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Mensagem da Presidente do
Conselho de Administração
Caros parceiros e amigos, em Angola e no
estrangeiro
Mais uma vez, é com prazer que vos
apresentamos um breve relatório do
que aconteceu durante o ano de 2011
nos projectos ADPP e dos resultados
alcançados por muitos líderes de Projecto,
pelo pessoal, pelos estudantes e pelas
centenas de pessoas neles envolvidas.
No nosso relatório anual, apresentamos
ĂƐ ŶŽƐƐĂƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ŶĂƐ ĄƌĞĂƐ ĐŚĂǀĞ
de desenvolvimento nas quais a ADPP
ƚƌĂďĂůŚĂ͘ dĂŵďĠŵ ǀŽƐ ůĞǀĂŵŽƐ ŶƵŵĂ
viagem através de factos, números e
ŝŵĂŐĞŶƐĚĂƐϭϰƉƌŽǀşŶĐŝĂƐŽŶĚĞĞƐƟǀĞŵŽƐ
ĂƚƌĂďĂůŚĂƌĚƵƌĂŶƚĞŽĂŶŽƚƌĂŶƐĂĐƚŽ͘
Os resultados alcançados pela ADPP provêm
ĚĞ ŝŶĚŝǀşĚƵŽƐ ĂƉĂŝǆŽŶĂĚŽƐ ƚƌĂďĂůŚĂŶĚŽ
em conjunto para criar desenvolvimento.
sġŵ ĚĂ ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂ ŐĂŶŚĂ ĐŽŵ Ž ĨĂǌĞƌ
a diferença entre as pessoas e de criar
desenvolvimento com as pessoas. A nossa
abordagem tem como base a necessidade
de cada um de nós agir, aqui e agora, para
ĐƌŝĂƌƵŵŶŽǀŽŵƵŶĚŽƉĂƌĂĂŵĂŶŚĆ͘
EŽĚĞĐŽƌƌĞƌĚŽƐƷůƟŵŽƐϮϱĂŶŽƐ͕ĂWW
ŶŐŽůĂ ƚĞŵ ƟĚŽ ƉĂƌĐĞƌŝĂƐ ĐŽŵ Ž ŐŽǀĞƌŶŽ
angolano nas áreas da Educação, Saúde,
Desenvolvimento Rural e Agricultura,

ƚƌĂďĂůŚĂŶĚŽ Ă ŶşǀĞů ĐŽŵƵŶŝƚĄƌŝŽ Ğ͕
frequentemente, em áreas rurais remotas.
Desejamos agradecer às mais diversas
ĞŶƟĚĂĚĞƐĞƉĞƐƐŽĂƐĚŽŐŽǀĞƌŶŽ͕ĂƚŽĚŽƐŽƐ
ŶşǀĞŝƐ͕ƋƵĞƚƌĂďĂůŚĂƌĂŵĞŵƉĂƌĐĞƌŝĂĐŽŵĂ
ADPP na árdua tarefa de incluir todos os
cidadãos no processo de desenvolvimento.
Em nome da ADPP e das comunidades e
ƉĞƐƐŽĂƐĂĐƟǀĂƐŶŽƐƉƌŽũĞĐƚŽƐ͕ŐŽƐƚĂƌşĂŵŽƐ͕
igualmente, de endereçar a nossa especial
ŐƌĂƟĚĆŽ ĂŽƐ ŶŽƐƐŽƐ ƉĂƌĐĞŝƌŽƐ͘ ^Ğŵ Ž ƐĞƵ
ĞŵƉĞŶŚŽ Ğ ĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽ ĚĂ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ
da sua valiosa assistência pecuniária e em
espécie, não teria sido possível alcançar os
resultados que aqui apresentamos.
ZŝŬŬĞsŝŚŽůŵ͕
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞŝƌĞĐƚŽƌĞƐ͕
ADPP Angola

Leia mais sobre nós na nossa web site www.adpp-angola.org ou em
facebook/adppangola, ou telefone-nos para programar uma visita. Temos
sempre muito prazer em discutir sobre desenvolvimento em Angola.
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Educação
Desenvolvimento Rural

Escolas de Professores do Futuro
Escolas para Crianças
ƐĐŽůĂƐWŽůŝǀĂůĞŶƚĞĞWƌŽĮƐƐŝŽŶĂů
/ŶƐƟƚƵƚŽĚĂ>ŝŶŚĂĚĂ&ƌĞŶƚĞ
ƐĐŽůĂƐĚĞƌƚĞƐĞKİĐŝŽƐ
Ajuda às Crianças
Projectos Comunitários
Educação de Adultos
Distribuição de Roupas
Esperança na luta contra o VIH/SIDA
Agentes Comunitários de Saúde

Agricultura e
Ambiente

Saúde

TCE - Total Controlo da Epidemia
Educação sobre Nutrição
Projecto Comunitário
Malária
Educação da
para
Nutrição
Clubes de Agricultores
Escolas Verdes

A ADPP Angola opera projectos dentro de 5 áreas chave de
desenvolvimento. Cada Projecto contribui para o cumprimento de
três objectivos gerais da declaração de missão da ADPP Angola
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EDUCAÇÃO
Desde 2002, tem sido feito um esforço
ĐŽŶĐĞƌƚĂĚŽ ƉĂƌĂ ŵĞůŚŽƌĂƌ Ă ƋƵĂŶƟĚĂĚĞ
e a qualidade da educação oferecida
Ğŵ ŶŐŽůĂ͘ ƉĞƐĂƌ ĚŽƐ ŵƵŝƚŽƐ ĚĞƐĂĮŽƐ͕
ƚĞŵ ŚĂǀŝĚŽ ƉƌŽŐƌĞƐƐŽƐ ŶŽ ƐĞŶƟĚŽ
ĚĞ ƐĞ ĂůĐĂŶĕĂƌĞŵ ŽƐ KďũĞĐƟǀŽƐ ĚĞ
ĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚŽ DŝůĠŶŝŽ ƌĞůĂƟǀŽƐ
a educação. As matrículas no ensino
primário, por exemplo, subiram de cerca
de metade em 2009 para 85% em 2010
;hE^KͿ͘ WƌĂƟĐĂŵĞŶƚĞ ŶƷŵĞƌŽƐ ŝŐƵĂŝƐ
de meninos e meninas estão matriculados
na escola primária.
Foi implementada uma reforma na
ĞĚƵĐĂĕĆŽ ĐŽŵ Ž ŽďũĞĐƟǀŽ ĚĞ ŵĞůŚŽƌĂƌ Ă
qualidade da educação providenciada e
para dar resposta às necessidades da força
ĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͘ĚƵĐĂĕĆŽƚĞŵƐŝĚŽƵŵĂĄƌĞĂ
ĐŚĂǀĞ ƉĂƌĂ Ă WW͕ ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ ĐŽŵĞĕŽƵ
em 1986, e as escolas da ADPP evoluíram
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para ir ao encontro das necessidades de
mudança no país, desde essa época. O foco
está agora, principalmente, na educação
de jovens para se tornarem cidadãos
ĂĐƟǀŽƐĞƉƌŽĚƵƟǀŽƐ͘
Todas as escolas ADPP combinam
formação académica e/ou vocacional com
ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ƉĂƌĂ Ă ǀŝĚĂ Ğ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ
gerais alargados. Assim, visa-se dar aos
ĞƐƚƵĚĂŶƚĞƐĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ͕ƋƵĂůŝĮĐĂĕƁĞƐĞ
a crença de que eles necessitam para se
ƚŽƌŶĂƌĞŵ ĂƉĂŝǆŽŶĂĚŽƐ ƉĞůŽ ŽďũĞĐƟǀŽ ĚĞ
ĐƌŝĂƌƵŵĨƵƚƵƌŽŵĞůŚŽƌƉĂƌĂĞůĞƐŵĞƐŵŽƐ͘
Hê Por esta razão, todas as escolas ADPP
ƌĞĂůŝǌĂŵ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ĐŽŵƵŶŝƚĄƌŝĂƐ ŽŶĚĞ
ŽƐĞƐƚƵĚĂŶƚĞƐŐĂŶŚĂŵĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƉƌĄƟĐĂ
na mobilização de seus pares membros
ĚĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞ ƉĂƌĂ ƚƌĂďĂůŚĂƌĞŵ Ğŵ
conjunto na criação de desenvolvimento.

ͻ As Escolas de Professores do Futuro
ͻ Escolas para Crianças e Jovens
ͻ ƐĐŽůĂƐWŽůŝǀĂůĞŶƚĞƐĞWƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ
ͻ ƐĐŽůĂƐĚĞƌƚĞƐĞKİĐŝŽƐ
ͻ /ŶƐƟƚƵƚŽĚĂ>ŝŶŚĂĚĂ&ƌĞŶƚĞ
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Escolas de Professores do Futuro
As Escolas de Professores do Futuro formam professores na aproximação com a
comunidade inteira, providenciando-lhes qualificações para darem às crianças
uma educação amistosa e para promoverem desenvolvimento comunitário.
A “Aproximação com a comunidade inteira”
ĚĂWWƐŝŐŶŝĮĐĂƋƵĞĂƐĞƐĐŽůĂƐĚĞĨŽƌŵĂĕĆŽ
de professores vêm o papel do professor
como um papel abrangente.
Um bom professor é um construtor do
desenvolvimento dos talentos das crianças
Ğ ƚĂŵďĠŵ ĚŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŚƵŵĂŶŽƐ ůŽĐĂŝƐ͘
Um bom professor é um membro que faz a
diferença na sociedade, mas sempre na busca
de mais aprendizado. Um bom professor é
um bem treinado servidor do povo. Um bom
professor é um agente de mudança, que com
coragem, perspicácia e seriedade, presta
assistência a toda a comunidade.
Nas EPF, Escolas de Professores do Futuro,
alguns dos principais focos da formação
são, evidentemente, as disciplinas da escola

8

ƉƌŝŵĄƌŝĂ Ğ Ă ĚŝĚĄĐƟĐĂ ƉĂƌĂ ĂƐ ĞŶƐŝŶĂƌ͘ KƐ
ĞƐƚƵĚĂŶƚĞƐ ƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐ ĮĐĂŵ ŚĂďŝůŝƚĂĚŽƐ Ă
ensinar todas as disciplinas da escola primária,
com a formação a realizar-se parcialmente na
escola de formação para professores, mas
também, nas escolas primárias locais. Há um
período de cinco meses com ensino em partƟŵĞ ŶĂƐ ĞƐĐŽůĂƐ ƉƌŝŵĄƌŝĂƐ ĚŽƐ ĂƌƌĞĚŽƌĞƐ͕
ŽŶĚĞŽƐĨŽƌŵĂŶĚŽƐĞŶƐŝŶĂŵĚƵƌĂŶƚĞĂŵĂŶŚĆ͕
ĞƐƚƵĚĂŵăƚĂƌĚĞĞƉƌĞƉĂƌĂŵĂƐůŝĕƁĞƐăŶŽŝƚĞ͕
com as partes reforçando-se mutuamente.
Mais tarde, os formandos têm um ano inteiro
ĚĞ ƉƌĄƟĐĂ͕ ĞŶƐŝŶĂŶĚŽ ŶƵŵĂ ĞƐĐŽůĂ ƌƵƌĂů͕
onde assumem a inteira responsabilidade de
ƵŵĂƚƵƌŵĂ͕ĂŽŵĞƐŵŽƚĞŵƉŽƋƵĞĐŽŶƟŶƵĂŵ
os seus próprios estudos à distância.
Os métodos nas escolas são muitos e variados,

incluindo música, dança, canto, jardinagem,
ĚĞƐƉŽƌƚŽƐ͕ ƚĞĂƚƌŽ͕ ũŽŐŽƐ͕ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ĂŽ Ăƌ
ůŝǀƌĞ͕ ƚƌĂďĂůŚŽƐ ŵĂŶƵĂŝƐ͘ dƵĚŽ ŝƐƐŽ ĂũƵĚĂ ŽƐ
estudantes professores a aprender a ensinar,
ŶĆŽƐſŶŽƐĞŶƟĚŽƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĚĂƉĂůĂǀƌĂ͕ŵĂƐ
ƚĂŵďĠŵĚĞŵƵŝƚĂƐĨŽƌŵĂƐĐƌŝĂƟǀĂƐ͘ƵƌĂŶƚĞ
Ă ƐƵĂ ƉƌĄƟĐĂ ĚĞ ĞŶƐŝŶŽ͕ ŽƐ ĞƐƚƵĚĂŶƚĞƐ
professores levam a cabo um micro-Projecto
ĚĞ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĞƐĐŽůŚŝĚŽ ƉĞůĂ ƉƌſƉƌŝĂ
comunidade, numa das quatro áreas: Advocacia
ĚĂƐDƵůŚĞƌĞƐ͖>ŝĚĞƌĂŶĕĂŽŵƵŶŝƚĄƌŝĂ͖^ĂƷĚĞ͖
Empreendedorismo- Os micro projectos vão

ĚĞƐĚĞ ŵĞůŚŽƌĂƌ Ž ƐĂŶĞĂŵĞŶƚŽ Ğ Ă ƐĂƷĚĞ͕
organizando a construção de latrinas ou
ƉŽĕŽƐ͕ăŝŶƐƚĂůĂĕĆŽĚĞŚŽƌƚĂƐƉĂƌĂĂƉƌŽĚƵĕĆŽ
ĚĞ ǀĞŐĞƚĂŝƐ Ğ ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞ ŵĞůŚŽƌ ŶƵƚƌŝĕĆŽ͘
KƐ ƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐ Ğŵ ĨŽƌŵĂĕĆŽ ƉŽĚĞŵ ĂĐŚĂƌ
ŵĂŝƐƌĞůĞǀĂŶƚĞĚĂƌůŝĕƁĞƐĚĞůşŶŐƵĂƉŽƌƚƵŐƵĞƐĂ
aos retornados de países estrangeiros
ǀŝǌŝŶŚŽƐ͕ŽƵĞŶƐŝŶĂƌăƐŵƵůŚĞƌĞƐĂƐďĂƐĞƐĚĂ
ůĞŝƚƵƌĂ͕ĞƐĐƌŝƚĂĞĂƌŝƚŵĠƟĐĂĐŽŵǀŝƐƚĂĂĂũƵĚĄͲ
las a implementar, na comunidade, futuros
pequenos projectos de geração de receitas

Escolas de Formação de Professores em Angola
Escola:

Início

Formados:

1

EPF Huambo

1995

667

2

EPF Caxito

1996

714

3

EPF Benguela

1997

598

4

EPF Cabinda

1998

565

5

W&>ƵĂŶĚĂ

2000

568

6

EPF Zaire

2001

392

7

EPF Bié

2006

236

8

EPF Uíge

2007

164

9

EPF Malange

2007

122

10

EPF Kunene

2008

67

11

EPF Kwanza Sul

2009

-

12

EPF Kwanza Norte

2010

-

Em Janeiro de 2012 os primeiros estudantes do Kwanza Sul terminaram a sua formação,
seguindo-se a segunda equipa de formados do Kwanza Norte em 2013. Durante o ano de 2011,
ĨŽƌĂŵ ĂƉƌŽǀĂĚŽƐ͕ ŽĮĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ ƉĞůŽƐ ŐŽǀĞƌŶŽƐ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂŝƐ͕ ĂĐŽƌĚŽƐ ĚĞ ĐŽͲĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
para uma segunda Escola de Professores do Futuro na província do Huambo e para a primeira
Escola de Professores do Futuro na província do Kuando Kubango. A construção começará em
2012 e as escolas abrirão em 2013.

