutrição produzidos pela UNICEF e 
aprovados pelo MINSA, para reprodução de exemplares e distribuição por todos os PTPA e UEN de Ombadja, 
parteiras tradicionais/ADECOS, e DMS de Ombadja. Está prevista a reprodução durante o mês de Novembro. As 
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oito mensagens de nutrição a serem reproduzidas na rádio estão a ser analisadas pela DMS (línguas locais 
nhaneca-humbe e oshiwambo) e a ser realizadas as respetivas correções pela Rádio Xangongo.  A Rádio Cunene 
e Rádio Eclésia não deram resposta à nossa solicitação, pelo que as mensagens serão apenas transmitidas pela 
Rádio Xangongo. Está previsto o início das transmissões em Novembro. 
 
Na Província do Namibe, a ONG FEC realizou acções de sensibilização sobre alimentação e nutrição a cerca de 60 
crianças na escola de Cavelocamue, com visita ao Campo de Experimentação agro-pecuário. 
 
A Unidade de Implementação do Camões, I.P. e a Universidade do Porto, parceiro técnico do FRESAN/Camões, 
I.P., está a apoiar a realização da formação intensiva de profissionais de saúde em Atenção Integrada das Doenças 
da Infância (AIDI) e Nutrição. A acção de capacitação, coordenada pelos Gabinetes Provinciais de Saúde das três 
províncias, enquadra-se nas acções de reforço institucional do FRESAN, e tem o intuito de contribuir para a 
melhoria do estado nutricional e dos cuidados de saúde prestados às crianças, nas Unidades Sanitárias dos 17 
municípios-alvo do Programa. Durante o mês de Outubro, a actividade que se iniciou no dia 20 de Setembro na 
província da Huíla, continuou a ser implementada nesta província, na qual foram certificados em AIDI e Nutrição, 
um total de 111 técnicos de saúde (60 mulheres e 51 homens), nos seis municípios de intervenção FRESAN, na 
Chibia, Humpata, Gambos, Quilengues, Chicomba e Jamba. Nos meses de Novembro e Dezembro, esta actividade 
será implementada na província do Namibe. 
 
Também na lógica de reforço institucional aos Gabinetes Provinciais de Saúde, e com o intuito de reforçar as 
capacidades para a monitoria e vigilância da nutrição, a Unidade de Implementação do Camões, I.P. está a apoiar 
a implementação dos planos de supervisão e monitoria das Unidades Sanitárias dedicadas à gestão da nutrição e 
dos respetivos recursos humanos, nos 17 municípios alvo do programa FRESAN. O reforço institucional está a ser 
realizado através do apoio às equipas de supervisores provinciais e municipais de nutrição na supervisão e 
monitoria das intervenções/procedimentos de nutrição nas Unidades Especiais de Nutrição (UEN), e nos 
Programas Terapêuticos para Pacientes com Desnutrição no Ambulatório (PTPA). Esta actividade enquadra-se no 
âmbito das políticas, planos estratégicos e protocolos de nutrição em vigor no país, em alinhamento com as 
intervenções em curso ao nível provincial.  
 
Na continuidade das supervisões que têm vindo a ser realizadas, no mês de Outubro, foram supervisionadas as 
UEN e os PTPAs de Postos de Saúde (PS) e Centros de Saúde (CS) dos municípios dos Gambos, Quilengues, 
Chicomba e Jamba. Nos Gambos foram supervisionados 23 técnicos, funcionários da UEN-Sede, PTPA-Sede 
(Hospital Municipal), CS Tchibemba, PS do Dobgue e CS Rio da Areia. Em Quilengues foram supervisionados 13 
técnicos da UEN-Sede, PTPA-Sede (Hospital Municipal), PS Hole, PS do Cutembo Tchibeu e CS Mussandji. Em 
Chicomba foram supervisionados 23 profissionais de saúde funcionários da UEN-Sede, PTPA-Sede (Hospital 
Municipal), CS Irmã Isabel, PS Cabiri Regedoria e CS do Quê. Na Jamba foram supervisionados 18 profissionais 
funcionários da UEN-Sede, CS Tchamutete, CS Mbeu (Dongo) e CS Dongo. 
 
