
2013 Programa de Assistência a Projectos Comunitários de Segurança Humana  
 
“Projecto de Construção da Escola Primária na comuna do Chidumbo, Balombo, 
na província de Benguela” 
Implementador: Associação para o Apoio ao Desenvolvimento Comunitário (AADC) 
Valor da doação: US$114.454 

 
Realizou-se no dia 26 de Setembro de 2013, uma 

cerimónia de assinatura de doação para apoiar ao 

projecto de construção da escola primária na 

comuna do Chidumbo, Balombo na província de 

Benguela, financiado pelo Governo Japonês, na 

residência oficial do Embaixador do Japão. Na 

cerimónia, além dos membros da AADC, 

representantes 

 do Ministério das Relações Exteriores, da 

Administração municipal do Balombo na província 

de Benguela, e outras ONGs angolas que têm 

experiência de implementar os projectos apoiados 

pelo Governo Japonês, através do programa de APC. 

 

“Projecto de Apoio à Agricultura de Irrigação na Ganda, Província de Benguela” 
Implementador: Saúde, Educação, Reabilitação da Vida e Infra-Estruturas Rural 

(SERVIR) 
Valor da doação: US$109.700 
 
Realizou-se no dia 25 de Outubro de 2013, uma cerimónia de assinatura de doação para 

apoiar ao projecto de agricultura de irrigação na povoação da Santa-Ana, comuna de 

Casseque, município da Ganda, província de Benguela, financiado pelo Governo Japonês, 

na residência do Embaixador do Japão. Pela implementação deste projecto, aproveitando 

as potencialidades das riquezas naturais do rio Cubal e seus afluentes, 200 famílias em 

situação vulnerável serão apoiadas com equipamentos agrícolas e irrigação, fornecimento 

de sementes e, também, formação e capacitação em técnica agrícola e gestão de 

pequenos negócios, a fim de melhorar os meios de produção agrícola não afectados pelo 

tempo, redução dos níveis de desemprego e de pobreza e do êxodo rural. 

 
O Embaixador do Japão Sr. Ryozo Myoi e 

o Representante da AADC Sr. Eurico 

Numa 



 

 
“Projecto de Requalificação e Ampliação da Escola Primária em Viana, Província 
de Luanda” 
Implementador: Agência Piaget para o Desenvolvimento (APDES) 
Valor da doação: US$101.395 
 
Realizou-se no dia 9 de Dezembro de 2013, uma cerimónia de assinaturas de doação 
para apoiar ao projecto de requalificação e ampliação da escola primária da 
Capalanka em Viana. Por meio do financiamento, serão reformadas as salas de aulas 
existentes, construídas 4 salas de aulas e casas de banho canalizadas. Pela 
implementação deste projecto, cerca de 500 crianças poderão estudar nessa escola, 
garantindo as condições de higiene e segurança, e também proporcionando aos 
professores melhor ambiente de trabalho. Além disso, o projecto dinamiza a 
cooperação entre a escola e a própria comunidade do bairro de Capalanca como um 
pólo educativo e cultural.     

  

A Representante da APDES Sra. Alina Santos e o 

Embaixador do Japão Sr. Myoi 

A Escola Primária Nº5052 actual 

  

O Embaixador do Japão Sr. Myoi e o Director 

Geral da SERVIR Dr. Cornéilo Chingi 

A povoação da Santa-Ana 

 



 “Projecto de Construção do Centro Comunitário no Negage, Província do Uíge” 
Implementador: Liga dos Veteranos da Guerra de Libertação de Angola (LIVEGA) 
Valor da doação: US$106.005 
 
Realizou-se no dia 9 de Dezembro de 2013, uma cerimónia de assinaturas de doação 
para o projecto na Comuna de Quisseque, Município do Negage. Pela implemantação, 
serão construídas 2 salas de aulas e respectivo apetrechamento com forno eléctrico, 
que ajudará na formação profissional de padeiros comunitários. Além de formar cerca 
de 200 jovens por ano em panificação com noções básica de higiene alimentar e criar 
cooperativas nas aldeias, o projecto visa promover actividade sustentável e 
desenvolvimento rural. 
 