12
4.093
2.658

Escolas de Professores do Futuro em operação
Professores de escola graduados até Janeiro de 2011
Estudantes em formação em 2011 nas Equipas de 2009, 2010 e 2011
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O programa
As 12 Escolas de Professores do Futuro, levam a cabo um programa de formação com a
duração de dois anos e meio, dividido por 8 períodos:

1º período

O Mundo Em Que Vivemos, 3 meses

2º período

O Nosso País - Angola; 3 meses

3º período

Continuamos a Construir a Nossa Escola; 1 mês

4º período

Prática Escolar e Estudos Complementares; 5 meses

5º2nd
período
period

Consolidation and Charter subjects; 5 months

6º período

Oficina Pedagógica; 1 mês

7º período

O Elemento do Estágio; 11 meses

8º período

Exames Finais e Formatura; 1 mês

Os 9 Princípios pedagógicos
1. Você tem de ir explorar para adquirir
novas ideias. E explorar mais além, para
ĐŽŶĐĞďĞƌŝĚĞŝĂƐŵĞůŚŽƌĞƐ͘
2. Você tem de conseguir estar perto daquilo que quer estudar. Quanto mais perƚŽĞƐƟǀĞƌ͕ŵĂŝƐĂƉƌĞŶĚĞ͘
3. Em conjunto com os seus colegas estudantes deve ser a força impulsionadoƌĂŶŽƚƌĂďĂůŚŽ͕ĚĞĨŽƌŵĂĂĂƉƌĞŶĚĞƌŽ
máximo possível.
4. Você dever estar prevenido: uma vez
que você puser as mãos na massa, vai
querer fazer mais e mais.
5. EĆŽ ŚĄ ƚĞŵƉŽ ƉĂƌĂ ĂƉƌĞŶĚĞƌ ƚƵĚŽ ŶĂ
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escola. O resto vem mais tarde.
6. Apenas Adão, no começo, estava sozinŚŽŶŽŵƵŶĚŽ͘dŽĚŽƐŶſƐĞƐƚĂŵŽƐĂƋƵŝ
juntos.
7. As coisas que você aprende devem ser
ƉŽƐƚĂƐ Ğŵ ƉƌĄƟĐĂ͘ ƋƵŝůŽ ƋƵĞ ǀŽĐġ
aprendeu, aprende uma segunda vez,
ao ensinar aos outros.
8. Você tem que ter mobilidade, assim encontrará muitas coisas. De um lugar, apenas, não se pode enxergar longe.
9. Tudo isto se aplica, também, aos professores.

Género nas Escolas de Professores do Futuro
Desde 2007, a ADPP tem vindo a fazer
esforços concertados para aumentar a
ƉƌŽƉŽƌĕĆŽĚĞĨŽƌŵĂŶĚŽƐŵƵůŚĞƌĞƐŶĂƐ 800
Escolas de Professores do Futuro. O 700
ŽďũĞĐƟǀŽ͕ĂůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ͕ĠĂŝŶƐĐƌŝĕĆŽ 600
ĚĞ ϱϬй ĚĞ ŵƵůŚĞƌĞƐ Ğŵ ƚŽĚĂƐ ĂƐ
500
escolas. Em 2011, quatro das doze
ĞƐĐŽůĂƐĂůĐĂŶĕĂƌĂŵϱϬйĚĞŝŶƐĐƌŝĕƁĞƐ 400
300
femininas.
Simultaneamente, a questão do género 200
foi colocada mais em foco nas escolas. 100
&ŽƌŵĂŶĚŽƐ ƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐ ŚŽŵĞŶƐ
0
Ğ ŵƵůŚĞƌĞƐ͕ ƚġŵ ĐŽŵƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
2007
2008
2009
2010
ŝŐƵĂů Ğŵ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ Ğ ŶĂƐ
ƌĞƵŶŝƁĞƐĐŽŵƵŶƐ͖ĚĞƐĚĞĂƉƌĞƉĂƌĂĕĆŽ
ĚĞ ƌĞĨĞŝĕƁĞƐ ĂƚĠ ĂŽ ƚƌĂďĂůŚŽ ĚĞ
manutenção. É igualmente destacada a Distribuição do Género nas Escolas
importância dos professores da escola de Professores do Futuro
ƉƌŝŵĄƌŝĂ ƚƵĚŽ ĨĂǌĞƌĞŵ ƉĂƌĂ ŐĂƌĂŶƟƌ
Homens
que as meninas nas escolas primárias
ƌƵƌĂŝƐ ŶĆŽ ĨĂůƚĞŵ ă ĞƐĐŽůĂ Ğ ƚĞŶŚĂŵ
Mulheres
uma boa educação.
11
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Escolas Polivalentes e Profissionais
Em 2011, a ADPP junto com o Ministério da Educação, lançou a Escola
Polivalente e Profissional, um novo tipo de educação para jovens que
visa educar a pessoa de forma completa, na perspectiva de formar jovens
equilibrados, conhecedores e dinâmicos que possam contribuir para o
desenvolvimento em Angola.
Conhecidas como “Escolas Polivalentes e
Profissionais” (EPP), o programa nestas escolas
é organizado como se fosse uma expedição
de 3 anos para conquistar o Monte Evereste.
Evereste, a montanha mais alta do mundo,
representa a montanha de conhecimentos e
habilidades que os estudantes têm de adquirir
para se formar e tomarem o seu lugar no
desenvolvimento do país. O programa leva os
estudantes de caminhada em caminhada, cada
vez mais alto, rumo ao topo da montanha. As
caminhadas são diferentes – em distância, na
forma como se vão tornando mais íngremes,
e nas dificuldades encontradas para subir.
O programa é organizado desta forma, para
que os estudantes estejam permanentemente
conscientes de que estão a construir o seu
caminho rumo ao nível acima, tornandose cada vez mais experientes e qualificados.
Cada caminhada apresenta novos desafios,
coisas novas para aprender e habilidades para
exercitar. No final de cada caminhada, cada
estudante terá mudado e alcançado novos
patamares. Cada caminhada aprimora as
habilidades e os conhecimentos adquiridos
nas anteriores caminhadas. Depois de cada
caminhada há um planalto onde os estudantes
fazem uma retrospectiva, armazenam os

conhecimentos adquiridos e as experiências
ganhas e perspectivam o que ainda está para vir.
A montanha tem de ser conquistada por cada
indivíduo em estreita colaboração com o resto
da classe e dos professores. O primeiro ano da
formação é um ano base, onde os estudantes
aprendem muitas disciplinas, habilidades e
métodos de aprendizagem novos e também
experimentam as suas habilidades manuais
para a uma larga oferta de profissões. A partir
do segundo ano, especializam-se na profissão
de sua escolha. Os estudantes adquirem os
conhecimentos e as habilidades que são
relevantes para a sua profissão, mas não
aprendem apenas por aprender: eles têm que
ser levados a praticar. Os estudantes praticam
na escola e na comunidade como parte
integrante do programa. Simultaneamente,
eles estudam as disciplinas regulares da
escola, e há uma enorme quantidade de
habilidades e experiências teóricas, práticas,
culturais, desportivas e artísticas integradas no
programa.

APRENDER FAZENDO
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As Profissões (as 9 linhas vocacionais)

1. Auxiliar de Educador de Pré-escolar
2. Assistente de Energia
3. Assistente de Água
4. Promotor de Ambiente
5. Auxiliar Agro-Alimentar
6. ŽǌŝŶŚĞŝƌŽ
7. Assistente de Informação
8. Agente Comunitário de Saúde
9. Dinamizador do Desenvolvimento
Comunitário
Escolas
Piloto 2011

Nº de
% de
estudantes Rapazes Raparigas Raparigas

EPP Cabinda
EPP Bengo
EPP Benguela
EPP Huambo
WW>ƵĂŶĚĂ

59
54
109
84
108

41
37
66
51
55

18
17
43
33
53

30%
32%
40%
39%
49%

Total:

414

250

164

39,6 %
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Escolas para Crianças e Jovens
As Escolas para Crianças da ADPP providenciam a essas crianças uma sólida
formação no nível primário ou no nível secundário mais baixo que as capacita a
criar um bom e produtivo futuro para si mesmas.
As Escolas para Crianças e Jovens, providenciam
às crianças e jovens, provenientes das
camadas sociais mais carenciadas, acesso a
ƵŵĂ ďŽĂ ĞĚƵĐĂĕĆŽ ƚĞſƌŝĐĂ Ğ ƉƌĄƟĐĂ͕ ĂůĠŵ
ĚĞ ƵŵĂ ƐĠƌŝĞ ĚĞ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ƉĂƌĂ Ă ǀŝĚĂ͘ Ɛ
escolas visam fornecer um ambiente de
ensino e aprendizagem estável e seguro no
qual se promova o desenvolvimento social,
ƉƌĄƟĐŽ Ğ ĂĐĂĚĠŵŝĐŽ ĚĞ ĐĂĚĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵŽ͕
ŚĂďŝůŝƚĂŶĚŽͲŽ Ă ƚŽƌŶĂƌͲƐĞ ĂƵƚŽͲƐƵĮĐŝĞŶƚĞ Ğ Ă
contribuir para o desenvolvimento do país.
Todas as escolas oferecem programas
ŝŶƚĞŶƐŝǀŽƐ͕ ĐŽŵďŝŶĂŶĚŽ ůŝĕƁĞƐ ƌĞŐƵůĂƌĞƐ
ĐŽŵ ĞĚƵĐĂĕĆŽ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ ĐŽŵ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ
ƉĂƌĂ Ă ǀŝĚĂ͕ ĚĞƐƉŽƌƚŽ͕ ƚĞĂƚƌŽ͕ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ
de desenvolvimento comunitário e muito
ŵĂŝƐ͘ KƐ ĞƐƚƵĚĂŶƚĞƐ ƉĂƌƟĐŝƉĂŵ ŶĂ ŐĞƐƚĆŽ
ƋƵŽƟĚŝĂŶĂ ĚĂ ĞƐĐŽůĂ Ğ ŶƵŵĂ ƐĠƌŝĞ ĚĞ
ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐƉſƐĞƐĐŽůĂƌĞƐ͘
dŽĚĂƐ ĂƐ ĞƐĐŽůĂƐ ƚƌĂďĂůŚĂŵ ƉĂƌĂ ƚŽƌŶĂƌ ĂƐ
ůŝĕƁĞƐŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞƐĞƉĂƌĂĨĂǌĞƌĚĂƐĐƌŝĂŶĕĂƐ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĞƐĂĐƟǀŽƐ͘>ŝĕƁĞƐĨŽƌĂĚĂƐĂůĂĚĞĂƵůĂ
são uma boa maneira de fazer isto, desde
ŵĞĚŝƌŽƚĂŵĂŶŚŽĚŽĞĚŝİĐŝŽĚĂĞƐĐŽůĂĂƚĠŝƌ
em passeios pela natureza. Regularmente,
as escolas realizam dias abertos, eventos
ĚĞƐƉŽƌƟǀŽƐ ŽƵ ĐƵůƚƵƌĂŝƐ͕ ƐĞŵŝŶĄƌŝŽƐ͕ ĞƚĐ͘
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para membros das comunidades locais. Desta
forma, as escolas também servem como
centros comunitários.
Em 2011, foi introduzida uma nova
disciplina para estudantes da 7ª à 9ª
classe nas escolas: Empreendedorismo. Os
ĞƐƚƵĚĂŶƚĞƐƟǀĞƌĂŵůŝĕƁĞƐƉƌĄƟĐĂƐĞƚĞſƌŝĐĂƐ
ĚĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ͘ ƉƌĞŶĚĞƌĂŵ Ž ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽ
de empreendedorismo, como avaliar as
oportunidades de negócios e a gerir uma
ƉĞƋƵĞŶĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞ ŐĞƌĂĚŽƌĂ ĚĞ ƌĞĐĞŝƚĂƐ Ğ
ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌĂŵĂƐƐƵĂƐƉƌſƉƌŝĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ͘
Igualmente em 2011, as quatro escolas
começaram a oferecer uma nova oportunidade
aberta à comunidade através do Projecto
“Juventude em Acção para a Educação”.
Mais de 750 jovens fora do sistema de
ensino frequentaram um programa especial
ĚĞ ĨŽƌŵĂĕĆŽ ĐŽŵďŝŶĂĚĂ Ğŵ ĂůĨĂďĞƟǌĂĕĆŽ͕
ďĂƐĞƐĚĞĂƌŝƚŵĠƟĐĂĞĞŵƉƌĞĞŶĚĞĚŽƌŝƐŵŽĚĞ
ϭϬͲϭϱŚŽƌĂƐƉŽƌƐĞŵĂŶĂĚƵƌĂŶƚĞƚŽĚŽŽĂŶŽ
ĞƐĐŽůĂƌ͘ŝĚĞŝĂĚŽƉƌŽŐƌĂŵĂĞƌĂĚĂƌͲůŚĞƐƵŵ
nível básico de educação para os ajudar na
vida e para os encorajar a reintegrarem-se no
sistema formal de educação. O Projecto teve
ŵƵŝƚŽƐƵĐĞƐƐŽĞĞƐƚĄĂƐĞƌƌĞƉĞƟĚŽĞŵϮϬϭϮ͘