Simultaneamente a esta actividade, as unidades supervisionadas receberam apoio logístico no transporte e 
distribuição de produtos terapêuticos e equipamentos de apoio ao tratamento da desnutrição. As comunas 
envolventes beneficiaram de uma melhor cobertura da triagem nutricional comunitária, por iniciativa da mesma 
brigada móvel, além da realização de campanhas de desparasitação empírica e suplementação de vitamina A. Na 
comuna Sede, aldeia do Tytongotongo (Gambos) foram rastreadas 83 crianças dos 6-59 meses, e procedeu-se à 
desparasitação e suplementação com Vitamina A de 125 crianças até aos 12 anos.  Na comuna de Dindi, aldeia do 
Hole (Quilengues) foram rastreadas 41 crianças dos 6-59 meses, e 206 crianças até aos 12 anos foram 
desparasitadas e suplementadas com Vitamina A. Na comuna do Quê (Chicomba) foram rastreadas 96 crianças 
dos 6-59 meses, e 184 crianças até aos 12 anos foram desparasitadas e suplementadas com Vitamina A. Na 
comuna do Tchamutete (Jamba) foram rastreadas 61 crianças dos 6-59 meses, e 150 crianças até aos 12 anos 
foram desparasitadas e suplementadas com Vitamina A. Os casos de desnutrição aguda identificados através do 
rastreio activo realizado, não inclusos nos programas terapêuticos nutricionais, foram devidamente 
encaminhados para avaliação e orientação nas Unidades Sanitárias. 
 
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 CODESPA distribuiu os primeiros 
tambores/barris (armazenamento de 200 kg) na ECA Tunpandeni na localidade de Namukulungo na Comuna do 
Humbe com 48 membros (21 F e 27F). Foi uma entrega oficial, com a participação da UIC FRESAN Cunene, onde 
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foi tratado o assunto da importância do uso dos barris como forma de armazenamento de sementes e grãos. 
Também se fez a demonstração de como os beneficiários podem armazenar diferentes variedades de sementes 
em um único barril. Para o efeito foi utilizada a reserva de sementes da ECA Tundapeni de 333 kg de milho branco 
de ciclo curto e 113 kg de feijão manteiga, fruto da multiplicação de sementes realizada durante o ano agrícola 
2020/2021 com os insumos fornecidos pelo FRESAN. Durante a demonstração foram utilizados métodos como 
uso de cinza, alho e vela. Em seguida o Administrador Comunal Adjunto do Humbe fez a entrega oficial do primeiro 
barril, seguindo-se a distribuição de 80 barris de armazenamento aos membros das ECA da Comuna de Humbe.  
 
A ONG CUAMM ditribuiu de kits alimentares compostos por um kg de farinha, um kg de fuba, um kg de feijão, 200 
g de sal, 500 g de açúcar, 200 ml de óleo, 200 g de massa de tomate, 400 de massa alimentar, uma lata de sardinha, 
omo e sabão. Foram entregues 350 kits alimentares, 240 kits para as mulheres na Casa de Espera de Chiulo, 30 
kits para a Casa de Espera de Okanantoni, cinco a gestantes desnutridas, 30 a crianças com DAS em tratamento 
nos PTPAs, 20 na UEN do Chiulo e 25 na UEN do Xangongo. 

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 na aldeia do Ndjambi, no município da Humpata 
comuna da Bata-Bata, finalizou a construção da lavandaria com quatro tanques, duas bicas, um bebedouro e a 
vedação completa de todo o sistema. No próximo mês serão instalados o tanque e a bomba solar. Foi terminada 
a escavação dos sistemas da conduta adutora da tubagem para o transporte da água nas aldeias de Etala, comuna 
do Que e Cambandje, comuna do Cutenda no município da Chicomba. Foram criados dois grupos/comités de água 
e saneamento que irão receber formação na segunda quinzena de Novembro.  Estão a ser utilizadas transferências 
sociais (Cash for work), envolvendo pessoas das comunidades no carregamento de areia, pedra e água para a 
construção das infra-estruturas, beneficiando oito homens e 12 mulheres (33 total) durante o mês de Outubro.  
 
