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SUMA RIO 

Presidente da Republica 
Decreto Presidencial n.0 46/14: 

Aprova o Programa deAc9ao Nacional de Combate a Desertifica9ao. -
Revoga toda a legisla9ao que contrarie o disposto no presente Diploma. 

Ministerio da Agricultura 
Despacho n.0 433/14: 

Exonera Filomena Tavares de Almeida da Costa do cargo de Chefe de 
Sec9~0 de Tesoura1ia do Fundo de Desenvolviment.o do Cafe de Angola. 

Despacho n.0 434/14: 
Nomeia Filomena Tavares de Almeida da Costa para o cargo de Secretaria 

Executiva do Fundo de Desenvolvimento do Cafe de Angola. 

PRESIDENTE DA REPUBUCA 

Decl'eto Pl'esidencial n.0 46/ 14 
de 25 de Fevereiro 

Reconhecendo que a dese1tifica~ao representa, a nivel 
nacional e intemacional, um dos mais graves problemas com 
implica~oes sociais, econ6micas e ecol6gicas; 

Havendo necessidade de se aplicar, nas zonas afectadas, 
medidas e estrategias integradas de longo prazo, baseadas, 
simultaneamente, no aurnento da produtividade da te1rn, na 
reabilita~ao, conse1Ya~ao e maneio sustentado dos recursos 
teffestres, tendo em vista a melhoria etas condi~oes de vida 
das popula~oes e comunidades locais; 

0 Presidente da Republica decreta, nos te1mos da ali
nea b) do a1tigo 120.0 e do n.0 1 do a1tigo 125.0

, ambos da 
Constitui~ao da Republica de Angola, o seguinte: 

ARTIGO 1. 0 

(Aprova~ao) 

E aprovado 0 Programa de Ac~ao Nacional de Comb ate a 
Desertifica~ao, anexo ao presente Decreto Presidencial e que 
dele e patte integrante. 

ARTIGO 2.0 

(Revoga~ao) 

E revogada toda a legisla~ao que contrarie o disposto no 
presente Diploma. 

ARTIGO 3.0 

(Ditvidas e omissoes) 

As duvidas e omissoes resultantes eta inte1:preta~ao e apli

ca~ao do presente Decreto Presidencial sao reso lvidas pelo 
Presidente da Republica. 

ARTIGO 4.0 

(Entrada em vigor) 

0 presente Diploma entra em vigo r na data da sua 

publica~ao. 

Apreciado em Conselho de Ministros, em Luanda, 

aos 24 de Abril de 2013. 
Publique-se. 

Luanda, aos 3 de Junho de 2013. 

0 Presidente da RepUblica, JosE: EDUARDO Dos SANTOS. 

I. Intrndufl'io 
0 Programa de Ac~1'io Nacional de Comb ate a Dese1tifica~1'10 

(PANCOD) de Angola resulta de um processo de envolvi

mento e participa~ao social. Em todo o processo de negocia~ao 
foram realizados encontros aos diversos niveis com o prop6-

sito de interagir opinioes e obter consensos para a edifica~ao 
de bases gerais do Programa deAc~ao Nacional de Combate 

a Dese1tifica~ao (PANCOD). As consultas publicas ao longo 
do processo foram na essencia urna nova fo1ma de aborda

gem pa1ticipativa e urn exercicio de democracia plena para 

a defini~ao de objectivos e etas ac~oes de um programa que 
sen! executado pelo Govemo e parceiros. 

A constJu~ao de pactos envolvendo esses actores e o 
Govemo deve fortalecer cada vez mais a necessidade de 

promover ac~oes de combate a dese1tifica~ao no sentido de 
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(i) aliviar a pobreza e a desigualdade social, (ii) alargar de 
forma sustentavel a capacidade produtiva das regioes sujeitas 
ao fen6meno ciclico de secas e degrada~ao da base de susten
ta~ao natural da vida e (iii) prese1Yar, conse1Yar e promover 
o uso sustentado de recursos naturais. 

0 PANCOD configura-se como instnunento balizador para 
a implementa~ao etas ac~oes para o controlo e o combate a 
dese1tifica~ao, bem como para o alcance de acordos sociais 
envolvendo os mais diversos estratos da sociedade. 0 
documento ora apresentado tern as suas bases nas premissas 
de tun desenvolvimento sustentavel almejado pelos Programas 
de Desenvolvimento Econ6mico e Social elaborados e imple
mentados anua l ou bianualmente pelo Governo. 

As ac~oes previstas no Programa deAc~ao de Combate a 
Dese1tifica~ao sao multi-secto1iais de abrangencia nacional 
que serao executadas em confo1midade com os prop6sitos 
g lobais e especificos por todos os actores ea diversas esca
las (local, municipal, provincial, regional e nacional). Para a 
implementa~ao de um programa dessa indoleha necessidade 
de se estabelecer uma estrntura de coordena~ao de base alar
gada e multidisciplinar. 

Esse documento representa para alem do compromisso do 
EstadoAngolano para com a adesao a Conven~ao das Na~oes 
Unidas de Combate a Dese1tifica~ao - UNCCD, mas tam
bem um processo politico e social para o estabelecimento de 
bases para a luta contra a degrada~ao de te1rns no Pais. 

1.1. Conven~l'io das Na~oes Unidas de Combate a 
Desertifica~l'io 

Em 1977 o Programa das Na~oes Unidas para oAmbiente 
- PNUA organizou a Primeira Conferencia Internacional 
sobre Dese1tifica~ao (CNUD) que adoptou o Plano deAc~ao 
de Combate a Desertifica~ao (PACOD) mas, apesar de alguns 
casos de sucesso de programas de reftorestamento e outros 
esfor~os, o PNUA constatou que o fen6meno da degrada~ao 
dos solos nas zonas aridas, semi-a1idas e sub-h(lmidas secas 
se tinha intensificado. 

Desde essa ocasiao a Comunidade Internacional passou a 
reconhecer, com maior preocupa~ao, que o fen6meno da deser
tifica~ao, a escala globa l, como sendo um dos mais graves 
prob lemas com irnplica~oes sociais, econ6micas e ecol6gicas. 
0 fen6meno da desertifica~ao, voltou a ser reiterado e ganhou 
maior acuidade na Conferencia das Na~oes sobre Ambiente e 
Desenvolvimento - CNUAD, realizada no Rio de Janeiro em 
1992, ten do apelado a Assembleia Geral das Na~oes Unidas 
para estabelecer tnn Comite Intergovemamental de Negocia~ees 
(CIN) para preparar e adoptar uma Conven~ao de Combate a 
Desertifica~1fo nos paises afectados, particulannente, em Africa. 
Em Dezembro de 1992, atraves da Resolu~ao n.0 47/188, a 
Assembleia Geral estabeleceu o Comite Intergovernamental 
de Negocia~oes - CIND. 

0 Comite Intergovernamenta l de Negocia~oes realizou 
cinco sessoes negociais, em Genebra, New York e Nairobi, 
no decw·so etas quais foi adoptado o texto da Conven~ao e 
os quatro anexos de implementa~ao regionais, Africa, Asia, 
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America Latina, Caribe e Europa Mediterranica. A cerim6nia 
oficial de assinatura teve lugar em Paris, Fran~a. na sede da 
UNESCO, de 14 a 16 de Outubro de 1994, sob os auspicios 
do Presidente Fran~ois Mitte1rnnd, e em que uma Delega~ao 
Angolana esteve presente. 

A Conve1wao tem como objectivo combater a desertifica~ao 

ea mitiga~ao dos efeitos eta seca, pa1ticula1mente em Africa, 

atraves da adop~ao de medidas eficazes a todos os niveis, no 
quacko de uma abordagem coerente com a Agenda 21, que 

tenha em vista contribuir para se atingir o desenvolvimento 

sustentavel das zonas afectadas. A consecu~ao deste objectivo 

exigira a ap lica~ao, nas zonas afectadas, de medidas e estra
tegias integradas de longo prazo, baseadas, simultaneamente, 

no aumento da produtividade da te1rn, na reabilita~ao, con

se1Ya~ao e maneio sustentado dos recursos tetTestres, tendo 

em vista a melhoria etas condi~oes de vida etas popula~oes e 
comunidades locais. 

1.2. Angola e o processo de adesl'io a Conven~l'io 
AAssembleia Nacional ratificou a Conven~ao a 1 de Abril 

de 1997, e o Estado angolano tomou-se Pa1te S ignataria dessa 

Conven~ao desde 30 de Setembro de 1997. 
0 GovemoAngolano incumbiu ao organismo responsavel 

pela area do ambiente a responsabilidade de coordenar a apli

ca~ao desta Conven~ao no Pais, ten do em conta a abordagem 

multidisciplinar e intersectorial da luta contra a dese1tifica~ao. 

1.3. Elabora~l'io de Programa de Ac~l'io National 

Para atacar os problemas da degrada~ao de te1rns que afecta 
o Pais, o Governo de Angola decidiu elaborar o Programa de 

Ac~ao Nacional de Combate a Desertifica~ao (PAN) em con
sonancia com os a1tigos 2.0

, 9. 0 e 10.0 Os Planos/Programas 

deAc~ao Nacionais de Combate a Dese1tifica~ao devem ser 
integrados nas politicas, estrategias e pianos nacionais de 

desenvolvimento, devendo incluir entre outros aspectos, a 

ap lica~ao de medidas preventivas para as te1rns nao degra
dadas e OU que estejam ligeiramente degradadas. 0 PAN e 
um processo que providencia uma estrntura para incorporar 

as estrategias de longo prazo de combate a dese1tifica~ao e 

mitiga~ao dos efeitos de seca com as politicas de desenvolvi

mento sustentavel. Tendo em conta as causas e as necessidades 
especificas de um Pais, em particular, o PAN devera incluir 

todas as medidas de longo prazo para combater a dese1tifica

~ao e mitigar os efeitos de seca. 

0 Programa de Ac~ao Nacional de Comb ate a Desettifica~ao 
foi elaborado como pa1te de um processo politico e tecnico 

que envolveu os diferentes actores sociais que podem con

tribuir para que as ac~oes de combate a dese1tifica~ao, alem 

de actos de consolida~ao da preserva~ao e conse1Ya~ao de 
recursos naturais, possam tambem fo1talecer as capacidades 

produtivas, intelectuais e sociais etas popula~oes etas regioes 
susceptiveis, promovendo o seu desenvolvimento integral. 
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A elabora~ao do PANCOD visa, entre outras questOes, 
o seguinte: 

Caixa 1 - Medidas de longo t>razo: 

Promo~ao de fo1mas altemativas de subsistencia e 

melhoramento do ambiente econ6mico com vista 

ao refor~o de programas dirigidos ao alivio <la 

pobreza e <la seguran~a alimentar; 

Promo~ao de programas de iniga~ao sustentaveis para 

as cultw·as agricola e pecuaria; 

Controlo do crescimento e <la dinamica populacional; 

Promo~ao de uma gestao sustentada de recursos natu

rais e as praticas agricolas; 

Desenvolvimento do uso eficiente de todas as fontes 

de energia; 

Refo1w <la capacidade institucional e legal; 

Promo~ao e desenvolvimento da coopera~ao no espirito 

de parceria entre a Comunidade Doadora Intema

cional, o Govemo a todos os niveis, as ONG, as 

popula~oes e os grnpos comunitarios e facilitar 

o acesso <las popula~oes ao conhecimento e as 

tecnologias; 

Refor~o <la capacidade do Pais nas areas <la climato

logia, meteorologia, hidrologia e os meios para 

constituir um sistema de aletta rapido; 

Refor~o <la capatibilidade de estudo e observa~ao sis

tematica incluindo os servi~os meteorol6gicos, 

hidrol6gicos e climaticos; 

Refor~o de mecanismos de gestao de seca incluindo 

os pianos de contingencia; 

a·iar capacidades nacionais e a sensibiliza~ao e edu

ca~ao publicas. 

Caixa 2 - Principios orientadores: 

Asseguramento e facilita~ao da participa~ao de todos os 

intervenientes apropriados, melhorar as parcerias e 

promover a participa~ao das comunidades locais; 

Constrn~ao do PAN com base nas experiencias do 

passado; 

Contribui~ao para o sucesso de esfor~os para o desen

volvimento sustentavel; 

Refor~o <la capacidade nacional e local; 

Estabelecimento de mecanismos para o seguimento, 

coordena~ao, sistematiza~ao, monitoramento e 

avalia~ao dos programas e projectos prioritarios 

no ambito do PAN. 

0 Processo de Elabora~ao do PAN COD contribuira para: 

Caixa 3 - Contribui~o do Programa de A~ao Nacional 

ao 1>rocesso de defini~ao de 1>rioridades e mobiliza~ao da 
assistencia internacional: 

Fo1mula~ao e promo~ao de programas baseados nas 

prioridades identificadas ao longo do processo 

consultivo; 
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Identifica~ao de todas as opottunidades de financia

mento para garantir recursos para a execu~ao e 

consolida~ao de programas relevantes em cw·so; 
Providenciamento de sinergias entre OS varios pro

gramas ao nivel local e regional e preparar uma 

estrntw·a de haimoniza~ao de politicas a todos os 

niveis aumentando a coopera~ao e coordena~ao 
entre eles; 

Racionaliza~ao e refor~o <las actividades <las ONG 

relacionadas com a seca e a desettifica~ao para 

assegurar maior coerencia e evitar-se duplica~oes; 

Assegmamento <la implementa~ao de economias de 

escala. 

A metodologia de prepara~ao e implementa~ao do Programa 
deAc~ao Nacional de Combate a Desertifica~ao tera em consi

dera~ao a participa~ao das popula~oes e as questoes de genero. 
0 Programa deAc~ao Nacional de Combate a Desettifica~ao 
de Angola esta concentrado fundamentahnente nas provincias 

que enfrentam serios problemas de degrada~ao de teti-as e de 
seca (Bengo, Benguela, Bie, Kwanza-Sul, Kuando Kubango, 

Cunene, Huambo, Huila, Lunda-Notte, Lunda-Sul, Malanje, 
Moxico e Namibe). Entretanto, foram propostas medidas e 

ac~oes para prevenir a extensao do fen6meno nas areas ainda 
nao afectadas). 

II. Considera~oes Gerais 
2.1 Situa~ao geografica e divisao politica e administrativa 
0 te1rit6rio de Angola fica situado na Costa do Atlilntico 

Sul <la Africa Ocidental a do Equador entre os paralelos 
4.0 22' e 18.0 02' de Latitude Sul. A superficie do Pais e de 

1.246.700 km2, a sua Costa Maritima e de 1.650 km de com
primento e a Fronteira Teffestre e de 4.837 km. 

A Notte faz fronteira com a Republica Democratica do 

Congo e com a Republica do Congo; a Sul com a Republica 
<la Namibia, a Este com a Republica Democratica do Congo 

ea Republica <la Zambia ea Oeste com OceanoAtlilntico. 

Figura N.0 1 - Limites geogr:ificos da Republic a de Angola 
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Administrativamente a Republica de Angola esta dividida Cerca de 65% da area total do teffit6rio esta a uma alti-
em 18 Provincias e tern como Capital a Cidade de Luanda. tude compreendida entre 1.000-1.500 sendo ainda apreciavel 

Figura N.0 2 -Divisao politica e administrativa da Republica de Angola 

2.2. Geomorfologia 

Do ponto de vista geomo1fol6gico consideram-se em 
Angola seis grandes unidades: a Faixa Litoral de cerca de 

200 m acima do nivel do mare com uma extensao entre 12 e 
200 km e coffespondendo a 8,3% da superficie do Pais; a zona 

de transi~ao (7,5% da superficie do teffit6rio) destacando da 
restante paisagem por sua rede hidrografica que coffe direc
tamente para o Oceano Atlantico; a escarpa de 200 a 1000 m 

de altitude distingue-se do restante. 
A cordilheira de montanhas (2%) delimita os planaltos do 

interior seguindo a Leste, a zona de transi~ao entre Cassongue 
e Humbe. Esta zona e caracterizada por um relevo com alti
tudes entre 2.583 e 2.620 m (Mo1rn do Moco) e 1.200 m 

(Planalto da Humpata). 
0 planalto antigo (13,9%) coffesponde ao relevo antigo, a 

Sul do Rio Kwanza, desde a regiao de Congolo ate ao Baixo 

Cunene, cuja altirude culmina por volta do Paralelo 12, ser
vindo de linha divis6ria de aguas entre o flanco Atliintico e 

o Leste do teffit6rio. A Bacia do Zaire (23,6%) e um vasto 
teffit6rio situado no Notte e cuja rede hidrografica coffe na 
sua maioria para a Depressao Congolesa; nesta altitude desta

cam-se duas subunidades: a Baixa de Cassange (3,5%) vasta 
area de depressao orientada SSE-NNW e a regiao drenada 

directamente para o Atliintico por inte1medio do Tro~o E-W 
do Rio Kwanza. 

As Bacias do Zambeze e Cubango definem uma super

ficie bastante homogenea e drenam uma regiao constituida 
por espessos dep6sitos arenosos. No Zambeze destaca-se a 

Oriente uma subunidade usualmente designada por maci~o 
do Alto Zambeze (1,3%) constituida por um extenso maci~o 
montanhoso limitado a Ocidente por uma escarpa cuja direc

~ao geral e W-Ne e que mergulha suavemente para Oriente. 

representa~ao as areas compreendidas entre 1000 m (17%) e 

entre 1.500 a 2.000 m cerca de 7,7%; as zonas compreendidas 

entre 0 a 500 m nao ultrapassam 100/o da area total do Pais, 

sendo insignificante a area localizada a 2.000 m. 

·+· 
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Figura N.0 3 - Mapa de geomotfologia, (adaptado de Castanheira Diniz, 1992) 

2.3 Clima 

A localiza~ao de Angola na Zona Inter-Tropical e Subtropical 

do Hemisferio Sul, a proximidade ao mar, a Coffente Fria de 

Benguela e o relevo sao factores que dete1minam a existen

cia de duas zonas com condi~oes meteorol6gicas bastante 

diferenciadas. A distribui~ao das chuvas mostra que as pre

cipita~oes vao diminuindo a medida que se afasta do equador 

e aumentam com a distancia ao mar. Precipita~oes superio

res a 1. 600 mm sao registadas a Norte da Cidade de Cab ind a, 

nas zonas mais altas da cordilheira marginal e do planalto 

antigo decaindo para 50 mm por ano na regiao desettica do 

Namibe. 0 periodo de chuvas e com algumas varia~oes de 

Agosto a Maio. 

E: de referir-se ainda que o teffitorio e atravessado pela 

Linha Fetrea Transa:fricana que se desenvolve mais ou menos 

por cima da cumeeira que divide o Pais em duas ve1tentes; 

a ve1tente notte e ve1tente sul que apresentam algumas dife

ren~as climaticas. A isoieta 1200 acompanha de ce1to modo 

e na paite central do Pais a referida cumeeira, podendo ser 

utilizada como referencial para a demarca~ao de duas regioes; 

uma regiao sul de maior probabilidade de ocomncias de seca, 

com precipita~oes inferiores a 1. 000 mm e um periodo de chu

vas de 4 a 6 meses ea regiao no1te de men ores riscos, quer o 

por periodo de chuvas ser ma is dilatado 6 a 8 meses quer por 

as precipita~oes serem superiores a 1200 mm e ainda por se 

verificar uma nitida diminui~ao do efeito da coffente fria de 

Benguela e uma nitida contribui~ao de precipita~oes ocultas. 
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Figura N.0 4 -Mapa de pluviosidade media anual 

Tabela 1 - Tipos climaticos de Angola (DIMZ, C., 1991) 

Tipo dimatico 
lndiu Hidri co 

Ana total 
Total(%) 

(fhomthwait~) (Km2) 

Arido (-60) a (-40) 62. 320 4, 99 

Semi·Arido (-40) a (-20) 174. 200 13,97 

Sub·Humido Seco (-20) a (0) 152. 300 12, 22 

Humido 857. 880 68, 82 

L 246. 700 100, 00 

CLA SSIF ICA .;:Ao CLIMATICA oe: THORNTHWAIT E 

( lndice H icirlco ) 

-.?i· 
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Figura N.0 5 - Class1fica~ao Clanat1ca de Thomthwa1te (.Estrategta de Desenvolvnnento 
de Longo Prazo 2025) 

2.4. Solos e zonagem agro-ecologica 
0 tenit6rio de Angola, segundo Castanheira Diniz, e divi

dido em 32 zonas agro- ecol6gicas, das quais se descrevem 
apenas as relacionadas com os climas aridos, semi-aridos e 
sub-hillnidos secos que sao ligados a problematica da degra
da~ao de solos, da agua e da vegeta~ao nativa: 

1225 

ZONAO l!'. M A G R ICOLA DE Al~O< 

Figura N.0 6 - Mapa de zonagem agricola de Angola, Diniz, 1973 

Figura N.0 7 - Mapa de solos de Angola 

As praticas de uso, ocupa~ao e utiliza~ao de solos nao 
tern respeitado as condi~oes ecol6gicas e caracteristicas dos 
solos; as caracteristicas de solos, no geral nao pe1mitem uma 
no1mal e facilitada interven~ao do homem requerendo, por 
isso, programas cuidados de arboriza~ao com especies que 
facilitem o processo de drenagem das aguas, a renova~ao e 
manuten~ao do fundo de fertilidade que podem permitir a uti
liza~ao destes para o cultivo de muitas culturas. 

As monocultw·as que se desenvolvem constituem as prin
cipais causas do rapido esgotamento dos solos a que se acresce 
a ma aplica~ao das regas, quase sempre a partir de mananciais 
aquiferos, praticas inadequadas de utiliza~ao de agroquimicos 
(adubos, pesticidas e fe1tilizantes), o desbaste da vegeta~ao 
e os fogos florestais que deixam os solos desnudados ea sua 
exposi~ao a agentes erosivos como agua, sol e vento. 

Os solos de algumas zonas embora despovoadas, estao 
sujeitos a intensa explora~ao mineira tanto de fo1ma artesanal 
como industrial afectando o possivel desenvolvimento agricola 
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e esta actividade feita de forma desenfreada e desregrada deixa 
no solo destas zonas enormes crateras e move enormes quan

tidades de te1rn de um lugar para o outro mudando a posi~ao 
das camadas e tomando milhares de hectares impr6prios para 

a actividade agricola. 