9000 raparigas para um futuro brilhante
ĞƐĚĞ ϮϬϬϴ Ğ ĐŽŶƟŶƵĂŶĚŽ ĚƵƌĂŶƚĞ ϮϬϭϭ͕
todas as quatro escolas têm estado a
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ Ƶŵ WƌŽũĞĐƚŽ ĮŶĂŶĐŝĂĚŽ ƉĞůĂ
ExxonMobil para empoderar 9000 raparigas.
O Projecto visava a redução das barreiras
que impedem as meninas de terem acesso à
ĞĚƵĐĂĕĆŽĞĐŽŶƐĞŐƵŝƌĐĂƉĂĐŝƚĂƌŵƵůŚĞƌĞƐƉĂƌĂ
se tornarem líderes nas suas comunidades.
dƌġƐ ŵĞŶƐĂŐĞŶƐ ĐŚĂǀĞ ĨŽƌĂŵ ƉƌŽŵŽǀŝĚĂƐ͗
ĚƵƋƵĞͲƐĞ͕ DĂŶƚĞŶŚĂͲƐĞ ^ĂƵĚĄǀĞů Ğ ǀŝƚĞ Ă
Gravidez Precoce.
Mais de 1500 raparigas nas quatro escolas
ďĞŶĞĮĐŝĂƌĂŵ ĚĞ ĨŽƌŵĂĕĆŽ ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů Ğŵ
ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ Θ ŵďŝĞŶƚĞ͕ ŽǌŝŶŚĂ͕ ŽƌƚĞ Θ
Costura (Design), Decoração, TI e Teatro e
ůŝĕƁĞƐĚĞŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂĂǀŝĚĂ͘ůĂƐƚĂŵďĠŵ
se apoiaram umas às outras em Clubes de
Raparigas e levaram a cabo educação de outras
meninas nas comunidades locais. Além disso,
cerca de 7500 raparigas de comunidades locais
ŝŶƚĞŐƌĂƌĂŵĐƵďĞƐĚĞƌĂƉĂƌŝŐĂƐĞƉĂƌƟĐŝƉĂƌĂŵ
ĞŵůŝĕƁĞƐĚĞŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂĂǀŝĚĂ͘
Cidadela das
Crianças
Caxito
Estabelecido 1986
Estudantes
354
em 2011

Cidadela
das Crianças
Huambo

Escola Formigas
do Futuro
>ƵĂŶĚĂ

Escola Formigas
do Futuro
Benguela

1991

1991

1995

892

663

837
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Instituto da Linha da Frente
Os estudantes do Instituto da Linha da Frente são formados e equipados
com os conhecimentos e as habilidades para os transformar, passando de
pessoas apaixonadas por desenvolvimento a pessoas capazes de gerar
desenvolvimento.
O Instituto da Linha da Frente Angola foi
estabelecido na província do Huambo em
2009 para formar líderes de Projecto e pessoal
chave para projectos de desenvolvimento.
Os participantes são seleccionados com
base num provado compromisso para
com o trabalho para o desenvolvimento
e a paixão pelas pessoas. Em geral, são
recrutados entre as pessoas ligadas aos
projectos ADPP, que tenham demonstrado
um compromisso com o desenvolvimento.
Alguns são antigos estudantes, voluntários
e muitos são empregados que desejam
aprender mais sobre a gestão de projectos
de desenvolvimento.
O Instituto capacita-os a fazer isso, e ensinaos a permanecerem unidos com os colegas,
de forma a superar os muitos desafios
que irão enfrentar na linha da frente do
desenvolvimento. Em 2011, o Instituto da

Linha da Frente realizou cursos de 6 meses
de Gestão Básica de Projecto para um total
de 40 participantes. Além de aprenderem
habilidades de liderança e de gestão
e administração básica de Projecto, os
participantes aprenderam sobre mobilização
comunitária e realizaram muitas actividades
para colocarem em prática a teoria aprendida
antes. Por altura da formatura, a maioria
dos estudantes optou por tirar um curso de
Gestão Avançada de Projecto no Instituto da
Linha da Frente, no Zimbabwe. Também, em
2011, o Instituto da Linha da Frente Angola
realizou cursos de um ano para um total de
34 activistas comunitárias. Os primeiros seis
meses consistiram de lições teóricas e práticas
no Instituto da Linha da Frente, seguidos de
uma colocação de trabalho por cinco meses
num Projecto de desenvolvimento, e um
período de um mês para conclusão, de volta
ao Instituto.
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Algumas das actividades levadas a cabo pelos participantes no Instituto da
Linha da Frente, em 2011:
ͻ Distribuição de pacotes familiares de
10kg de roupa usada a mais de 7.000
famílias em 7 municípios da província
ĚŽ ,ƵĂŵďŽ͘ K /ŶƐƟƚƵƚŽ ĚĂ >ŝŶŚĂ ĚĂ
&ƌĞŶƚĞ ƚƌĂďĂůŚŽƵ Ğŵ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĐŽŵ Ž
Governador Provincial, Ministério dos
ƐƐƵŶƚŽƐ ^ŽĐŝĂŝƐ͕ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕƁĞƐ DƵnicipais e Comunais e autoridades loĐĂŝƐƉĂƌĂŐĂƌĂŶƟƌƋƵĞĂƐƌŽƵƉĂƐďĞŶĞĮciassem as pessoas certas.
ͻ >ĂŶĕĂŵĞŶƚŽĚĞƵŵĂŐƌĂŶĚĞĐĂŵƉĂŶŚĂ
para VIH / vacinação contra Pólio na
província, em colaboração com a DiƌĞĐĕĆŽWƌŽǀŝŶĐŝĂůĚĞ^ĂƷĚĞ͘ĐĂŵƉĂŶŚĂ
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cobriu 11 aldeias no Huambo resultando na vacinação contra a pólio de 8.409
crianças e no fornecimento de informação sobre VIH/SIDA a 9.028 pessoas
ĂůĠŵĚĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞƉƌĞƐĞƌǀĂƟǀŽƐ͘
ͻ Formação de 15 agricultores locais em
ƉƌŽĚƵĕĆŽ ĚĞ ĐŽŵƉŽƐƚŽ ŽƌŐąŶŝĐŽ͖ Ƶŵ
curso de cinco dias para a juventude local sobre “Abuso de Álcool e Drogas”,
um curso na casa de idosos locais soďƌĞ Ă ƉƌŽĚƵĕĆŽ ĚĞ ƐĂďĆŽ ĐĂƐĞŝƌŽ͖ Ƶŵ
curso sobre Igualdade no Género para
ϳϯĞƐƚƵĚĂŶƚĞƐĚĂƐĠƟŵĂĐůĂƐƐĞͲĞŵƵŝƚŽ
mais.

DESENVOLVIMENTO RURAL
A questão do desenvolvimento rural
é crucial em Angola. O país tem uma
economia em rápido crescimento,
mas garantir que isto beneficie toda a
população a longo prazo, é um enorme
desafio.
A ADPP tem estado a gerir Projectos
Comunitários para Desenvolvimento
Rural / Ajuda à Criança em áreas rurais
desde meados dos anos noventa. Estes
projectos visam melhorar o padrão de
vida das crianças através de trabalho com
toda a família.
Em 2010, havia projectos Ajuda à Criança
nas províncias de Cabinda e Namibe.
Em 2009, a ADPP iniciou um Projecto-piloto
Comunitário para o Desenvolvimento
Rural em cooperação com o Ministério
da Agricultura, Desenvolvimento Rural
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e Pescas. O Projecto integra a estratégia
do governo para combate à fome e à
pobreza e promove o desenvolvimento
rural integrado com base na comunidade.
O Projecto-piloto na província do Bié
continuou com grande sucesso durante o
ano de 2010, e depois de uma avaliação
positiva por parte do Ministério, mais
cinco Projectos Comunitários para
Desenvolvimento Rural da ADPP foram
autorizados a arrancar. Todos começaram
no final de 2010 ou em 2011.
Também em 2011, a ADPP iniciou
projectos de Alfabetização em áreas
rurais em 8 províncias em cooperação
com o Ministério da Agricultura e
Desenvolvimento Rural e o Ministro da
Educação.

ͻ Projectos Comunitários para o
Desenvolvimento Rural / Ajuda às Crianças
ͻ WƌŽũĞĐƚŽĚĞůĨĂďĞƟǌĂĕĆŽ
ͻ Dinamizadores Rurais
ͻ Distribuição de Roupas
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Ajuda às Crianças/ Projectos Comunitários
de Desenvolvimento Rural
Tanto os projectos Ajuda às Crianças como os Projectos Comunitários
para Desenvolvimento Rural trabalham para capacitar as famílias, e em
consequência, as comunidades, para melhorar o seu modo de vida.
Ajuda às Crianças
Desde 1993, a ADPP Angola tem vindo a
operar projectos Ajuda à Criança que visam a
ŵĞůŚŽƌŝĂĚĂƐĂƷĚĞĞďĞŵͲĞƐƚĂƌĚĂƐĐƌŝĂŶĕĂƐ͘
A ideia básica é criar um ambiente favorável
ao desenvolvimento das crianças, através
do desenvolvimento da comunidade como
um todo. As famílias são capacitadas para
ŵĞůŚŽƌĂƌƐƵĂƐƉƌſƉƌŝĂƐǀŝĚĂƐĞƉĂƌĂƐĞǀĞƌĞŵ
como as forças motoras da criação de um
bom ambiente para as crianças e mais jovens.
Em 2011,a Ajuda à Criança Cabinda, além de
gerir pré-escolas, clubes e eventos especiais
para crianças, focando o empoderamento
ĚĞ ŵƵůŚĞƌĞƐ ĐŽŶƐĞŐƵŝƵ ƋƵĞ ϭϬϬϬ ŵƵůŚĞƌĞƐ
ĨŽƐƐĞŵ ĞŶǀŽůǀŝĚĂƐ ŶƵŵ WƌŽũĞĐƚŽ ĐŽŶƐŝƐƟŶĚŽ
Ğŵ ĂůĨĂďĞƟǌĂĕĆŽ͕ ĐŽŶƐĐŝĞŶĐŝĂůŝǌĂĕĆŽ ƐŽďƌĞ
assuntos legais e formação sobre gestão
de projectos de geração de receitas. As
ŵƵůŚĞƌĞƐĞƐƚĆŽŽƌŐĂŶŝǌĂĚĂƐĞŵĐůƵďĞƐĞ͕ŶŽ
ĮŶĂů ĚĞ ϮϬϭϭ͕ ĞƐƚĂǀĂŵ Ă ĐŽŵĞĕĂƌ Ă ƌĞƵŶŝƌͲ
se em projectos de geração de receitas,
com os lucros indo para uma causa decidida
em comum. A Ajuda à Criança no Tômbua
ĐŽŶƟŶƵŽƵĐŽŵĂƐƐƵĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĄƌĞĂƐĨŽĐĂŝƐ͕
ĚĞƐĚĞŽƐĞƵĐŽŵĞĕŽĞŵϭϵϵϯ͗ƚƌĂďĂůŚĂƌĐŽŵ
ĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞ͕ĞƉĂƌƟĐƵůĂƌŵĞŶƚĞĂũƵǀĞŶƚƵĚĞ͕
proteger o ambiente e gerir pré-escolas.
Todos os Projectos Ajuda à Criança e
Comunitários para o Desenvolvimento
ZƵƌĂů ŽƉĞƌĂŵ ĚĞŶƚƌŽ ĚĂƐ ŶŽǀĞ ůŝŶŚĂƐ
ďĄƐŝĐĂƐ͕ ĐŽŵ ĚƵĂƐ ůŝŶŚĂƐ ĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐ͕
decididas localmente por cada Projecto:
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1. Reforçar a economia familiar
2. Higiene e Saúde
3. VIH/SIDA e outras doenças
4. Pré-escolas
5. ƌŝĂŶĕĂƐĐŽŵŽŝĚĂĚĆŽƐĐƟǀŽƐ
6. Crianças Orfãs e Vulneráveis
7. Educação
8. Desenvolvimento das Aldeias
9. Ambiente

Projectos Comunitários de Desenvolvimento Rural
KŽďũĞĐƟǀŽŐůŽďĂůĚŽƐWƌŽũĞĐƚŽƐŽŵƵŶŝƚĄƌŝŽƐ
para Desenvolvimento Rural é combater
a fome a pobreza e contribuir para o
desenvolvimento rural integrado com a
ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ ĂĐƟǀĂ ĚĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞ͘ KƐ
projectos são implementados como parte
da estratégia do Ministério da Agricultura,
Desenvolvimento Rural e Pescas no quadro

Projectos em 2011

1.229 famílias

do Programa de Desenvolvimento Rural e
Redução da Pobreza, a decorrer no país.
Em 2011, Projectos Comunitários para
Desenvolvimento Rural estavam a operar em
Ringoma/Umpulo, Caxikane, Cakila, Canulo,
>ƵĚŝ Ğ <ƵůŽ ŶĂƐ ƉƌŽǀşŶĐŝĂƐ ĚĞ ŝĠ͕ ĞŶŐŽ͕
>ƵĂŶĚĂ͕hşŐĞĞ<ǁĂŶǌĂEŽƌƚĞ͘

1,789 famílias
199 famílias

1,000 famílias

615 famílias

10,000 famílias
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Alfabetização - Educação de Adultos
A ADPP está a levar a cabo uma campanha em grande escala para alfabetização
de adultos, integrada no Programa Nacional para o Desenvolvimento Rural
WWĞƐƚĄĂƚƌĂďĂůŚĂƌĞŵĐŽŽƉĞƌĂĕĆŽĐŽŵ
o Ministério da Agricultura, Desenvolvimento
ZƵƌĂůĞWĞƐĐĂƐĐŽŵŽŽďũĞĐƟǀŽĚĞĂůĐĂŶĕĂƌŽ
número de 330 000 pessoas a receber cursos
ĚĞĂůĨĂďĞƟǌĂĕĆŽĞŵϮϬϭϱ͘
A primeira fase da parceria foi em 2011
;ĐŽŶƟŶƵĂŶĚŽ ƉĞůŽ ĂŶŽ ĚĞ ϮϬϭϮͿ͕ ǀŝƐĂŶĚŽ
ƉƌŽǀŝĚĞŶĐŝĂƌ ĨŽƌŵĂĕĆŽ ĚĞ ĂůĨĂďĞƟǌĂĕĆŽ Ă
55000 pessoas.
Em 2011, o Ministério da Educação formou e
ĐĞƌƟĮĐŽƵϭϬŵĞŵďƌŽƐĚŽƉĞƐƐŽĂůWWĐŽŵŽ
“formadores de formadores ” para o Projecto
ĚĞůĨĂďĞƟǌĂĕĆŽ͘
Esses, por seu lado, formaram 835 professores
ĚĞ ĂůĨĂďĞƟǌĂĕĆŽ͕ ƋƵĞ ĞƐƚĆŽ Ă ĚĂƌ ĂƐ ĂƵůĂƐ
em 8 províncias. A formação segue os três
ŵſĚƵůŽƐ ĚŽ WƌŽŐƌĂŵĂ ƉĂƌĂ ůĨĂďĞƟǌĂĕĆŽ Ğ
ŶƐŝŶŽĐĞůĞƌĂĚŽ͕ĞŶŽƋƵĂůŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ
que têm sucesso alcançam o nível da 6ª classe
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no decurso de uma formação de três anos e
Žďƚġŵ Ƶŵ ĐĞƌƟĮĐĂĚŽ ŽĮĐŝĂů ĚŽ DŝŶŝƐƚĠƌŝŽ
ĚĂ ĚƵĐĂĕĆŽ͘ ƐƚĞ ŚĂďŝůŝƚĂͲŽƐ Ă ĞŶƚƌĂƌ ŶŽ
ƐŝƐƚĞŵĂ ĨŽƌŵĂů ĚĞ ĞĚƵĐĂĕĆŽ ŽƵ ŵĞůŚŽƌĂ Ă
sua capacidade de encontrar um emprego ou
começar o seu próprio negócio.
KďũĞĐƟǀŽƐĚĂĂŵƉĂŶŚĂ͗
ͻ Contribuir para a erradicação do analfaďĞƟƐŵŽŶĂƐĄƌĞĂƐƌƵƌĂŝƐĂƚĠϮϬϭϱ
ͻ Aumentar o nível da educação de adultos nas áreas rurais, e em consequência
aumentar o impacto dos projectos no
Programa de Desenvolvimento Rural
ͻ Desenvolver um bom modelo de ensino
de adultos que possa ser usado em mais
aldeias para empoderar as famílias

