
Programa de Assistência a Projectos Comunitários de Segurança Humana 
 
Realizou-se no dia 26 de Março de 2013, uma cerimónia de assinatura de dois projectos 

comunitários, financiados pelo Governo Japonês, na residência oficial do Embaixador do 

Japão. A partir de Abril, os dois projectos estão a implementar suas actividades. 

A cerimónia foi publicada no programa da TPA. 

 

“Projecto de Construção da Escola Primária no Kicolo, Cacuaco, Luanda” 
Implementador: Organização de Ajuda ao Desenvolvimento Comunitário (OADEC) 
Valor da doação: US$106.123 
 

Pela implementação deste projecto, mais de 340 crianças do bairro Augusto Ngangula 

estudarão nessa escola. 

Os objectivos do projecto de construção da escola primária, são:  

1. Construção de 3 salas de aula, salas de director e administração, casa de banho;  

2. Fornecimento de equipamentos para a escola;  

3. Criação de um ambiente de ensino favorável aos estudos das nossas crianças. 

Aproveito o ensejo para agradecer o apoio da Direcção de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Luanda, contribuindo na indicação de professores para a nova escola, que por sua vez 

se dedicarão na formação de novos cidadãos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O Embaixador do Japão Sr. Myoi e o Director 

Executivo da OADC Sr. Domingos 



“Projecto de Construção do Centro Comunitário de Educação para Saúde no 
Camama, Belas e Luanda” 
Implementador: Associação Cristã de Jovens de Angola (ACJ) 
Valor da doação: US$107.540 
 

Pela implementação do Projecto de construção do centro comunitário de educação para 

saúde no Bairro Nova Esperança, no Camama, com o financiamento da APC do Governo 

japonês será realizado: 

1. Construção das salas de: formação, vacinação , consulta médica  materna e infantil e 

sala de pesagem; 

2. Promover actividades educativas para a saúde e condições de higiene e saneamento 

ambiental ao nível comunitário; 

3. Reduzir os principais determinantes ambientais de doença, mais frequentes; 

4. Fornecer os serviços de vacinação, protecção materna e infantil, medição de peso, 

tensão arterial e glicemia. 

Devemos acrescentar que, a Direcção Provincial de Saúde de Luanda fornecerá 

especialistas de saúde e equipamentos para o novo centro.  

 

 
O Embaixador do Japão Sr. Myoi e o Director 

Executivo da ACJ Sr. Kiala 

 


