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Encerramento do “Projecto de Desenvolvimento Sustentável de Agricultura para 
regressados “Kamuzanguissa Contra Fome e a Pobreza, Agricultura em Acção” 
(financiado no ano de 2010) 
Implementador: Fundação Madre Teresa de Calcutá (FMTC) 
Valor da Doação: US$105.580 
 

O projecto denominado “Kamuzanguissa Contra Fome e a Pobreza, Agricultura em Acção”, 

foi realizado na localidade de Kamuzanguissa, regedoria de Kanhengue, na Província do 

Moxico, onde está a aumentar a sua população pelos regressados dos países vizinhos. 

Com a doação das ferramentas agrícolas, das diversas sementes e da reconstrução do 

armazém destruído pela guerra, o projecto contribuiu na constituição da cooperativa 

agrícola, na reabilitação do fornecimento da água e ofereceu treinamento para as famílias 

camponesas com técnicas de produção intensiva de hortaliças, em parceria com o Instituto 

de Desenvolvimento Agrário (IDA) do Moxico. 

Na cerimónia do encerramento do projecto realizada em 16 de Junho de 2012, contou-se  

com as presenças do Embaixador do Japão S.E Sr. Ryozo Myoi, da Exma. Sra. 

Vice-Governadora Província do Moxico Adriana Sofia C. Bento e demais autoridades locais. 

O Japão espera que este projecto continue com efeito positivo para o enriquecimento 

alimentar nos campos rurais e no desenvolvimento sustentável. 

 

  
O armazém reconstruído e as bandeiras de 

Angola e do Japão. 

Os milhos colhidos estão a armazenar. 

 

 

 



Encerramento do “Projecto de Ampliação e Reabilitação da Escola Primária de 
Tchiamena, Lubango”. 
(financiado no ano de 2010) 
Implementador: Direcção Provincial de Educação, Ciência e Tecnologia da Huíla 
Valor da Doação: US$103.000 
 

Em Março de 2012, foi realizada a cerimónia de 

inauguração das 2 salas de aula e casa de banho 

reabilitadas na Escola Primária na comunidade de 

Tchiamena, município do Lubango, província da 

Huíla. Foi alcançado o objectivo principal do 

projecto, que era ajudar a reduzir o número das 

crianças a estudar ao ar livre, e 370 crianças estão 

a estudar na escola com uma melhor condição.  

 

 

Encerramento do “Projecto de Construção de Poços no Andulo, Bié” 
(financiado no ano de 2010) 
Implementador: People in Need (PIN) 
Valor da Doação: US$97.099 
 

Realizou-se no dia 28 de Julho de 2012, a 

avaliação final do Projecto de Construção de 

Poços nas localidades de Chivaúlo e Shinhelela 

(Belo Monte), Município do Andulo, Província do 

Bié. 

Com o financiamento do Governo Japonês, foi 

alcançado o objectivo principal do projecto; a 

construção de 5 poços com manivelas para uma 

escola primária, um centro de saúde, no bairro 

Ngelo do Chivaúlo e no bairro Sinhelela do Belo Monte, a fim de melhorar os padrões de 

vida e infra-estrutura da província. Além disso, a PIN realizou uma formação de 

manutenção dos poços e uma campanha de sensibilização de saúde, sobre higiene e 

saneamento. Concluiu-se o projecto com o efeito e impacto positivo pelas boas 

colaborações das comunidades, do governo local, e da PIN.  

 



Encerramento do “Projecto de Construção da Escola Primária no Balombo, 
Benguela” 
(financiado no ano de 2011) 
Implementador: Associação para o Apoio ao Desenvolvimento Comunitário (AADC) 
Valor da Doação: US$112.210 
 

Concluiu-se o projecto sobre a construção de 3 

salas de aula na Escola Primária 6085 na aldeia de 

Kambanjo, município do Balombo, Província de 

Benguela, financiado pelo Governo Japonês 

através da Embaixada do Japão em Angola. O 

devido apetrechamento da referida escola foi 

colaborado pelo Governo Provincial e a 

Administração do Balombo, que beneficia cerca de 

350 alunos e a comunidade. 