Luanda
174

Bengo
317

42.873

TOTAL de Alunos no ANO 2011:

Uíge
1,675

Kwanza Norte
1,513
Malange
4,121

Huambo
10,173
Kunene
11,000
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Bié
13,900

Distribuição de Roupas
Num Projecto especial de 2010/2011, a ADPP distribuiu 500 toneladas de
roupa usada a famílias vivendo em extrema pobreza, em áreas rurais de sete
províncias.
Žŵ ĨƵŶĚŽƐ ĚŽĂĚŽƐ ƉŽƌ ĐŝŶĐŽ ŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐ
membros da Humana People to People, a
ADPP implementou um Projecto especial
visando a redução da extrema pobreza entre
as famílias nas áreas rurais de Angola. Através
do Projecto, foram distribuídos pacotes de
roupa para ajudar as famílias a cobrir algumas
das suas necessidades básicas em vestuário,
ƉĞƌŵŝƟŶĚŽͲůŚĞƐ ƵƐĂƌ ŽƐ ƐĞƵƐ ĞƐĐĂƐƐŽƐ
recursos para outros propósitos. As famílias
receberam 10 kg de roupa usada, com uma
ŵŝƐƚƵƌĂ ĚĞ ŝƚĞŶƐ ƉĂƌĂ ŚŽŵĞŵ͕ ŵƵůŚĞƌ Ğ
criança.
Os pacotes foram distribuídos por famílias
necessitadas em comunidades rurais das
ƉƌŽǀşŶĐŝĂƐĚĞŝĠ͕<ƵŶĞŶĞ͕>ƵĂŶĚĂ͕,ƵĂŵďŽ͕
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Bengo, Kwanza Norte e Malange. A ADPP
distribuiu os pacotes de roupa nalgumas
das áreas mais remotas das províncias e a
maioria das pessoas que receberam essa
roupa eram pessoas idosas, desempregados
ou agricultores de subsistência tentando
ĐŽŶƐƚƌƵŝƌƵŵĂǀŝĚĂĂƉĂƌƟƌĚĂƐƐƵĂƐƉĞƋƵĞŶĂƐ
ůĂǀƌĂƐ͘WWƚƌĂďĂůŚŽƵĞƐƚƌĞŝƚĂŵĞŶƚĞĐŽŵ
as autoridades provinciais e municipais,
administradores locais e líderes tradicionais
para assegurar que os pacotes de roupa
fossem distribuídos de forma justa e às
famílias mais necessitadas de assistência. O
WƌŽũĞĐƚŽƚĞƌŵŝŶŽƵĐŽŵƐƵĐĞƐƐŽĞŵ:ƵůŚŽĚĞ
2011.

Foi distribuído um total de
500 toneladas de roupa a,
aproximadamente, 50 000
famílias ou 300 000 pessoas

Parceiros Contribuintes
ͻ HUMANA People to
People Áustria
ͻ HUMANA People to
People Itália
ͻ hͲůĂŶĚƐŚũĞůƉĨƌĂ&ŽůŬ
Ɵů&ŽůŬEŽƌƵĞŐĂ
ͻ Fundación Pueblo
ƉĂƌĂWƵĞďůŽƐƉĂŶŚĂ
ͻ Planet Aid, Inc. USA

25

SAÚDE
A saúde é uma pré-condição vital para uma
vida boa. O estado de saúde na família e na
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞ ƚĞŵ ƵŵĂ ŝŶŇƵġŶĐŝĂ ĚĞĐŝƐŝǀĂ
ĞŵƚŽĚŽƐŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐĚĂǀŝĚĂŚƵŵĂŶĂʹŶĂƐ
ƌĞƐĞƌǀĂƐĚĞĞŶĞƌŐŝĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽůĞĐƟǀĂƐ
ƉĂƌĂƚƌĂďĂůŚĂƌ͕ƉĂƌĂƉĞŶƐĂƌ͕ƉĂƌĂĂƉƌĞŶĚĞƌ͕
para conviver em sociedade, para criar
desenvolvimento e para viver uma vida
decente. A construção de latrinas com
famílias do Caxito, em1989, foi a primeira
ĂĐƟǀŝĚĂĚĞĚĞƐĂƷĚĞĞƐĂŶĞĂŵĞŶƚŽďĄƐŝĐŽ
realizada pela ADPP. Desde então, muitos
ŵŝůŚĂƌĞƐ ĚĞ ůĂƚƌŝŶĂƐ ƚġŵ ƐŝĚŽ ĐŽŶƐƚƌƵşĚŽƐ
através de todo o país, assim como postos
de saúde, poços para fornecimento de água
ůŝŵƉĂ͕ Ğ ƚġŵ ƐŝĚŽ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ĐĂŵƉĂŶŚĂƐ
ĚĞƐĂƷĚĞĞŚŝŐŝĞŶĞ͘ĂĚĂĂĐĕĆŽĠƐĞŵƉƌĞ
baseada no princípio de envolver as
famílias na resolução dos problemas.
Ğ ŵŽĚŽ ƐĞŵĞůŚĂŶƚĞ͕ ĂƐ ĚŽĞŶĕĂƐ
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endémicas só podem ser vencidas quando
cada indivíduo, família e comunidade
como um todo se envolverem no controlo
dessas doenças. Esta abordagem faz parte
dos projectos da ADPP, desde 1997.
O Projecto-ESPERANÇA na luta contra o
VIH/SIDA- iniciou em Benguela em 1997
e no ano 2000 em Cabinda. Em 2006,
a ADPP arrancou com uma acção de 3
anos de TCE-Total Controlo da Epidemiaem comunidades no Bengo e no Kunene.
Presentemente, um Projecto similar está
a decorrer em Benguela, combatendo
Malária, VIH e TB.
Em 2009, a ADPP começou com escolas
inovadoras com base no Projecto
comunitário de controlo da Malária na
província do Zaire. Em 2010, a ADPP iniciou
o Projecto de Agentes Comunitários de
Saúde em três municípios do Kunene.

ͻ ESPERANÇA
ͻ Agentes Comunitários de Saúde
ͻ TCE - Total Controlo da Epidemia
ͻ Educação sobre Nutrição
ͻ Controlo Comunitário da Malária
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ESPERANÇA
Um Projecto de luta contra VIH/SIDA, ESPERANÇA providencia testes,
aconselhamento, formação e serviços complementares do centro ESPERANÇA,
com serviços móveis para as áreas rurais
O primeiro Projecto ESPERANÇA, no país,
começou em Benguela em 1997, seguido pelo
ESPERANÇA Cabinda em 2000. Normalmente,
os projectos têm estado a ajudar as pessoas
infectadas ou afectadas pelo VIH. Em 2010,
o projecto ESPERANÇA Benguela também
começou a combater a Malária, que é um
enorme risco de saúde na província e no país.
Os dois projectos ESPERANÇA operam Centros
ESPERANÇA, que funcionam como centros de
referência para a comunidade. Eles também
ĐŚĞŐĂŵ ă ƉŽƉƵůĂĕĆŽ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĐĂŵƉĂŶŚĂƐ
em mercados e lugares públicos, através de
ƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĂƐĞƐĐŽůĂƐĞůŽĐĂŝƐĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͕ǀŝĂ
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ƐĞƐƐƁĞƐĚĞĨŽƌŵĂĕĆŽƉĂƌĂŵŝůŝƚĂƌĞƐĞƉŽůşĐŝĂƐ͕
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚĞ ƉƌĞƐĞƌǀĂƟǀŽƐ͕ ŵĂƚĞƌŝĂŝƐ
ŝŶĨŽƌŵĂƟǀŽƐ Ğ ŵƵŝƚŽ ŵĂŝƐ͘ ^WZE
também liga a população aos provedores de
ƐĞƌǀŝĕŽƐ ĚĞ ƐĂƷĚĞ͘ K ŽďũĞĐƟǀŽ ĚŽƐ ĞŶƚƌŽƐ
^WZEĠĐŽŶƟŶƵĂƌĞŵĂƚƌĂďĂůŚĂƌĂƚĠă
eliminação do VIH.
ƚƌĂǀĠƐ ĚŽ ƐĞƵ ƚƌĂďĂůŚŽ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ
extensivo, os projectos ESPERANÇA tentam
ŵŽďŝůŝǌĂƌ ĂƐ ƉĞƐƐŽĂƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĐŽŶơŶƵĂ
para adoptarem um comportamento sexual
mais seguro e serem parte da resposta
da comunidade à epidemia do VIH/SIDA.
Programas de cuidados ao domicílio e de
apoio aos órfãos são, igualmente, serviços
prestados pelos centros ESPERANÇA.
KƐ ĞŶƚƌŽƐ ^WZE ĞƐƚĆŽ Ă ƚƌĂďĂůŚĂƌ
com uma variedade de parceiros para
ĐŽďƌŝƌ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƐĞĐĕƁĞƐ ĚĂ ƉŽƉƵůĂĕĆŽ
com informação e apoio para mudança de
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞĂŽs/,͗ĨŽƌĕĂƐ
ĂƌŵĂĚĂƐ͕ƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞƐĚŽƐĞǆŽ͕ũŽǀĞŶƐ͕ůŽĐĂŝƐ
ĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͕ĞƚĐ͘

ESPERANÇA Benguela

3.943

ESPERANÇA Cabinda

748

WĞƐƐŽĂƐƋƵĞĮǌĞƌĂŵƚĞƐƚĞ
de VIH/SIDA em 2011

WĞƐƐŽĂƐƋƵĞĮǌĞƌĂŵƚĞƐƚĞ
de VIH/SIDA em 2011

Pessoas que receberam formação
ĞŵsŝǀĞƌWŽƐŝƟǀŽ

73.920 WƌĞƐĞƌǀĂƟǀŽƐĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽƐ
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312.811 WƌĞƐĞƌǀĂƟǀŽƐĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽƐ

Pessoas que receberam formação
21 ĞŵsŝǀĞƌWŽƐŝƟǀŽ

KƐƉƌŽũĞĐƚŽƐ^WZEƚƌĂďĂůŚĂŵĞŵƚƌġƐĄƌĞĂƐ͗
Serviços de Saúde

ĐƟǀŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂ&ŽƌŵĂƌ
Opinião

ͻ Sistema móvel de testes de VIH/SIDA
ͻ Mobilização de mulŚĞƌĞƐ ŐƌĄǀŝĚĂƐ s/, н
para PMTCT
ͻ Formação sobre “Viver
WŽƐŝƟǀŽ͟ƉĂƌĂƉĞƐƐŽĂƐ
s/,н
ͻ Pontos de distribuição
ĚĞƉƌĞƐĞƌǀĂƟǀŽƐ
ͻ Distribuição de preƐĞƌǀĂƟǀŽƐ
ͻ ĂŶƟŶŚŽƐ ĚĂ :ƵǀĞŶtude na área
ͻ Formar pessoas em
ĐŽŶƐĞůŚĂŵĞŶƚŽ ĄƐŝco

ͻ Centros de Informação na
comunidade
ͻ ĐĕƁĞƐ ĚĞ ŽŶƐĐŝĞŶĐŝĂůŝzação nas comunidades
ͻ ĐƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĚǀŽĐĂĐŝĂ
e Formação de Opinião
ͻ Encontros de partes interessadas com líderes
locais, médicos tradicionais e outros
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Alcance

ͻ Clubes ESPERANÇA
ͻ &ŽƌŵĂƌĞƚƌĂďĂůŚĂƌ
ĐŽŵĂĐƟǀŝƐƚĂƐ
ͻ Informar as pessoas
directamente com
cobertura completa
ͻ Programas nos locais
ĚĞƚƌĂďĂůŚŽƐŽďƌĞ
prevenção, cuidados
e apoio em relação ao
VIH/SIDA .

Agentes Comunitários de Saúde
Os Agentes Comunitários de Saúde são recrutados e vivem nas comunidades
rurais onde trabalham para promover cuidados preventivos de saúde, com um
foco especial na saúde materno-infantil.
O Projecto de Agentes Comunitários de Saúde
arrancou em 2010 no Kunene integrado no
programa “Revitalização dos Serviços de
Saúde” do Ministério da Saúde, implementado
na província do Kunene.
300 Agentes Comunitários de Saúde foram
formados e cada um deles é responsável
ƉŽƌĂĐŽŵƉĂŶŚĂƌĂƐŝƚƵĂĕĆŽĚĞƐĂƷĚĞĚĞϭϬϬ
famílias através de visitas regulares às casas.
Durante todo o ano de 2011, os Agentes
ŽŵƵŶŝƚĄƌŝŽƐ ĚĞ ^ĂƷĚĞ ƚƌĂďĂůŚĂƌĂŵ ŶĂƐ
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĞŶƐŝŶĂŶĚŽĂƐƉŽƉƵůĂĕƁĞƐƐŽďƌĞ
doenças tais como a Malária, tuberculose,
VIH, e diarreia. Eles também frequentam
ƐĞƐƐƁĞƐĚĞĨŽƌŵĂĕĆŽĚĞĚŽŝƐĞŵĚŽŝƐŵĞƐĞƐ͕
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ĐŽŵ Ž ŽďũĞĐƟǀŽ ĚĞ ŽƐ ŵĂŶƚĞƌ ĂĐƚƵĂůŝǌĂĚŽƐ
ŶŽƐĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐƐŽďƌĞĂƐǀĄƌŝĂƐƋƵĞƐƚƁĞƐ
e para os ajudar a resolver problemas quando
surgirem.
EŽ ƷůƟŵŽ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ĚĞ ϮϬϭϭ͕ ŽƐ ŐĞŶƚĞƐ
ŽŵƵŶŝƚĄƌŝŽƐĚĞ^ĂƷĚĞĐŽŵĞĕĂƌĂŵĂƚƌĂďĂůŚĂƌ
ĐŽŵƵŵĂŶŽǀĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂ͗ŽŵƵŶŝĚĂĚĞ>ŝĚĞƌĂ
Saneamento Total. Os Agentes Comunitários
de Saúde ensinam as famílias sobre os perigos
de defecar ao ar livre e mobilizam-nas para
ĐŽŶƐƚƌƵŝƌůĂƚƌŝŶĂƐ͘KŽďũĞĐƟǀŽĠƋƵĞƋƵĂŶƚĂƐ
ŵĂŝƐ ƉĞƐƐŽĂƐ ŵƵĚĂƌĞŵ ŽƐ ƐĞƵƐ ŚĄďŝƚŽƐ͕
comunidades inteiras podem declarar-se
͞>ŝǀƌĞƐĚĞĞĨĞĐĂĕĆŽĂŽƌ>ŝǀƌĞ͟ĞŐŽǌĂŵĚŽƐ
ďĞŶĞİĐŝŽƐĚĞƐĂƷĚĞƋƵĞŝƐƐŽƚƌĂǌƉĂƌĂƚŽĚŽƐ͘

28.186

Famílias registadas no Projecto provenientes dos três
municípios que fazem parte do programa.