A guetn civil em Angola levou a destrni~ao de vastas 
areas arb6reas (usadas como fonte energetica); o surgimento 

de novos <<muxitos» revela uma continua destrni~ao dos lini
cos aglomerados de arvoredos que por si s6 altemam a vasta 

savana caracteristica destas zonas que, na generalidade, eram 

constiruidas fundamentahnente por arbustos, provocando longas 

clareiras semidese1ticas e alterando detetminados microcli
mas que quando submetidos a ac~ao de agentes como vento, 
agua e sol provocam danos e consequencias imprevisiveis. 

2.5. Recw·sos 1>ascigosos 
As caracteristicas da cobe1tura graminosa do Pais per

mitem dividir o teffit6rio nacional em tres agrnpamentos de 

pastagens confotme a classifica~ao sul-Africana (Instituto de 

Investiga~ao Veterinaria - IIV) como se segue: 
a) Pastos acres: - a zona de pastos acres ocotre em 

regioes de cobertura graminosa e de altitudes 

superiores a lOOOm distribuidos entre o Uige, o 

Notte do Kuando Kubango, o Bie, o Moxico e 

as Lundas. 
b) Pastos mistos: -A zona dos pastos mistos com

preende o cintw·ao que pa1te a Sul do Kuando 

Kubango atravessando o Huambo, Ndalatando 

e abrangendo paite consideravel da Provincia de 

Malanje. A cobertura graminosa dos pastos mistos 

e mais densa ainda que a dos pastos acres e eco

nomicamente favoravel a produ~ao de fenos para 

alimenta~ao de animais sobretudo em condi~oes 

intensivas e semi-intensivas de cria~ao. 

c) As zonas de baixa altitude e geralmente quentes, 

onde a pluviosidade e inferior a 750 mm, tais 

como o Cunene, Huila, Namibe e, praticamente, 

todas as provincias do litoral incluindo o Litoral 

de Cabinda, sao caracterizados por pastos doc es, 

de cobettw·a graminosa escassa e de baixa capa

cidade de carga animal por hectare. No Sul de 

Angola, o alto poder nutritivo destes pastos aliado 

a tradi~ao agro-pastoril das popula~oes justificam 

a concentra~ao de maiores efectivos pecuarios 

naquela regiao. 
2.6. Recw·sos hidricos 

A Rede Hidrografica Angolana e consequencia directa da 
orografia do teffit6rio, podendo-se afitmar em te1mos gerais, 

que a zona planaltica (Centro do Pais) e, precisamente, a de 
maior altitude, e o grande centro hidrol6gico de onde emer

gem todos os rios de referencia do Teffit6rio Angolano como 

e o caso do Kwanza, Cunene e o Cubango. 
Toda a orla litoral, do Rio Zaire ao Cunene, e uma faixa 

drenante tetminal de rios que coffem em direc~ao ao oceano 
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(Atlantico) aproveitando as inclina~oes, quedas e rapidas 
que caracterizam as regioes percoffidas. A paite Nordeste, 
Leste e Sudeste do teffit6rio, drena para os paises vizinhos, 
contribuindo essencialmente para as bacias hidrograficas do 
Zaire e Zambeze. A Sul, o caso peculiar e o facto de as duas 
maiores bacias nesta regiao inve1terem-se uma para o sudeste 
(Cubango) e outra para Sudoeste (Cunene), deixando grande 
paite da regiao que compreende a Provincia do Cunene (Sul
-Centro) em seria sirua~ao de deficiencia de agua. 

Com base nos dados saidos da ultima <<Avalia~ao rapida 
dos recursos hidricos e uso da agua em Angola» (Mar~o de 
2005), a Rede Hidrografica de Angola garante um escoamento 
superficial anual renovavel, avaliado em cerca de 140 km3, 
pe1fazendo um per capita de aproximadamente 17 m3/ano, 
sendo um dos maiores na Africa Austral. 

A precipita~ao anual esta avaliada em l.342Km3 cor
respondendo a uma media de 1060 mm, variando de 50 mm 
(extremo Sudoeste) para 1600 mm, extremo Nordeste (Vieira 
eAlves, 1978, e Diniz, 1991). 

0 segundo factor em impottancia no ciclo hidrol6gico, a 
evapotranspira~ao ainda carece de um estudo mais aprofun
dado no Pais, apesar de haver uma estimativa que aponta para 
uma media anual entre 1200 mm a 1700 mm (Azevedo et al.), 
sendo que 31 % do tenit6rio, regista precipita~oes inferiores 
a sua evapotranspira~ao potencial. 

Figura N.0 8 - Vertentes de escoamento das principais bacias hidrogr:ificas 

Rede Hidrografi.ca Principal 

- -- - ---------- --- --

Figura N.0 9 -Mapa da rede hidrogr:ifica principal 
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2.7. Biodiversidade 
A superficie total de terras consideradas «te1Tas florestais» 

estende-se por, aproximadamente, 53 millioes de hectares, o 

que co1Tesponde a 43,3% da superficie teffitorial do Pais. A 

floresta densa hl1mida, a mais expressiva do ponto de vista 
do corte de madeira para consumo industrial, ocupa uma area 

de 2,4 milhoes de hectares, ou seja, cerca de 2% do te1Tit6rio 
nacional. 23,3% do te1Tit6rio e considerado te1rns de pasto

ricia, enquanto que 2,4% sao te1rns araveis e 0,4% sao areas 
de culturas pe1manentes. Estima-se que a maioria das areas 

florestais ja foram submetidas ao processo de explora~ao 
selectiva, nao existindo mais florestas vi1gens. 

A fauna de Angola e constituida por mamiferos como 
golungos, sitatungas e olongos (T>·agelaphus scriptus, spekei 

e strepsiceros), zebra da planicie (Equus bw·chelli), girafa 
(Girajfa camelopardalis angolensis), cahoma (Alcelaphus 

caama), palanca preta do sudoeste (Hippotragus niger niger), 
rinoceronte preto (Diceros bicornis), entre outros (Unidade 

do planalto de Zambeze com unidades de conse1Ya~ao do 
Bicuar, Mupa e as reservas e coutadas do Kuando Kubango). 

0 potencial turistico representado por essas areas e bas

tante elevado e, segundo especialistas, pode constituir-se na 
segunda maior fonte econ6mica do Pais se erigidas as condi

~oes basicas para o seu aproveitamento e desenvolvimento. 
Po1tanto, as zonas secas do Pais dispoem de um potencial 

que pode constituir-se em altemativa de rendimento para as 

popula~oes das areas. 
Devido ao periodo de instabilidade que assolou o Pais 

durante os ultimos 30 anos, constata-se a existencia de varios 

constrangimentos que interferem na protec~ao, gestao e utili
za~ao da fauna selvagem e areas de protec~ao, como: 

(i) 0 abandono da gestao das areas de conse1Ya~ao 
e ausencia de vias de acesso e infra-estrnturas 
completamente destrnidas; 

(ii) A ocupa~ao de teffenos para cria~ao de gado; 
(iii) 0 desconhecimento total do potencial fau

nistico do Pais; 
(iv) A ausencia de um piano nacional de gestao; 

(v) A Falla de meios de conserva~ao ex situ como 
jardins zool6gicos e botanicos, inclusive devido 

o abandono dos poucos que existem. 

Os recursos fl orestais nunca beneficiaram de inventario 

detalhado a escala nacional. A info1ma~ao sobre a sua exis
tencia, distribui~ao e composi~ao baseia-se em estimativas 
resultantes de poucos estudos feitos na epoca colonial e em 
dados comparativos com outras fl orestas semelhantes as de 

Angola. 

III. Problematica da Desertificaflio em Angola 
3.1. Susceptibilidade e manifestaflio do fen6meno da 

desertificaflio 
As areas susceptiveis a dese1tifica~ao foram delimitadas 

de acordo com os pressupostos da Conven~ao das Na~oes 
Unidas de Combate a Dese1tifica~ao em que se toma como 

base a classifica~ao climatica de Thomthwaite (1941). Esta 
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classifica~ao baseia-se no indice de aridez que co1Tesponde a 
razao entre as medias anuais de precipita~ao ea evapotrans

pira~ao potencial. As areas susceptiveis a dese1tifica~ao sao 
as que apresentam indices de aridez entre 0,21 a 0.65. 

0 grau de susceptibilidade pode variar de «muito alto a 

moderado». Assim, quanto mais seca wna dada area for, maior 

ea susceptibilidade a desertifica~ao. Esse criterio nao e sufi
ciente para caracterizar as areas de risco, pois o risco envolve 
outros factores, para alem do factor climatico. Os riscos estao 

associados ao tipo ea intensidade de uso de recursos naturais. 
Dessa fo1ma, as areas sujeitas a maior risco estao represen
tadas por aquelas que associam altas susceptibilidades com 

factores humanos de ocupa~ao, como densidade demografica, 
fo1mas de maneio de ocupa~ao, uso e utiliza~ao das te1rns. 

0 quach'o abaixo resume as diferentes categorias de sus

ceptibilidade a desertifica~ao que se pode encontrar nos varios 

estudos climaticos realizados. 
Tabela 2 - Quadro de susceptibilidade a desertificaflio 

indite de aridez Susceptibilidade a deser1ifica~ao 
0,05 a 0,20 Muitoalta 

0,21 a 0,50 Al ta 

0,51 a 0,65 Moderada 

Circunscrevendo o fen6meno da desertifica~ao as zonas 
aridas, semi-aridas e sub-hl1midas secas e recorrendo-se a 
«Caracteriza~ao suma1ia das cmdi~ees ambientais de Angola», 
Castanheira Diniz refere que 31,18% do espa~o teffitorial 
angolano se encontra nessa condi~ao. Num levantamento 
breve e possivel constatar a oco1Tencia de locais com indices 
caracteristicos de climas secos. As indica~oes sobre as areas 
geograficas consideradas mais criticas ou vulneraveis ao pro
cesso da dese1tifica~ao foram obtidas na base da consulta a 
bibliografia atras mencionada, assim como as obse1Ya~oes 
visuais dw·ante as viagens de campo e de info1ma~oes colhi
das junto de varios agentes. 

As manifesta~oes mais comuns relacionadas com o fen6-
meno da dese1tifica~ao estao frequentemente associadas as 
praticas agricolas, a ca~a . a desmata~ao e as queimadas. Num 
dado local quando a agricultura pode fomecer alimentos neces
sarios a sobrevivencia das popula~oes a conversao de habitats 
naturais em te1rns agricolas e petfeitamente justificavel do 
que o simp les aproveitamento da vida selvagem. Contudo, e 
frequente que esses habitats sejam destrnidos a favor de uma 
ag1icultura epis6dica ou outras realiza~oes efemeras, provo
cando assim uma clara perda da riqueza das comunidades 
locais. Pa1ticula1mente, nas areas com grandes limita~oes 
para a agricultura, a vida selvagem deve ser cuidadosamente 
valorizada estabelecendo os ganhos resultantes de uma gestao 
dos ecossistemas tendo em vista uma utiliza~ao sustentavel 
mais intensiva da vida selvagem comparando com as com
pensa~oes derivadas da destrni~ao de habitats no sentido de 
pe1mitir outros aproveitamentos. 

As causas relatadas que contribuem para a degrada~ao 
dos solos estao relacionadas com a sobre-explora~ao de solos 
induzindo os processos de erosao e exaustao ea consequen
temente, a desertifica~ao que associa-se a: 
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Praticas agricolas; 
Uso insustentavel dos produtos da floresta; 
Sobrep astorei o; 
Explora~ao mineira. 

Fm Angola, a degrada~ao de te1rns e resultado da enotme 
pressao humana sobre os recw·sos comunais de base moti
vada, fundamentalmente por decadas de violencia aimada; 

Figura n.0 10 -Zona Florestal devastada para cultivo 

A erosao do solo em Angola causa uma perda total de cerca 
de 20 milhoes de toneladas por ano, equivalente a possibili
dade de alimentar 50.000 pessoas por ano1• Segundo a mesma 
fonte, a quantidade de nutrientes de plantas perdidos anual
mente sao cerca de 1.200.000 toneladas de Materia Organica, 
60,000 toneladas de Nitrogenio, 4.500 toneladas de Potassio 
e 500 toneladas metricas de F6sforo. A erosao do solo causa 
a desnuda~ao de montanhas e topos de colinas, reduz a pro
fundidade do solo, altera a sua estmtw·a e diminui a materia 
organica no solo, reduzindo assim a capacidade de reten~ao 
de agua com o consequente assoreamento dos nutrientes e 
acidifica~ao associada do solo. Frequentemente, as chuvas 
causam erosao seria e a subsequente sedimenta~ao do solo 
em riachos e rios, que desaguam no oceano. 

FiguraN.0 11-Zona de deftafaoe acumulafao das areias movedifas 
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Figura N.0 12 - Erosao causada por actividade humana /Fonte, FA0-2006) 

3.2. Casos 1>aradigmaticos de degrada~ao de terras e 
de serti fica~a o 

3.2.1 Praticas agricolas 
A agricultw·a continua, por isso, a ser o maior problema 

resultando num nivel de degrada~ao do solo em todo o Pais. 
A agricultura insustentavel em Angola tern varias causas 
directas: a nao aplica~ao de tecnicas adequadas de cultivo, a 
existencia debil e ineficaz de senri~os de extensao rnral e o 
baixo nivel de conhecimentos dos lavradores e lideres locais 
sobre os beneficios econ6micos da protec~ao do solo. 

Do ponto de vista agro-ecol6gico podem distinguir-se tres 
zonas: o Notte e o Leste classificados como zona de produ
~ao de mandioca, a Zona Centro de produ~ao de cereais com 
destaque para o milho, e a Zona Sul de produ~ao do sorgo e 
da massambala. 

Figura N.0 13 -Terra desbrava e cultivada 

Os solos do Pais tern uma fettilidade bastante limitada 
e apenas 10% sao considerados como tendo potencial para 
agricultw·a. Mesmo nas teti-as altas do centro do Pais onde 
a fettilidade do solo e alta sao necessarios fettilizantes para 
compensar a degrada~ao acentuada do solo e garantir a sub
sistencia das popula~oes e comunidades locais. Angola e um 
Pais eminentemente rnral. Calcula-se que cerca de 85% das 
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popula~oes mrais vivem da agricultw·a de subsistencia actual
mente apenas 2,8% do total <las terras araveis estao dedicadas 
com culturas pe1manentes. Apesar disso, a agricultura pode 
produzir toda a variedade de produtos agricolas necessarias 
para a alimenta~ao incluindo cereais, raizes e tuberculos. 

A baixa fettilidade do solo e urna das maiores causas de 
desftoresta~ao e degrada~ao associada do solo, pois encoraja 
a utiliza~ao do fogo para a limpeza de te1111s com pousios cada 
vez mais cwtos. As praticas de gestao agraria insustentavel e 
de produ~ao agricola de subsistencia sao vistas como urna <las 
maiores amea~as a sustentabilidade ambiental. Investimentos 
comerciais de maior escala, encorajados em Angola p6s
-gue1rn, contribuem tambem a esta amea~a de degrada~ao 
agricola. 0 desbravamento em grande escala de ft orestas natu
rais para produ~ao agricola e urn grande problema em termos 
de desenvolvimento agricola de pequena e grande dimensao. 
As Praticas de gestao insustentavel sao mencionadas como 
resultando na deple~ao do solo, redu~ao da fettilidade, ero
sao do solo, nitrifica~ao devido a aplica~ao nao-regulada e 
mat administrada de adubos e fe1tilizantes especiahnente em 
areas comerciais, a gestao insustentavel dos recursos hidricos, 
ao desbravamento de ftorestas e o aumento de fogos naturais. 

3.2.2. Uso insustentavel dos produtos da ftoresta 
Angola tern um eno1me potencial de biomassa ftorestal, 

mas grande pa1te esta inacessivel como fonte de energia. A 
lenha representa a primeira fonte de energia consumida no 
Pais, representando 56,8% do consurno energetico total. A 
energia da biomassa e utilizada para : cozinhar (60%), ilu
mina~ao (200/o), aquecimento (13%) e usos industriais (7%). 
Este consumo ocoffe principalmente nas imedia~oes dos 
grandes centros w·banos, resultando em cinturoes de desma
tamento que se expandem rapidamente, especialmente com o 
ftuxo das migra~oes das popula~oes do campo para os prin
cipais centros w·banos, ocotTidas nos ultimos anos. A cidade 
de Luanda representa o maior centro consumidor de ca1Yao 
produzido nas Provincias do Bengo, Benguela, Kwanza-Sul 
e Kwanza-No1te, onde os elevados niveis de extrac~ao do 
material lenhoso tern resultado na desftoresta~ao e perda da 
biodiversidade. 

A desftoresta~ao e um problema cada vez maior, devido 
ao uso domestico da madeira para lenha e consttu~ao, e ao 
desbravamento de teffa para agricultura e outros usos. 0 pro
blema agudizou-se pa1ticulannente dw·ante os anos de conftito 
a1mado que persistiu desde a proclama~ao da independencia 
em 1975 ate 2002, com a assinatura do acordo de paz defini
tiva, tiveram serias consequencias com a perda de vastas areas 
de ftorestas por explora~ao incontt·olada principalmente para 
fazer face as necessidades energeticas. Entt·e 1992 e 1994 cerca 
de um milhao e meio de pessoas ficaram desalojadas devido a 
gue1rn. Para satisfazer as suas necessidades ene1geticas, coc
~ao de alimentos, aquecimento e obten~ao de rendimentos, 
co1taram extensas areas de ftorestas e planta~oes. 

0 reassentamento das popula~oes depois da gueffa conti
nua a criar pressao sobre as ft orestas, sendo a ftoresta tropical 
a Notte a mais amea~ada pela agricultura de subsistencia. 

A taxa de desftoresta~ao tern ftutuado desde 1990, com 
um aurnento clrastico des de 2000; entt·e 1990 e 2000, Angola 
perdeu urna media de 124,800 hectares de ftorestas por ano 
aurnentando para 1,872,000 hectares entt·e 2000 e 2005 ou 
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seja 3,1 % Esta taxa aurnentou de 2.1 % entt·e 2000 e 2005, 
e o Pais perdeu ftorestas que representam 3.1% area total de 

ftorestas. 

A desftoresta~ao tern causado o assoreamento de sistemas 
ftuviais, a perda de solo, a perda geral de biomassa e biodi

versidade embora nao tenha havido ainda estudos especificos 

desde o fim da gue1rn. 

As ftorestas sao impo1tantes para a protec~ao de ecos

sistemas essenciais e se1Yi~os a si relacionados em todas 

as provincias de Angola embora, a cobe1tura e composi~ao 
da ftoresta va1ie bastante de provincia a provincia. Existem 

interliga~oes significativas entt·e os sistemas de produ~ao da 

ftoresta e o complexo de recw·sos agricolas e cujas baireiras 

sao tambem semelhantes. 

A desftoresta~ao em Angola e impelida por varios factores 

(i) necessidade de ca1Yao para ene1gia ambos tanto na area 

n.u·at e w·bana, (ii) desbravamento de ftorestas para expan

sao da agricultura e para compensar a perda da sua fertilidade 

natural infe1teis, (iii) incendios ftorestais, em pa1te para lim

par a te1rn para cultivo, para criar pastos e para a ca~a e (iv) 

explora~ao da ftoresta para madeira sendo esses factores mul

tiplicados pela pobreza. 

A provisao de ene1gia e uma questao chave e urn desafio 

numa Angola p6s-gue1rn. Contudo, mesmo que Angola seja 

o segundo produtor de petr6leo depois da Nigeria, a maioria 

dos angolanos tern na biomassa como a sua fonte primaria 

de energia. Esta estimado que apenas 8 a 20 % da popula~ao 

tern acesso a electt·icidade de varias fontes (primariamente 

att·aves de geradores a base de pett·oleo). Nao existe pratica

mente nenhurna electt·ifica~ao mral. Mesmo em areas urbanas, 
a maioria das pessoas nao tern acesso a urna provisao fiavel 

de energia, ea maior pa1te depende do ca1Yao para cozinhai: 

As zonas aridas e semi-a1idas do litoral e do sul do Pais, 

apesar de nao serem representativas do ponto de vista da 

cobe1tura ftorestal, constituem impo1tantes centt·os de pro

du~ao e consurno de lenha e carvao, factor que concoffe para 

a desttui~ao dos frageis ecossistemas ftorestais existentes, 

acelerando consequentemente o processo de desertifica~ao. 

Estima-se que mais de 100.000 pessoas estao envolvidas infor

malmente e de fo1ma pe1manente na actividade de produ~ao 

e comercializa~ao de lenha e carvao. E importante considerar 

que esta actividade e exercida fundamentalmente por cam

poneses, deslocados de gue1rn e desmobilizados das for~as 
a1madas, seja individualmente ou em pequenos gmpos, que 

encontt·am nesse tt·abalho urna impo1tante fonte de receitas 

para a sua subsistencia. 

As tecnicas de conversao de lenha em ca1Yao sao bas

tante mdimentares e de baixo rendimento; estima-se que o 

metodo a1tesanal tern wn rendimento que varia entre 10 a 15% 

equivalente a 50-75Kg de ca1Yao/estere, enquanto o metodo 

industtial pode proporcionar urn rendimento entt·e 30 a 33%, 

o equivale a 150-165Kg de ca1Yao/estere. 
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Figura N.0 14 -Mapa de area fiorestal transfonnada (Fonte IDF) 

A area do litoral que se estende numa extensao de l 650Km, 

com climas que vao de sub-hillnido, seco a arido, constitui 
a zona mais critica devido a fragilidade dos seus ecossiste
mas naturais. No Litoral Sul que compreende a provincia do 

Namibe, onde as precipita~oes sao inferiores a 100 nun/ano, 
existem amp las areas de estepe e dese1to, com produtividade 
de vegetal pr6xima de zero. A maioria do carvao consumido 

localmente provem de areas situadas no Sope da Seti-a da 
Leba, entre 100-200 km de distiincia. Entretanto, existem 

duvidas sobre o caracter sustentavel desta produ~ao de car
vao vegetal, visto que a especie tradicionalmente utilizada 

no processo <<mutiati» se encontra em risco, sobrerudo nas 
imedia~oes das vias de comunica~ao. A despeito das suas carac

teristicas peculiares, constata-se uma degrada~ao acentuada 
da biomassa arb6rea e arbustiva assim como a ocoffencia de 

processos criticos de desertifica~ao, assoreamento de cursos 

de agua, inunda~oes e erosao de solos. 
A zona de transi~ao entre o Litoral Sul e Notte, com

preendendo as Provincias de Benguela e do Kwanza-Sul, 

com niveis de precipita~ao na faixa dos 600-800 mm/ano, 
apresenta riscos bastante elevados de degrada~ao da vege
ta~ao, devido a por um lado, a tendencia de expansao das 
areas agricolas, o que leva a reconversao do uso da teti-a, por 

outro devido a ocoffencia de produ~ao de carvao em grande 
escala para abastecimento de cidades como Luanda, Sumbe, 
Lobito e Benguela. 