As ONG NCA/ADRA apoiaram cerca de 71 famílias e 20 pessoas com necessidades alimentares durante o processo 
de escavação de três buracos nas aldeias de Nocombo e Muntchaulwa para a construção de cisternas calçadão 
nas localidades de intervenção do projecto a nível dos municípios do Gambos (distribuição de alimentos no 
sistema food for work). Foram apoiados mais de 564 agregados familiares através do fornecimento de água no 
âmbito de abastecimento de seis cisternas calçadão com a capacidade de 52 mil litros cada, beneficiando mais de 
2820 pessoas. Foi feito o acompanhamento da construção de sete cisternas calçadão nas localidades de 
intervenção municipal do projecto no município dos Gambos, nas localidades de Macaca, Chindjange 1, Nondjelo 
e Muntchaulua, no Chiange, Nonkombo, na Chibemba, e município de Humpata nas localidades de Bata-Bata,  
Mambandi e Homutcha Wondumbo. 
 
Na Província do Cunene, a ONG ADPP, no âmbito da renovação, melhoramento e construção de novas estruturas 
para conservação e retenção da água, iniciou o trabalho de construção do tanque de betão de 30.000 litros na 
comunidade de Canunu em Oncocua. Ainda em Canunu, foi feita a reestruturação dos painéis solares cuja posição 
influenciava negativamente o abastecimento de água. Antes o bombeamento da água começava das 6:30 às 15 
horas e com esta acção, o bombeamento, agora é das 6:30 às 17 horas, tendo o volume da água subido de 30.000 
litros/dia para 38.000 litros/dia. Foi concluída a construção do tanque de água de 30.000 litros na comunidade de 
Oupale 2 em Xangongo. De igual modo foi concluída a reparação de um antigo bebedouro, na comunidade de 
Oupale 4, que tinha sido vandalizada.  
 
No âmbito do sistema cash for work, no Chitado foram recrutados dois líderes para as brigadas cash for work. 
Com a sensibilização feita pelos LCA, Líderes de Brigada, Soba e os Grupo de água e Saneamento, foram inscritos 
nas comunidades de Lombombo, Tapela, Hangumbe, Tcholofeu e Okutanga um total de 42 jovens, dos quais 40 
homens e duas mulheres. Com a ajuda do projecto, nesta fase 29 jovens abriram as suas contas bancárias pela 
primeira vez e 27 requisitaram a abertura de contas bancárias. Em Canunu cinco brigadistas assinaram contratos 
de prestação serviço e iniciaram a execução de trabalhos de concentração de matérias incluindo ajuntamento de 
pedras e confecção de blocos de cimento para a construção do tanque de água.  Em Xangongo três brigadistas 
trabalharam no fabrico de vigotas e placas de betão para a cobertura do tanque de água na comunidade de Oupale 
2. 
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Os Líderes Comunitários de Água realizaram acções de formação para os Grupos de Água e Saneamento para que 
estes possam fazer sensibilizações nas comunidades para a consciencialização da população sobre a importância 
da água e do saneamento. Realizaram-se campanhas de limpeza nos pontos de água e foram abordados vários 
temas, nomeadamente, higiene pessoal no combate à Covid-19, gestão comunitária de água (consumo diário) 
promoção ao uso do tip-tap, importância da participação dos membros da comunidade para o sucesso das 
actividades do projecto, contribuições financeiras, armazenamento e tratamento de água como uma fonte segura 
da vida e gestão comunitária do ponto de água. No município/comunca de Curoca-Oncocua, participaram 138 
pessoas (50 M e 88 F), em Ombadja-Ombala yo Mungo participaram 26 pessoas, (9 M e 17 F), Naulila participaram 
15 pessoas (9 F e 6 M), em Xangongo participaram 87 pessoas (56 Me 31 F), perfazendo um total de 266 pessoas.  
 