86.724

Visitas às famílias realizadas pelos Agentes Comunitários de
^ĂƷĚĞŽŶĚĞĚŝƐĐƵƟƌĂŵDĂůĄƌŝĂ͕s/,ͬ^/͕ƚƵďĞƌĐƵůŽƐĞ͕ĞƚĐ͘ĐŽŵ
os membros da família.

13.065

EĂƐĨĂŵşůŝĂƐƌĞŐŝƐƚĂĚĂƐ͕ŚĄϭϯ͘ϬϲϱĐƌŝĂŶĕĂƐĐŽŵŵĞŶŽƐĚĞĐŝŶĐŽ
anos de idade. Foi dada uma especial atenção a suas mães, com
informação acerca de nutrição, saúde, prevenção de doenças
comuns e tratamento de diarreia das crianças.

14.876

DƵůŚĞƌĞƐŐƌĄǀŝĚĂƐƉĂƌƟĐŝƉĂƌĂŵĞŵůŝĕƁĞƐĞƐƉĞĐŝĂŝƐ͕ƋƵĞŝŶĐůƵşĂŵ
mobilização para consultas pré-natais, saúde durante a gravidez,
a importância da alimentação com o leito materno e a saúde do
recém-nascido.

22.925

DƵŝƚĂƐƉĞƐƐŽĂƐĂĚĞƌŝƌĂŵăƐŵĞŶƐĂŐĞŶƐĐŚĂǀĞƐŽďƌĞs/,͕ĐŽŵŽ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽĚŽƚƌĂďĂůŚŽĚŽƐŐĞŶƚĞƐŽŵƵŶŝƚĄƌŝŽƐĚĞ^ĂƷĚĞ

16.141

ĂƐĂŝƐ ĨŽƌĂŵ ĂĐŽŶƐĞůŚĂĚŽƐ ƐŽďƌĞ ƉůĂŶĞĂŵĞŶƚŽ ĨĂŵŝůŝĂƌ͘ KƐ
Agentes Comunitários de Saúde explicam a importância do
planeamento familiar / espaçamento e diferentes métodos.

10.901

DƵůŚĞƌĞƐŐƌĄǀŝĚĂƐĨŽƌĂŵĞŶĐĂŵŝŶŚĂĚĂƐƉĂƌĂĐůşŶŝĐĂƐƉƌĠͲŶĂƚĂŝƐ͘
Há acesso a clínicas pré-natais em todas as áreas e, portanto,
Ġ ŵƵŝƚŽ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ŐĂƌĂŶƟƌ ƋƵĞ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ŵƵůŚĞƌĞƐ ĐŽŶŚĞĕĂŵ
ĞƐƐĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĕƁĞƐ Ğ ƚĞŶŚĂŵ͕ ŝŐƵĂůŵĞŶƚĞ͕ Ă ĐŽŶƐĐŝġŶĐŝĂ ĚĞ ƋƵĞ
devem ir às consultas pré-natais.

28.689

WĞƐƐŽĂƐĨŽƌĂŵŵŽďŝůŝǌĂĚĂƐĞĮǌĞƌĂŵƚĞƐƚĞƐĚĞs/,

774

Foram distribuídas redes mosquiteiras

579.494

&ŽƌĂŵĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽƐƉƌĞƐĞƌǀĂƟǀŽƐ
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TCE - Total Controlo da Epidemia
O projecto TCE tem como base o princípio que cada indivíduo tem que tomar
uma posição em relação à forma como vai controlar o VIH/SIDA e como viver
de acordo com o seu estado, de modo que a totalidade das comunidades
adquiram total controlo da epidemia do VIH

Pessoas informadas
acerca de VIH/SIDA

3943

WĞƐƐŽĂƐƋƵĞĮǌĞƌĂŵƚĞƐƚĞĚĞs/,ͬ^/ĞŵϮϬϭϭ

312.811

WƌĞƐĞƌǀĂƟǀŽƐĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽƐ

23.570

Visitas às famílias na luta contra VIH, Malária e TB

504.177

O TCE Benguela aplica a abordagem às três grandes doenças endémicas: VIH/SIDA, Malária e
d͘ĂĚĂŝŶĚŝǀşĚƵŽƚĞŵƋƵĞĞƐƚĂƌďĞŵŝŶĨŽƌŵĂĚŽ͕ĨĂǌĞƌĂĞƐĐŽůŚĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĂƌĂƐƵĂƐŝƚƵĂĕĆŽ
e de agir em conformidade, de modo a que a comunidade possa estar no controlo.
KWƌŽũĞĐƚŽĐŽŵďŝŶĂƵŵĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĚĞKĮĐŝĂůĚĞĂŵƉŽ͕ĐŽŵŽŶŽƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐƉƌŽũĞĐƚŽƐ
TCE, com uma componente de Escolas e Comunidade. Os professores nas escolas são treinados
ƉĂƌĂ ĚĂƌ ůŝĕƁĞƐ ƐŽďƌĞ ĂƐ ĚŽĞŶĕĂƐ ĞŶĚĠŵŝĐĂƐ ĂŽƐ ƐĞƵƐ ĂůƵŶŽƐ͘ EĂƐ ĞƐĐŽůĂƐ͕ ĞůĞƐ ĐŽŶƐƟƚƵĞŵ
ŽŵŝƚĠƐ ĚĞ ŽŶƚƌŽůŽ ĚĞ DĂůĄƌŝĂ Ğ s/, Ğ WĂƚƌƵůŚĂƐ ĚĞ DĂůĄƌŝĂ Ğ s/,͘ ƐƚĂƐ WĂƚƌƵůŚĂƐ͕ ĐĂĚĂ
ƵŵĂĐŽŵĐĞƌĐĂĚĞϮϬĞƐƚƵĚĂŶƚĞƐ͕ƌĞĂůŝǌĂŵƚƌĂďĂůŚŽũƵŶƚŽĚĂƐĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ͕ƉƌŽǀŝĚĞŶĐŝĂŶĚŽ
informação e apoio para mudança de comportamentos em relação às doenças endémicas.
TCE é, contudo, mais do que divulgação de informação correcta. Vai ao cerne da questão,
ĂũƵĚĂŶĚŽƚŽĚŽƐĞĐĂĚĂƵŵĞŵƉĂƌƟĐƵůĂƌĂĨĂǌĞƌŽƐĞƵƉƌſƉƌŝŽƉůĂŶŽƉĞƐƐŽĂůƉĂƌĂƌĞĚƵǌŝƌŽ
risco de infecção, centrado na mudança de comportamento. As pessoas são mobilizadas para
ĨĂǌĞƌĞŵƚĞƐƚĞƐĚĞs/,͕ƉƌĂƟĐĂƌĞŵĂĮĚĞůŝĚĂĚĞĂƵŵƷŶŝĐŽƉĂƌĐĞŝƌŽ͕ƵƐĂƌĞŵƉƌĞƐĞƌǀĂƟǀŽƐ͕Ğ
são encorajadas a informar outras pessoas acerca da epidemia da SIDA. Aprendem a evitar
as picadas de insectos, cobrindo-se à noite e dormindo sob rede mosquiteira. Eles aprendem
Ă ƌĞĐŽŶŚĞĐĞƌ ŽƐ ƐŝŶƚŽŵĂƐ Ğ Ă ƉƌŽĐƵƌĂƌ ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽ Ğ ƐĆŽ ĂƉŽŝĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ĐŽŶƟŶƵĂƌĞŵ ĐŽŵ
o tratamento prescrito. O programa TCE também dá assistência aos que depois do teste
ǀĞƌŝĮĐĂƌĂŵ ƐĞƌ s/, ƉŽƐŝƟǀŽ ƉĂƌĂ ĂĚŽƉƚĂƌĞŵ Ƶŵ ĞƐƟůŽ ĚĞ ǀŝĚĂ ƉŽƐŝƟǀĂ Ğ ƐĂƵĚĄǀĞů ĐŽŵ Ž
ŽďũĞĐƟǀŽ ĚĞ ǀŝǀĞƌ ŵĂŝƐ͘ K d ƚĞŵ ǀŽůƵŶƚĄƌŝŽƐ ĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐ ĐŽŵŽ ͞ƉĂŝǆŽŶĂĚŽƐ͕͟ ƋƵĞ ĚĆŽ
apoio à divulgação da informação e que ajudam a organizar formas de ajudar aqueles que
estão infectados ou afectados pelo VIH, Malária ou TB.

183

WĞƐƐŽĂƐĨŽƌŵĂĚĂƐĐŽŵŽĂĐƟǀŝƐƚĂƐͬƉĂŝǆŽŶĂĚŽƐ

296

WĂƚƌƵůŚĂƐĚĞƐĐŽůĂŶŽŽŶƚƌŽůŽĚĂDĂůĄƌŝĂ
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Educação sobre Nutrição
Em parceria com Joint Aid Management (JAM), a ADPP está a implementar o
Projecto: “Comida para a Educação: Formação de Professores, Educação sobre
Nutrição e Jardins Escola”.

345.737

Pessoas que até ao momento
ƌĞĐĞďĞƌĂŵŵĞŶƐĂŐĞŶƐĐŚĂǀĞ
sobre nutrição

Na província de Benguela, a ADPP está a
formar professores para darem educação
sobre nutrição em escolas primárias,
ĚŝǀƵůŐĂŶĚŽ ŵĞŶƐĂŐĞŶƐ ĐŚĂǀĞ ƐŽďƌĞ ŶƵƚƌŝĕĆŽ
na comunidade e treinando 160 escolas

para operarem jardins escola. Além disso,
os professores formandos da ADPP, em 10
províncias, foram treinados como educadores
de nutrição e estão a dar aulas nas escolas
primárias e comunidades rurais.

827

Professores de escola primária e directores de escola em
Benguela formados para darem aulas sobre nutrição

238.785

ƌŝĂŶĕĂƐĞŵϯϵϵĞƐĐŽůĂƐƉƌŝŵĄƌŝĂƐĚĞĞŶŐƵĞůĂƌĞĐĞďĞŶĚŽůŝĕƁĞƐ
de nutrição

35.000

Pais e membros da comunidade em Benguela que receberam
ƉĂŶŇĞƚŽƐĐŽŵŵĞŶƐĂŐĞŶƐĐŚĂǀĞƐŽďƌĞŶƵƚƌŝĕĆŽ

92

Educadores nutricionais em Benguela formados para gerir bons
jardins escolas

2.000

Pais e membros da comunidade em Benguela directamente
envolvidos em Clubes de jardins escolas

67.587

Crianças em 179 escolas primárias, em 11 províncias,
receberam educação sobre nutrição de professores
ĨŽƌŵĂŶĚŽƐĚĂWW͕ĞŵƉƌĄƟĐĂĚĞĞŶƐŝŶŽ

34

Projecto Comunitário da Malária
Crianças de escolas primárias em mais de 200 escolas, na província do Zaire,
estão organizadas em Patrulhas de Controlo da Malária, aprendendo sobre
prevenção da Malária e mobilizando a comunidade para agir.

Pessoas cobertas com informação e apoio
para mudança de comportamento

100.000

A ADPP formou uma rede de mais de 200
professores em mensagens chave do Projecto
– evitar picadas, dormir sob uma rede
mosquiteira, conhecer os sintomas, procurar
tratamento- e em serviço comunitário. Cada
Professor de Controlo de Malária organizou
um Comité de Controlo de Malária na sua
escola e Patrulhas de Controlo de Malária com
aproximadamente 20 crianças cada uma. Os
estudantes das patrulhas realizam actividades

extra curriculares dos seus livros de acções “A
Malária Não Me Vai Apanhar”. Eles trabalham
com as famílias da comunidade local para
promover o controlo da Malária. Deste
modo, a comunidade inteira é coberta por
informação, educação e comunicação sobre
prevenção e controlo da Malária e também
com medidas preventivas práticas, tais como
a distribuição e o acompanhamento sobre o
uso de redes mosquiteiras impregnadas.

231

Foram formados Professores em Controlo de Malária

203

ƐĐŽůĂƐ ƉƌŝŵĄƌŝĂƐ ƉĂƌƟĐŝƉĂƌĂŵ ŶŽ WƌŽũĞĐƚŽ Ğŵ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ϲ
municípios na província

165

&ŽƌĂŵĐŽŶƐƟƚƵşĚŽƐĞĞƐƚĆŽĂĐƟǀŽƐŽŵŝƚĠƐĚĞŽŶƚƌŽůŽĚĂ
Malária com pelo menos dois representantes dos estudantes
e dois representantes da comunidade.