Em areas do Litoral Notte, nota-se que a pressao sobre 
os recursos devido ao consumo de lenha e carvao na Cidade 

de Luanda induziu a degrada~ao da vegeta~ao natw·al. Esta 

situa~ao ocoffe fundamentalmente na Provincia do Bengo,ja 
que as fotma~oes vegetais nas proximidades de Luanda sem
pre tiveram um baixissimo potencial de produ~ao de biomassa 

lenhosa (fotma~oes de estepe). 
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0 planalto central ea regiao do Pais onde se regista a maior 

degrada~ao da base de recw·sos narurais, particulaimente do 

solo e da vegeta~ao natural. A alta densidade populacional, 
a pratica de sistemas de produ~ao extensivos baseados no 
cultivo do milho que degradam a base dos recursos, as carac
teristicas agro-ecol6gicas pouco favoraveis (solos fracos de 

tipo feti-aliticos, precipita~oes elevadas) e o uso sistematico 
de fettilizantes quimicos tern levado ao empobrecimento de 

solos, a erosao hidrica e consequentemente o surgimento de 
ravinas. Por outro lado, a pratica generalizada das queima

das, principahnente para limpeza dos teffenos agricolas e para 

facilitar a ca~a de animais selvagens, assim como a extrac~ao 
continua de material lenhoso para fins energeticos conduzem 

a uma fotte degrada~ao da savana arb6rea. 
A zona norte, compreendida pelas provincias de Cabinda, 

Uige, Zaire, Kwanza-Norte, constitui por excelencia a zona de 
expansao da ftoresta densa humida ocupando uma supetficie 

estimada em 2,4 milhoes de hectares. Esta regiao constitui 
a zona menos preocupante sob o ponto de vista ambiental, 

em razao da dinamica de renova~ao natw·al a que as pr6prias 
fotma~oes estao sujeitas. Os problemas tipicos que consti

tuem factores de degrada~ao da base destes recw·sos podem 
ser encontrados na explora~ao ftorestal nao sustentavel, nas 
queimadas e nas denubas para limpeza dos teffenos agrico

las cujos indices, entretanto, nao confotmam ainda situa~ao 

alaimante. 
3.2.3. Sobrepastoreio 
A cobettw·a do solo em Angola e dominada por planicies 

aridas, utilizadas primariamente para pasto. A cria~ao de 
gado tern lugar principalmente na paite central do Pais, onde 

a maior paite da teti-a pettence a individuos patticulares. 0 
sobrepastoreio e um problema que leva a invasao de matas 

e a desettifica~ao. Ate recentemente havia o senso geral de 
que teti-a nao era um problema em Angola. Mas isto mudou, 

principalmente na provincia fettil do Kwanza-Sul petto de 
Luanda e no sudoeste relativamente pacifico, onde se notou 

uma prolifera~ao de fazendas e quintas comerciais. Muitos 
dos criadores de gado e camponeses tradicionais, acreditando 

que muitas das teti-as nas concessoes coloniais faziam patte 
legitima das teti-as tradicionais, retomaram o uso de anti

gas concessoes agricolas coloniais. Alem disso, os conftitos 
ocoffem e continuarao enquanto o govemo fizer e renovar 

concessoes das parcelas coloniais, ou os proprietarios rnrais 
ou titulares de concessoes passadas ( especialmente pos-1991) 

reaparecem e reafumam os seus direitos. Milhares de hecta
res de teti-a, noutra epoca te1rit6rio exclusivo de pastores e 

gado, encontram-se agora vedados, e sao patrim6nio privado 

de novos proprietarios. 
A medida que os efectivos aumentam, os criadores tradi

cionais necessitam de ma is terra para suster a maior quantidade 
de animais, mas a capacidade de carga fica reduzida devido 

a produtividade da teti-a ter diminuido significativamente ao 
longo dos anos e tambem por que alguns criadores comer

ciais vao se apoderando das terns comunais; Lideres pastoris 
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dizem que a teti-a foi usurpada ilegalmente, e que as suas tra
di~oes e costumes, passados as gera~oes pelos seculos, bem 
como os seus meios de vida, estao amea~ados. Agricultores 
comerciais reclamaram o uso de antigas concessoes agricolas 
coloniais; agora ocupam esta teti-a e as te1i-as comunitarias 
tradicionais. Novas veda~oes foram levantadas na Area de 
Garnbos na Provincia da Huila, como evidenciado pelo nfunero 
de novos postes cottados (<<Verdes») e plantados em fins de 
2003, com pouca ou nenhuma considera~ao pelas, ou con
sulta com as comunidades. 

Outros problemas de degrada~ao tern aver com a expansao 
de sistemas hiper-aridos ea estabiliza~ao <las dunas de areia. 
A provincia costeira do Namibe, no sul de Angola e carac
terizada por climas hiper-aridos e ecossistemas de dese1to. 
Emergiu uma questao 'classica' impottante da desettifica~ao: 
o movimento e notada expansao do dese1to a areas notmal
mente apropriadas a produ~ao agricola. De momento nao ha 
op~oes especificas de gestao agraria nas provincias, o que e 
umgrande impedimento ao potencial de desenvolvimento da 
area, e causa degrada~ao severa do solo nestas areas, devido 
ao sobrepastoreio que resulta no desenvolvimento de pastos 
menos adequados. 

0 sobrepastoreio em Angola e causado pela concentra
~ao intensiva de areas de cria~ao de gado em teti-as no Sul, 
com bons pastos e disponibilidade de agua. lsto e exacerbado 
pela alta densidade populacional, pela pobreza e acesso aos 
mercados. 

A zona de pastos doces, a regiao que compreende as 
Provincias de Namibe, Huila e Cunene, ea area de maior 
produ~ao pecuaria do Pais. Esta e uma regiao tipica de sis
temas pastoris de transumancia, onde os arbustos tern um 
papel primordial na alimenta~ao do gado. Fm decoffencia de 
varios factores, principalmente <las secas que acontecem com 
frequencia ciclica e da redu~ao das areas de pastos e de abe
beramento dos animais, as manadas de gado concentram-se 
em detetminados lugares gerando pressao sobre os recursos 
ftorestais, hidricos e sobre o solo dessas areas. Nessa condi~ao 
observa-se a redu~ao e desapari~ao de gramineas e arbustos 
forrageiros e o desenvolvimento de especies menos palataveis. 

Figura N.0 15 -Zona de forte concentrafao de efectivos pecuarios 
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3.2.4. Ex1>lorafao mineira 
Outra zona critica esta localizada nas areas de produ~ao 

mineira do Leste. Os sistemas actuais de produ~ao de dia
mantes privilegiam a tecnologia de explora~ao em regime 
de ceu abetto. Esta modalidade que consiste na explora~ao 
de aluvioes, na base do desvio dos cursos dos rios dos seus 

leitos originais ou atraves de escava~oes de extensas super
ficies deteti-a, provoca o desmatamento e o empobrecimento 
dos solos, trazendo como consequencia a existencia de vas

tas areas estereis e degradadas. A minera~ao tern causado 
problemas de degrada~ao ambiental em toda a extensao do 
Pais; eta nao e s6 ligada com a explora~ao de jazidas mine
rais como feffo, diamante e rochas omamentais mas tambem 
a simples obten~ao de ine1tes de fo1ma industrial ou aite
sanal, para a consttu~ao civil e obras publicas, como areia, 
burgau, que associadas a remo~ao da vegeta~ao nativa e as 
caracteristicas agro-ecol6gicas pouco favoraveis (solos fra
cos de tipo arenoso, bem drenados e precipita~oes elevadas) 
conduzem ao sw·gimento de ravinas; a sirua~ao das ravinas e 
critica sobrebJdo no meio utbano e periw·bano onde constitui 
um serio risco a continuidade da vida humana ea existencia 

de infra-esttuturas. 
A explora~ao mineira em geral tern causado impactos 

arnbientais enonnes com a desmata~ao e erradica~ao da vegeta

~ao, a remo~ao de carnadas de solo aravel e sua desestrutura~ao 
e a cria~ao de poeiras e dep6sitos do material erodido que 
se manifestam na erosao severa do solo. Paiticulaimente, a 

explora~ao mineira de diamantes tern lugar nas provincias do 
Leste, principalmente na Lunda-Notte, Lunda-Sul, Malanje 
e Bie, onde a par dos problemas enumerados sao tambem 

desviados cursos naturais de rios e inumeras escava~oes que 

deixam configura~oes desagradaveis da paisagem. 
3.2.5. Erosao de solos 
A erosao dos solos por ac~ao e61ica e hidrica e provo

cada, muitas vezes como consequencia da ac~ao da actividade 

humana sobre o territ6rio (forma de ocupa~ao, uso e utiliza~ao 
dos espa~os) para alem <las consequencias de ordem natural. 
Nas areas de solos mais sensiveis sob o ponto de vista do seu 

revestimento vegetal e da sua agrega~ao, o fen6meno da erosao 
e61ica e da erosao hidrica, ocoffe como resultado da precipi

ta~ao combinado com as actividades humanas, que conduzem 
a degrada~ao do solo, sobretudo, altera~ao a nivel da camada 

superficial, podendo, por vezes dar lugar a fotma~ao de cros
tas passiveis de inftuenciar o seu comportamento hidrol6gico 
e, consequentemente, reduzir a sua capacidade produtiva. 

A fragilidade que se vai registar ao nivel da superficie do 
solo conjugado com a ausencia de cobertura vegetal, propicia 

a ac~ao do vento e da agua sobre o mesmo, e consequente
mente, o fen6meno, denominado por erosao e61ica e hidrica. 

Os fen6menos, quer o de erosao e61ica como o de erosao 
hidrica devem ser objecto de estudos, no ambito do orde
namento do teffit6rio, e em que devem ser considerados os 

aspectos especificos <las zonas ecologicamente sensiveis ou 
degradadas, para a sua gestao se basear em insttumentos de 

planeamento do uso do solo. 
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produ~oes de todas essas culturas decresceram rapidamente, 
no periodo da independencia e o Pais tomou-se dependente 
de impo1ta~oes de alimentos. 

Desde o final da decada de 80 o Govemo deu inicio a 
privatiza~ao da maior pa1te das fazendas abandonadas pelos 
colonos, mas a falta de experiencia na gestao e incentivos 

resultou numa fo1te redu~ao da produ~ao. Os pequenos agri
cultores tambem sofreram com o ambiente politico que nao 

encorajava o aumento da produ~ao. 
Os sistemas de produ~ao basicamente estao concentrados 

nas produ~oes familiares e pequeno produtor (800/o), produtor 
medio (18%) e produtor empresarial (2%). As culturas alimen-

FiguraN.0 16-Zona de defla~aoe acumula~ao de are1asmoved1~as a Sul do Tombwa tares ma is cultivadas pela maioria de agricultores agrupam-se 
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Figura N.0 17 -Mapa de sensibilidade a erosao 

Os ca sos repo1tados e paiticularmente ode erosao hidrica 
sao frequentes e como consequencia dessa ac~ao assiste-se 
a situa~oes de lixivia~ao e empobrecimento de solo, o fendi
mento e desprendimento por aguas de escoamento superficial 
e em alguns casos como no Leste o surgimento de ravinas e 
o empobrecimento da paisagem. 

A erosao e6lica e verificada na regiao de clima arido (Baia 
dos Tigres, Tombwa e Namibe) sendo resultante da defla~ao 
do vento vaffendo e transpottando os detritos finos libetta
dos pela meteoriza~ao das rochas que se acumulam quando 
encontram um obstaculo nao petmeavel. 0 movimento e a 
acumula~ao de areias fotmam dunas com altura aproximada 
de 30 m e na Regiao do Tombwa chegam a constituir amea~a 
sobrevivencia humana. 

IV. Principais Actividades Economicas e Sociais 
4.1. Agricultura 
No passado, Angola foi auto-suficiente nas principais cul

turas alimentares e exportava a produ~ao excedentaria de cafe, 
milho, sisal, banana, tabaco, feijao, a~ucar, oleo de palma e 
a1rnz; Angola foi um dos maiores produtores mundiais de 
cafe com a exporta~ao de cerca de 300.000Ton e o milho 
constituia a segunda maior cultura de expo1ta~ao, totalizando 
11. 000 e 12.000Ton, no entanto, ha que real~ar que a maior 
paite desta cifra era produzida pelos pequenos produtores ou 
camponeses numa produ~ao meramente extensiva ocupando 
nada mais, nada menos do que 100.000.000 de hectares. As 

em raizes, tuberculos e cereais, massango e a massambala, 
affoz, legumes e hotticolas. 

0 potencial agricola de Angola e o regresso dos pequenos 

agricultores as zonas de produ~ao agricola, seguramente ira 
contribuir para melhorar a situa~ao alimentar, seas condi~oes 
climaticas o petmitirem. 

Angola tern condi~oes edafo-climaticas, nao s6 para ser 
totalmente auto-suficiente, mas para serum exportador Ii qui do 

de alimentos e ter tambem um vasto leque de produtos agrico

las, silvicolas em bruto, com total ou parcial transfo1ma~ao. E 
inquestionavel a necessidade urgente de incrementar a produ~ao 
de alimentos, quer numa 16gica de comb ate a fome ea subnu

tri~ao quer numa perspectiva de reanima~ao e reconstm~ao 
da economia rural. Esta op~ao enfrenta, todavia, um conjunto 
de questOes que nao devem ser ignoradas. A primeira tern que 
ver com a necessidade de disponibilizar atempadamente os 

factores de produ~ao (A1M), infra-estruturas e seguran~a das 
vias de comunica~ao, circuitos de distribui~ao, capacidade de 

organiza~ao da produ~ao e pre~os compensadores a produ~ao. 
A segunda radica na dimensao do mercado intemo solvente. 

Ou seja, ate onde existira, procura capaz de absorver, a pre~o 
de mercado, a produ~ao em crescimento acelerado. Esta situa
~ao implica tambem, a necessidade de equacionar o peso das 
exporta~oes que pode ser basicamente, o factor de crescimento 
sustentado da produ~ao agricola. Po1tanto, a redinamiza~ao 
da vida no campo passa por defini~ao clara dos objectivos a 
prosseguir com uma politica de seguran~a alimentar, virada 
fundamentalmente para a satisfa~ao das necessidades alimen
tares das popula~oes proporcionando a eleva~ao significativa 

dos niveis de bem-estar da popula~ao e, contribuindo tambem 
para a em1dica~ao da pobreza absoluta e da fome. 

0 sector de agricultura sofre de constrangimentos peculia
res as actividades rurais, como sendo: o colapso do sistema 
de comercio de insumos (sementes, fe1rnmentas, fertilizantes 

e maquinas) e produtos; descapitaliza~ao generalizada; bai
xos niveis de produ~ao e produtividade, baixo rendimento 
econ6mico do secto1~ limitada experiencia e qualifica~ao da 
mao-de-obra; uso extensivo e degrada~ao dos recursos naturais, 
com efeitos indesejaveis sobre o ambiente; limitado acesso 

a te1n dos grupos vulneraveis; falta de credito, assistencia 

tecnica e infra-estrntura viaria rural para a movimenta~ao 
dos insumos e da produ~ao; ausencia de infra-estrnturas de 
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processamento <la produ~ao; servi~os de saude, escolas e 
transpo1tes para apoiar a popula~ao que vive no meio rnral. 

4.2. Explora~ao ftorestal 
A cont:ribui~ao do sector fl oresta I apesar de ser reconheci

damente impo1tante do ponto de vista econ6mico e social, eta 
ainda nao e pouco reflectida nas estatisticas oficiais do Produto 

Intemo Brnto (PIB). As estimativas apontam que a explora

~ao e comercializa~ao da madeira em toro, tanto <las florestas 
natw·ais como plantadas, podem contribuir anualmente para 

a economia nacional com cerca de 150 milhoes de D6lares 
Americanos, elevando-se a taxa de 0,1 a 4% do actual PIB 

nacional, o que equivaleria a 25% do total do sector agrario. 

As diferentes fo1ma~oes florestais conferem ao Pais uma 
diversidade biol6gica que representa um eno1me potencial 

para a produ~ao de hens ou produtos habirualmente e desig
nados por produtos secundarios ou nao lenhosos que podem 
ocupar um lugar de destaque na vida econ6mica e social <las 

popula~oes, principahnente as rnrais e, sao de grande valor 
para a seguran~a alimentar. Inclui-senestes produtos a came 

de ca~a, o met, os cogumelos comestiveis e medicinais, fiu
tos silvest:res, insectos, foffagem para o gado, plantas e raizes 

medicinais, peixe <las aguas interiores, capim e fibras para 

a constrn~ao e cobe1tura <las casas e materia-prima para a 

confec~ao de aitigos e pe~as de aitesanatos, resinas, taninos, 
latex, casca, co1ti~a, entre outros. 

Apesar da importancia destes recursos, os mesmos nao sao 

devidamente valorizados ea sua explora~ao e feita info1mal

mente. Como consequencia, os resultados <la sua utiliza~ao 
nao sao reflectidos na contribui~ao do sector ao PIB. 

Os recw·sos florestais nunca beneficiaram de inventario 

detalhado a escala nacional. A info1ma~ao sobre a sua exis
tencia, dist:ribui~ao e composi~ao, baseia-se em estimativas 
resultantes de poucos estudos feitos na epoca colonial e em 
dados comparativos com outras florestas semelhantes as de 

Angola. 

A explora~ao florestal nao e feita sob regime de rendi

mento sustentavel. As areas sob explora~ao florestal nao tern 
um piano de maneio e e bastante fraca a capacidade de fisca

liza~ao <las actividades de explora~ao por paite do Estado, o 
que poe em risco a manuten~ao e renova~ao destes importantes 

recursos. Persiste a explora~ao circunstancial com incidencia 
para a extrac~ao de madeira em regime de licen~as simples, 

que encoraja a explora~ao selectiva, causando pouca valoriza
~ao de um grande n(Jmero de especies florestais madeiraveis 

pouco promovidas no mercado. 
Os mangais tambem enfrentam o processo de desmata

mento e degrada~ao por utiliza~ao insustentada e por polui~ao 
por hidrocarbonetos. 

4.3. Pecuaria 
Ao falar <la pecuaria em Angola, faz-se referencia nao s6 

ao gado bovino, caprino e ovino devido a uma maior implan

ta~ao e distribui~ao <lesses efectivos pelo teffit6rio nacional, 
e maior peso econ6mico, mas tambem <la suinicultw·a e <la 

avicultw·a que oferece um grande cont:ributo e mais-valia a 
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actividade s6cio-econ6mica. Presentemente, estima-se haver 

em Angola o seguinte capital pecuario (ISV, 2005): bovinos 

(3,6 milhoes), caprinos (4,3 milhoes), ovinos (260 mil), sui

nos (2,5 milhoes) eaves (15,9 milhoes) distribuido como se 

descreve no grafico n. 0 1. 

GrUlco ri•t·Olstrlbul~lo do Eltctlvo Peculrlo ptlo Ttttlt6rlo Ntcloiul 
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Graffeo 1 - Distribui~ao de efectivoo pecuarioo (Servi~oNacional de Veterinaria-2005) 

Deve-se enfatizar que, este quadro de existencias e distri

bui~ao, nao demonstra a verdadeira dinamica dos efectivos 

pecuarios por se tratar de estimativas baseadas no ultimo senso 

pecuario realizado na decada de 70. 

Porem, impo1ta real~ar que a regiao sul e, por narureza, 

uma zona de ecossistemas frageis devido a fracas chuvas e 

aos efeitos ciclicos <las secas, factores que tomam os pastos 

doces naquela regiao mais propensos a exaustao e degrada

~ao devido a maior concentra~ao dos efectivos pecuarios e as 

dificuldades de obten~ao de pastos cultivados. Destrin~a-se 

em Angola, dois tipos deprodu~aopecuaria: a tradicional, das 

popula~oes rnrais pastoris e agro-pastoris que detem 97,5% 
do capital pecuario nacional, ea comercial ou empresarial, a 

que pertencem os restantes 2, 5% do efectivo pecuario nacio

nal (UV, 2005). 

0 subsector pecuario como todos os sectores econ6micos 

de Angola teve uma notavel estagna~ao em consequencia de 

varios factores OCOffidos ap6s a independencia do Pais tais 

como: 

(t) 0 exodo dos fazendeiros po1tugueses e outros 

que geriam as explora~oes pecuarias de acen

tuada dimensao; 

(ii) Falta de factores de produ~ao para labora~ao 

de produtos e equipamentos para a pecuaria; 

(iii) Degrada~ao <las empresas de apoio ao sector 

<la pecuaria, empresas de comercializa~ao, de 

abate e conserva~ao, de transpo1te, de distri

bui~ao, etc.; 
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(iv) Abandono <las terras por parte <las popula~oes 
agro-pastoris devido ao clima de instabilidade 

e inseguran~a; 

(v) Ausencia de se1Yi~os de produ~ao de ra~oes, 

foiragem e apoio ao produtor; 
(vi) Escassez de pastos e ocon-encia de calamida

des naturais na zona de maior desenvolvimento 
pecuario; 

(vii) Escassez de pontos de abeberamento; 

(.xvi) Escassez de se1vi~os de comercializa~ao de 
produtos fa1maceuticos para o gado e assis

tencia veterinaria. 
4.4. Servis;os 

0 sector de se1Yi~os e o que tern maior relevancia em 
te1mos de ocupa~ao de mao-de-obra no Pais. Esse sector e 
constituido fundamentalmente por comercio fo1mal e infor
mal, industria de camionagem e transpo1te de passageiros e 

e, dos ma is dinamicos com uma percentagem de empregabi
lidade bastante elevada ao longo de todo o Pais. 0 fen6meno 

comercio info1mal desenvolveu-se a pa1tir dos anos 80 e e 

reftexo da desestrntura~ao da rede comercia l que foi incapaz 
de assegurar um sistema comercia l regular e virado para a 

satisfa~ao das necessidades basicas das popula~oes. 
0 sector info1mal necessita de ser reorganizado para que 

possa contribuir na economia do Pais atraves de pagamentos 

de impostos, outras obriga~oes fiscais e extensao da assis 
tencia e segw·an~a social aos empregados para alem de que 

as autoridades possam assegurar condi~oes mais adequa

das ao desenvolvimento das suas actividades e condi~oes de 
maior higiene evitando-se riscos de contamina~ao alimentar 

e desenvolvimento de swtos epidemicos de doen~as ende
micas e outras. 