  
O Tenente General Quina, Presidente da LIVEGA 

Sr. Quina e o Embaixador Sr. Myoi 
Uma das aldeias em Quisseque 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: O coquetel da cerimónia para brindar ao sucesso dos projectos 

 
A Equipa da APDES, o Embaixador do Japão Sr. Myoi, e a Equipa da 

LIVEGA 



“Projecto de Construção do Banco de Urgência do Hospital da Missão Católica 
do Chiulo, Província do Cunene” 
Implementador: Hospital da Missão Católica do Chiulo 
Valor da doação: US$115.768 
 

Realizou-se no dia 18 de Fevereiro de 2014, a 

cerimónia de assinatura de doação para apoiar 

o projecto de construção do banco de urgência 

do Hospital da Missão Católica do Chiulo, 

contratado entre a Embaixada do Japão e o 

próprio hospital, na residência do Embaixador 

do Japão. O hospital está localizado ocaliza na 

povoação do Chiulo, comuna de Mukope, 

município de Ombadja, província do Cunene. 

Foi fundado em 1953 pelos Missionários 

Católicos, sendo o único hospital com uma sala 

a de cirurgia no momento, na região sul de 

Angola, este hospital manteve o atendimento aos necessitados, durante toda a guerra civil 

e tem continuado até a presente data a prestar serviços médicos. O Hospital atendeu cerca 

de 30 mil pessoas, em consulta externa, no ano de 2012. Mas por falta de espaço suficiente, 

os casos de urgência também são atendidos na área de consultas externas. O número de 

pacientes destes casos representa 20% de consulta externa do hospital. Deste modo, pela 

implementação do projecto serão construídos; um banco de urgência com uma sala de 

consulta, três salas de observação com instalações sanitárias apropriadas e uma farmácia, 

a fim de atender efectivamente cerca de 5,000 pacientes de emergência. E também o 

projecto visa  melhorar o ambiente de trabalho para os profissionais de saúde do hospital 

que prestam serviços de enfermagem por 24hrs.  

A TPA (Televisão Pública de Angola) e RNA (Radio Nacional de Angola) estiveram 

presentes para dar cobertura jornalística à esta cerimónia, e entrevistaram S.E. Embaixador 

Sr. Myoi e o representante da empresa japonesa Marubeni, que está a preparar o 

lançamento de um projecto em grande escala na província do Cunene. Além do apoio da 

Embaixada do Japão a este projecto do hospital, apresentamos também as actividades da 

empresa japonesa. 

 

 

 

 

A Directora Geral do Hospital, Dra. Judith 

Maria Ndilimondjo e o Embaixador do Japão, 

Sr. Myoi 



  

Brinde de Sake para desejar o sucesso do 

projecto. Apresentamos também a comida 

japonesa. 

Da esquerda, o Embaixador Sr. Myoi, a Directora 

Geral do Hospital, Dra. Ndilimondjo, e o Director 

Geral da empresa Marubeni. 

 

 

“Projecto de Desminagem no município de Luchazes, na província do Moxico” 
Implementador: MAG (Mines Advisory Group) 
Valor da doação: US$589.614 
 

Realizou-se no dia 19 de Março de 2014, a cerimónia de assinatura de contracto de doação 

para apoiar o projecto de desminagem no município de Luchazes, na província do Moxico, 

entre a Embaixada do Japão e a ONG britânica MAG, na residência do Embaixador do 

Japão. Estiveram presentes na cerimónia os representantes da Comissão Nacional 

Intersectorial de Desminagem e Assistência Humanitária (CNIDAH), do Instituto Nacional 

de Desminagem (INAD) e do Ministério das Relações Exteriores, também a imprensa para 

dar cobertura jornalística à esta cerimónia. 

Na província do Moxico, onde será implementado o projecto de desminagem, tem mais de 

300 áreas de suspetas e minadas, segundo o relatório da CNIDAH. A base deste projecto 

localiza-se no bairro do Luzi, comuna da Cassamba, município do Luchazes, na província 

do Moxico. Pela doação, serão financiados; a despesa de recursos humanos para 

operadores nacionais, os equipamentos necessários para as actividades de desminagem e 

os materiais de educação sobre risco de minas. A área total de mais de cem mil metros 

quadrados (106.521m2 : correspondendo a 17 campos de futebol) do Luzi e a regedoria 

será desminada pelo período de um ano, oferecendo uma condição de vida mais 

segura ,frente ao perigo das minas, para cerca de 5.500 moradores. O projecto contribuirá 

para actualizar e sincronizar os dados relacionados às áreas suspeitas e minadas. A 

implementação deste projecto representa o papel importante de ONGs integradas na 

estratégia de acção contra minas podendo colaborar com vários sectores. 



  

A Directora da MAG Angola Sra. Jessica Riordan e 

o Embaixador do Japão Sr. Myoi. 

Actividades da MAG 

 