600
12.000

WĂƚƌƵůŚĂƐĚĞŽŶƚƌŽůŽĚĂDĂůĄƌŝĂ
ůƵŶŽƐŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƐŶĂƐWĂƚƌƵůŚĂƐ
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AGRICULTURA
E
AMBIENTE
São necessários esforços consideráveis
para lidar com a pobreza que é uma
realidade para todas as muitas famílias
que vivem da Agricultura de subsistência.
Para o agricultor individual e sua família,
os problemas são básicos até ao extremo:
pobreza grave, fome, sub ou má nutrição,
ĚŽĞŶĕĂ͘ůĞƐƚġŵĨĂůƚĂĚĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ
sobre métodos modernos de agriculƚƵƌĂƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞůƋƵĞƉŽĚĞƌŝĂŵĞůŚŽƌĂƌ
enormemente o seu padrão de vida, e
sofrem da falta de insumos na forma de
sementes, ferramentas etc.
Através dos projectos de Clubes de
Agricultores, a ADPP está a treinar agricultores de subsistência em técnicas
ĂďŝĞŶƚĂŝƐƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞŝƐƉĂƌĂŵĞůŚŽƌĂƌĂ
ƉƌŽĚƵƟǀŝĚĂĚĞĞ͕ĂŽŵĞƐŵŽƚĞŵƉŽ͕Ă
treinar os membros dos Clubes de Agricultores a organizarem-se para comprar
os insumos e a vender no mercado. A
ADPP começou o seu primeiro Projecto
36

de Clube de Agricultores em Cabinda
e e a seguir o Clube de Agricultores na
província do Zaire. Aqui, um total de
4250 agricultores foram organizados em
Clubes, com os agricultores e também
ƐƵĂƐĨĂŵşůŝĂƐĂďĞŶĞĮĐŝĂƌĂŵĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ
ĚĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ͘WƌĞƐĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ŚĄƵŵ
Clube de Agricultores no Kunene e mais
projectos planeados para iniciarem em
2012.
Tanto a Agricultura como o Ambiente esƟǀĞƌĂŵĞŵĨŽĐŽĚƵƌĂŶƚĞŽĂŶŽŶĂƐƐĐŽlas de Professores do Futuro- e em muitas
escolas primárias próximas. As Escolas de
Formação de Professores aumentaram a
sua própria produção agrícola através da
ƉƌĄƟĐĂĚĂŚŽƌƟĐƵůƚƵƌĂĞƚĂŵďĠŵĞĨŽƌĂŵ
educando a comunidade sobre o aqueciŵĞŶƚŽŐůŽďĂůĞƐŽďƌĞĐŽŵŽďĞŶĞĮĐŝĂƌĞ
ao mesmo tempo proteger o Ambiente
local.

ͻ Clubes de Agricultores
ͻ As Escolas Verdes
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Clube de Agricultores
Os Clubes de Agricultores visam melhorar a segurança alimentar, reduzir a
pobreza e promover o desenvolvimento rural.
O Projecto Clube de Agricultores no Kunene
começou no dia 1de Janeiro de 2011. O
Projecto cobre 1.000 famílias de agricultores,
ƐĞŶĚŽ Ƶŵ ƉŽƵĐŽ ŵĂŝƐ ĚĞ ŵĞƚĂĚĞ ŵƵůŚĞƌĞƐ͕
organizados em 4 Clubes de Agricultores de
250 agricultores. Cada Clube tem o seu próprio
líder / instrutor de agricultura de Projecto.
Cada Clube está subdividido em grupos de 50
agricultores, que elegem um Comité de Clube
de Agricultores de 5 pessoas para os liderar.
Os Clubes de Agricultores do Kunene estão
localizados nos municípios de Ombadja e
<ƵĂŶŚĂŵĂ͕ Ğ Ğŵ Ϯ ůŽĐĂůŝĚĂĚĞƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
em cada município: Kapanda, Oupale,
Okafuca, Okapanda. Em 2011, os agricultores
estabeleceram os campos modelo onde
pretendem experimentar as novas técnicas
ŶĂƚĞŽƌŝĂĞŶĂƉƌĄƟĐĂ͘ŽŵĞĕĂƌĂŵƉŽƌƉůĂŶƚĂƌ
ĄƌǀŽƌĞƐƉĂƌĂŵĞůŚŽƌĂƌŽƐŽůŽĞƉĂƌƟĐŝƉĂƌĂŵ
ŶƵŵĂ ƐĠƌŝĞ ĚĞ ĂĐĕƁĞƐ͕ ŝŶĐůƵŝŶĚŽ Ă ĂďĞƌƚƵƌĂ
ĚĞ ĨŽƐƐĂƐ ƐĞĐĂƐ ƉĂƌĂ ůŝǆŽ͕ ĐĂŵƉĂŶŚĂƐ ĚĞ
sensibilização sobre Malária, VIH e SIDA,

construção de latrinas, construção de
ĞƐĐŽƌƌĞĚŽŝƌŽƐ ƉĂƌĂ ůŽƵĕĂ͕ ĐĂŵƉĂŶŚĂ ĚĞ
ƉƌŽĚƵĕĆŽŚŽƌơĐŽůĂĞĐŽŶƚƌŽůŽĚĞĚŽĞŶĕĂƐŶŽƐ
animais.
As compras e vendas comunitárias ajudaram
os agricultores a comprar insumos agrícolas
Ă ƉƌĞĕŽƐ ŵĂŝƐ ĐŽŵƉĞƟƟǀŽƐ͘ ůŐƵŶƐ ůƵďĞƐ
de Agricultores no Okapanda organizaramse e venderam cabritos e frangos num dos
mercados locais de Ondjiva. Esta foi a primeira
vez que qualquer um deles vendia animais no
mercado. Esta primeira experiência foi um
sucesso e um bom exemplo para todos.
dŽĚŽƐ ŽƐ ĂŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐ ĞƐƚĆŽ Ă ƉĂƌƟĐŝƉĂƌ ŶĂ
formação para aprenderem a ler e fazer
ŽƉĞƌĂĕƁĞƐĂƌŝƚŵĠƟĐĂƐ͕ƐĞŐƵŝŶĚŽŽWƌŽŐƌĂŵĂ
ĚĞ ŶƐŝŶŽ ĐĞůĞƌĂĚŽ͘ EŽƐ ĮŶĂŝƐ ĚĞ ϮϬϭϭ͕
ĂůŐƵŶƐĚŽƐĂŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐĞƐƚĂǀĂŵĂĮŶĂůŝǌĂƌŽ
primeiro módulo e alguns estavam a começar
ŽƐĞŐƵŶĚŽŵſĚƵůŽ͘ůŐƵŶƐũĄƟŶŚĂŵĂĚƋƵŝƌŝĚŽ
ĂůŐƵŵĂƐŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐďĄƐŝĐĂƐĚĞĂůĨĂďĞƟǌĂĕĆŽ͘

Os principais resultados esperados:
Resultado 1: Os agricultores aumentam os seus bens
ZĞƐƵůƚĂĚŽϮ͗KƐĂŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐƉƌŽǀŝĚĞŶĐŝĂŵăƐƐƵĂƐĨĂŵşůŝĂƐĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽƐƵĮĐŝĞŶƚĞĞŶƵƚƌŝƟǀĂ͘
ZĞƐƵůƚĂĚŽϯ͗KƐĂŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐĐƵŝĚĂŵĞŵĞůŚŽƌĂŵĂƐƵĂƚĞƌƌĂ͘
ZĞƐƵůƚĂĚŽϰ͗KƐĂŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐŵĞůŚŽƌĂŵĂƐĂƷĚĞĞďĞŵͲĞƐƚĂƌĚĂƐƐƵĂƐĨĂŵşůŝĂƐ
ZĞƐƵůƚĂĚŽϱ͗KƐĂŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐŵĞůŚŽƌĂŵŽƐĞƵĂĐĞƐƐŽĂĄŐƵĂƉĂƌĂŝƌƌŝŐĂĕĆŽ
Resultado 6: Cada agricultor organiza-se em conjunto com os seus pares agricultores
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A Estrutura do Clube de Agricultores
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o

As Escolas Verdes
As Escolas de Professores do Futuro estão a ajudar as escolas primárias locais a
aprender mais acerca do Ambiente- e como e porquê devem fazer a sua parte
para cuidar dele.

100

Escolas Primárias em 10 províncias
foram apresentadas à acção Escola
Verde pelos professores formandos
nas escolas de professores do futuro.

ŵϮϬϭϭ͕ĂWWĮŶĂůŝǌŽƵƵŵWƌŽũĞĐƚŽƉĂƌĂŵĞůŚŽƌĂƌŽŵďŝĞŶƚĞŶĂƐƐĐŽůĂƐĚĞWƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐ
do Futuro, e para promover a consciência ambiental nas escolas primárias locais. Alguns dos
resultados alcançados em 2011 incluem:

64

Foram instalados viveiros de árvores nas escolas primárias

91

Instalados Sistemas de Lixo

24

Foram realizadas caminhadas pela natureza onde os alunos
aprenderam acerca de animais, árvores, prevenção de
incêndios na mata, plantas medicinais, etc.

61
78

Escolas plantaram flores e árvores
Eventos Dia do Ambiente para os pais e a comunidade nas
escolas primárias

40
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Sul
nza
Kwa

>ƵĂŶĚĂ^Ƶů

ADPP por província

bo
am
Hu

e
ib
m
Na

Escolas de Professores do Futuro (EPF)

Ajuda às

Professores formandos num ano de
ƉƌĄƟĐĂĚĞĞŶƐŝŶŽ
ƐĐŽůĂƐWŽůŝǀĂůĞŶƚĞƐĞWƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ

Clube de Agricultores
ESPERANÇA
Projecto Comunitário de Malária

Escolas de Crianças e Jovens

Agentes Comunitários de Saúde

EPP
Projecto de Nutrição

Escolas Verdes

Projecto Comunitários

Angariação de Fundos

/ŶƐƟƚƵƚŽĚĂ>ŝŶŚĂĚĂ&ƌĞŶƚĞ

ůĨĂďĞƟǌĂĕĆŽ
Dinamizadores Rurais

A ADPP Angola gere, presentemente, 52 projectos em 39 municípios, em
ϭϰ ƉƌŽǀşŶĐŝĂƐ͕ ĨĂǌĞŶĚŽ Ă ĐŽďĞƌƚƵƌĂ ĚĞ ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ Ƶŵ ŵŝůŚĆŽ ĚĞ
pessoas.
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Huambo province

Huambo

Cacongo

>ŽŶŐŽŶũŽ
ŚŝŶũĞŶũĞ
Bailundo

Cabinda
Buco Zau
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Cabinda province

Benguela
Catumbela
Baia Farta
>ŽďŝƚŽ
Cubal
Ganda
Bocoio
ŚŽŶŐŽƌŽŝ
Balombo

Benguela province
TCE

ESPERANÇA

2009 Nutrition project

2010

2011 EPP Benguela
1997

Escolas Práticas e Teóricas

1994 Escolas de Crianças
1994

1993 Angariação de Fundos
1997 EPF Benguela

2000 HOPE Cabinda

1994 Ajuda à Criança Cabinda

2011 EPP Cabinda

1995 Escolas Práticas e Teóricas

1998 EPF Cabinda

1991 Angariação de Fundos

2009 Instituto da Linha da Frente

2011 Alfabetização

1991 Escolas de Crianças

1995 EPF Huambo

1991 Angariação de Fundos

Educação para Nutrição na província de Benguela

Kwanza Norte
province

>ƵĐĂůĂ
Golungo Alto

EPF Kwanza Sul

Alfabetização
2011

2009

EPP Bengo
2011

Angariação de Fundos

Escolas de Crianças
1986

1998

EPF Caxito
1996

2011 Alfabetização

2010 Projecto Comunitários

2009 EPF Kwanza Norte

hŵƉƌŽĨĞƐƐŽƌĨŽƌŵĂŶĚŽĚĂƐĐŽůĂĚĞWƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐĚŽ&ƵƚƵƌŽĚŽ<ǁĂŶǌĂ^ƵůŶĂƉƌĄƟĐĂĚĞĞŶƐŝŶŽ

Bengo province

Kwanza Sul
province

Dande

Sumbe
Porto Amboim
Quibala
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Namibe province

Namibe
Tômbwa

Bié province

Kuito
Andulo
Katabola
Kamakupa
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Cazenga
Belas
Viana
Icolo e Bengo

>ƵĂŶĚĂƉƌŽǀŝŶĐĞ

Community Project

2011 Projecto Comunitários

2011 EPP Luanda

1996 Escolas Práticas e Teóricas

1991 Escolas de Crianças

2000 EPF Luanda

1989 Angariação de Fundos

2011 Alfabetização

2008 Projecto Comunitários

2006 EPF Bié

1995 Angariação de Fundos

1993 Ajuda à Criança Tômbwa

1998 Angariação de Fundos

WƌŽũĞĐƚŽŽŵƵŶŝƚĄƌŝŽƉĂƌĂĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽZƵƌĂůĞŵ>ƵĂŶĚĂ
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Malange province
Kunene province

Cacuso
Caculama

<ƵĂŶŚĂŵĂ
Ombandja
Namakunde
Malária

2008 Projecto Comunitário de

2000 EPF Zaire

2011 Clube de Agricultores

2011 Alfabetização

2010 Community Health Agents

2008 EPF Kunene

2004 Angariação de Fundos

2011 Alfabetização

2007 EPF Malange

Um Agente Comunitário de Saúde em serviço no Kunene

Zaire province

Soyo
Tomboco
Kuimba
Nzeto
Mbanza Congo
Noqui

2011 Alfabetização

2010 Dinamizadores Rurais

2010 Projecto Comunitários

2007 EPF Uíge

Projecto Comunitário no Uíge

Uíge province

Negage

Uíge
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ADPP Noutras Províncias
Em 2011, a ADPP levou a cabo um programa de formação durante o serviço para 20 professores
ĚĂƐƉƌŽǀşŶĐŝĂƐĚĞ>ƵŶĚĂEŽƌƚĞĞ>ƵŶĚĂ^Ƶů͘
ŽŵĞĕĂƌĂŵ ŽƐ ƉƌĞƉĂƌĂƟǀŽƐ ŶŽ <ƵĂŶĚĂ <ƵďĂŶŐŽ ƉĂƌĂ ƵŵĂ ŶŽǀĂ ƐĐŽůĂ ĚĞ WƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐ ĚŽ
&ƵƚƵƌŽ Ğŵ DĞŶŽŶŐƵĞ͘ ŽŵĞĕĂƌĂŵ͕ ŝŐƵĂůŵĞŶƚĞ͕ ƉƌĞƉĂƌĂƟǀŽƐ ƉĂƌĂ WƌŽũĞĐƚŽƐ ŽŵƵŶŝƚĄƌŝŽƐ
ƉĂƌĂ ĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ZƵƌĂů Ğ WƌŽũĞĐƚŽƐ ĚĞ ůĨĂďĞƟǌĂĕĆŽ ƋƵĞ ǀĆŽ ŝŶŝĐŝĂƌ Ğŵ ϮϬϭϮ͕ ŶĂƐ
ƉƌŽǀşŶĐŝĂƐĚĞ>ƵŶĚĂEŽƌƚĞ͕>ƵŶĚĂ^Ƶů͕DŽǆŝĐŽĞ<ƵĂŶĚŽ<ƵďĂŶŐŽ͘