0 sector pode desenvolver e tomar-se num motor para a 

economia, mas precisa de regula1iza~ao imediata. 
Constrangimentos ao desenvolvimento do sector tercia

rio da economia: 

(i) Falla de delimita~ao de areas de servi~os e as 
condi~oes do seu exercicio; 

(ii) Falla de defini~ao <la carga tributaria e obriga
toriedade de seguran~a social aos empregados; 

(iii) Excessiva burocratiza~ao das institui~oes do 
Estado e longo periodo para a constitui~ao de 
empresas; 

{il~ Fracas infra-estruturas de apoio e quase todas 
em estado bastante deploravel. 

4.5. Pobreza 
De acordo com a Estrategia de Combate a Pobreza (ECP, 

2004) sao identificados os seguintes factores, como estando 
na orig em da pobreza em Angola: 

(i) 0 conftito annado que provocou, durante quase 

tres decadas, o deslocamento de popula~oes, 

a destrni~ao de sistemas tradicionais de acti
vidade econ6mica e de solidariedade socia l, 

a destrni~ao das infra-estrnturas sociais e das 
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vias de comunica~ao e distribui~ao de produ
tos e outros bens essenciais, dando origem a 

situa~oes humanitarias dramaticas; 
(ii) A forte pressao demografica resultante de uma 

elevada taxa de fertilidade, da elevada taxa de 

dependencia nos agregados familiares (com 

mais de metade da popula~ao com idade infe
rior a 18 anos) e de movimentos migrat61ios 

massivos em direc~ao as cidades; 

(iii) A destmi~ao e degrada~ao das infra-estmturas 
econ6micas e sociais, consequencia directa <la 

guerra, mas tambem consequencia imediata 

da deficiente manuten~ao e conse1va~ao e dos 

desajustamentos do sistema de programa~ao e 

gestao do investimento publico; 

(i1~ 0 funcionamento debi t dos servi~os de educa

~ao, sat'.1de e protec~ao social, em consequencia 
da insuficiencia de meios tecnicos e humanos, 

dificultando o acesso a estes sistemas dos gru

pos mais vulneraveis; 

(v) A quebra muito acentuada da ofe1ta intema 

de produtos fundamentais , em pa1ticular de 

bens essenciais; 

(vi) A debilidade do quadro institucional, explicado 

pela baixa qualifica~ao media dos quacb'os e 
tecnicos e pela reduzida produtividade; 

(vii) A desqualifica~ao e desva loriza~ao do capital 

humano, decoirente da destrni~ao e desgaste 

dos sistemas de educa~ao e fonna~ao, da preca
riedade do estado sanitario, dos baixos salarios 

e da extensao do desemprego e sub-emprego; 

(viii) A ineficacia das politicas macroecon6micas na 

con-ec~ao dos fo1tes desequilibrios macroeco
n6micos que se verificaram ao longo da decada 

de 90. 

0 baixo nivel de desenvolvimento humano e detetmi

nado, essenciahnente, pela baixa esperarwa de vida a nascen~a 
(45 anos, cotTespondente a um indice de 0,34), e pela baixa 

taxa bmta de esco lariza~ao conjunta (23% coffespondente a 
um indice de 0,36). 

4.5.1 Saude 

Estima -se que menos de 35% da popula~ao angolana 

tenha acesso a presta~ao de cuidados sanitarios do Sistema 
Nacional de Saude. Segundo os resultados do IDR, os mais 

pobres reco1nm essencia lmente a rede sanitaria primaria 

(Centros e Postos de SaUde). 

Os indicadores relativos a presta~ao de cuidados p1imarios 

de sat'.tde a popula~1\o ilustram uma situa~1\o preocupante. A per

centagem de crian~as, com idades compreendidas entre os 12 

e os 23 meses, vacinadas contra as principais doen~as infantis 
(BCG, DTP3, Polio 3 e Sarampo) e de 27%, variando entre 20 

e 35% (tabela 7). A varia~ao deste indicador e tambem assi
nalavel entre as zonas mrais (1 So/o) e as zonas urbanas (31 %). 
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Relativamente a saude matema, estima-se que apenas 45% 
de partos tenham sido assistidos por pessoal qualificado. Uma 

vez mais a diferen~a de assistencia e de 25% para as zonas 
mrais e 53% para as zonas urbanas. 

No piano nutricional o Pais vive situa~oes dramaticas 
no seio dos desalojados e refugiados. Estima-se que ma is de 

metade da popula~ao angolana esteja mat nutrida, havendo 
22% de crian~as menores de 5 anos em situa~ao de mat nutri

~ao cr6nica severe 45% em situa~ao de mat nutri~ao cr6nica 
moderada. Nos agregados extremamente pobres o consumo 

diario de calorias e inferior a um ter~o do recomendado. 
Segundo o IDR, nos centros mbanos, as familias utilizam 75% 
da despesa para fins alimentares. Mesmo assim, estima-se que 

apenas 25% das familias urbanas consumam diariamente a 
quantidade de calorias recomendada. 

O IDV/SIDA, com uma taxa de prevalencia estimada em 

5 7% e ainda do desconhecimento da popula~ao mais pobre. , , 
Cerca de 87% das mulheres com idade compreendida entre 
15-49 anos e pe1tencentes ao quintil mais pobre da popula

~ao nao conhece nenhuma forma de prevenir a transmissao do 
VIH/SIDA, e 71% nao conhece nenhuma fo1ma de prevenir 

a transmissao de mae para filho (os valores coJTespondentes 

para a popula~ao total com mais de 15 anos sao de 65% e 
52%, respectivamente). Ede salientar que o estado de mat 

nulli~ao da popula~ao toma as pessoas mais vulneraveis a con
u·air o vims (tat como evidenciado pela maior probabilidade 
de contJ·air infec~oes sexualmente u·ansmissiveis) e toma os 

portadores do vims mais susceptiveis de desenvolver o SIDA 

O quacko epidemiol6gico angolano e caracte1izado pela 

predominancia de doen~as infecciosas e parasitarias, <las quais 

as doen~as u·ansmissiveis constituem cerca de 800/o e dentJ·e 
estas, u·es representam mais de 900/o das causas de doen~a, 

a malaria, as doen~as respirat6rias agudas e as doen~as diar
reicas agudas. 

O paludismo e endemico em toda a extensao teffitorial 
com diferentes graus de endemicidade e constitui a primeira 

causa de morbimo1talidade a nivel nacional e apresenta uma 

taxa de letalidade que varia entJ·e os 15-300/o. As Doen~as 
Respirat6rias Agudas (DRA), ocupam o segundo lugar entJ·e 

as doen~as transmissiveis notificadas. A u·ipanossomiase e 
quase generalizada em todo o Pais. A mosca tse-tse habita 
13 das dezoito provincias do Pais. 

0 peso do sector da saude dentro das despesas 

Govemamentais esta no inte1Yalo de 3,8 - 8% quando sao 
considerados os dados do SIGFE, sendo po1tanto a despesa 
per capita com a saude cifrada 5, 7 e 19,1 d6lares por ano. 0 

incremento da despesa em saude implicara redu~oes na taxa 

de poupan~a publica e privada e consequente quebra no inves
timento e na cria~ao de empresas. 

O estado sanitario das popula~oes de Angola pode ser, 
assim, caracterizado: 

1. Retrac~ao acentuada da rede publica; 
2. Programa de investimentos pub Ii cos em sat'.lde pouco 

eficiente; 
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3. Recursos humanos mat distribuidos e pouco 
capacitados; 

4. Vazio organizacional por deficiente estJutura; 
5. Ausencia de programa~ao financeira e rigidez na 

execu~ao or~amental; 

6. Baixa capacidade de gestao aos diferentes niveis; 
7. DesestJutura~ao do sistema em subsistemas nao 

coordenados; 
8. Cobe1tura insuficiente dos gmpos mais vulneraveis 

e priorita1ios; 
9. Debit dedica~ao aos programas de info1ma~ao edu

ca~ao e comunica~ao. 
4.5.2. Educa~ao 
Uma outra dimensao da pobreza diz respeito ao grau de 

desenvolvimento educacional da popula~ao; cerca de 34% <las 

crian~as com idade inferior aos 11 anos nunca frequentaram 

a escola. A propor~ao de individuos que nunca frequentou a 
escola e mais elevada no meio mral (42%) do que no meio 

urbano (24%) e ascende a 500/o para as crian~as. 
A taxa liquida de escolariza~ao do I Nivel do Ensino 

Primario (1.' a 4.' Classe) situa-se em cerca de 56% Apesar 

das reduzidas taxas de escolariza~ao, a pressao sobre os equi
pamentos escolares e eno1me, dado que uma grande pa1te da 

rede se encontJ·a destJuida ou degradada. 

Para alem do acesso limitado, a qualidade do ensino e 

tambem uma preocupa~ao. As elevadas taxas de abandono 
escolar e as baixas taxas de aproveitamento escolar que carac
terizam o sistema de ensino escolar pt1blico urbano prejudicam 

maioritariamente as classes mais pobres. 0 indicador de per

centagem de crian~as que entJ·am no sistema de ensino e que 
eventualmente atingem a 5.', 6.• e 7.' Classes de escolaridade 

e um born indicador estJutural <las oportunidades de acesso ao 

sistema de ensino e tambem <las condi~oes de vida dos agrega

dos. Acima de tudo e um born indicador de mobilidade social 

via educa~ao e acesso a um melhor emprego. 
Estima-se que mais de 30% por cento da popula~ao com 

mais de 15 anos seja analfabeta (havendo ate estimativas 
que aproximam a taxa de analfabetismo para 50%. 0 nivel 

de analfabetismo e maior nas mulheres. Cerca de 50 por 

cento das mulheres angolanas sao analfabetas. Porem, a taxa 

liquida de escolariza~ao primaria feminina nao se distancia 

muito da masculina. 
A politica estJ·ategica de educa~ao prossegue um con

junto de objectivos especificos, de que se destacam dentJ·e 

outras as recomenda~oes da Consulta Publica sobre o Plano 
de Ac~ao Nacional de Educa~ao para todos e do Col6quio 
sobre o Ensino em Angola (Maio de 2004): 

Criar um sistema educativo equitativo e orientado para 

a cria~ao de igualdade de oportunidades de acesso 

a educa~ao e fo1ma~ao para o exercicio de uma 

cidadania activa e plena por todos os angolanos; 

Reduzir o analfabetismo dejovens e adultos, no con

texto da luta contJ·a a pobreza assegurando o 

ensino primario obrigat6rio e gratuito para todos; 
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Desenvolver o Ensino Tecnico-Profissional, assegu ·ando 

a sua a1ticula~ao com o ensino medio e superior 

e com o sistema de fo1ma~ao profissional; e as 

necessidades do mercado do trabalho; 

Assegurar a fonna~ao de recursos htunanos qualificados 

e altamente qualificados, necessarios ao desenvol

vimento da economia, inova~ao e conhecimento, 

melhorando substancialmente a fo1ma~ao media 

e superior ea fo1ma~ao avan~ada; 

Promover e valorizar as linguas nacionais, como factor 

de unidade nacional e diversidade etnico-linguistica; 

A analise comparativa da situa~ao angolana no contexto 
africano, em pa1ticular, da SADC evidencia o atraso estrn
tural do Pais em alguns dos mais impo1tantes indicadores de 

desenvolvimento humano. Nao obstante os progressos verifi

cados no acesso a escola as taxas de escolariza~ao em Angola 
mantiveram-se ao longo etas duas ultimas decadas do seculo, 

a niveis ainda bastante baixos, a degrada~ao acentuada de um 
numero consideravel de escolas mesmo as reparadas e recupe

radas nos ultimos anos, a destrni~ao da maioria etas escolas 

rurais e a fraca atrac~ao e incentivos a catTeira do professcrndo; 
Com efeito, o desafio da Educa~ao, mais do que um 

imperativo de responsabilidade govemativa e politica e, fun

damentalmente, um imperativo para a inser~ao competitiva 
deAngola no contexto regional. Neste sentido, os objectivos 
do Milenio que mais directamente interagem com o sector 

da educa~ao afitmarem-se como desafios incontomaveis do 
processo de desenvolvimento de Angola e como tal deverao 
ser assumidos como p1ioritarios para promover o desenvol

vimento humano e educacional numa base de aprendizagem 
ao longo da vida. 

4.5.3. Abastecimento de agua e saneamento 
A migra~ao acelerada provocou processos de urbaniza~ao 

nao sustentaveis. Pode-se afumar que esse fen6meno contJi

buiu para a degrada~ao dos centros w·banos. As condi~oes de 

higiene deterioraram-se e com isso as condi~oes de vida etas 
popula~oes urbanas e subw·banas. 

0 Inquerito de Indicadores Multiplos (MICS II) de 2001, 

estimou que a nivel nacional, 61,6% da popula~ao tinha acesso 
a agua potavel e 59,4% com acesso a servi~os de saneamento 
adequados. Neste universo, para as areas urbanas as estima

tivas apontam niveis de cobe1tma de 70,90/o da popula~ao 
com acesso a agua potavel, dos quais apenas 34 % com os 
padroes minimos recomendados para o meio urbano (70 litros 

I habitante I dia), abastecendo-se os demais, a partir de chafa
rizes, pontos de agua (furos ou cacimbas) e tambem atJ·aves 

de camioes-cistema. 
Quanto ao saneamento, as estatisticas revelam que 74,1% 

da popula~ao u·bana, dispoe de servi~os de saneamento, porem, 
apenas 18, 5% esta conectada a red es tecnicas adequadas, uti

lizando os demais, latJ·inas e/ou po~os rotos. 
No meio rural, estima-se que apenas 39,9% da popula~ao 

tern acesso a agua potavel, apesar de se poder admitir que a 

cobe1tma real possa estar abaixo desta estimativa, ja que, 
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muitos pontos de agua do meio rural, carecem de manuten~ao 
regular. No tocante ao saneamento, estima-se que cerca de 

25,5% da popula~ao nas areas rmais beneficia de pelo menos 
algum metodo, para destinar os seus residuos. 

Os principais constJ·angimentos no que se refere ao abas

tecimento de agua e saneamento podem ser resumidos em: 

Infra-estJutmas antigas e que conheceram niveis de 

degrada~ao consideraveis principalmente no 

periodo de conftito; 

Fraca capacidade de gestao e manuten~ao dos sistemas 
de abastecimento de agua e saneamento; 

Fraca capacidade de reten~ao de quadros no sector face 

a concotTencia com o sector petrolifero e as varias 

muta~oes na organiza~ao institucional; 

Ausencia de um quaclro regulador que sirva de suporte 

a legisla~ao ja produzida; 

Timi do envolvimento do sector privado o que propicia 

uma ce1ta sobrecarga ao sector publico; 

Algumas atitudes pouco cotl'ectas dos consumidores 

na prese1Ya~ao etas infra- estJutmas, consubstan

ciadas na sua danifica~ao e liga~oes clandestinas. 

4.5.4. Protec~ao e Reinser~ao Social 
Angola debate-se com uma multiplicidade de vulnerabi

lidades de matJ·iz social. Os deslocados e os desmobilizados 

tern merecido, da pa1te do Estado, uma aten~ao pa1ticular, 
justificada pela emergencia em acudir a situa~oes que reme

tem para a reconcilia~ao nacional enquanto sao uma das fases 
visiveis do conft ito politico-militar mas, os idosos e as pessoas 

po1tadoras de deficiencia fisica, nao tern merecido a mesma 

aten~ao por pa1te do Estado. 

Angola tern necessidade de definir um modelo de ac~ao 

estJ·ategica em materia de assistencia e reinser~ao social. A 

situa~ao de eme1gencia que condicionou o Pais ao longo etas 
ultimas decadas impos um modelo muito pr6prio, marcado 

pelas " fracturas" tell'itoriais induzidas pela guell'a, bem como 

pela inte1Yen~ao casuistica dete1minada por situa~oes extJ·e

mas. A estabiliza~ao do quadro politico-militar, bem como os 
desafios do desenvolvimento vieram impor uma nova visao 

estJ·ategica, em que os grupos vulneraveis e os excluidos 

assumem, tambem, um papel de relevo no esfor~o de recons

tJu~ao do Pais. 
Impo1ta, deste modo, delinear um renovado modelo de 

ac~ao estrategica em materia de assistencia e reinser~ao social, 
coerente com os objectivos do desenvolvimento estrategico. 

0 modelo definido para a assistencia aos gmpos mais 

vulneraveis visa assegmar que a ac~ao social do Estado con

ti·ibua activamente para a redu~ao da pobreza, incidindo, 
particula1mente, sobre os gmpos mais vulneraveis, atraves 

de uma efectiva redistJ·ibui~ao da riqueza nacional, fomen
tando a gestao do risco social, inclusao social e a reintegra~ao 
s6cio-produtiva dos excluidos. 

A par disso sao objectivos especificos da Politica de 

Protec~ao e Reinser~ao Social os seguintes: 
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i. Contribuir activamente para a redu~ao da pobreza 
em Angola, atraves da assistencia aos gmpos 

ma is vuhleraveis e aos excluidos; 

ii. Promover a reintegra~ao social e produtiva 
dos gmpos ma is vuhleraveis e dos excluidos; 

iii. Contribuir para um desenvolvimento equita

tivo e sustentavel, promovendo redu~ao de 
assirnetrias de matriz social, econ6mica, cul

tura I, teffitoria I, etc; 

i11 Estabilizar uma nova matriz de ac~ao, assente na 

gestao do risco social, em que a interven~ao do 
Estado visa assistir individuos, agregados fami

liares e comunidades a melhor gerir os riscos 
a que estao expostos, bem como apoiar aque

les que se encontram em situa~ao de extrema 
pobreza; 

As grandes op~oes estrategicas em materia de politica de 
assistencia e reinser~ao social sao dete1minadas pela neces

sidade irnperiosa de constm~ao de um novo modelo de ac~ao 
do Estado, adequado aos objectives impostos pelo desafio do 

desenvolvimento sustentavel. 
Os sistemas de assistencia e reinser~ao socia l incluem-se, 

ce1tamente, na ac~ao govemativa, lato sensu, em materia de 
protec~ao social. Todavia, as pa1ticularidades do processo 
hist6rico Angolano impuseram a pertinencia e relevancia das 

dimensoes "assistencia e reinser~ao social", na exacta medida 
em que as mesmas, envolvendo a problematica dos desmo
bilizados e deslocados, relevam-se materia condicionante da 

coesao nacional e, mais especificamente, da seguran~a intema. 

CAPITULO V As Expel"iencias do Pais no Dominio 
da Luta Contra a DeseJ"tificaflio 

5.1. Acfoes do pel"iodo colonial 

5.1.2. Fixaflio de dunas da Vila do T ombwa 
Ecologicamente a Zona do Tombwa e um grande dese1to 

de dunas de areias criadas por um Iongo periodo de seca. 0 
dese1to cobre uma superficie de 6.000 Km2 sobre uma area 

total de 70.000Km2. As dunas sao de idade terciaria e quater
naria e em fo1ma «CIF» caracterizadas por pontas a longadas 

nos dois sentidos. 
0 movirnento continue dos materiais e o deslocamento 

das dunas amea~aram e amea~am sote1rnr as infra-estmturas 
econ6micas, unidades de conserva~ao e processamento de 

pescado, instala~oes de desembarque, tanques de a1mazena
mento de agua e vias de comunica~ao e sociais, habita~oes e 
cemiterios, pondo em risco a existencia humana. Diante da 

gravidade desse fen6meno a popula~ao acabou por migrar 

para as zonas com melhores condi~oes tais como a Cidade 
do Namibe. Esta situa~ao levou as autoridades coloniais a 

darem inicio em 1926 os primeiros trabalhos de fixa~ao de 
dunas; em 193 1 foram c1iados os prirneiros 7Km de pali~a

das e em 1974, foi concluida a coloniza~ao e estabiliza~ao 

das dunas com a p lanta~ao de 157 hectares de ft oresta a base 
de Casuarina equisetifolia eAcacia cyanophyla. 

5.2. Acfoes pos-lndependencia 

5.2.1. Fixaflio de dwrns do T ombwa 
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Nos anos que se seguiram a independencia nacional os 

trabalhos de manuten~ao do poligono ft oresta l ea fiscali

za~ao foram abandonados. 0 recmdescimento da violencia 
a1mada no interior do Pais deslocou popula~oes de zonas de 

maior conftito a1mado, para as zonas de relativa seguran~a. 

A Provincia do Namibe viu a sua popula~ao aumen 

tada de 30.000 em 1974 para 120.000 em 1980; uma pa1te 

desta popula~ao movimentou-se em direc~ao ao Municipio 

do Tombwa onde a industria pesqueira em franca progressao 

ia abso1Yendo pa1te consideravel dessa mao-de-obra. 

0 atnnento de popula~oes nao foi acompanhado do atnnento 

e da regulariza~ao dos se1Yi~os de abastecimento de energia 

domestica; as popula~oes desprovidas de energia domestica 

(electricidade, gas butano, lenha e ca1Yao vegetal) recoJTe

ram ao abate eta ft oresta e, em pouco tempo foram destmidos 

mais de 90ha de planta~oes. 

Em 1985, por solicita~ao do Govemo ao Programa das 

Na~oes para o Desenvolvimento - PNUD foi financiado o 

ProjectoANG/85/007, cujos objectives eram bastante ambi

ciosos e dificeis de atingir num Pais sem qualquer quadro com 

experiencia em trabalhos dessa indole; em 1992 o Projecto 

ANG/85/007 foi inteirompido com o reacender do conftito 

p6s eleitoral. 

A continua~ao dos trabalhos colocou-se como um desafio 

para o Govemo com o objective de criar condi~oes para o nor

mal desenvolvimento da reg iao. 0 Govemo e outras agencias 

designadamente,ADPP, COSPE, Uniao Europeia, PRO VIDA 

e PAM deram continuidade aos trabalhos que poderao durar 

por mais a lgum tempo ate a sua conclusao definitiva. 