Entre 12 e 15 de Outubro, realizou-se a visita de constatação das instalações de água (bebedouro, tanque) em 
Ombadja – Oupale 1 e 2, onde se verificou a montagem do sistema de rega gota-a-gota e foram dadas explicações 
pelo técnico da CODESPA sobre as diferentes técnicas utilizadas para uso menos intensivo de água para os campos 
modelo. Assistiu-se à construção da base do tanque de betão desta comunidade e a articulação com os membros 
de gestão comunitária de água. Já no Warú visitou-se o campo agrícola e assistiu-se à primeira colheita da couve 
que foi produzida pelos agricultores depois da formação. No último dia da visita, assistiu-se à capacitação dos 
Grupos de Água e Saneamento no Chitado na comunidade de Tapela, havendo ainda a oportunidade de interagir 
com a comunidade e ter havido um esclarecimento sobre o trabalho do FRESAN relativamente aos projectos a 
serem executados no Cunene e noutras províncias. Esta actividade foi testemunhada pelo Administrador Comunal 
do Chitado, Field Tomé. No Chitado foram entregues materiais/equipamento de manutenção aos Grupos de Água 
e Saneamento das comunidades de Tapela e Lombombo.  
 
Os Líderes Comunitários de Água de Ombala yo Mungu tiveram um encontro com o Administrador Comunal 
Adjunto de Ombala yo Mungu, para concertação e balanço das actividades a nível da Comuna, bem como as novas 
áreas a serem identificadas para implementação do projecto, nomeadamente em Onaukuti a 15 km da Comuna 
Sede, Ondeitotela a 18 km da Comuna Sede, Omupaya a 20 km da Comuna Sede, Oshimui a 20 km da Comuna 
Sede, Odila a 40 km da Comuna Sede, Ondjibi 2 a 50 km da Comuna Sede. 
 
A ONG DW reabilitou duas infra-estruturas de água para consumo humano e animal nas localidades da Missão da 
Mupa e Muongo no Município do Cuvelai. Nestas localidades foram realizados encontros participativos com os 
membros das comunidades para a criação de dois Núcleos de Saneamento, cada grupo constituído por seis 
membros, com 12 membros no total, dos quais seis são do sexo feminino. Estas estruturas na comunidade irão 
assegurar a introdução de boas práticas de higiene e saneamento nas famílias com foco na construção de latrinas 
individuais. Foram realizadas cinco palestras nas localidades de Mulola, com 56 participantes, (36 F e 20 M), em 
Tchitchombe com 65 participantes, (38 F e 27 M), no Mercado da Cahama com 36 participantes, (27 F e 9 M) e 
em Hacavamba 68 (40 F e 28M). Durante as sessões abordaram-se temas, tais como, gestão comunitária dos 
pontos de água e higiene e saneamento nas famílias. Em alusão ao dia Mundial da Lavagem das Mãos foi realizada 
na Escola Primária de Oshakati na comuna da Môngua, Município do Cuanhama, uma palestra sobre a importância 
da lavagem das mãos como um método de higienização e prevenção de doenças. Estiveram presentes no evento, 
professores e alunos da mesma instituição, participaram 73 pessoas (38 F e 35 M).  
 
Foram realizadas 42 visitas de supervisão aos Grupos de água e Saneamento das infra-estruturas de água em cada 
município (Cuvelai 12, Cunhama 14 e Cahama 16). A actividade contou com a participação dos Técnicos das 
Direcções Municipais de Energia e Água dos três municípios. Foi feita a formação da utilização do Sistema de 
Informação Geografia (SIG) para o monitoramento dos pontos de água. Participaram na formação os técnicos das 
comunas de Otchijau e Cahama, Técnicos da EASC, Técnico da Direcção Municipal de Energia e Água, Saneamento 
e Urbanismo e Agricultura e o Técnico de Subvenções do FRESAN/Camões I.P., num total de 12 pessoas (11 F e 1 
M).  
 