Professores do futuro nestas Províncias
ĞƐĚĞƋƵĞĐŽŵĞĕĂƌĂŵ͕ĂƐƐĐŽůĂƐĚĞWƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐĚŽ&ƵƚƵƌŽĂĚŵŝƟƌĂŵĞƐƚƵĚĂŶƚĞƐĚĂƐ
ƉƌŽǀşŶĐŝĂƐǀŝǌŝŶŚĂƐ͕ƋƵĞůĞǀĂƌĂŵĂĐĂďŽĂƐƵĂƉƌĄƟĐĂĚĞĞŶƐŝŶŽŶĂƐƵĂƉƌŽǀşŶĐŝĂĚĞŽƌŝŐĞŵ
e regressaram para aí ensinarem, após a formatura. Um total de 739 professores formados
ƉĞůĂWWĞƐƚĄĂƚƌĂďĂůŚĂƌĞŵĞƐĐŽůĂƐƉƌŝŵĄƌŝĂƐŶĂƐƉƌŽǀşŶĐŝĂƐƋƵĞŶĆŽƚġŵƵŵĂƐĐŽůĂĚĞ
Professores do Futuro:

Província

Nº de professores formados pela ADPP a
ƚƌĂďĂůŚĂƌĞŵĞƐĐŽůĂƐƉƌŝŵĄƌŝĂƐ

>ƵŶĚĂEŽƌƚĞ

157

>ƵŶĚĂ^Ƶů

24

Moxico

441

Kuando Kubango

72

Huila

40

Namibe

5
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Acerca da ADPP

Angola

ADPP Angola- Ajuda de Desenvolvimento de
Povo para Povo Angola- tem 52 projectos
de desenvolvimento operacionais em 14
províncias de Angola.
Desde1986, a ADPP construiu uma relação
ĂĐƟǀĂĐŽŵŽŐŽǀĞƌŶŽĂŶŐŽůĂŶŽŶĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐ
ĄƌĞĂƐ ĐŚĂǀĞ ĚĞ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ͗ ĚƵĐĂĕĆŽ͕
Saúde, Desenvolvimento Rural, Agricultura e
Ambiente.
 ŚŝƐƚſƌŝĂ ĚĂ WW Ġ ƌŝĐĂ Ğŵ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞ͕
ĞǀĞŶƚŽƐ͕ĞŵƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞĞƐƚĄĐŚĞŝĂĚĞĨŽƌƚĞƐ
laços e amizades que foram estabelecidos no
processo de criar desenvolvimento através do
país.
 ĨŽƌĕĂ ĚĂ WW͕ ŚŽũĞ͕ Ġ Ƶŵ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĂ
ƐƵĂ ŚŝƐƚſƌŝĂ͕ Ğ ĂƋƵŝůŽ ƋƵĞ ĨŽŝ ĂƉƌĞŶĚŝĚŽ
com os muitos parceiros e comunidades no
processo de criar desenvolvimento. Em todas
ĂƐ ƉƌŽǀşŶĐŝĂƐ Ğ  ŵĂŝŽƌŝĂ ĚŽƐ ŵƵŶŝĐşƉŝŽƐ͕ ŚĄ
ƉĞƐƐŽĂƐ ĚĞ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ĞƐƟǀĞƌĂŵ

em contacto com a ADPP Angola através
ĚĞ Ƶŵ ƟƉŽ ĚĞ ĨŽƌŵĂĕĆŽ ĨŽƌŵĂů ŽƵ ŽƵƚƌĂ
ʹ ĨŽƌŵĂĕĆŽ ǀŽĐĂĐŝŽŶĂů͕ ĨŽƌŵĂĕĆŽ ĚĞ
professores, formação de gestão, formação
ĂŐƌşĐŽůĂ͘ ĞŶƚĞŶĂƐ ĚĞ ŵŝůŚĂƌĞƐ ĚĞ ŽƵƚƌĂƐ
ƟǀĞƌĂŵ ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐ ĐŽŵ Ă WW ĂƚƌĂǀĠƐ
dos projectos, que realizaram dias abertos,
ůĞǀĂƌĂŵ Ă ĐĂďŽ ĐĂŵƉĂŶŚĂƐ ĐŽŵƵŶŝƚĄƌŝĂƐ͕
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂŵ ƉĞĕĂƐ ĚĞ ƚĞĂƚƌŽ ŽƵ ĐĂŶĕƁĞƐ
ou de qualquer outro modo divulgaram
ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ƐŽďƌĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ƚſƉŝĐŽƐͲ
VIH, Malária, água e saneamento, nutrição,
aquecimento global e muito mais.
 ŚŝƐƚſƌŝĂ ĚĂ WW Ġ ƌŝĐĂ Ğ͕ ăƐ ǀĞǌĞƐ͕ ƚĆŽ
ĚƌĂŵĄƟĐĂ ƋƵĂŶƚŽ Ă ŚŝƐƚſƌŝĂ ĚĞ ŶŐŽůĂ͘ ƐƚĂ
Ġ Ă ǀĞƌƐĆŽ ƌĞƐƵŵŝĚĂ ĚĞ ƵŵĂ ůŽŶŐĂ ŚŝƐƚſƌŝĂ
ʹĐŽŵŵƵŝƚŽŵĂŝƐƉĂƌĂǀŝƌ͕ƉŽŝƐƋƵĞĂWW
ĐŽŶƟŶƵĂĐŽŵŽƐĞƵĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽƉĂƌĂĐŽŵŽ
desenvolvimento em toda Angola.

 WW ŶŐŽůĂ Ġ ĐŽͲĨƵŶĚĂĚŽƌĂ Ğ ŵĞŵďƌŽ ĚĂ &ĞĚĞƌĂĕĆŽ ĚĞ ƐƐŽĐŝĂĕƁĞƐ ůŝŐĂĚĂ ĂŽ
Movimento Internacional Humana People to People, que tem membros em 43 países do
mundo
50

A ADPP é uma ONG (Organização nãogovernamental) angolana registrada

Declaração de missão
da ADPP Angola

oficialmente no Ministério da Justiça em 1992

Cada um dos projectos da ADPP contribui para o cumprimento
dos três objectivos gerais na sua declaração de missão:
t Promover solidariedade entre as pessoas
t Promover o desenvolvimento económico e social de Angola implementando projectos de desenvolvimento nas
áreas de educação, formação, bem-estar social, saúde,
cultura, Ambiente, produção, Agricultura, comércio e
outras áreas compatíveis com os objectivos
t Promover uma vida melhor para a franja da população
mais desprivilegiada e carenciada.
51

ADPP

e Género

Para fazer do desenvolvimento um sucesso,
ĐĂĚĂ ƉĞƐƐŽĂ ĚĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞ͕ ƚĂŶƚŽ ŚŽŵĞŵ
ƋƵĂŶƚŽŵƵůŚĞƌ͕ĚĞǀĞƐĞƌŝŶĐůƵşĚĂ͖ƚĞŵĚĞƚĞƌ
ƉĂƌƚĞĂĐƟǀĂŶĂĐƌŝĂĕĆŽĚĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽŶĂ
sua vida e comunidade.
KĞŵƉŽĚĞƌĂŵĞŶƚŽĚĂƐŵƵůŚĞƌĞƐĞĂŝŐƵĂůĚĂĚĞ
do género são partes integrantes de todos
os projectos ADPP. O crescente número de
ŵƵůŚĞƌĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ĨŽƌŵĂƌĂŵ ŽƵ ƋƵĞ ĞƐƚĆŽ Ă
estudar nas Escolas de Professores do Futuro,
ĂƐƐŝŵ ĐŽŵŽ ŽƐ ƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐ ŚŽŵĞŶƐ ĐŽŵ Ƶŵ
ŵĂŝŽƌĞŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚĂƐƋƵĞƐƚƁĞƐĚŽŐĠŶĞƌŽ͕
ƚġŵƵŵŝŵƉĂĐƚŽƉŽƐŝƟǀŽŶĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞĐŽŵŽ
um todo e especialmente nas áreas rurais.
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Ɛ ĐĂŵƉĂŶŚĂƐ ĚĞ ĂůĨĂďĞƟǌĂĕĆŽ ĂũƵĚĂŵ
Ă ŐĂƌĂŶƟƌ ƋƵĞ ĂƐ ŵƵůŚĞƌĞƐ Ğŵ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ
ƚĞŶŚĂŵ ĂĐĞƐƐŽ Ă ĞĚƵĐĂĕĆŽ Ğ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ
básicos. A abordagem casa a casa da questão
da Malária, VIH e TB inclui educação pessoal
para mães e raparigas das famílias. Os
ŐĞŶƚĞƐ ŽŵƵŶŝƚĄƌŝŽƐ ĚĞ  ^ĂƷĚĞ ƚƌĂďĂůŚĂŵ
ĐŽŵŵƵŝƚĂƐŵƵůŚĞƌĞƐƋƵĞƚġŵĂĐĞƐƐŽůŝŵŝƚĂĚŽ
a serviços básicos de saúde. O foco na saúde e
planeamento / espaçamento familiar pode ser
ƵŵĐĂŵŝŶŚŽŶĂƉƌŽŵŽĕĆŽĚŽĞŵƉŽĚĞƌĂŵĞŶƚŽ
ĞĐŽŶſŵŝĐŽ Ğ ƐŽĐŝĂů ĚĂƐ ŵƵůŚĞƌĞƐ͘  WW
também tem uma série de cursos de formação
ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĞƉƌŽũĞĐƚŽƐĚĞĞŵƉƌĞĞŶĚĞĚŽƌŝƐŵŽ
ƉĂƌĂŵƵůŚĞƌĞƐ͘
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Desenvolvimento
de Recursos
Humanos
A ADPP tem já uma tradição de manter pessoal
ĞŶŐĂũĂĚŽ Ğ ĂƉĂŝǆŽŶĂĚŽ ƉĞůŽ ƚƌĂďĂůŚŽ͕ ƋƵĞ
consegue resultados no terreno. Em parte, isto
é devido ao compromisso a longo prazo que
ĂWWƚĞŵĐŽŵŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽŚƵŵĂŶŽ͕
ajudando cada indivíduo a desenvolver a
sua capacidade para criar desenvolvimento.
É importante destacar que o pessoal
WW ĂƉƌĞŶĚĞ Ă ƚƌĂďĂůŚĂƌ Ğŵ ĐŽŶũƵŶƚŽ͕ ŶĂ
perseguição de uma causa comum - resolver
problemas comuns, celebrar o sucesso em
ĐŽŶũƵŶƚŽ Ğ ĞŶĨƌĞŶƚĂƌ ŶŽǀŽƐ ĚĞƐĂĮŽƐ Ğŵ
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conjunto. Alguma da capacitação e formação
oferecida inclui:
Centro de Cursos e Conferências ADPP
ŶŽ ZĂŵŝƌŽ͕ >ƵĂŶĚĂ͗ Ž ĞŶƚƌŽ ƌĞĂůŝǌĂ
cursos de iniciação e de reciclagem para o
pessoal da ADPP, cursos de capacitação e
organiza fóruns de troca de experiências
ƉĂƌĂ WƌŽũĞĐƚŽƐ ĚĞ ƟƉŽƐ ŝĚġŶƟĐŽƐ͕ ƉĂƌĂ
ƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐ͖ƉĂƌĂƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞƐĐŽŵƵŶŝƚĄƌŝŽƐ
ĚĂƐĂƷĚĞ͖ƉĂƌĂƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞƐĚĞƉƌŽũĞĐƚŽƐĚĞ
desenvolvimento rural.

/ŶƐƟƚƵƚŽ ĚĂ >ŝŶŚĂ ĚĂ &ƌĞŶƚĞ ŝŵďĂďǁĞ͗ ŽƐ
que se formaram com sucesso nos cursos
ĚĞ'ĞƐƚĆŽĄƐŝĐĂĚĞWƌŽũĞĐƚŽŶŽ/ŶƐƟƚƵƚŽĚĂ
>ŝŶŚĂĚĂ&ƌĞŶƚĞĚŽ,ƵĂŵďŽƉŽĚĞŵƟƌĂƌƵŵ
curso de seis meses de Gestão Avançada de
WƌŽũĞĐƚŽ ŶŽ /ŶƐƟƚƵƚŽ ĚĂ >ŝŶŚĂ ĚĂ &ƌĞŶƚĞ ŶŽ
ŝŵďĂďǁĞ͕ŽƋƵĂůĨŽƌŵĂ>şĚĞƌĞƐĚĞWƌŽũĞĐƚŽ
ĞƉĞƐƐŽĂůĐŚĂǀĞĚŽƐƉƌŽũĞĐƚŽƐŽƉĞƌĂĚŽƐƉĞůŽƐ
membros do Movimento Humana People
ƚŽWĞŽƉůĞ͘K/ŶƐƟƚƵƚŽĚĂ>ŝŶŚĂĚĂ&ƌĞŶƚĞĚŽ
Zimbabwe, que abriu em 1991, dá a pessoas
de muitos países a oportunidade de construir
Ƶŵ ŵŽǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ƉĞƐƐŽĂƐ ƋƵĞ ƚƌĂďĂůŚĂŵ
juntas, nos seus próprios países, mas com
Ž ŽďũĞĐƟǀŽ ĐŽŵƵŵ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ Ă ƉĂǌ Ğ Ž
desenvolvimento.
Programa de Formação para Treinador
ĚĞ WĞƐƐŽĂƐ ƉĂƌĂ >şĚĞƌĞƐ ĚĞ WƌŽũĞĐƚŽ ĚĂ
Humana People. O programa de dois anos
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tem lugar na universidade KwaZulu Natal
Experimental College em Durban, na África
ĚŽ^Ƶů͘KƉƌŽŐƌĂŵĂĐĂƉĂĐŝƚĂŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ
ĂƚŽƌŶĂƌĞŵͲƐĞůşĚĞƌĞƐĚĞWƌŽũĞĐƚŽĞĂĐƟǀŝƐƚĂƐ
ƉŽůşƟĐŽƐ͘ ŵ ϮϬϭϭ͕ ƉĂƌƟĐŝƉĂƌĂŵ ŶŽ ĐƵƌƐŽ ϴ
líderes de Projecto ADPP.
Kthͬ/^d ;KŶĞ tŽƌůĚ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇͲ /ŶƐƟƚƵƚŽ
Superior de Educação e Tecnologia) em
Moçambique,
educa
formadores
de
professores para as Escolas de Professores
do Futuro em Angola, Moçambique e Malawi.
KƐĞƐƚƵĚĂŶƚĞƐĮĐĂŵĐŽŵƵŵĂĨŽƌŵĂĕĆŽƋƵĞ
ůŚĞƐĚĄƵŵĂ>ŝĐĞŶĐŝĂƚƵƌĂĞŵĚƵĐĂĕĆŽ͕ĞƵŵĂ
sólida formação para educar professores de
escola primária em áreas rurais. Em 2011,
ϭϵ ĂŶŐŽůĂŶŽƐ  ;ϱ ŵƵůŚĞƌĞƐͿ ĨŽƌŵĂƌĂŵͲƐĞ ŶĂ
OWU, voltando depois para assumir suas
ƉŽƐŝĕƁĞƐŶĂƐƐĐŽůĂƐĚĞWƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐĚŽ&ƵƚƵƌŽ
em Angola.