A impo1tancia da estabiliza~ao das dunas do Tombwa 

reside no facto de, nao s6 proteger a vida das popula~oes, seu 

modus vivendi, das infra-estmturas mas tambem de valio

sos e diversificados recurses etiol6gicos da fauna maritima 

da coJTente fria de Benguela, do seu habitat, da avifauna, 

de mamiferos da fauna selvagem e da vegeta~ao tipica e sui 

generis do Dese1to do Karoo-Namibe. 

5.2.2. Programa dereflorestamento das zonas algodoeiras 

As orienta~oes do piano quinquenal de desenvolvimento 

dimanadas pelo 2.° Congresso do lVIPLA levaram a reestrutura

~ao do Ministerio da Agricultura com a transfroma~ao de al guns 

dos seus 6rgaos em institui~oes aut6nomas viradas para o apoio 

a produ~ao e ao produtor; nesta confo1midade as Direc~oes 

Nacionais de Apoio a Cooperativiza~ao Agricola-DNACA e 

Conse1Ya~ao da Natureza foram transfo1madas em Institutes 

de Desenvolvimento Agrarios - IDA e Desenvolvirnento 

Florestal - IDF. 

0 IDF foi incumbido de desenvolver um projecto experi

mental de reftorestamento nas zonas algodoeiras com a meta 
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de planta~ao de 1.000.000 arvores a base de Leucaena leuco
cephala nas Regioes do Bengo (Catete) e Kwanza-Sul (Po1to 

Amboim), tendo em conta o estado avan~ado de degrada~ao 

da vegeta~ao nativa. Esse programa foi abandonado por difi

culdades logisticas da epoca. 

5.2.3. Programa de reflorestamento da orla costeira 

A excep~ao dos Municipios do Tombwa e do Namibe que 

se inserem totalmente no Deserto do Karoo-Namibe, o Litoral 

de Angola localiza-se na regiao de clima semi-arido. Nessa 

regiao os recursos da flora sao bastante limitados e desenvol

veram caracteristicas peculiares para reduzir as perdas de agua. 

0 conflito militar que se registou desde a Independencia 

Nacional provocou um exodo rnral maci~o; as popula~oes 

do interior do Pais migraram em direc~ao as regioes do lito

ral sobretudo para as cidades, aumentando a pressao sobre a 

necessidade em habita~ao e emprego; 

Os processos de paz implementados desde 1991 resulta

ram na desmobiliza~ao de grandes efectivos militares; esses 

investiram sobre os poucos recursos florestais existentes, 

reduzindo os niveis de cobertura e aumentando os riscos de 

erosao. Face a situa~ao foram desenvolvidas algumas ini

ciativas nao s6 para absorver a mao-de-obra disponivel mas 

tambem reabilitar e recuperar algumas zonas degradadas ou 

em risco de degrada~ao como se descreve: 

5.2.2.1. Baia Farta 

A Baia Fa1ta esta na zona de inflexao para o Oeste da 

Corrente Fria de Benguela tomando-a por isso uma zona 

de relativa produ~ao primaria com a ocoffencia e abundan

cia de especies pelagicas e demersais sendo por isso, uma 

regiao bastante competitiva em te1mos de investimento da 

industria de pesca. 

A Coffente Fria de Benguela e de per si um factor con

dicionador do clima; na regiao da Baia Faita, as condi~oes 

natw·ais sao ou tern tendencia de se tomaram agrestes (inso

la~ao abe1ta, escassez de agua doce e de vegeta~ao, ventos 

alisios com inicio de fo1ma~ao de dunas); no contexto do 

projecto foram plantados cerca de 70ha na base de acacia 

americana (Prosopis juliflora) com resultados satisfat6rios, 

mas que, infelizmente o processo nao teve continuidade por 

dificuldades logisticas (abastecimento de agua, equipamentos 

e recursos financeiros para a remunera~ao da mao-de-obra e 

outras despesas). As plantas existentes precisam de ser man

tidas e o processo de implanta~ao de novos especimes ser 

continuo para, por um !ado, garantir madeira para a indus

tria de salga e seca, combustive! e foffagem para o gado, mas 

tambem, por outro !ado, assegw·ar a protec~ao e conserva~ao 

dos solos, quebrando-se, desse modo, a monotonia na paisa

gem semi-dese1tica, resultante da explora~ao ate a exaustao 

da flora da regiao, pre-existente. 
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5.2.2.2. Benfica 
0 teffit6rio de Luanda esta inserido na Zona Agricola 7/8, 

ocupando paite de Faixa Litoral Noroeste com uma profun
didade de 220Km, e uma superficie total de 25.560Km2 ou 
seja 2,05% do teffit6rio. 

A zona integra-se quase totalmente na regiao semi-arida 
(D) e arida (E) do Litoral Angolano, de clima megate1mico 
(ThornthwaUe) em que as medias de humidade relativa, sao 
muito elevadas ao longo do ano, atingem os val ores maximos 

na epoca seca do o cacimbo. A esta~ao de chuvas, de preci
pita~oes compreendidas entre 350 mm, no litoral e 700 mm 
no interior caracterizando-se quanto a distribui~ao por acen
tuado grau de variabilidade. 

A vegeta~ao da regiao predominante, e composta por balce
dos de Strychnos ligustroides, savanas com arbustos e arvores 

e herbosas com setaria welwitschii e forma~oes estepicas com 
Hyphaene gossweileri pr6pria de Zona Costeira Seca. 

Iniciado no contexto de apoios do GIAlVIDA para a inser

~ao social de desmobilizados das FAPLA ea reabilita~ao e 
recupera~ao ecol6gica das zonas degradadas o Instill.Ito de 
Desenvolvimento Florestal (IDF) implantou o projecto nos 

arredores de Luanda, cujas especies nao vingaram, por inadap

ta~ao; Esse processo, nessa regiao, teve continuidade com a 
introdu~ao da Prosopis juliflora que se mostrou adaptar-se 
bem as condi~oes edafo-climaticas da regiao e possibilitou o 

treinamento ea capacita~ao de tecnicos do Instill.Ito para lide
rarem projectos identicos noutras regioes do Pais. 

Figura N• 18- Planta~oo do Benfica-Provincia de Luanda 

Figura N.0 18 -Plantafoes do Benfica-Provincia de Luanda 
,- - -o- ··----· - ... - - - ---·- "' - - --r: - . - ---- ---- - - - - - -·- --·-, - - , - - - . / 

5.2.2.3. Barra do Dande 
0 Poligono da Barra do Dande e uma extensao do Projecto 

Benfica implantado pela representa~ao do IDF do Bengo mas 

nunca mereceu a mesma aten~ao que aquele. Desde o inicio 

da sua instala~ao foram plantados 0 ha a base de varias espe

cies em regime de estudo comparativo da sua adaptabilidade 

as condi~oes agroecol6gicas da zona 7/8. 

A instala~ao desse poligono deve ser continuada nas 

Direc~oes SuVSudoeste para formar um cordao e pulmao verde 
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para as areas de novos assentamentos do Panguila, Cacuaco, 

Funda e ate mesmo Luanda. Podera transfo1mar-se rapida

mente em zona de laser e turismo rnral para as popula~oes 

de Luanda. Para a sua continua~ao deve ser eleita a especie 

ou a consocia~ao de especies melhor adaptadas. 

Figura N.0 19 -Plantafoes da Barra do Dande · Provincia do Bengo 

(Programa Nacional de Repovoamento Florestal, IDF, 1997) 

5.2.2.4. Kwnpata Catete 
Os apoios providenciados pelo GIA1\.1DA estenderam-se 

tambem a Provincia do Namibe e aproveitando-se a expe
riencia acumulada por tecnicos do Projecto ANG/85/007 foi 
reinstalado o poligono de Kumpata Catete. As especies eleitas 
para o efeito mostraram boa adapta~ao a severidade <las condi
~oes da provincia do Namibe e os seus resultados aconselham 
a sua continua~ao e prolongamento as zonas susceptiveis a 
inunda~oes para fo1mar um manto verde ao sul da cidade. 

0 poligono de Kumpata Catete deve ser protegido por 
quebrar a monotomia da paisagem desettica para os viajan
tes de Lubango ao Namibe. 

5.2.2.5. Outrns iniciativas 
As projec~oes do lnstituto de Desenvolvimento Florestal 

tern promovido ac~oes de reflorestamento em varias locali
dades do Pais <las quais se destacam a do Huambo, para a 
reposi~ao do Poligono Florestal de Sakaala, de Malanje para 
a substitui~ao <las planta~oes do Caminho de Ferro de Luanda 
e Matari-a Ginga, Bie, para a reposi~ao do Poligono Florestal 
do Kuito e ac~oes timidas na Provincia da Huila. 

CAPITULO VI: Programas Sectoriais Afins e suas 
Rela~oes com o Programa de Aqao Nacional de Comb ate 
a Desertifica~ao 

6.1. Considera~oes gerais 
0 Govemo desenvolve programas que induzem, promovem 

e fomentam a actividade econ6mica privada, fundamental
mente a de produ~ao de bens e servi~os com a garantia de 
preserva~ao do ambiente e paiticulaimente ligados ao desen
volvimento rnral, nas seguintes ve1tentes fundamentais: 

Reabilita~ao e constm~ao de infra-estrnturas econ6micas 

basicas (vias de comunica~ao, sistemas de produ~ao e distri

bui~ao de agua e saneamento basico e sistemas de produ~ao e 

distribui~ao de electricidade e infra-estruturas de comunica~ao). 
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Para dar seguimento ao processo de paz e reconsllu~ao o 
Govemo elaborou e aprovou a Estrategia de Desenvolvimento 

de Longo Prazo 2025, cujas op~oes politicas estrategicas, 
sao a promo~ao e consolida~ao do processo de pacifica~ao 

nacional, a promo~ao do desenvolvimento sustentavel, com 
crescimento econ6mico e em1dica~ao da pobreza, a promo

~ao e consolida~ao da estabilidade macroecon6mica e social, 
a edifica~ao de uma economia nacional integrada ea redu~ao 
<las assimetI·ias regionais. 

As op~oes politicas da estrategia coffespondem a 6 eixos 
com destaque para: 

Eixo 2: Promover a Expansao do Emprego e o Desen
volvimento Humano, Cientifico e Tecnol6gico; 

Eixo 3: Recuperar e Desenvolver as Infra-Estrntw·as 
deApoio ao Desenvolvimento; 

Eixo 4: Promover o Desenvolvimento dos Sectores 
Econ6micos e Financeiros e a Competitividade; e 

Eixo Prioritario 6: Promover a Coesao Nacional e o 

Desenvolvimento do Teffit6rio. 
Por outro lado, no contexto do Programa de Refo1mas 

Economicas estao a ser implementados, as ac~oes nos dominios: 
6.2. Infi'a-EstJ·utw·as economicas 
As politicas do Govemo estao direccionadas para a recu

pera~ao e reabilita~ao <las principais infra-estrnturas do Pais 
com vista a dinamiza~ao <las actividades econ6micas; as prio
ridades estabelecidas estao relacionadas com a expansao <las 

capacidades de capta~ao, tratamento e distI·ibui~ao de agua 

w·bana e mral, energia electrica, rede de telecomunica~oes e 
vias de comunica~ao e saneamento basico. 

No dominio da energia electI·ica as aten~oes estao viradas, 

por enquanto a reposi~ao e amplia~ao da capacidadeproduti
vidade e de transpotta~ao com a repara~ao, reabilita~ao dos 

antigos sistemas e a consttu~ao, de novos empreendimentos 
(micro, mini e baii-agens hidroelectt·icas e centt·ais tetmicas) 

ea promo~ao da utiliza~ao de fontes de energia renovaveis. 
A reabilita~ao e consttu~ao do sistema viario (estt·adas), 

portos, caminhos de ferro e rede basica de telecomunica~oes. 
No sector agrario, os investimentos do Govemo estao 

direccionados para a provisao de senri~os econ6micos, desig

nadamente: reabilita~ao e consttu~ao de canais de it1·iga~ao 

vulgariza~ao agricola e extensao rural, multiplica~ao de semen
tes, investiga~ao basica e aplicada ea agro-meteorologia. 

0 programa do Govemo preve tambem a interven~ao no 
meio rural; para promover o aumento da produ~ao de alimen

tos basicos; o fomento da pecuaria; da produ~ao florestal e 
de pesca. 

No dominio da Industria o Govemo preve o desenvolvimento 

<las industt·ias expo1tadoras competitivas para a substitui~ao 
de impotta~oes; a promo~ao industI·ial e apoio de pequenas 
e medias empresas industI·iais; a cria~ao de infra-esttutw·as 

de apoio e localiza~ao industI·ial; recupera~ao de empresas 
industt·iais competitivas, desenvolvimento e expansao do 
sector mineiro; a pesquisa e desenvolvimento tecnol6gico 

do sector pett·olifero, ea prospec~ao e extI·ac~ao de pett·oleo. 
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6.3. Equipamentos sociais 

Alem das Ac~oes indicadas no Programa de Refo1mas 
Econ6micas, e necessario um eno1me esfor~o para a recons
tru~ao dos principais equipamentos socais necessarios a 
promo~ao de uma educa~ao basica e fundamental de quali
dade e assegurar os cuidados prima1ios de sat'.1de ea assistencia 

medica e medicamentos confo1me garantido pela legis la~ao 

fundamental e na Declanwao Universal dos Direitos do Homem. 
0 Govemo devera liderar o aprovisionamento destes ser

vi~os, uma vez que o sector privado, a nao ser as ONG, nao 
estara interessado nisto a cmto prazo. 

Apesar da grande impo1ta~ao de alimentos, existe uma 
forte redu~ao na quantidade de alimentos disponiveis por pes
soas, estimada numa media de 2,160 Kcal, 51,6g de proteinas/ 
dia em 1979/81 ate l 740Kca l e 36,8g /dia em 1992/94. Em 
1994 a Unidade deAlerta Rapida do MINADER estimou que 
54% eta popula~ao sofre de ma-nutri~ao. Alem do baixo con
sumo diario de calorias, estudos sobre nutri~ao demonstram 
altas deficiencias em vitamina A, iodo e feirn. Os problemas 
nutricionais sao exacerbados pela ausencia do acesso a agua 
potavel e sistemas de recolha e tratamento de lixo. 

A combina~ao de serias insuficiencias alimentares e higie
nicas tern causado elevados indices de mo1talidade infantil, 
que com relativo decrescimo nos ultimos anos ainda e con

siderada co.mo uma das maiores de Africa. As estimativas do 
PNUD em 1995 mostravam que moffiam 195 crian~as em 
1000 ea mo1talidade em crian~as men ores de 5 anos era 320 
em 1000, comparado com a media da Africa Sub-saha1iana 
de 159 em 1000. Em 2001, houve um decrescimo na taxa de 
mo1talidade infantil, pois menos 45 crian~as em 1000 nasci
dos vivos que em 1995, e menos 70 crian~as em 1000 com 
menos de 5 anos. Em te1mos de indice de Desenvolvimento 
Humano,Angola, com uma taxa de 0,233 foi classificada em 

166.0 lugar entre 174 paises. Em 1996, a esperan~a de vida a 
nascen~a era de 42,4 anos, sendo 40, 7 para os homens e 44,2 
para as mulheres, 

0 Govemo comprometeu-se a reduzir para metade a fome 

no Pais ate ao ano 2015, dw·ante a Cimeira sob re Alimenta~ao 

Mundial realizada em Roma em 1996. Angola renovou este 
compromisso na Cimeira do Milenio em 2000 e na Cimeira 

sobreAlimenta~ao Mundial: cinco anos mais tarde em 2002. 
A assinatura do acordo de paz em 2002, criou uma opor
tunidade para implementar este compromisso e alcan~ar o 
primeiro acordo intemacional <las Metas do Desenvolvimento 
doMilenio. 

6.4. Estrntegia National de Repovoamento Florestal 

A sociedade necessita cada vez mais de produtos de base 
floresta l para a sua sobrevivencia e confo1to. As florestas nati

vas, antes abundantes em todo o Pais, come~am a escassear. 
Em resultado de fen6menos naturais e antr6picos tais como 

secas, a explora~ao dos recursos (fabrico de carvao, minera~ao e 
outros), queimadas descontroladas devido a praticas costumeiras 
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de ca~a e da agricultura itinerante, vastas areas florestais do 
Pais estao sendo sujeitas a desfloresta~ao e dese1tifica~ao. 
Nesta base foi elaborada e aprovada e sera implementada a 

ENPRF cujo objectivo geral e o de promover a contribui~ao 
do sector para o desenvolvimento sustentavel do Pais, atraves 
da prese1Ya~ao, conse1Ya~ao, desenvolvimento e utiliza~ao 
racional <las florestas, fauna selvagem e areas de conseIYa~ao, 

para beneficio das gera~oes presentes e futuras. 
Nesta base serao alcan~ados os seguintes objectivos 

especificos: 

(i) Produ~ao de produtos madeireiros e nao 
madeireiros; 

(ii) Recupera~ao de areas/teiras degradadas; 

(iii) Protec~ao ambiental e lazer; 
(i.v) Investiga~ao e desenvolvimento: 

Com uma superficie de 1.246.700 k:m2 e cerca de 15 milhees 

de habitantes com uma taxa de crescimento anual de 3,1%, o 
Pais possui um potencial de cerca de 57,4 milhoes de hectares 
para pratica agricola dos quais cerca de 8 milhoes sao te1rns 

araveis. 0 aproveitamento das teffaS araveis e limitado a cerca 
de 2,5 milhoes de hectares em toclo o Pais. Obviamente pa1te 
destas te1rns, principalmente em zonas ja consideradas de mar

ginais, nao habitadas ou com pouca densidade e sem prejuizos 

a proclu~ao alimentar, podem ser conve1tidas em planta~oes 
florestais com beneficios ambientais e sociais em te1mos de 

protec~ao de solos, dos cw·sos de agua, mitiga~ao dos efei
tos climaticos e produ~ao sustentavel de produtos florestais. 

6.5. Programa Nacional de Extensiio e Desenvolvimento 

Rw·al 

0 PEDR tern como grupo alvo da inteIYen~ao as unidades 
agricolas familiares (empresas camponesas) integradas nas 

suas comunidades rurais quer se trate de unidades familiares 
que ai pe1maneceram, quer de familias que se encontravam 
deslocadas e que regressaram as areas de origem ou ainda 
que se fixaram em comunidades de residencia diferentes das 

ante1iores. 
0 programa deve ter como unidade de referencia a familia 

nuclear, que constitui a celula produtiva e que e simultanea

mente uma unidade de consumo. A inte1Yen~ao do programa 
tera o envolvimento pa1ticipativo dos beneficiarios eta comu

nidade rural e, quando necessario com a colabora~ao de outros 

actores com o objectivo global de contribuir para a redu~ao da 
pobreza e para a integra~ao efectiva das comunidades mrais 
no desenvolvimento econ6mico e social do Pais. 

0 programa procura con coffer para a melhoria da produ

~ao e das condi~oes de vida das comunidades mrais, dentro 
de uma estrategia apoiada no envolvimento e na pa1ticipa~ao 

<las ernpresas agricolas fami liares, nas escolhas e prioriza~oes 
estabelecidas por estas e na integra~ao dos seus conheci
mentos. Dado a abrangencia do PEDR, os seus objectivos 

especificos visam: 
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A organiza~ao da produ~ao etas comunidades rurais; 
0 aumento da produ~ao e produtividade etas empresas 

agricolas familiares; 
A melhoria das condi~oes de vida etas comunidades 

abrangidas. 
Durante a vigencia do programa deverao ser alcan~ados 

os seguintes resultados: 
Reorganiza~ao e melhoria do se1Yi~o etas institui~oes 

de apoio ao campo; Cria~ao e refor~o etas asso
cia~oes de camponeses (cooperativas de se1Yi
~os); Acesso etas empresas agricolas familiares 
aos inputs agrarios; Acesso dos camponeses aos 
se1Yi~OS tecnicos de apoio a produ~ao; 

Introdu~ao de novas tecnologias de produ~ao adaptadas 
e apoiadas na pesquisa participativa; Melhoria dos 
se1Yi~os de esfera social prestados a popula~ao. 

6.6. Programa Agua para Todos 
A ausencia de condi~oes basicas para a preserva~ao da 

vida e a manuten~ao da saude humana, na area rural, tern sido 
ate aos dias de hoje, um dos principais factores que obrigam 
o homem a abandonar o campo. 

A oferta de agua tratada aos municipios, comunas e povoa
~oes rurais tern sido motivo de preocupa~ao de Sua Excelencia 
Senhor Presidente da Republica de Angola Eng. Jose Eduardo 

dos Santos, que se tem prmunciado sob re a necessidade urgente 
de se ultrapassar esta situa~ao, com a implementa~ao de pro
jectos serios, sustentaveis e realizaveis em tempo util. 

0 abastecimento de agua potavel as areas rurais, esta con
substanciado na constlu~ao de condi~oes para potabiliza~ao 
da agua atraves de varios metodos de equipamentos existentes 
no mercado, e cuja rela~ao custo/beneficio seja equilibrado. 

Pretende-se com o presente projecto cumprir com um dos 
objectivos fundamentais do Govemo, ode reduzir a pobreza 
no Pais, pela via do aumento dos servi~os sociais basicos entJ·e 
os qua is se enquacka o acesso a agua potavel, e cumprir com 
os objectivos do Milenio. 

Para alem do acima exposto sera um dos objectivos, for
mar os tecnicos de opera~ao e manuten~ao dos sistemas assim 
como propor ao Govemo um regime tarifario adequado a rea
lidade das areas beneficiadas pelo projecto. 

6.7. Estrntegia National de Segurans;a Alimentar e 
Nutritional (ENSAN) 

0 combate a fome e a redu~ao significativa da pobreza, 
constitui um dos maiores desafios que se colocam ao Estado 
angolano no periodo p6s-guem1 e factor preponderante para 

o lan~amento dos alicerces de edifica~ao de uma sociedade 
mais pr6spera e de Justi~a social, pelo seu impacto nao s6 
para a melhoria <las condi~oes de vida da popula~ao angolana, 
profundamente fragilizada ao longo de decadas de conftito 
armado queAngola viveu, mas tambem para pe1mitir um cres
cimento sustentavel da economia nacional. Por isso, impo1ta 
a sublinhar que, «embora sendo imensas as dificuldades que 
ainda vivemos. 