A ONG CUAMM abasteceu no mês de Outubro, o Hospital de Chiulo e a Casa de Espera adjacente, o Posto de 
Saúde (PTPA) de Manquete (Mucope) assim como Unidades Sanitárias no trajeto para Manquete com 247.000 
litros de água. Foram construídas as bases para os tanques do PTPA de Onepolo, Lotunda e Manambonde e 
transportados tanques de 5.000L para os PTPAs de Lotunda e Manambonde.  
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No âmbito das actividades implementadas pelas organizações da sociedade civil (DW, ADPP e Codespa), estão 
operacionais 16 infraestruturas hidráulicas (bomba solar e manual) com serviços de lavandaria, bebedouro animal 
e chafariz, 32 sistemas de irrigação gota-a-gota. Encontram-se ainda em fase de execução 12 infraestruturas 
hidráulicas (solar e manual) com serviço de bebedouro animal, reservatório de água, chafariz e três represas. Estas 
estruturas garantem o acesso a água no Cunene a 7019 pessoas.  Estas acções beneficiam pela metodologia cash 
for work, 19 pessoas através da implementação directa da Unidade de implementação do Camões, I. P., e 57 
pessoas através das organizações sociedade civil subvencionadas.  
 
Na Província do Namibe, a ONG FEC, concluiu a perfuração de furo industrial em Kuiti Kuito. No próximo mês será 
feita a construção das infra-estruturas de apoio, a lavandaria, bebedouro, chafariz, reservatório elevado de 5000L 
e sistema de electro-bombagem com recurso a painel solar. Foi feito o aperfeiçoamento dos três furos artesanais 
em Kuiti Kuiti, Cavelocamue 1 e 2, incluindo reservatório elevado de 5000L e chafariz. Está em curso a escavação 
para construção de barragem subterrânea em Cavelocamue recorrendo ao pagamento de cash for work a 12 
pessoas da comunidade envolvidas nos trabalhos de escavação para a barragem. 
 
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. Foram 
finalizados os trabalhos dos lotes Finda-Ya-Holo, Cambunda. 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 4.298 pessoas e 4.031 animais. Foram contratadas 19 pessoas através da metodologia de cash for work. 
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 

 
No âmbito da promoção e reforço dos mecanismos institucionais de diversos níveis para diálogo, coordenação, 
monitorização e planeamento intersectorial relativo à segurança alimentar e nutricional, a unidade de 
implementação do Camões, I.P. participou no XXI Encontro Nacional das Comunidades, que teve lugar no 
município da Humpata, Província da Huíla, realizado pela ADRA. 
 
Para apoiar a avaliação e análise da vulnerabilidade à insegurança alimentar e nutricional, a Unidade de 
implementação do Camões, I.P. apoiou a organização e realização do Workshop sobre a vulnerabilidade, 
segurança alimentar, no âmbito do qual se apresentaram os resultados do inquérito à segurança alimentar e 
nutricional e da análise da resiliência nas províncias do Cunene, Huíla e Namibe. Os resultados demonstraram que 
entre Julho e Setembro de 2021, 49% da população enfrentou uma situação de insegurança alimentar aguda alta, 
que carece de uma intervenção urgente. A análise permite ainda prever um agravamento da situação entre 
Outubro de 2021 e Março de 2022, com 58% da população a enfrentar uma situação de insegurança alimentar 
aguda alta. Os dados apresentados resultam da análise da Classificação Integrada das Fases de Insegurança 
Alimentar (IPC) e de desnutrição aguda. O evento realizado no dia 21 de Outubro no Lubango, reuniu altos 
representantes do governo de Angola, financiadores e principais intervenientes e especialistas da área da 
segurança alimentar e nutrição e resiliência para discutir as principais conclusões, que irão permitir a adopção de 
decisões estratégicas para mitigar a situação de insegurança alimentar nas províncias do Cunene, Huíla e Namibe.  
 
Para reforçar as capacidades e as competências dos serviços provinciais e de extensão em matérias de 
agricultura sustentável SAN, está em curso a elaboração dos termos de referência para o reforço institucional aos 
governos provinciais, administrações municipais e institutos públicos, envolvendo assistência técnica e 
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implementação dos planos de formação/capacitação. Realizou-se ainda a sessão de planificação conjunta 
trimestral das acções, com o Gabinete Provincial da Agricultura da Huíla. 