 

 

Encerramento do “Projecto de Construção e Reabilitação da Escola Primária 
Santo António, Benguela” 
(financiado no ano de 2011) 
Implementador: Saúde Educação, Reabilitação da Vida e Infra-estrutura Rurais 

(SERVIR) 
Valor da Doação: US$103.220 
 
Realizou-se no dia 29 de Novembro de 2012, a cerimónia de inauguração da Escola 

Primária Santo António no Bairro da Fronteira Zona D, município de Benguela, onde foram 

reabilitadas 10 salas de aula, construídas casas de banho, e apetrechamento de cadeiras, 

com as participações do Embaixador do Japão, Sr. Ryozo Myoi e  do Director Provincial de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Benguela, Sr. Nelson Conceição. Com este projecto, 

cerca de 1200 alunos foram beneficiados. 

 

 

 

 

 

 



Encerramento do “Projecto de Melhoramento do Sistema de Saúde do Zango”. 
(financiado no ano de 2010) 
Implementador: Ajuda de Desenvolvimento do Povo para Povo (ADPP) 
Valor da Doação: US$106.370 
 
Realizou-se no dia 12 de Dezembro de 2012, a 

cerimónia de encerramento e a avaliação final do 

Projecto de Melhoramento do Sistema de Saúde 

no Zango, província de Luanda. 

Com o financiamento do Governo Japonês, foi 

alcançado o objectivo principal do projecto que era 

a construção de uma oficina com 2 salas multiuso, 

chamada de “Centro Comunitário de Informação 

sobre Saúde”, situada no Zango II. Além disso, todas as actividades no âmbito da 

sensibilização sobre malária e prevenção de doenças para promover um estilo de vida mais 

higiénico e saudável nas comunidades do município de Viana, tiveram suas metas 

atingidas.  

 

 

Monitorização do “Projecto de Desenvolvimento da Agricultura Sustentável para 
Mulheres Regressadas dos Campos de Refugiados e de Deslocados Internos”. 
(financiado no ano de 2008) 
Implementador: Associação Samuel Brace Coles (ASBC) 

Valor da Doação: US$85.599 

 

Entre Março 2009 a Março 2010, foi implementado o Projecto de Desenvolvimento da 

Agricultura Sustentável para Mulheres Regressadas dos Campos de Refugiados e de 

Deslocados Internos, nas aldeias de Kanata Kopata e Buanga, muinicípio do Andulo, 

província do Bié. Com o financiamento, realizou a distribuição de equipamentos, sementes 

e fertilizantes às cooperativas criadas pelo projecto, a formação agrícola para as 140 

mulheres, e também construção de banco de sementes. Através do projecto, promoveu-se 

as actividades agrícolas ligadasao empreendedorismo de pequenos negócios, pelos 

produtos agrícolas. Desta forma, confirmamos os esforços e as altas motivações dos 

moradores para ter a melhoria de seus produtos, utilizando as técnicas agronómicas, tais 

como, protecção com palhas, no caso de temperatura baixa e invasões de animais 

Esperamos ainda a criação de irrigação e melhor acesso ao mercado para que 



proporcionem mais produções agrícolas não afectadas pelo tempo e as actividades 

económicas activas. 

 

 

Encerramento do “Projecto de Apoio a Pesca Artesanal do Namibe”. 
Implementador:Cooperação para o Desenvolvimento dos Páises Emergentes (COSPE) 
Valor da Doação: US$112.020 
 

Concluiu-se o Projecto de Apoio a Pesca Artesanal do Namibe em Março de 2013. Pela 

implementação deste projecto, realizou as formações em técnica viáveis e sustentáveis de 

exploração dos recursos, assim como de transformação, conservação e de escoamento 

dos produtos pesqueiros, a aquisição dos materiais adequado para prática da pesca artesal 

de forma rentável, com o objectivo de aumentar o papel ctive e o espírito associativo e de 

colaboração dos membros das cooperativas. Na teera do Namibe que é rica de recursos 

naturais marítimos, esperamos a associação da pesca artesanal do Namibe der impulso a 

sua actividade e desenvolvimento a cultura pescatória.  

 

  
A placa para o campo do projecto. Milho, abóbora, tomate, batata, repolho, 

cenoura, pimenta plantadas. 

 
A prática de transformação (seca) 