Em confo1midade com os compromissos assumidos no 
piano intemacional, reg ional e nacional, a Estrategia Nacional 

de Seguran~a Alimentar e Nutricional (ENSAN) e do seu Plano 

de Ac~ao (PASAN) visam criar condi~oes para garantir a todo 
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cidadao angolano uma seguran~a alimentar duravel, diminuir 
o nivel de desigualdade na disti·ibui~ao dos rendimentos e 
reduzir estJuturalmente a pobreza exti·ema. 

Em te1mos estrategicos a ENSAN e o PASAN pretendem 

promover a coordena~ao e a1ticula~ao global de todas as ini
ciativas de seguran~a alimentar e nutricional, estimular a mais 

amp la e diversificada pa1ticipa~ao dos inte1Yenientes a todos 
os niveis, facilitar o dialogo ea concerta~ao social, participar 

na mobiliza~ao de financiamentos e promover sinergias em 
prol da eficacia global do combate a inseguran~a alimentar e 

vuhlerabilidade no Pais. 

Com estes instlumentos pretende-se refor~ar as capa 
cidades do Pais para compreender e dar resposta de fo1ma 

permanente aos problemas da inseguran~a alimentar. Por esse 
motivo, a ENSAN e o PASAN devem ser interpretados como 

instrumentos dinamicos que serao actualizados de acordo com 

a evolu~ao da situa~ao do Pais e necessidades concretas etas 

popula~oes mais vulneraveis. Tanto os Ministerios como os 
demais actores participantes terao as suas pr6prias respon

sabilidades definidas, embora a actua~ao deva ser conjunta 
e a1ticulada numa 16gica de reuniao de esfor~os e utiliza~ao 

mais eficaz dos recursos. 
A ENSAN e o PASAN tern enquackamento no Programa 

Esti·ategico de Desenvolvimento de Longo Prazo (PEDLP

·2025) e no seu Plano de Desenvolvimento a Medio Prazo 

2009-2013, bem como nas varias politicas sectoriais. Os progra
mas actualmente em curso que concorrem para a promo~ao da 

seguran~a alimentar e nutricional serao complementados com 

novasAc~oes/programas para colmatar as lacunas existentes. 
A ENSAN e o PASAN visa contribuir para que os angola

nos tenham a todo o momento, disponibilidade de alimentos 
com qualidade e variedade adequada, e acesso fisico e eco

n6mico a esses a limentos que lhes pe1mita conti·ibuir para o 
desenvolvimento humano, econ6mico e socia l de Angola. 

Dentre os objectivos especificos destacam-se: i) o aumento 

e a diversifica~ao da produ~ao agro-pecuaria e pesqueira de 
fo1ma sustentavel para melhorar os niveis de abastecimento 

alimentar da popula~ao e as suas condi~oes de vida ii) garantia 
da disponibilidade, a estabilidade e sustentabilidade da oferta 

de produtos alimentares, favorecendo a interliga~ao enti·e as 
zonas com excedentes e as de maior poder de consumo de 
modo a restaurar o mercado intemo, iii) diminuir os niveis 

de mat nutii~ao da popula~ao ati·aves da melhoria etas concli
~oes de acesso a alimenta~ao, aos servi~os prima1ios de saUde, 

educa~ao e saneamento basico e iv) melhorar as condi~oes de 
acesso aos alimentos atraves de garantias de protec~ao social, 
principalmente para os gmpos mais desfavorecidos. 

6.8. Programa Municipal Integrado de Combate a 
Fome e a Pobreza 

0 combate a fome ea luta pela redu~ao e e1rndica~ao da 
pobreza, pelo seu impacto na vida <las popula~oes, constituem 
dois dos maiores desafios que se colocam hoje ao Estado ango
lano, pois sao preponderantes para se construir uma sociedade 

mais pr6spera e de justi~a social: 
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Integra~ao dos gmpos vulneraveis da popula~ao na 
economia; 

Melhoria do acesso aos se1vi~os sociais basicos de 

assistencia a popula~ao; 

lncentivo as comunidades para pa1ticipar activamente 

no processo de tomada de decisao a nivel local; 

Refor~o da capacidade institucional. 
6.9. Estrategia de Combate a Pobreza 
0 Acordo de Paz de Abril de 2002 trouxe a Angola uma 

nova luz e esperan~a sobre o seu futuro. Neste quacko, o 
Govemo de Angola desenvolveu a sua Estrategia de Comb ate 

a Pobreza para garantir que todos possam vir a beneficiar, 

de fo1ma equitativa, do processo de reconsttu~ao e desen
volvimento nacional. 0 objectivo global da ECP consiste na 

consolida~ao da paz e da unidade nacional atraves da melhoria 

sustentada etas condi~oes de vida do cidadao angolano mais 
carenciado e vulneravel motivando-o a participar activamente 
no processo de desenvolvimento econ6mico e social. 

Sao entt·e outt·os objectivos especificos: 
(i) Apoiar o regresso ea fixa~ao dos deslocados inter

nos, refugiados e desmobilizados para zonas 
de origem ou reassentamento integrando-os de 

forma sustentavel na vida econ6mica e social 
garantindo as condi~oes minimas de seguran~a 
fisica do cidadao; 

(ii) Minimizar o risco de fome, satisfazer as necessi
dades alimentares intemas e relan~ar a economia 
mral como sector vital para o desenvolvimento 
sustentado; 

(iii) Contt·olar a propaga~ao do VIH/SIDA e mitigar 
o impacto nas pessoas vivendo com VIH/SIDA 
e suas familias e melhorar o estado de saude da 
popula~ao att·aves do aumento do acesso a cui
dados primarios de saude; 

(iv) Assegurar o acesso universal ao ensino primario, 

eliminar o analfabetismo e criar as condi~oes para 
a protec~ao e integra~ao de adolescentes, jovens 
e pessoas com necessidades educativas especiais, 
garantindo sempre a equidade de genero; 

(v) Reconstruir, reabilitar e expandir as infra-estruturas 
basicas para o desenvolvimento econ6mico, social 
e humano; 

(vi) Criar um ambiente de estabilidade macroeco
n6mica que evite desequilibrios nos mercados 
(prejudiciais para os mais pobres) e estimule o 

crescimento econ6mico assegurando uma redu~ao 
sustentavel da pobreza. 

6.10. Assistencia dos Doadores 
A assistencia intemacional nos ultimos anos tern sido 

fundamentalmente ligada a ajuda de emergencia2• Grande 

parte desta ajueta tern sido canalizaeta att·aves dos organismos 

das Na~oes Unidas e ONG. 0 crescente papel das ONG na 

execu~ao da ajuda multilateral e bilateral financiando pro
gramas de assistencia de emergencia reftecte a existencia de 

opo1tunidades de parcerias publicas privadas, assim como a 
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capacidade em estabelecer as opera~oes rapidamente e com 
eficiencia. Mas, em alguns casos, o aumento etas opera~oes 
etas ONG tern retirado bons profissionais do sector publico, 
desfalcando-os de seus melhores quackos. 

Estima-se que 1.4 milhao de pessoas serao beneficiadas 

com as opera~oes humanitarias de emergencia envolvendo 
quantidades substanciais de ajuda alimentar (quase 200 mil 
tonelaetas de alimentos, Quaetros 2.C a 2.F, Anexo), distt·ibui

~ao de fe1nmentas de tt·abalho e sementes, assistencia medica 
ea reabertura de estraetas atraves de desminagem e repara~ao 
de pontes. 0 PAM desempenha wn pap el impo1tante na gestao 

de tarefas logisticas assegurando a distt·ibui~ao de alimentos 
nas areas carentes do Pais. Estas actividades estao a conti
nuar em 2004, mas progressivamente darao lugar as ac~oes 
de reabilita~ao e desenvolvimento. 

CAPITULO VII Dominios Prioritarios e Programa de 

Acflio National 

7.1. Sect.ores de intervenflio Prioritaria e atribuifoes 
7.1.1. lnstituifoes de Gestao Ambient.al 
Com a realiza~ao de elei~oes em 2008 foi adoptado o 

novo quacko politico, assim como fo1mado o novo Govemo. 

A adop~ao da Constitui~ao em 2010 fez surgir o novo quacko 
govemativo cujo Titular do Poder Executivo e o Presidente 
da Republica. Assim, o quadro da gestao do ambiente coorde
nado pelo Ministro do Ambiente e constituido pelos seguintes 
depa1tamentos govemativos: 

1. Ministerio do Ambiente 
0 Ministerio do Ambiente e o Orgao da Administt·a~ao 

Publica responsavel pela elabora~ao, coordena~ao, execu
~ao e fiscaliza~ao etas politicas no dominio do ambiente, 
nomeadamente: 

a) Criar as condi~oes que pe1mitam, em todos os sec
tores da vida nacional, a promo~ao de um desen
volvimento sustentavel que respeite o ambiente 
como um dos seus supo1tes basicos; 

b) Assegu·ai· a elabora~1'io e a imp lementa~1'io de politicas, 
estrategicas de preserva~ao e gestao do ambiente, 
conse1va~ao eta natureza e utiliza~ao racional dos 
recursos naturais renovaveis; 

Na perspectiva desse estatuto organico e conferida ao 

MINAMB a responsabilidade de coordenar a elabora~ao e 
execu~ao de programa de luta contt·a a dese1tifica~ao tendo 
em conta as suas implica~oes ambientais e de gestao teJTito
rial, as possibilidades alargadas de negociar com diferentes 

parceiros que actuam na area da protec~ao e prese1va~ao do 
ambiente ea sensibilietade acrescida pelos problemas ligados 

com a degrada~ao da base da vida, Assim deve o MINAMB 

manter a coordena~ao eta implementa~ao desse programa por 
conhecimento do processo negocial que conduziu a elabora~ao 
e adop~ao do acordo intemacional "Conven~ao etas Na~oes 
Unidas de Combate a Desertifica~ao UNCCD"a que o Pais 
aderiu, assim como a mobiliza~ao e capta~ao de recw·sos da 
Comunidade Internacional para a sua aplica~ao. 
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2. Ministerio da Energia e Aguas 
0 Decreto que aprova o Estatuto Organico do Ministerio 

de Energia e Aguas, define como o 6rgao do Govemo que 
tutela os sectores de energia e aguas, sendo responsavel pelo 
desenvolvimento <las respectivas politicas, planifica~ao, coor
dena~ao, supervisao e controlo etas actividades relativas ao 
aproveitamento e utiliza~ao racional dos recursos energeti
cos e hickicos (a1tigo 1.0

) , assim como propor a fo1mula~ao, 
conduzir, executar e controlar a politica do Executivo nos 
dominios da energia, aguas e saneamento; 

3. Ministerio da Agricultw·a 
0 Decreto que aprova o Estatuto Organico do Ministerio 

da Agricultura define entre outras as seguintes atribui~oes: 
a) Definir a politica e estrategia para o desenvolvimento 

nacional nos dominios agrario, ftorestal e rural; 
b) Elaborar pianos sectoriais do desenvolvimento agra

rio, ftorestal e n.u·al que devem integrar o piano 
geral de desenvolvimento do Pais; 

c) Promover a investiga~ao tecnico-cientifica nos domi
nios agro-pecuario, ftorestal e de desenvolvimento 
mral (a1tigo 2.°/g); 

d) Promover ac~oes relacionadas com o ftorestamento, 
reftorestamento, combate ao regime totrencial e 
a desertifica~ao, prese1Ya~ao e conse1Ya~ao dos 
recursos naturais disponiveis, bem como pela 
sua coffecta e eficiente utiliza~ao para fins agro
-silvo-pasto1is, de fo1ma a impedir a degrada~ao 
do ambiente. 

4. Ministerio da Familia e Promo~ao da Muther 
Definir estrategias, politicas e programas de desenvolvi

mento no dominio da protec~ao e promo~ao do genero, bem 
como contribuir para a unidade e coesao da familia . 

5. Ministerio da Administra~ao PUblica, Traballio e 
Segw·an~a Social 

Conceber e fo1mular as medidas de politica nas areas dos 
reg imes de seguran~a social, da ac~ao social, do emprego e da 
forma~ao profissional e das rela~oes e condi~oes de trabalho. 

6. Ministerio da Educa~ao 
Definir e promover a execu~ao etas politicas relativas 

a educa~ao pre-escolar, aos ensinos basico e secundario, a 
forma~ao profissional, em conjunto com o departamento 
govemamental responsavel pelas areas do Emprego e da 
Fo1ma~ao Profissional. 

7. Ministerio do Planeamento e do Desenvolvimento 
Te JTi tori a I 

Coordenar a elabora~ao etas estrategias e das principais 
op~oes estrategicas de desenvolvimento econ6mico e social; 

8. Ministerio da Administrn~ao do TeJTitorio 
Assegmar, coordenar e controlar a execu~ao da politica 

do Govemo sobre o desenvolvimento politico, administrativo, 
econ6mico, social e cultural etas provincias, a condu~ao do 
processo de institui~ao e implementa~ao do poder e adminis
tra~ao autarquicos. 
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9. Ministerio da Hotelaria e Tw·ismo 
Fo1mular politica e estrategias no dominio da hotelaria 

e tmismo, estudar e propor ao Govemo as delimita~oes etas 
areas de aproveitamento OU de desenvolvimento tw·istico, bem 

como aqueles que possuem especial aptidao para o tmismo e 

difundir e proteger a imagem de Angola como destino turistico. 

10. Ensino Superior, Ciencia e Tecnologia 

Propor e coordenar a implementa~ao etas politicas do 
Ensino Supe1ior e da Ciencia e Tecnolog ia e promover e apoiar 

projectos de inova~ao tecnol6gica e investiga~ao cientifica. 

11. Ministerio do Interior 
Garantir a seguran~a intema, preven~ao e repressao da 

criminalidade. 

12. Ministerio das Telecomw1ica~oes e Tecnologias de 
Informa~ao 

Habilitar o Govemo a definir a politica e estrategia, etas 

telecomunica~oes, das tecnologias de info1ma~ao, dos cor
reios, da meteorologia e geofisica, bem como exercer a tutela 

sobre actividades relacionadas com a presta~ao de se1Yi~os 

nos referidos dominios. 

13. Ministerio do Comercio 
Reger e licenciar toda a actividade comercial, a presta

~ao de se1Yi~os mercantis e da assistencia tecnica p6s-venda 
e velar pela defesa do consumidor. 

14. Ministerio das Finan~as 
Elaborar, executar e controlar o Or~amento Geral do Estado, 

tendo em conta os objectivos fixados pelo Govemo, propor 

a politica fiscal do Estado e controlar a politica de pre~os. 

15. Ministerio da Saude 
Elaborar e propor a politica nacional de saUde, promover 

o desenvolvimento sanitario do Pais, controlo ea luta contra 

as doen~as endemo-epidemicas. 

16. Ministerio dos Transport.es 

Aprovar os indicadores macroecon6micos de desen

volvimento da actividade dos transpo1tes e avaliar o seu 

desempenho e promover o desenvolvimento da actividade 

no dominio dos po1tos, aeropo1tos, hidrografia e sinaliza

~ao nautica. 

17. Ministerio da Economia 
Depa1tamento Ministerial que tern por missao, propor, 

formular, coordenar, executar, avaliar e dar a conhecer a poli

tica do F.xecutivo relativa as medidas de estimulo e fomento 
da actividade empresarial publica e privada, em pa1ticular 

medidas de fomento, bem como garantias dos agentes eco

n6micos, medidas de estimulo e concoffencia, politicas de 

superintendencia e controlo da gestao que contribuam para 

que as empresas do sector empresarial publico criem valor 

acrescentado em condi~oes de maxima eficiencia. 
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Esses organismos desempenharao tambem papel rele
vante na execu~ao de ac~oes relacionadas com os objectivos 
do Programa deAc~ao Nacional no quach'o das suas atribui
~oes e competencias. 

Questoes politicas e legislativas 
A Constitui~ao da Republica de Angola dete1mina que 

os recursos naturais existentes no solo e subsolo, nas aguas 
inte1iores, no mar teffitorial, na platafo1ma continental e na 
zona econ6mica exclusiva sao propriedade do Estado que 
detetmina as condi~oes do seu aproveitamento, utiliza~ao e 
explora~ao. Alem disso e consagrado, em sede de Direitos e 
Deveres Fundamentais, o direito de todos os cidadaos a viver 
mun meio ambiente sadio e nao poluido cabendo ao Estado 
a obriga~ao de «adoptar as medidas necessarias a protec~ao 
do ambiente e das especies da flora e da fauna em todo o ter

rit6rio nacional ea manuten~ao do equilibrio ecol6gico». 
A Lei n.0 5/98, de 19 de Junho, de Bases do Ambiente, 

e uma Lei percursora ao garantir que para a manuten~ao de 
um ambiente propicio a qualidade de vida da popula~ao, e 
necessaria a adop~ao de medidas que visem nomeadamente, 
alcan~ar de forma plena um desenvolvimento sustentavel em 
todas as vettentes da vida nacional e proceder a recupera~ao 
das areas degradadas. 

A Lei n.0 6/02, de 21 de Junho, de Aguas, estabelece que 
as zonas adjacentes as nascentes de aguas e po~os, os locais 
e respectivas areas adjacentes onde se instalem capta~oes de 
agua para consumo, sujeitas a licenciamento ou concessao, as 
margens dos lagos attificiais e as respectivas areas adjacentes, 
estao sujeitos ao «regime das areas de protec~ao» definido na 
Lei de Teti-as (attigo 7 1.0 / I). 

A Lei n.0 9/04, de 9 de Novembro, que Estabelece as Bases 
Gerais do Regime Jw·idico das Teti-as, integradas na proprie
dade originaria do Estado, os direitos fundiarios que sobre 
estas podem recair e o regime geral de transmissao, consti
tui~ao, exercicio e extin~ao destes direitos. 

0 attigo 16.0 da mesma Lei, detetmina que a ocupa~ao, 

uso ea fmi~ao das tetrns estao sujeitos as notmas sobre pro
tec~ao do ambiente, designadamente as que dizem respeito 
a protec~ao das paisagens e das especies da flora e da fauna, 
preserva~ao do equilibrio ecol6gico e ao direito dos cidadaos 
a um ambiente sadio e nao poluido. Por outro lado, a ocu
pa~ao, o uso e a fmi~ao das tetrns devem ser exercidas de 
modo a nao comprometer a capacidade de regenera~ao dos 
teffenos araveis ea manuten~ao eta respectiva aptidao produ
tiva. Esta Lei concretiza as disposi~oes da Conven~ao sobre 
a ConsetYa~ao do Solo, da Paisagem e da Agua. 

A Lei n.0 3/04, de 25 de Junho, tern por objecto, o esta
belecimento do sistema de ordenamento do teffit6rio e do 
urbanismo e da sua ac~ao politica. 

A politica de ordenamento do tenit6rio e do mbanismo tern 

por objecto o espa~o biofisico, constituido pelo conjunto dos 
solos w·banos e mrais, do subsolo, da platafotma continental 
e das aguas interiores, com vista a acautelar as ac~oes que se 
traduzem na ocupa~ao, uso e na utiliza~ao dos espa~os supra 
mencionados, atraves da irnplementa~ao dos instmmentos de 
ordenamento do teffit6rio e do w·banismo. 
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De acordo com a mesma Lei a estmtura dos pianos teffi

toriais e demais instnunentos do ordenamento do tenit6rio 
desenvolvem-se em tres ambitos distintos, coordenados entre 

si atraves dos respectivos instmmentos: 

a) Ambito nacional; 

b) Ambito provincial; 

c) Ambito municipal. 

0 Decreto n.0 40. 040 regula de fotma integrada o solo, a 
flora ea fauna, protegendo os recursos da flora e das especies 
vegetais, incluindo dos recw·sos florestais. 

Esse Decreto estabelece que as concessoes de teffenos 
para fins agricolas, pastorais ou florestais deverao atender 

a fun~ao econ6mica da floresta e do revestimento vegetal, e 
serem obse1Yados os principios nele enumerados e se rela

cionam com: 

a) A protec~ao e consetYa~ao da flora espontanea ou 
cultivada o seu met6dico aproveitamento, de fonna 

a aumentar a sua produtividade; 

b) A cria~ao de novos recursos florestais ; 

c) A reconstitui~ao da floresta em areas outrora 

arborizadas; 

d) 0 denube minirno de atYores na ocupa~ao deter
renos para qualquer fim; 

e) A protec~ao dos cw·sos e nascentes de agua; 

j) A fixa~ao de dunas e defesa da invasao de areias. 
0 mesmo Decreto, proibe as queimadas que nao sejam res

tritas e controladas (artigo 59.0
) e o corte de especies meliferas 

com maior interesse regional e de essencias de reconhecida 
utilidade para as comunidades rurais (attigo 188.0 ). 

Conclui-se que existe legisla~ao que assegura um grau 
razoavel de protec~ao de recw·sos in situ. 0 que a legisla~ao 
nao preve sao areas onde as actividades devem ser limitadas. 

A preserva~ao e conserva~ao de recursos estao patenteadas na 
Catta Magna do Pais e na legisla~ao ordinaria complementar 
(Lei de Bases doAmbiente, Lei de Aguas, Lei das Actividades 
Mineiras e Geol6gicas, Industria, Lei de Pescas e Recw·sos 
Biol6gicos Aquaticos, etc. estao expressos os objectivos da 

conserva~ao ea garantia do direito a participa~ao pub Ii ca em 
todos os actos de gestao ambiental. 

A cmserva~ao pode ser integrada no desenvolvimento, atra
ves de uso de instmmentos para a uma politica de ambiente de 
caracter antecipativo, que estabelece mecanismos de coordena

~ao que assegurem a aplica~ao de wna politica de conserva~ao 
multi-sectorial e pela adop~ao de sistemas de contabilidade 
nacional que possam avaliar o rendimento da consetYa~ao. 
Os instmmentos que incentivam as politicas de ambiente 
preventivo incluem taxas, enca1gos e incentivos financeiros 

(para encorajar escolhas compativeis com a presetYa~ao de 
um ambiente saudavel; avalia~ao da tecnologia; regulamenta

~ao de projectos e de resultados p lanifica~ao em rela~ao com 
o ambiente e normas para uma distribui~ao racional das utili
za~oes). A integra~ao da consetYa~ao e do desenvolvimento, 
para uma boa gestao dos recw·sos vivos exige uma legisla~ao 

eficaz, oiganiza~ao, forma~ao e informa~ao. A desarticula~ao 
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ou falta de entrosamento que se observa nos organismos com 
aq:ao directa na gestao do ambiente estao relacionados com 

a falta de coordena~ao entre eles e facto de se mandatar no 
mesmo organismo a explora~ao ea protec~ao do recurso sobre 

o qua! recai a sua ac~ao. 
Os recursos vivos sao da responsabilidade de diferentes 

organismos. As consequencias dessa fragmenta~ao e dilui~ao 
se reflectem na fraqueza e debilidade institucional constatada 

nos varios depa1tamentos govemativos ea falta de mecanis

mos para fiscalizar a ap Iica~ao de toda a legisla~ao produzida 
no Pais nao favorecendo uma gestao e utiliza~ao sustentada 
de recw·sos naturais renovaveis. 

