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Encerramento do “Projecto de Ampliação da Escola Primária Dr. António 
Agostinho Neto” 
Implementador: Direcção Provincial da Educação, Ciência e Tecnologia do Namibe 
Valor da Doação: US$103.794 
 

A Escola Primária Dr. António Agostinho Neto na cidade do Namibe, é uma das escolas 

antigas coloniais e históricas. Com as 7 salas de aula existentes, para receber as mais 

crianças aumentando, pela implementação deste projecto foi constuido mais 2 salas de 

aula, e 2 casas de banho. Além disso, pelo esforço e a colaboração do Governo Provincial 

do Namibe, como um parceiro do projecto, foram feito o fornecimento de apetrechamento 

nessário à escola. Em Agosto de 2013, confirmamos o impacto positivo e encerramos o 

prokecto. Foi alcançado o objectivo do projecto, proporcionando uma melhor condição de 

eucação para as crianças, e agora as 900 crianças estão a estudar nesta escola. 

 

  

As salas novas construidas A Casa de banho também foi construida 

 
 
Encerramento do “Projecto de Construção de Posto de Saúde do Sawambo, na 
província do Moxico” 
Implementador: Acção Integrada para o Desenvolvimento das Comunidades (AIDC)  
Valor da Doação: US$111.518 
 

Pela implementação deste projecto com parceiro do Governo Provincial do Moxico, chegou 

o fim do projecto de construção de posto de saúde, apetrechamento e fornecimento dos 

equipamentos e recursos humanos. Realizou a cerimónia de inauguração em Setembro de 



2013, com participações da comunidade, autoridade local, e a AIDC. O posto de saúde 

dispõe de serviços de pdiatria, consultas pré-natal, e geral, e vacinação. Cinco infermeiros 

e tês trabalhadores administrativos asseguram os servoços. No dia de inauguração, o posto 

já recebeu primeira paciente com suspeita de malária, e o tactamento foi feito pelo médico. 

Esperamos que este projecto proporcione o acesso para ter cuidados médicos primários às 

comunidades e tenha efeito positivo para melhorar o sistemna de saúde. 

 

  

O posto de saúde do Sawambo construido, 

tem salas de consulta, sala de curativos,  

laboratório, farmácia, sala de 

administração, e casas de banho. 

A placa simbólica de amizade entre Angola e 

o Japão. 

 

Encerramento do “Projecto de Sistema Sustentável de Produção Agrícola para 
Mulheres no Kuchi” 
Implementador: Cooperação de Iniciativas Locais (COOPIL) 
Valor da Doação: US$97.066 
 

Em Outubro de 2013, concluiu-se o Projecto de Sistema Sustentável de Produção Agrícola 

para Mulheres, no Kuchi, província do Kuando Kubango, que localiza-se no extremo 

sudeste do País, dista 970km de Luanda, e é a segunda maior Província em termos de 

extensão. Para implementação deste projecto, foram doadas ferramentas agrícolas, 

diversas sementes e realização de formações em técnica agrícola, para as 200 viúvas e 

mulheres de ex-militares, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Agrário (IDA), do 

Kushi. Também foram criados pólos de desenvolvimento agrícola (Cooperativas de 

produção agrícola) nos bairros de Poloto e Missombo, com o objectivo de integrar mulheres 

em grupos e associações, promovendo o espírito do trabalho colectivo e melhorar o 

sistema de produção e de comercialização. Kuando Kubango tem um território grande e 

virgem, rico em recursos naturais e hidrografias. Projectos de agricultura precisam de 



tempo para alcançar seus objectivos, em geral. Este projecto passou por dificuldades até 

chegar ao seu encerramento, contrariando as expectativas. Porém confirmamos as suas 

actividades de cultivo utilizando as técnicas adquiridas. O Japão espera que este projecto 

continue com efeito positivo para o enriquecimento alimentar nos campos rurais e no 

desenvolvimento sustentável pelas iniciativas das comunidades. 

 

  

Assistência técnica em campo demonstrando o 

método de escola. 

O campo actual de repolho. Ainda tem mais 

campos de alface, cenoura, cebola, tomate, 

quiabo e milho. 

 
Encerramento do “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 
 

Concluiu-se o Projecto de Construção da Escola Primária da aldeia do Bungue, na comuna 

do Chidumbo, município do Balombo, na província de Benguela e para que a escola 

pudesse funcionar ainda neste ano lectivo, realizou-se a cerimónia de inauguração no dia 5 

de Fevereiro de 2014 com participações do Administrador Municipal do Balombo, os 

representantes da Direcção Provincial da Educação de Benguela, da Repartição Municipal 

da Educação, os Sobas, as igrejas, a Associação dos Naturais e Amigos do Balombo,  a 

imprensa, as comunidades e crianças, e a ONG-Associação para o Apoio ao 

Desenvolvimento Comunitário (AADC). Pela implementação deste projecto, a AADC como 

parceira do Governo Provincial de Benguela e a Administração Municipal do Balombo, 

chegaram ao fim da construção da escola com 4 salas de aulas, uma sala de administração 

e casas de banho. Além disso na aldeia do Bungue, foi construída uma ponte e instalados 

os sistemas de água e energia. O Governo local contribuiu com o respectivo 

apetrechamento, equipamentos e recursos humanos. Acresentamos ainda que, durante a 



implementação do projecto, o programa de capacitação da comissão de pais foi realizado 

para estimular a cooperação entre a escola e a comunidade, e para promover actividades 

educativas. Cerca de 580 crianças dessa comuna estudarão nessa escola. 

 

  

A escola construída do Bungue A sala de aula apetrechada com carteiras 

  

A casa de banho O caminho para a escola 

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

Encerra-se o projecto de construção da escola primária do Bairro Augusto Ngangula, na 

Comuna do Kicolo, Município de Cacuaco, Província de Luanda. Com o financiamento da 

parceria conjunta entre a OADEC e a Embaixada do Japão, foi alcançado o objectivo 

principal do projecto, que era a construção de 3 salas de aulas, uma sala de administração 

e casas de banho para que mais de 340 crianças locais pudessem estudar nessa escola. 



 

 

 

A escola construída e denominada 

“Escola Esperança no Futuro” 