R.3.2 MELHORADA A CAPACIDADE DE GESTÃO DA INSTITUIÇÃO NACIONAL RESPONSÁVEL POR GESTÃO SAN E 
OUTROS DEPARTAMENTOS DO MINAGRIP EM MATÉRIA DE SAN 

Para o reforço da instituição nacional para a gestão da SAN de modo a aumentar a capacidade nacional de gerir 
e analisar dados de SAN, a Unidade de implementação do Camões, I.P. está a elaborar os termos de referência 
para o reforço institucional do DSA- MINAGRIP, tendo em vista a assistência técnica e implementação dos planos 
de formação/capacitação. 

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 componente de vigilância climática está em construção.  Está a decorrer o procedimento para a 
aquisição do servidor de alojamento da plataforma agroclimática, a integrar as instalações do INAMET. O 
Programa de formação de formadores para indicadores agroclimáticos está em fase de aprovação por parte do 
INAMET e DSA.  

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 Outubro foi realizado no Namibe, em parceria com o Instituto 
Tundavala, o curso de formação em sistemas de informação geográfica (SIG) para lideranças e técnicos da 
protecção civil, INAMET e ambiente. Participaram nesta formação 24 formandos (21 homens e 3 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. Com esta formação no Namibe finalizou-se o primeiro 
ciclo de formação em SIG nas três províncias alvo. Neste período foi também realizado um refrescamento 
adicional para a protecção civil da Huíla na utilização de GPS. 
Finalmente, na segunda quinzena de Outubro, foi recebida a segunda tranche de pagamento da União Europeia 
no seguimento da aprovação do relatório anual e adenda ao projecto com a extensão de 12 meses sem custos. 
     

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 a Observatório das Alterações Climáticas e 
os Termos de referência para a Assistência Técnica de um Perito do Ambiente para implementar o plano de 
capacitação dos recursos humanos do CETAC, administrações municipais e parceiros provinciais competentes 
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 

Na sequência das atividades para a implementação da pesquisa no terreno, a equipa Crescer realizou uma 
segunda visita aos municípios e comunidades alvo na Huíla (Chicomba e Jamba) e no Cunene (Cahama e Cuvelai), 
para a realização do mapeamento dos bairros e aldeias de cada uma das Unidades de Saúde nas comunas alvo e 
discutir com as administrações municipais o memorando de entendimento que será assinado nas próximas 
semanas para iniciar oficialmente as actividades do projecto CRESCER no território. Numa primeira fase as 
actividades estarão focadas na selecção aleatória dos bairros de intervenção, selecção pela comunidade dos 
futuros Agentes de Desenvolvimento Comunitário e Sanitário (ADECOS) e a formação de supervisores e de 
ADECOS para dar início às actividades com dimensão comunitária.Estas acções são a base da intervenção comum 
denominada “atendimento padrão” alinhada com os guias e recomendações do país em matéria de prevenção da 
malnutrição.   
 
No dia 7 de Outubro teve lugar o primeiro encontro provincial dos parceiros em nutrição liderado pelo Gabinete 
Provincial de Saúde onde o projecto CRESCER participou dando apoio ao secretariado e assistência na matriz que 
está a ser desenhada para o mapeamento provincial de intervenções em andamento, na linha de reforço 
institucional e trabalho sinérgico com as instituições públicas regionais.  
 
Para contribuir na formação de uma equipa investigadora que integre as várias dimensões do projecto, no dia 22 
de Outubro teve lugar o workshop para a apresentação académica de investigação e desnutrição infantil, dirigido 
aos estudantes  de Medicina da Universidade de Mandume Ya Ndemufayo (UMN) parceiro académico do 
consorcio CRESCER na Faculdade de Medicina de Lubango (Huíla). Neste evento particparam mais de 80  
estudantes do quarto ano que vão frequentar disciplinas de Medicina Comunitária, Pediatria e Saúde Pública, 
cujas actividades prácticas a serem desenvolvidas serão alinhadas com a pesquisa. O  workshop tinha o objectivo 
de integrar os estudantes de medicina do quarto ano na investigação comunitária do projecto CRESCER e a partilha 
com vertente práctica sobre a importância da investigação operacional como motor de mudança, gerando 
conhecimento e promovendo o avanço científico com aplicação directa nas comunidades para melhorar a vida 
das pessoas, especialmente as mais vulneráveis. 
 