A questao de gestao do patrim6nio natural renovavel do 
Pais que pela 01ganica do Govemo sao da responsabilidade 

do l\11NAMB e MINADER. tern muitas vezes suscitado con
fl itos de interpreta~ao de competencias que tern dificultado a 
execu~ao de algumas ac~oes em tempo util que se repercute 

na continua~ao da perda de valiosos recw·sos naturais por 
actividade predat61ia do Homem. 

As institui~oes do Estado implicadas na gestao ambiental 
enfrentam os seguintes problemas: 

(i) lnsuficiencia de recw·sos para a realiza~ao de 
investimentos nas areas estrategicas de actua~ao; 

(ii) lnsuficiencia de pessoal qualificado para a 

gestao e fiscaliza~ao; 

(iii) 0 quadro organico desajustado da realidade 

politica e achninistrativa da na~ao; 

(iv) lnsuficiencia de pessoal da DNAPF, como 
6rgao tecnico-nonnativo, em materia de admi

nistra~ao florestal e faunistica . 

(v) Escassez de meios tecnico-materiais e financei
ros para apoiar a recolha da info1ma~ao sobre 
o estado <las diferentes especies ea implemen

ta~ao de programas e projectos de protec~ao e 
gestao da flora, da fauna selvagem e das areas 

de protec~ao; 

(vi) Falta de capacidade cientifica e em conse

quencia, de projectos de investiga~ao cientifica 
orientados para a gestao sustentavel dos recur
sos florestais e faunisticos; 

(vii) lnexistencia de forma~ao especifica de fiscal 
de ca~a e guarda-florestal; 

(viii) Falta de coordena~ao intra e extra institu
cional para a protec~ao e gestao eficiente dos 
recursos a nivel central e local. Este fosso tern 
criado eno1mes insuficiencias na protec~ao e 
gestao da flora, da fauna selvagem e areas de 

protec~ao sobretudo a nivel local, na articula~ao 
com as administra~oes municipais, comunais 
e comunidades. 

7.2. Oportw1idades e desafios 
A conse1Ya~ao e o uso sustentavel dos recursos fl orestais 

e faunisticos estao directamente dependentes das opo1tuni

dades existentes nas areas de inte1Yen~ao ligadas as questOes 
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ambientais. Os problemas que afectam os recw·sos naturais 

renovaveis poderao encontrar solu~ao quando forem defi
nidas as politicas, estrategias, programas e projectos claros 

incluindo a adop~ao de instrnmentos legais apropriados que 

garantam a sua protec~ao, conserva~ao e utiliza~ao sustentada. 
A estrategia central de desenvolvimento a Iongo prazo 

para o Govemo e garantir uma economia abe1ta e flexivel, 

adaptada as mudan~as conjunturais intemas e extemas e com 
habilidade de fazer uso das opo1tunidades para o desenvol
vimento. 0 Govemo tern criado mecanismos para promover 
o desenvolvimento de um sector privado competitivo e libe

ralizou o comercio extemo. 0 processo de p1ivatiza~ao das 
empresas publicas ea abe1tura a areas tradicionais do Estado 

sao amostras claras do processo de liberaliza~ao econ6mica. 
0 Govemo reconhece que a revitaliza~ao da economia tera 

de se basear na agricultura para abastecer o mercado intemo 

e reduzir o nivel das impo1ta~oes de alimentos. 0 desenvol
vimento baseado na comunidade vai garantir a seguran~a 
alimentar e reduzir a pobreza e tido como fundamental para se 
atingir os objectivos do desenvolvimento econ6mico e social 
a Iongo prazo e os Objectivos de Desenvolvimento do Milenio 

(MDG). 0 rapido crescimento da produ~ao agricola e justifi
cado pelo impacto imediato na redu~ao da pobreza no meio 
rural, mal nutri~ao e aliviar as pressoes sobre as areas urbanas. 

Os eixos de elabora~ao do PAN vao de encontro aos objec
tivos prosseguidos pelas politicas pt'.1blicas de desenvolvimento 
orientadas para o aumento da ofeita e melhoria de se1Yi~os 
sociais basicos, e o crescimento ambiental sustentado com 

vista a: 
(i) Reduzir as desigualdades sociais; 
(ii) Proteger os grnpos sociais vulneraveis; 
(iii) Promover o crescimento e aumento da ofeita de 

emprego; 
(iv) Reduzir as assimetrias regionais; 

(v) Alojar e realojar das popula~oes. 

0 Programa de Ac~ao Nacional compreende um conjunto 
de orienta~oes fo1muladas com o prop6sito de assegurar cami
nhos adequados a prossecu~ao dos objectiVOS do programa, OS 
quais foram alicer~ados de fo1ma explicitada nas iniciativas 
que estmturam a vontade politica, 01ganizado pelos diferentes 

agentes inte1Yenientes na elabora~ao de programas. 
Para a concretiza~ao dos desafios que se colocam para o 

alcance dos objectivos preconizados pelo programa sao aqui 
tratados os seguintes aspectos: 

(i) A estrategia do PAN; 
(ti) Os eixos tematicos do PAN do Pais; 
(iii) As areas focais do PAN; 
(i.v) Os objectivos do programa; 
(v) As condicionantes. 

Para a fo1mula~ao da estrategia foram observados os 
principios estabelecidos nos objectivos do Plano Nacional 

2010-2011 na base dos quais sao elaborados os pianos anuais 

de investimentos e as orienta~oes da estrategia decenal de 

implementa~ao da Conven~ao <las Na~oes Unidas de Combate 

a Dese1tifica~ao - UNCCD. 
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7.3. Objectivos 
0 PAN tern como objectivo geral estabelecer directrizes, 

instrnmentos legais e institucionais que pe1mitem optimizar 

a formula~ao e execu~ao de politicas publicas e privadas com 
vista a lutar contra a dese1tifica~ao ea mitiga~ao dos efeitos 

de seca ea promo~ao de um desenvolvimento sustentavel. 
Nessa perspectiva preve-se atingir os seguintes objecti

vos especificos: 

(i) Cria~ao de mecanismos institucionais de coor

dena~ao, participa~ao e ac~ao entre os distintos 
sectores sociais; 

(ii) Melhoramento do conhecimento dos processos 

de dese1tifica~ao e da ocotTencia de fen6me
nos de seca, fo1mula~ao e implementa~ao de 

estrategias de controlo da dese1tifica~ao ao 
nivel local; 

(iii) Fo1mula~ao de directrizes para a concep~ao 
e revisao de politicas e medidas de apoio ao 

desenvolvimento sustentavel <las areas suscep
tiveis ou afectadas; 

(iv) Cria~ao de instnunentos de apoio ao desen
volvimento de actividades compativeis com a 

preserva~ao, conserva~ao e maneio sustentavel 
de recursos naturais. 

7.4. Eixos tematicos 
As orienta~oes da Conven~ao definem a articula~ao de um 

conjunto de politicas nacionais visando o desenvolvimento 

sustentavel. Nessa linha, a implementa~ao do PAN estara 
pautada nos seguintes eixos tematicos: 

(i) Redu~ao da pobreza (esse compreende a oferta 

de servi~os basicos, educa~ao, saude, abaste
cimento de agua, comercio rural, reconstru~ao 

e reabilita~ao de infra-estrnturas viarias, cria
~ao de novos postos de trabalho e redu~ao da 

inseguran~a alimentar); 
(ii) Conserva~ao, preserva~ao e maneio sustentado 

de recursos naturais: aumento da capacidade 

produtiva das zonas secas e susceptiveis a deser

tifica~ao, melhoria da gestao ambiental e de 
recurses naturais de base, solos, florestas, fauna 

e areas de conse1Ya~ao, agua); e 
(iii) Fo1talecimento institucional (compreende a 

fonna~1\o e treinamento de pessoal, produ~ao de 

legisla~ao e regulamentos para o fortalecimento 
da gestao ambiental, cria~ao de institui~oes ou 

refor~o de capacidades de gestao, acompanha
mento/observa~ao sistematica e monitoriza~ao 
de fen6menos naturais). 

7.5.1. Eixo redufl'io da pobreza 
Baste consenso de que a pobreza esta intimamente associada 

aos processos de dese1tifica~ao. Esta percep~ao e confir
mada pela perda progressiva da capacidade produtiva de 

recursos naturais, incluindo a fertilidade de solos reduzindo a 
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possibilidade de produ~ao de alimentos e bens para as popu
la~oes. As popula~oes submetidas a tais concli~oes tendem a 

encontrar formas altemativas de ultrapassar a sua condi~ao de 
fragilidade pressionando cada vez mais a base de recursos na 

sua maioriaja enfraquecida ampliando-se assim os impactos 
negativos e que se agravam devido as desigualdades na sua 

distribui~ao e utiliza~ao. 

A pobreza ea desigualdade promovem nas areas suscepti

veis a dese1tifica~ao a acelera~ao de processes de degrada~ao; 
esse circulo vicioso e agravado pela ocorrencia de secas ciclicas 
que conduzem a perdas significativas da produ~ao e de renda. 
As secas potencializam o grau de degrada~ao, levando a vul
nerabilidade ambiental. Os efeitos de secas sao imediatamente 
reflectidos na falta de seguran~a alimentar e consequentemente 
no estado de saUde das popula~oes. 

0 PAN abordara essas questOes como elementos centrais 
para se ultrapassar os problemas identificados em outros ter

mos, significa que a preven~ao e o combate a dese1tifica~ao 
serao possiveis com a condu~ao de ac~oes relacionadas com 
o alivio da pobreza ea redu~ao das desigualdades sociais. 

Actualmente parece haver consensos que as causas da 
pobreza tern varias origens, requerendo politicas e instrumen
tos diferenciados. Pode-se reduzir a pobreza com politicas 

compensat6rias (politicas macroecon6micas e de seguran~a 
social) mas entretanto, para reduzir as desigualdades ha a 
necessidade de se implementar estrategias de transferencia 
de activos (garantia de ensino de qualidade, abastecimento 
de agua e ofe1ta de alimentos, recursos para a aquisi~ao de 
bens de capital-constitui~ao de micro-empresas produtivas). 

As comunidades sugerem que qualquer programa de ali

vio da pobreza deve passar por interven~oes nos dominios de: 
Reabilita~ao etas infra-esttuturas escolares e sanitarias 

e das vias de comunica~ao; 
Descentt·aliza~ao na planifica~ao, gestao e monitoria 

com o envolvimento das comunidades; 
Reposi~ao da administt·a~ao do Estado e acompanha

mento dos processos de desenvolvimento local. 

Colabora~ao do sector privado e outras organiza~oes 
da sociedade civil, estabelecendo parcerias que 
reduzam a pressao sobre os fundos publicos. 

Promo~ao da actividade comercial e industt·ial que 
promovam a gera~ao de emprego e rendimento, 
pennitindo as comunidades repor os seus stocks de 
bens produtivos, gerando efeitos multiplicadores 
sobre os varios sectores de economia n.n-al e t.n·bana. 

7.5.2. Eixo conserva~ao, preserva~ao e maneio 
sustentado de recursos naturais 

0 desenvolvimento de areas susceptiveis a dese1tifica

~ao tern constituido um desafio a todos os Govemos. Apesar 
de periodos intercalados de progresso, as restt·i~oes ecol6gi

cas naturais, as rela~oes econ6micas e sociais tendem a criar 
um quadro de baixos indices de crescimento econ6mico, a 

decadencia e estagna~ao. Esse quadro tern influenciado os 
processos de migra~ao, urbaniza~ao e uma eno1me pressao 

social por servi~os e bens nas areas w·banas. 
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0 uso e a degrada~ao de solo, agua e vegeta~ao conhecem 

restri~oes a que se associam as relacionadas com a va1iabili
dade climatica. As secas nao podem «ser combatidas» mas, 

requerem esfor~os de afirma~ao para conviver com etas; quer 
dizer nao s6 ha possibilidades de viver com dignidade nessas 

areas mas tambem opo1tunidade de conhece-las, respeitar, 

dinamizar e aprimorar as condi~oes ambientais e s6cio-eco
n6micas ali existentes e gerar riqueza e progresso. 

A viabilidade de amplia~ao da capacidade produtiva das 
areas requer do Govemo e da sociedade apoios sobre as restri

~oes identificadas, sobre o capital fisico e sobre a distribui~ao 
com o objectivo de maximizar a utiliza~ao de recursos ea 
criatividade social existente na regiao e pa1ticula1mente os 

recursos disponiveis para a agricultura e pecuaria familiar. 

7.5.3. Aumento da capacidade produtiva das zonas 
secas e susceptiveis a desertificas;ao 

As regioes afectadas estao inseridas na Regiao Central 

Zambeziaca que ocupa ma is de 80% do teJTit6rio de Angola. 

Trata-se de uma vasta area e complexa onde ressalta a diver
sidade de aspectos fision6micos e dos caracteres ecol6gicos 

que a inftuenciam. A estrntura da vegeta~ao dessa regiao e 
do tipo ftoresta abe1ta tipica de «miomlxm que cobre 47% da 

superficie. 0 <<111iombo» e um tipo de vegeta~ao lenhosa carac

terizado pela presen~a de especies dos generos Brachystegia, 
Julbemardia e lsoberlinia que predominam nas regioes de 

altas altitudes. Em Angola o «J1uoT1tbo» encontra-se nos pla
naltos do Bie, Huila e Malanje e estende-se ate a fronteira 

Leste, Lundas e Moxico. Outro tipo de vegeta~ao especial da 

regiao largamente distribuida e o <<111t1tiati» constituido por 
Colophospe1mum mopane cuja area de distribui~ao com
preende o Sudoeste de Angola desde a base da cadeia marginal 

de montanhas, sobretudo na Base da Cheia passando pela 

Regiao de Coporolo/Benguela e Cunene. 

As areas do Pais com esse tipo de vegeta~ao sao as menos 
protegidas e sujeitas a regimes intensivos de uso de recursos 

implicando a adop~ao de estrategias de sobrevivencia que 

nao exauram os recursos p elo uso da terra. A p opula~ao rural, 

apesar de fortemente dependente da vegeta~ao nativa s6 rara
mente se identifica como produtora de produtos. Os p lanos de 

maneio ftorestal nao levam em considera~ao a variabilidade 

da produ~ao o que contribui para a sua sobre-explora~ao e 
se reftecte na falta de uma politica ftorestal consistente, bem 

como o desconhecimento do potencial em produtos madei

raveis e nao madeiraveis da ftoresta . 
A matriz energetica nas zonas secas e totalmente depen

dente da utiliza~ao da cobertura vegetal; essa dependencia se 
ref ere tanto no consumo domestico quanto comercial e indus

trial, alcan~ando segundo estimativas cerca de (70%) da ofe1ta 

total em energia. Dadas as concli~oes edaficas e climaticas e 
as de uso e maneio da vegeta~ao o desmatamento antecipa os 

processos erosivos e de dese1tifica~ao. A substitui~ao dessa 
fonte e restringida pela ofe1ta limitada do sistema hidroe

lectrico, elevando-se o custo deste consumo mas tambem, o 
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crescimento acelerado da actividade econ6mica que encon

trara, em principio, uma restri~ao da mesma ordem. 
Os conftitos pelo uso da agua configuram exemplos da 

necessidade de se fo1talecer a gestao dos recursos hidricos 

tendo em vista garantir a disponibiliza~ao desse recurso com 
maior eficiencia para os diferentes usos. 

A agricultura de subsistencia tern podido resistir embora 
muitas vezes os rendimentos obtidos colocam as pessoas dela 
dependentes no limite da linha de pobreza ou da indigencia; 

os modelos de produ~ao adoptados sao, via de regra, incom
pativeis com as condi~oes prevalecentes na zona e tambem 
porque os processos adoptados carecem de apoio em materia 
de credito, assistencia tecnica, infra-estrntura e investimen

tos diversos. 
A produ~1fo industrial no geral e representada pela extrac~1fo 

de minerios, constJu~ao civil e se1Yi~os. 0 peso da industJ·ia 
exti·activa e ainda incipiente mas pode constituir-se em alter
nativa econ6mica e social importante para o desenvolvimento 
dessas regioes ten do em conta a ocoJTencia de jazidas mine

rais de substancias metalicas e nao metalicas e a ofeita de 
empregos directos e indirectos. 

Esse item sera realizado atJ·aves de: 

(i) Reabilita~ao e melhoria da infra-estJutura, revitali

za~ao da economia mral e restabelecimento dos 

circuitos econ6micos e comerciais; 

(ii) Aumento do ftuxo de investimentos e fortalecimento 

das actividades produtivas; 

(iii) Diversifica~ao e aumento da produ~ao intema de 

bens e se1Yi~os e redu~ao significativa da fome 

e da miseria. 

7.5.4. Eixo do fortalecimento institucional 

Este item compreende a fonna~ao e treinamento de pessoal, 

produ~ao de legisla~ao e regulamentos para o fo1talecimento 

da gestao ambiental, cria~ao de institui~oes ou refor~o de 

capacidades de gestao, acompanhamento/obse1Ya~ao siste

matica e monitoriza~ao de fen6menos naturais. 

0 Esta do Angolano ao ade1ir a UNCCD reafumou o compro

misso de criar, alargar e refor~ar os mecanismos que garantam 

o exercicio dos direitos e deveres dos inte1Yenientes no com

bate a dese1tifica~ao e mitiga~ao dos efeitos de seca. 

0 combate as desigualdades sociais a ser realizado atJ·a

ves das orienta~oes estabelecidas nos eixos tematicos deve 

ser entendido, como uma condi~ao de base para se assegurar 

os direitos e liberdades de cidadaos favorecendo o smgimento 

de uma nova cultura de respeito e defesa dessas mesmas liber

dades, para a consllu~ao de um Pais de solidariedade social 

e equilibrio na distt·ibui~ao na renda nacional. 

0 PAN vai contt·ibuir efectivamente no fo1talecimento da 

dimensao democratica do Pais att·aves do estabelecimento/ 

desenvolvimento de rela~oes pluralistas baseadas na equi

dacle de genero, ra~a e etnia dando as mesmas opo1tunidades 

a todos os exti·actos socais. 
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Nesse capitulo em consonancia com as politicas do Governo 
e da UNCCD a dimensao democratica do PAN sera realizada 
atraves de: 

(i) Fo1talecimento da cidadania e garantia <las 
liberdades civis; 

(ii) Transparencia da gestao publica e participativa; 

(iii) Descentraliza~ao e desconcentra~ao 

administrativa; 

(iv) Responsabiliza~ao social e direitos de op~ao 
sobre o seu destino. 

0 caracter paiticipativo e entendido como uma f61mula 

petmanente para o planeamento e gestao <las ac~oes do PAN 

tendo em vista conferir transparencia e eficacia as ac~oes pro

postas. A forma~ao de lideres comunitarios nas areas afectadas 

sera uma garantia de responsabiliza~ao e gestao comunita

ria participativa do seu pr6prio destino e aprimoramento dos 

mecanismos no1mativos, institucionais e politicos para a 

garantia de protec~ao <las popula~oes e comunidades locais. 

0 Pais vem conhecendo mudan~as impo1tantes que estao a 

afectar as institui~oes govemamentais, privadas e organiza~oes 

da sociedade civil. Essas mudan~as sao bastante expressi

vas ampliando o campo de ac~ao de cidadaos e do controle 

social. Essa amplia~ao configura desafios ineditos de relacio

namento para todas as organiza~oes principalmente, no que 

se relaciona com a vulnerabilidade ea instabilidade institu

cional <las organiza~oes govemamentais. Apresentam maior 

grau de rigidez e dificuldades para se adaptarem, ajustarem 

aos novos rnmos e redefinirem as suas missoes, objectivos, 

papeis e competencias. 

0 fortalecimento institucional implica esfo~o criativo para 

apoiar e valorizar as capacidades existentes ou criar outras 

susceptiveis de contribuir efectivamente para a solu~ao de 

problemas do desenvolvimento. Na linha do que estabelece 

a UNCDD, fo1talece os "actores relevantes", criando condi

~oes para ampliar suas capacidades institucionais nas areas 

de conhecimento tecnico e execu~ao de iniciativas orientadas 

para o combate a desertifica~ao e mitiga~ao de efeitos de seca. 

VIII. -AsAq:oes do PAN 

As ac~oes propostas foram escolhidas a paitir de suges

tOes apresentadas e discutidas consensuahnente com todos os 

inte1venientes do processo. 0 PANCOD contem iniciativas 

cuja implementa~ao encontrara espa~o nas institui~oes publi

cas (nacionais, regionais, provinciais e municipais), privadas 

e Organiza~oes Nao Govemamentais. 

As propostas especificadas e detalhadas, tern nivel variado 

de abrangencia e e:xpressam, tanto quanto possivel, as aspira~oes 

de popula~oes das areas susceptiveis e afectadas considerando, 

as possibilidades que o processo ofereceu; as varias instancias 

representativas de interesses da sociedade nas areas em questao 

foram ouvidas e os resultados positivos do programa depen

derao de esfor~o colectivo, envolvendo os diferentes actores. 

DIARIO DA REPUBLICA 

Figura 20 - Processo de auscultafao para a elaborafao do PANCO 

Figura 21 - Forma de degradafao antropogenica de recurso natural 

Os recursos naturais nas areas susceptiveis tern sido utiliza

dos sem os cuidados devidos em rela~ao as normas e padroes 

de sustentabilidade. Nesse sentido sao considerados como 

principais problemas ambientais da regiao a constrn~ao de 

estrnturas de aimazenamento de agua nao adequadas a natu

reza dos problemas, o desmatamento da vegeta~ao nativa, a 
vazao de rios e riachos, a erosao e o assoreamento, a escassez 

de recursos agricultaveis, a inadequa~ao de instrnmentos de 

uso de recursos e o aumento da inanidade ambiental; 

No tocante a dinamica demografica destacam-se as pressoes 
sobre a ofetta de emprego, a insuficiencia de equipamentos 

e servi~os sociais resultantes da migra~ao de pessoas com 
falta de capacidade para satisfazer as exigencias de mercado 

w·bano de emprego. 