A ADPP angaria fundos para projectos de
desenvolvimento, assim como para aumentar o acesso a
roupas usadas de boa qualidade nas áreas rurais.

ADPP e Angariação
de Fundos
A Angariação de Fundos em Angola
ĐŽŵĞĕŽƵŚĄϮϮĂŶŽƐĞĞŵϮϬϭϭĞƐƚĂǀĂ
instalada em 10 províncias, com
Ƶŵ ĐĞŶƚƌŽ ĚĞ ƐĞůĞĐĕĆŽ Ğŵ >ƵĂŶĚĂ͘
O Projecto envolve a importação
e promoção de vendas de roupas
e calçado em segunda mão de boa
qualidade, através de Agentes locais.
ŝĚĞŝĂĚŽWƌŽũĞĐƚŽƚĞŵĚƵƉůŽŽďũĞĐƟǀŽ͗
ͻ Fornecer roupas de qualidade e
a preço acessível ao mercado anŐŽůĂŶŽ Ğ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚŝƐƚŽ ŵĞůŚŽƌĂƌ
ŽƐƉĂĚƌƁĞƐĚĞǀŝĚĂ
ͻ Angariar fundos para os projectos de desenvolvimento da ADPP
Angola, transformando roupas
em segunda mão em fundos.
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 ĂŶŐĂƌŝĂĕĆŽ ĚĞ ĨƵŶĚŽƐ ĞƐƟŵƵůĂ Ă
economia em áreas rurais criando
empregos tanto directa como
indirectamente: pessoal, transportes,
ĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƌĞƐ͕ǀĞŶĚĞĚŽƌĞƐ͕ĞƚĐ͘
Para além das roupas, a Angariação de
Fundos aumentou, em 2011, os seus
ĞƐĨŽƌĕŽƐ ƉĂƌĂ ƌĞĂůŝǌĂƌ ĐĂŵƉĂŶŚĂƐ ĚĞ
desenvolvimento comunitário. Com
uma forte liderança e projectos em
muitas províncias, a Angariação de
&ƵŶĚŽƐ Ġ ŝŶƐƚĂůĂĚĂ͕ ŝĚĞĂůŝƐƟĐĂŵĞŶƚĞ͕
ƉĂƌĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌ ĐŽŵ ŐƌƵƉŽƐ ĚŝİĐĞŝƐ
ĚĞ ĂƟŶŐŝƌ Ğŵ ĄƌĞĂƐ ǀƵůŶĞƌĄǀĞŝƐ͘ WŽƌ
exemplo, fazer passar a informação
sobre VIH, pode ter um grande efeito.

Receitas da
ADPP em
2011
Outras Receitas

&Ƶ
Ŷ
AD ĚŽĚ
Ğ
Pe PP
op Hu ŽŶƚ
le
ƌĂ
ma
na ƉĂƌ
Ɵ
Pe
op ĚĂͬ
le
to

Receitas da ADPP em 2011

4,9%

ŵ
Go ďĂ
ve ŝǆĂĚ
rn
am ĂƐĞ
en Kƌ
ta ŐĂ
is
Ŷŝǌ
Ăĕ
ƁĞ
Ɛ

9,0%
27,1%
8,5%

Parcerias das Empresas e
KƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐWƌŝǀĂĚĂƐ

ŽƐ
ƌĐĞŝƌ
Ă
Ɖ

ĞƵƐ
>ĞƐ
K
'
E
Ɛ
^KE
ĕƁĞ )
Ă
E
D
ĚĂƐ PNU

Ɛ
Ğ
e
Ɓ
EF
Ăĕ
Ŷŝǌ UNIC
Ă
Ő
Kƌ das (
i
Un

to
ople mbros
e
P
me
ana
Hum le e seus
Peop

2,4%
4,0%
42,6%

%
1,4

Go
Go ver
ve no
rn e
os os
Pr se
ov us
inc
iai
s

57

Uíge

4,4%
3,0%

5,0%

3,7%

l
Kwanza Su 2,3%

Zaire

ge
lan
Ma

Ku
ne
ne

Outr
as P
rovín
cias

Despesas da ADPP em 2011, por Província

o
ng
e
B

8,4%
13,4%
Bié

Benguela

12,4%
4,3%
8,9%
14,0%

9,2%
11,0%

>ƵĂŶĚĂ

Hu
am
bo

a
ind
Cab
%
0,1
e
b
mi
Na

Kw
an
za

No
rte

Crianças felizes da província do Zaire
58

Despesas da ADPP em 2011, por sector
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Humana People to
People
A Humana People to People é uma rede de
ŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐ ĚĞ ĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ ŶĆŽ ůƵĐƌĂƟǀĂƐ
na Europa, América do Norte, África, Ásia e
ŵĠƌŝĐĂ>ĂƟŶĂ͕ƚŽĚĂƐƚƌĂďĂůŚĂŶĚŽŶŽĐĂŵƉŽ
da solidariedade cooperação e desenvolvimento internacional.
Ɛ ŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐ ŵĞŵďƌŽƐ ĚĂ ,ƵŵĂŶĂ WĞŽƉůĞƚŽWĞŽƉůĞƚƌĂďĂůŚĂŵŶĂůŝŶŚĂĚĂĨƌĞŶƚĞĚŽ
desenvolvimento comunitário, ombro a ombro com os pobres, na luta para a mudança.
Ž ƐĞƌĞŵ ƵŵĂ ƉĂƌƚĞ ĂĐƟǀĂ ĚĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ
Đŝǀŝů Ğŵ ŵƵŝƚŽƐ ƉĂşƐĞƐ͕ ĂƐ ŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐ ĚĂ
,ƵŵĂŶĂ WĞŽƉůĞ ƚŽ WĞŽƉůĞ ŐĂŶŚĂƌĂŵ ƵŵĂ
ƐſůŝĚĂ ƌĞƉƵƚĂĕĆŽ ĚĞ ƐĞƌŝĞĚĂĚĞ ŶŽ ƚƌĂďĂůŚŽ
de desenvolvimento e conseguiram grande
experiência na implementação de programas
ĚĞ ŵƵŝƚŽƐ ƟƉŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͕ Ğŵ ĨĂǌĞƌĞŵ ĂƐ
ĐŽŝƐĂƐĂĐŽŶƚĞĐĞƌĞŵŵĞƐŵŽƐŽďĚŝİĐĞŝƐĐŽŶ- ƟŶƵĂĕĆŽŶĂƚƵƌĂůĚĂůƵƚĂĐŽŶƚƌĂŽĐŽůŽŶŝĂůŝƐŵŽ
ĚŝĕƁĞƐĞĞŵĨĂǌĞƌĞŵŽƋƵĞĠŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƉĂƌĂ ĞŽĂƉĂƌƚŚĞŝĚ͘
ĂƟŶŐŝƌŽƐŽďũĞĐƟǀŽƐ͘
Ɛ ŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐ ,ƵŵĂŶĂ WĞŽƉůĞ ƚŽ WĞŽƉůĞ
A Humana People to People nasceu do desejo ƚġŵĞƐƚĂĚŽĂĐƟǀĂƐƉŽƌŵĂŝƐĚĞϯϮĂŶŽƐĐŽŵ
ĚĞůƵƚĂƌĐŽŶƚƌĂŽĐŽůŽŶŝĂůŝƐŵŽĞŽĂƉĂƌƚŚĞŝĚ projectos de desenvolvimento a longo prazo,
ŶŽƐĮŶĂŝƐĚŽƐĂŶŽƐĚĞϭϵϳϬ͘YƵĂŶĚŽŽƐƷůƟ- nos campos da Educação, Agricultura, VIH,
mos países da África Austral alcançaram a sua ĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ŽŵƵŶŝƚĄƌŝŽ͕ YƵĞƐƚƁĞƐ
independência e, mais tarde, quando o apart- Ambientais e Desenvolvimento Económico.
ŚĞŝĚĨŽŝĂďŽůŝĚŽ͕Ă,ƵŵĂŶĂWĞŽƉůĞƚŽWĞŽƉůĞ
ĐŽŶƟŶƵŽƵĂĐŽŶƚƌŝďƵŝƌƉĂƌĂĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞ KƐ ĞƐĨŽƌĕŽƐ ĐŽŵďŝŶĂĚŽƐ ĚĂƐ ŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐ
ŶŽǀĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĞƵŵĂǀŝĚĂŵĞůŚŽƌƉĂƌĂŽƐ da Humana People to People na Europa,
ŵĠƌŝĐĂĚŽEŽƌƚĞ͕ĨƌŝĐĂ͕ƐŝĂĞŵĠƌŝĐĂ>ĂƟpovos.
na resultaram em mais de 360 projectos de
ŽŵŽĮŵĚŽĂƉĂƌƚŚĞŝĚ͕ƚŽƌŶŽƵͲƐĞĐůĂƌŽƋƵĞ desenvolvimento implementados em 2011,
a luta para o desenvolvimento em conjunto ĐŽďƌŝŶĚŽϭϮŵŝůŚƁĞƐĚĞƉĞƐƐŽĂƐĞĞŵƉƌĞŐĂŶcom os pobres através do mundo, era a con- do 9000.
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ƐƐŽĐŝĂĕƁĞƐDĞŵďƌŽƐ
ͻ Ajuda de Desenvolvimento de Povo
para Povo - Angola
ͻ HUMANA People to People (Austria)
ͻ Humana People to People Belize
ͻ Humana People to People Botswana
ͻ Humana Povo para Povo Brasil
ͻ Humana Bulgaria
ͻ Planet Aid Canada, Inc.
ͻ ,ƵŵĂŶĂWĞŽƉůĞƚŽWĞŽƉůĞŚŝŶĂ
ͻ hͲůĂŶĚƐŚũčůƉĨƌĂ&ŽůŬƟů&ŽůŬͲ,ƵŵĂŶĂ
People to People (Denmark)
ͻ HPP-Congo
ͻ Humana Pueblo para Pueblo - Ecuador
ͻ mŚĞŶĚƵƐ,ƵŵĂŶĂƐƚŽŶŝĂ
ͻ >ĂŶĚƐĨƂƌĞŶŝŶŐĞŶhͲůĂŶĚƐŚũćůƉĨƌĊŶ&ŽůŬ
Ɵůů&ŽůŬŝ&ŝŶůĂŶĚƌ͘Ĩ͘
ͻ Humana People to People France
ͻ ,hDE WĞŽƉůĞ ƚŽ WĞŽƉůĞ ĞƵƚƐĐŚland e.V. (Germany)
ͻ ADPP Guinéa Bissau
ͻ ^ƟĐŚƟŶŐ,hDE;,ŽůůĂŶĚͿ
ͻ Humana People to People India
ͻ HUMANA People to People Italia
K͘E͘>͘h͘^͘;/ƚĂůǇͿ
ͻ ,hDE WĞŽƉůĞ ƚŽ WĞŽƉůĞ ĂůƟĐ
;>ŝƚŚƵĂŶŝĂͿ
ͻ DAPP Malawi
ͻ Associação Moçambicana para a Ajuda
de Desenvolvimento de Povo para Povo
(Mozambique)
ͻ DAPP in Namibia

61

ͻ hͲůĂŶĚƐŚũĞůƉĨƌĂ&ŽůŬƟů&ŽůŬEŽƌŐĞ;EŽƌway)
ͻ Humana People to People Polska Sp. z
o.o. (Poland)
ͻ Associação Humana (Portugal)
ͻ Humana People to People Slovakia s.r.o.
ͻ ,ƵŵĂŶĂWĞŽƉůĞƚŽWĞŽƉůĞ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ
ͻ HUMANA Spain
ͻ Fundación Pueblo para Pueblo (Spain)
ͻ ŝƐƚĊŶĚƐĨƂƌĞŶŝŶŐĞŶ ,hDE ^ǀĞƌŝŐĞ
(Sweden)
ͻ WůĂŶĞƚŝĚh<>ƚĚ͘
ͻ Planet Aid, Inc. USA
ͻ DAPP in Zambia
ͻ DAPP Zimbabwe

PARCEIROS EM
DESENVOLVIMENTO
Ministério da Educação
Ministério da Agricultura / Secretária de
Estado de Desenvolvimento Rural
Governos Provinciais
JAM/Departamento de Agricultura dos
Estados Unidos
MFA Finland/UFF Finlandia
Embaixada da Coreana do Sul /KOICA
h^/ʹĂƐŝĐĚƵĐĂƟŽŶ
UE Angola
Fundação ExxonMobil
/ŶŝĐŝĂƟǀĂĚŽWƌĞƐŝĚĞŶƚĞƉĂƌĂDĂůĄƌŝĂͬ
USAID
UFF Noruega
,ƵŵĂŶĂE>
UNICEF
Humana Estonia
Sonangol Bloco 17/Total
ŵďĂŝǆĂĚĂĚŽ:ĂƉĆŽĞŵ>ƵĂŶĚĂ
Tulane University /CDC
Planet Aid USA
Pluspetrol
USAID DGP - Women´s Empowerment

Statoil
ŵďĂŝǆĂĚĂĚĞ&ƌĂŶĕĂĞŵ>ƵĂŶĚĂ
Sonangol / Somoil
Edulink Project / OWU-ISET
ESCOM
,ƵŵĂŶĂĂůƟĐƐ
Winrock
,ƵŵĂŶĂƐƉĂŶŚĂ
Angoalissar
Humana Austria
Algoa
Fundo Global
WŽƌƚŽĚĞ>ƵĂŶĚĂ
Humana Itália
Nalco
OIM
Jembas
tĞĂƚŚĞƌĨŽƌĚ
'ŽůĚŚĞƌ
NCR
ĂŬĞƌ,ƵŐŚĞƐ
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hŵĂŵƵůŚĞƌĚĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŽ<ǁĂŶǌĂ
EŽƌƚĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶĚŽŶĂĚƵĐĂĕĆŽĚĞ
Adultos
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Contacto
Rua João de Barros nº 28 RC
Telephone: +244 912 31 08 60
email: adppsede@netangola.com
w w w.adpp -angola.org
2