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES  

A Unidade de Implementação do Camões, I.P. desenvolveu acções de concertação com o FAO, no âmbito da 
articulação entre acesso à água e instalação de escolas de campo agrícolas e pecuárias, com a equipa de consultores 
PNUD e CUVECOM responsáveis pela elaboração da candidatura ao projeto transnacional “Water Security and 
Community Resilience in the Adjacent Cuvelai and Kunene Transboundary River Basins” a iniciar em meados de 
2022, no valor aproximado de 11 milhões de dólares. 
 
Foi feita ainda a articulação com a equipa de consultores do Banco Mundial responsáveis pela elaboração da 
candidatura ao projeto Climate Resilience and Water Security Project, previsto para iniciar em meados de 2023, no 
valor aproximado de 350 milhões de dólares. 
 
Durante o mês de Outubro realizaram-se os Grupos Técnicos Multisectorias nas três províncias (uma reunião por 
província). Este mecanismo de governação de cariz trimestral, foi presidido pelas Vice-Governadoras do sector 
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político, económico e social das províncias da Huíla e do Namibe e pelo Vice-Governador do mesmo sector da 
província do Cunene. As reuniões contaram com a presença dos gestores do projecto FRESAN (Camões, I.P., FAO, 
PNUD e Vall d’Hebron), das OSC subvencionadas pelo FRESAN/Camões I.P., dos representantes dos gabinetes 
provinciais de agricultura, saúde e ambiente e pela academia das três províncias. Para além da monitoria de 
indicadores de progresso foram debatidas estratégias técnicas e boas prácticas a implementar no âmbito do 
FRESAN. Foi ainda elaborada a planificação trimestral de actividades para os meses de Outubro, Novembro e 
Dezembro. Os próximos Grupos Técnicos terão lugar durante o próximo mês de Dezembro.  
 
Entre os dias 25 e 29 de Outubro o FRESAN recebeu a visita do Gestor do Projecto da DELUE que para além de 
reunir com as equipas técnicas do FRESAN/Camões, I.P. e FRESAN/FAO, realizou ainda rvisitas ao terreno para 
seguimento de actividades como a instalação de ECA e apoio à Estação Zootécnica da Cacanda. 
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FRESAN EM IMAGENS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

FRESAN EM PALAVRAS 

 
“O programa FRESAN deu um grande auxílio na resolução do problema de água que a nossa comunidade tinha. A 
população deslocava-se para as outras comunidades para poder adquirir água tanto para o consumo humano como 
para o gado. Felizmente com a intervenção do projeto já temos água. 
O FRESAN, além de reparar os chafarizes que agora estão a dar-nos água, também ajudou a solucionar algumas 
dificuldades. Por exemplo muitos dos nossos jovens não tinham Bilhetes de Identidade nem contas bancárias, mas 
com o projecto foi possível que estes jovens tivessem possibilidade de tratar os seus bilhetes de identidade e abrirem 
as suas contas bancárias pela primeira vez. 
Puderam também através do projecto aprender a misturar areia com cimento, aprenderam como se faz uma 
canalização, aprenderam a construir tanques de betão para reservatório de água, bebedouro para o gado, muitos 
deles não tinham noção como estes trabalhos eram feitos. Através deste trabalho puderam ganhar algum dinheiro e 
alimentar as suas famílias, e tenho a certeza que com este trabalho os jovens no futuro não só vão apoiar a sua 
comunidade na manutenção dos chafarizes como também poderão trabalhar em muitas outras obras.”  
Panguelácio Nakale, Administrador da Povoação de Oupalé 02, Município de Ombadja na provincia do Cunene 

   

Figura 1 Colheita de hortícolas na comunidade de Uela (ECA Tchietekela, Comuna de Calonga, Município do Cuvelai) no âmbito 
das actividades implementadas pelo projecto da CODESPA, subvencionado pelo programa FRESAN/Camões, I.P.  



 

  14 

FOLHA DE INFORMAÇÃO FRESAN Nº 30 
OUTUBRO 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

PRINCIPAIS ACÇÕES PLANEADAS PARA NOVEMBRO DE 2021 

 
 

 

CAMPANHA AGRÍCOLA 2021/2022 

• Apoio aos GPAPP (IDA) para a 
realização da campanha agrícola 
2021/2022 (incluindo campanha de 
vacinação bovina). 

NUTRIÇÃO 

• Continuação da Formação 
Intensiva de Profissionais de Saúde 
em AIDI e Nutrição e 
implementação do Plano de 
Supervisão e Monitoria dos 
Técnicos de Saúde das Unidades de 
Nutrição e Brigadas Móveis 
(Províncias da Huíla e Namibe). 

SOCIEDADE CIVIL 

•  Formação M&A das nove OSC 
subvencionadas e técnicos dos 
gabinetes provinciais.  

• Encontros provinciais das OSC 
subvencionadas pelo 
FRESAN/Camões I.P. 

PONTOS DE ÁGUA 

• Continuação dos trabalhos em 
Ombadja, Cahama e Curoca. 

EZC e EEAN 

• Continuação dos trabalhos nas 
Estações Experimental Agrícola do 
Namibe e Zootécnica da Cacanda. 

 FAO 

• Formações para os Master 
Trainers e facilitadores e 
distribuição dos kits de arranque 
pelas ECA nas três províncias. 
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CONTRATAÇÕES EM CURSO / A INICIAR 

 
 
 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS 

RECRUTAMENTO 
§ 5 Motoristas para o projecto CRESCER 
https://fresan-angola.org/wp-content/uploads/2021/10/Motorista-CRESCER_REVISTO3-27Out2021.pdf 
§ Técnico de Subvenções - Namibe 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6856190477167824896  
§ Assistente Administrativo e Financeiro - Huíla 
www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6861986471088295936  

AQUISIÇÕES 

SEIS ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS 
§ Processo anulado e vai-se iniciar novo concurso; 
SERVIÇOS PARA PLATAFORMA AGROCLIMÁTICA  
§ Contrato assinado para serviços de hosting para garantia de alojamento e suporte do boletim 
agrometeorológico em desenvolvimento pelo parceiro angolano INAMET com o apoio do parceiro técnico 
IPMA; 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
§ Em curso a aquisição de Prestação de Serviços para verificação de despesas e confirmação da execução 
reportada nos relatórios financeiros intercalares e final do projeto FRESAN; 
EMPREITADAS 
§ Empreitada de Reabilitação/Construção de Sistemas de Captação, Adução e Distribuição de Água para 
Consumo Humano e Animal e de Infraestruturas Veterinárias no Cunene, Angola – Prorrogação dos 
contratos com as empresas D.T.I.G Lda e Samartlight, Lda, até 31/12/2022 e aprovação de mais 15% do 
valor do contrato para trabalhos a mais. 

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 gestão de conhecimento e comunicação da Segurança Alimentar e Nutricional 

(SAN) – FRESAN/Camões I.P.  
CONTRATAÇÃO FINALIZADA 
§ Assistência Técnica para Serviços de Design 
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FRESAN EM NÚMEROS 
REALIZAÇÕES ATÉ OUTUBRO DE 2021 
 

122 
ECA OU ECAP 
criadas, instaladas 
e/ou em processo de 
capacitação 

 6 318 
CAMPONESES/AS 
identificados e abrangidos 
por iniciativas de apoio à 
produtividade e resiliência dos 
sistemas agrícolas e pecuários 

 
 

 

  

59 609 
MULHERES 
identificadas e em processo 
de sensibilização nas 
comunidades 

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

 

  

17 MUNICÍPIOS 
foram alvo de apoio  
na realização de campanhas 
de vacinação bovina 
 

 9 PROJECTOS 
SUBVENCIONADOS 

 
19 ORGANIZAÇÕES 
DA SOCIEDADE CIVIL 
beneficiárias das subvenções 
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ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL SUBVENCIONADAS 

 PROJECTOS | REQUERENTES | PARCEIROS 

CU
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) 

HU
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
AM

IB
E 

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 
Website FRESAN: https://fresan-angola.org/ 
 
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 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  

 
 
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. 