Quanto a disponibilidade de info1ma~oes para apoiar a 

condu~ao tecnica das iniciativas de comb ate a desertifica~ao, 
ha uma carencia consideravel de infotma~oes relacionadas 

ao avan~o da dese1tifica~ao e dos processos de degrada~ao 

ambiental. 

As carencias de informa~ao tecnica tern efeitos multi
plicadores sobre a insuficiencia qualitativa e quantitativa de 

institui~oes dedicadas a realiza~ao de estudos, fotmula~ao 

de programas e projectos e implementa~ao de iniciativas de 

combate a desettifica~ao. 
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Na ausencia de ac~oes postas em pratica por organiza~oes 
nao-govemamentais, esse tipo de dificuldades seria muito 

mais grave. Po1tanto, urge aumentar e ampliar a disponibili

dade de info1ma~oes sobre opo1tunidades de investimentos 
nas areas ecologicamente ma is frageis. 

No dominio da ciencia e da tecnologia, nota-se uma escassez 
de projectos de desenvolvimento, fo1mulados em consonancia 

com as exigencias de protec~ao, prese1Ya~ao e conse1Ya~ao 
de recursos naturais. Diante dessas condi~oes, e necessario 
estabelecer criterios para a escolha de programas de combate 

a desertifica~ao e mitiga~ao de efeitos de secas. 
Nesta perspectiva, foram considerados prioritarios os pro

gramas e projectos capazes de: 
(i) Atender aos criterios da UNCCD; 

(ii) Encontrar respaldo nas orienta~oes estabele
cidas nas politicas do Govemo; 

(iii) Adequar-se aos principios da Agenda 21 e 

do Programa Nacional de Gestao Ambiental 
(PNGA). 

As dificuldades sintetizadas anterio1mente recomendam 
a escolha de iniciativas compativeis com as seguintes carac

teristicas e op~oes: 

Programas e projectos que ja estejam a ser implemen

tados por entidades do Govemo; 

Programas e projectos comprometidos com estudos, 

documenta~ao previa e recw·sos financeiros de 

or~amentos publicos; 

Programas e projectos cuja execu~ao tenham linhas 

de credito especificas de institui~oes financeiras; 
Programas e ou projectos que contribuam para a mini

miza~ao dos problemas ambientais em geral e 

dese1tifica~ao em pa1ticular; 

Programas e projectos que contribuam para a cria~ao 

e dinamiza~ao de actividades econ6micas ligadas 
a cadeias produtivas baseadas em processos que 

nao degradem o ambiente. 

8.1. Redufl'io da pobreza rural e das desigualdades 
F.xiste uma rela~ao directa entre a pobreza e o avan~o dos 

processos de dese1tifica~ao, pois, as popula~oes assoladas 
pela pobreza, desenvolvem actividades para a sua sobrevi

vencia que sao, na maior pa1te das vezes contrarias a politica 

de protec~ao e conse1Ya~ao dos recw·sos naturais, sob aver
tente "explora~ao sustentada". 

Para que a pobreza nao figure na lista das causas de deser

tifica~ao, e necessario, num primeiro momento combate-la, 

enquanto fen6meno prejudicial a vida das popula~oes. 

Anivel da prossecu~1fo das principais orienta~oes da politica 
do Govemo, em Angola, entre os varios estudos recomen

dados, existe o estudo de combate a pobreza que defende as 

seguintes ac~oes: 

Reinser~ao social das pessoas e familias nas respecti
vas comunidades; 

Desminagem das red es de acesso e campos de produ~1fo; 
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Seguran~a alimentar, que possibilita as familias ter 

proventos e stocks de alimentos; 

Info1ma~ao e forma~ao para a mudan~a de mentalidade 

e melhor pa1ticipa~ao na execu~ao etas diferentes 

politicas e orienta~oes; 

Assistencia medica e medicamentosa; 

Boa govema~ao que se traduz na aproxima~ao entre 

govemados e govemantes, sob gestao participativa 

dos recursos e de opo1tunidades. 

A pobreza e predominantemente rural embora existam bol

sas de pobreza w·bana e pre-w·bana. Assim sendo as ac~oes 

ligadas ao debelamento desse status quo estao viradas com a 

execu~ao de ac~oes com sectores como se desc1imina: 
8.1.1. Aqoes do Sector Agricola 
Estrategia 
Desenvolver programas que induzem, promovem e 

fomentem a produ~ao agro-pecuaria, ft oresta l, meteorolo

gia, e promo~ao do ala1gamento e diversifica~ao da ofe1ta de 

servi~os financeiros virados para o apoio ao aumento e diver

sifica~ao da produ~ao agroalimentar, escoamento, stockagem 

e comercializa~ao da mesma e a garantia de prese1Ya~ao do 

ambiente. 

Prover se1Yi~os de reabilita~ao e constrn~ao de canais 

de iITiga~ao ag1icola, vulgariza~ao agricola e extensao mral, 

multiplica~ao de sementes, investiga~ao basica no dominio 

agro-pecuario e alargamento da ofe1ta do se1Yi~o de trans
po1te publico aos principais centros urbanos. 

Objectivo especifico 
«Cria~ao de seguran~a e estabilidade social» 

Aqoes: 

Reassentar as popula~oes deslocadas e refugiadas em 

novos assentamentos e criar condi~oes de sua 

fixa~ao; 

Desminar o territ6rio preferentemente as zonas de reas

sentamento das popula~oes, produ~ao, circu la~ao 

e escoamento de produ~ao; 

Promover e incentivar o smgimento de cooperativas 

para a produ~ao, a1tesanato e estabelecer redes 

para a sua comercia liza~ao; 

Fo1mar e capacitar assistentes sociais, dinamizadores 

mrais e lideres comunitarios para a gestao das 

comunidades rurais; 

Repor a autoridade tradicional e criar incentivos e meios 

para a assump~ao da sua lideran~a; 

Criar infra-estmturas e equipamentos sociais que 

garantam o smgimento de se1Yi~os basicos para 

uma vida condigna. 

Metas: 

Asseguramento das bases para wna vida sa e equilibrada 

e dinamiza~ao da vida no campo; 

Restabelecimento de circuitos de produ~ao, stockagem 

e comercia liza~ao da produ~ao mral e urbana; 
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Garantia de creditos bonificados e facilidades de acesso 

e assistencia tecnica ao produtor rural; 

Dinamiza~ao de actividades conexas, folclore e a1te

sanato de apoio ao turismo rural. 

Objectivo especifico 

<<Redu~ao da vulnerabilidade das popula~oes e promover 

a seguran~a alimentarn 

Aq:oes: 

Reabilitar os sistemas de irriga~ao tradicional e desen

volver novos sistemas de gestao comunitaria; 

Reestrnturar e fortalecer a investiga~ao agraria e a 

extensao mral de apoio aos agricultores familiares; 

Promover o desenvolvimento de organiza~oes civis, 

particulannente as baseadas nas comunidades mrais; 

Captar e usar as aguas superficiais e subteffaneas e 

pluviais, atraves de constru~ao de sistemas de 

reten~ao e de aproveitamento para o consumo 

humano, abeberamento de gado e outras neces

sidades produtivas e socais; 

Implementar programas de apoio financeiro as ON G's 

que desenvolvem ac~oes junto de comunidades 

mrais tradicionais; 

lncentivar a cria~ao de bancos comunitarios de semen

tes de variedades tradicionais e refor~ar o banco 

nacional de ge1moplasma do CNRF; 

Introduzir, variedades de sementes de maiores rendi

mentos e adaptadas as caracteristicas uariagro

-ecol6gicas das regioes e as mudan~as de para

metros climaticos e pe1mitir o melhoramento das 

variedades locais; 

Consociar a agricultura com a silvicultura de modo 

a aumentar e ou manter a fe1tilidade dos solos; 

Introduzir fonnas altemativas de rendimentos nas zonas 

susceptiveis a dese1tifica~ao; 

Promover o sw·gimento da agro-industria ou pequenas 

unidades familiares de processamento de exce

dentes de produ~ao e garantir o escoamento e 

comercializa~ao dos mesmos. 

Metas: 

Cria~ao e fo1talecimento de um sistema de gestao 

comunitaria de recw·sos comunais de base e for

talecimento etas associa~oes campesinas; 

Aumento da info1ma~ao tecnica e qualifica~ao dos 

produtores, melhoria e aumento etas produ~oes 

e rendimentos; 

Desenvolvimento de um sistema crediticio especial para 

o meio rural e incentivo ao retomo <las popula~oes 

deslocadas do meio mral; 

Aumento da produ~ao agricola, silvicola, pecuaria e 

cinegetica; 

DIARIO DA REPUBLICA 

Promo~ao de outras actividades econ6micas mrais, 
ecoturismo, safaris, cinegetica, a1tesanato e fol

clore de apoio ao turismo rural. 

Objectivo especifico 
«Promo~ao do aumento e diversifica~ao da produ~ao 

ag1icola» 
Aq:oes: 

Implementar incentivos fiscais de apoio a produ~ao 
agricola; 

Implementar programas voltados para a educa~ao e 

fo1ma~ao; 

Reabilitar e reconstmir infra-estmturas e serv i~os mrais 

para o escoamento das produ~oes e facilitar as 

trocas entre o campo e as cidades; 

Aumentar a info1ma~ao agron6mica aos produtores 
nu·ais. 

Metas: 

Revisao do conceito de propriedade de te1rn e dota~ao 

de titulos de posse de te1rn para a sua utiliza~ao 

hipotecaria; 

Actualiza~ao dos indices de improdutividade de terras 

agricolas passiveis de desapropria~ao; 

ReconstJu~ao imediata de infra-estJ·uturas de apoio 

a produ~ao e canaliza~ao de incentivos fiscais e 

subsidios para o rapido desenvolvimento do sec

tor agrario e reencaminhamento de mao-de-obra 

para essas areas; 

Garantia de assistencia tecnica, capacita~ao, credito 
bonificado e facilidades de acesso e politicas de 

comercializa~ao adequadas ao estagio de desen

volvimento do sector; 

Cria~ao da rede agro-meteorol6gica e instala~ao de 

equipamentos e especialistas para difusao de infor

ma~1fo aos produtores e outras pessoas interessadas; 

Constitui~ao ou redinamiza~ao dos sistemas de ale1ta 

rapida para a seguran~a alimentar e ocorrencia de 
eventos climaticos extJ·emos; 

Promo~ao e incentivos ao surgimento de produtores 

comerciais de sementes. 

8.1.2. Pecuaria 
Estrategia 
Assegurar uma gestao racional dos pastos naturais fazendo 

com que haja uma distribui~ao equilibrada <las manadas prin
cipahnente nas zonas susceptiveis e propensas ao fen6meno 

de secas e dese1tifica~ao gerindo-se, convenientemente a 
capacidade de carga por unidade de superficie e evitar-se a 

excessiva concentJ·a~ao em pontos de abeberamento; nessas 

zonas deve ser incentivada a intJ·odu~ao de pastos ex6ticos 
(arbustos e arvores de elevado valor foirageiro e gramineas), 

melhorar o gado indigena e incentivar o produtor mral a 

comercializar o excedente. 
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Objectivo especifico 

<<Promo~ao e fo1talecimento do conhecimento exaustivo 
da situa~ao dos recursos pecuarios e fo1rngeiros do Pais e 
melhorar a gestao ecol6gica etas zonas de pastos naturais» 

Aq:oes: 

Promover o conhecimento exaustivo da situa~ao dos 

recursos pecuarios, forrageiros e hidricos do Pais, 

com pa1ticular incidencia as zonas de ecossiste

mas frageis; 

Promover o fo1talecimento de sistemas de info1ma

~ao e monitoramento para regioes propensas a 

dese1tifica~ao e seca, sem esquecer os aspectos 
econ6micos e sociais desses ecossistemas; 

Promover e fo1talecer o desenvolvimento integrado 

da pecuaria tradicional para em1dicar a fome, a 

pobreza e a degrada~ao sistematica dos recursos 

naturais em areas propensas a dese1tifica~ao; 

Melhorar a pecuaria tradicional com vista a obter 

maior produtividade, dentro de uma abordagem 

integrada do desenvolvimento mral e gestao dos 

recursos naturais. 
Metas: 

Melhoria do conhecimento das principais especies for

rageiras, sua biologia e ecologia e sistematiza~ao 

de info1ma~ao a etas referente; 
Melhoria dos efectivos pecuarios e de rendimentos 

para os criadores; 

Expansao pecuaria nas zonas deficitarias e distribui~ao 
equilibrada etas manadas por todo o Pais; 

Fomento da cria~ao de pequenos mminantes eaves 

em toda a extensao do Pais. 
Objectivo especifico 

<<Promo~ao e fo1talecimento da pecuaria tradicional» 
Aq:oes: 

Promover sistemas altemativos de subsistencia para que 

as popula~oes e comunidades locais que assumam 
a gestao dos recursos pecuarios e naturais numa 

base ecologicamente saudavel; 

Oferecer as melhores condi~oes e oportunidades de 

comercializa~ao dos animais para outros pontos 

do Pais. 
Metas: 

Politicas e programas voltados para uma ac~ao inte

grada e descentralizada de desenvolvimento rural 

e gestao dos recursos naturais, delegando respon

sabilidade as comunidades mrais; 

Introdu~ao dos sistemas de agricultura e do comercio 
de subsistencia nas comunidades pastoris; 

Redu~ao da pressao sobre os recursos naturais nas 

zonas de maior concentra~ao dos efectivos e ao 
mesmo tempo ofe1ta de fontes adicionais de renda; 

Desenvolvimento de infra-estrutw·a de capta~ao e abas

tecimento da agua, bem como de comercializa~ao 
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dos animais, de abate e produ~ao ea melhoria da 

politica de pre~os; 

Aumento da assistencia vete1ina1ia e melhotia zootecnica 
dos animais do sistema de pecuaria tradicional. 

Objectivo especifico 

«Promo~ao da pecuaria comercial intensiva em outras 
regioes do Pais com condi~oes naturais de forragens e produ~ao 
de ra~oes para diminuir a pressao nas areas de ecossistemas 

frageis e propensas a dese1tifica~ao». 
Aq:oes: 

Fomentar a cria~ao intensiva de bovinos, de caprinos 

de leite e co1te, suinos eaves; 

lncrementar a produ~ao substancial deforragens e dos 
cereais (millio e soja) para o fabrico de alimen

tos compostos para apoiar a produ~ao pecuaria 
intensiva; 

Criar incentivos para a produ~ao no Pais de equipa
mentos, medicamentos e vacinas para o apoio a 

produ~ao pecuaria. 

Metas: 

Distribui~ao relativamente equilibrada dos efectivos 
pecuarios pelo territ6rio nacional com reflexos na 

baixa de pressao sobre as actuais zonas de maior 

concentra~ao dos efectivos pecuarios; 
Melhoria <las tecnicas de gestao dos efectivos pecuarios; 

Melhoria na gestao das pastagens naturais ea imple

menta~ao de pastagens cultivadas; 

Aumento quantitative e qualitative no fomecimento do 

procluto pecuario ao pub Ii co (came, leite e ovos). 

8.1.3. Agua e saneamento ambiental 
0 saneamento ambiental visa controlar os factores capa

zes de provocar efeitos deletericos a saude humana e envolve 
diversas areas como abastecimento de agua, colecta, trata

mento e deposi~ao de residuos w·banos, drenagem de aguas 
e controle de vectores e da qualidade do ar. 

Os indices de abastecimento de agua tanto no meio mral 
como no urbano estao longe de satisfazer as medias per capita 

estabelecidas pela Organiza~ao Mundial de SaUde. A ausen
cia de agua pr6xima, em muitos casos implica o dispendio 
de muitas horas para o seu alcance e tem repercussoes na 

sua qualidacle e no estaclo de saude <las pessoas. Em algumas 
regioes do Pais e particularmente nas zonas mais criticas mui
tas familias fazem o uso de agua para o consume humano que 

tambem e usada por animais e outros usos domesticos, esse 
facto tende a comprometer a qualidade de agua e acatTeta 

danos a saude humana. 
Estr ategia 
Assegurar a gestao integrada dos recursos hidricos ea 

sua utiliza~ao de fo1ma adequada, alcan~ando-se as metas 
estabelecidas pela Cimeira do Milenio, a garantia de um desen

volvimento econ6mico e social sustentavel, a preserva~ao do 
ambiente, o aumento da cobertura de servi~os de saneamento 
w·bano e mral. 
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Objectivo especifico 

<<Alargamento do acesso ao saneamento basico para todas 
as popula~oes do Pais» 

Aq:oes: 
As ac~oes relacionadas com o saneamento ambiental visam 

sobretudo o seguinte: 

Prom over o aumento do acesso a agua potavel e trata

mento de esgotos, cria~ao de sistemas integrados 
de recolha, tratamento e dep6sito de residuos tanto 

urbanos como rurais; 

Promover e apoiar tecnica e financeiramente as inicia

tivas de saneamento liderado pelas comunidades 

com vista ao controlo e banimento da defeca~ao 
ao ar livre no meio rural; 

Apoiar e fo1talecer as associa~oes ligadas com a reci
clagem e criar incentivos para o surgimento de 

industrias de reciclagem; 

lnstitucionalizar taxas de comparticipa~ao de cidadaos 

nos custos com o saneamento; 

Promover a educa~ao para o desenvolvimento sus

tentavel virada para a valoriza~ao da agua e 0 

saneamento ambiental; 

Apoiar a constJu~ao de sistemas de tratamento, tJ<1ns

po1te e distribui~ao de agua e amplia~ao de ac~oes 

disciplinadoras de uso de recw·sos hicb'icos para 

os mais variados fins; 

Redesenhar sistemas de colecta e stocagem racional 

de aguas pluviais pa1ticula1mente para as zonas 

carenciadas. 

Criar sistemas que promovam o tratamento, reciclagem 

e reutiliza~ao de aguas residua is em actividades 

assessorias, jardinagem, esta~oes de se1Yi~o e 
limpezas pa1ticula1mente em zonas carenciadas. 

Metas: 
Asseguramento da satisfa~ao da necessidade de agua 

para a produ~ao, lazer e higiene; 
Garantia de reservas hidricas minimas para as necessi

dades humanas e de animais em periodos de secas; 

Divulga~ao de programas ligados com boas praticas 

de gestao de aguas; 

Melhoria das condi~oes de salubridade e de higiene 

das urbes; 

Redu~ao do sw·gimento e desenvolvimento de swtos 

epidemiol6gicos; 

Redu~ao de custos com a medicina curativa; 

Surgimento da industria de reciclagem e valoriza~ao 

de residuos. 

8.1.4. Educafl'io 
Estrntegia 
Fazer com que se aumente o n(tmero de matJ·iculas, de 

aproveitamento escolar e o acesso ao ensino de base. Aliar 

a perspectiva universalista, baseada fundamentalmente por, 
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materiais didacticos gerais com o ensino relacionado com as 
circunstiincias de vida nas zonas susceptiveis a desertifica

~ao fazendo com que as popula~oes aprendam a dar respostas 
aos varios problemas e desafios que enfrentam no dia-a-dia. 

As experiencias acumuladas por institui~oes ou pelas 
comunidades que actuam directamente nessas zonas possam 
apresentar-se como referencia para a convivencia com os ecos

sistemas dessas regioes devendo ser incorporadas nos manuais 
escolares e implementadas como politicas publicas para que 

se entenda a natureza especifica e pa1ticular das mesmas. 
As discussoes sobre esse sector permitiram evidenciar que 

para alem da necessidade do aumento da oferta e da qualidade 
de ensino no meio mral, pa1ticula1mente nas regioes suscep

tiveis a dese1tifica~ao, deve tambem adequar-se ao contexto 
social e ecol6gico das regioes; outJ·a necessidade diz res

peito a interac~ao e integra~ao do sistema universitario como 

ensino fundamental e medio, para potenciar as transfo1ma~oes 
necessarias a fo1ma~ao de educadores, a implementa~ao de 
programas infanto-juvenis nos dominios s6cio-educativos e 

cultmais ea identifica~ao de experiencias bem sucedidas de 

educa~ao para a convivencia nas zonas susceptiveis. 
Objectivo especifico 

«Cria~ao de um sistema de ensino que para alem de uni
versalista inclua o ensino das pa1ticularidades das condi~oes 
de vida e dos ecossistemas das regioes secas do Pais e as con

di~oes para o seu desenvolvimento» 
Aqoes: 

Aumentar o conhecimento tecnico, cientifico, tecnol6-
gico, cultural, moral e civico em todos os niveis de 

educa~ao e as condi~oes ecol6gicas pa1ticulares 
de cada regiao; 

A ti·ansversalidade na defini~ao das politicas sobre a 
educa~ao. 

Meta: 
Cria~ao de sistemas cufficulares que para alem de 

conhecimentos gerais incluam materias especi

ficas sobre as condi~oes ecol6gicas das varias 
unidades biogeograficas do pais e as condi~oes 

sobre a sua explora~ao. 
Objectivo especifico 
Aumento do sucesso escolar e da gratuidade do ensino 
Aqoes: 

Promover o respeito a pluralidade e diversidade de 

cultmas, credos, ra~as e op~oes metodol6gicas 
dos processos educacionais; 

Descentraliza~ao, transparencia e gestao comparticipada; 
e autonomia financeira e pedag6gica dos sistemas 

educacionais e unidades escolares; 
Defender incondicionahnente a escola pub Ii ca, gratuita 

e de qualidade; 

Prom over os direitos de crian~as, adolescentes e jovens; 

Criar incentivos que assegmem o encaminhamento e a 

pe1manencia nos seus postos de ti·abalho e pa1ti

cularmente ali onde se mostrem mais necessarios; 
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Aumentar o numero de professores e estabelecimentos 

escolares nas areas mrais e reduzir a distiincia a 

percoJTer; 

Alargar a ofeita de merenda escolar as zonas rurais e 

particularmente as vulneraveis as calamidades 

naturais. 

Metas: 

Equidade no acesso ao conhecimento tecnico e cienti

fico para todos os gmpos sociais e em particular as 

popula~oes e comunidades mais desfavorecidas; 

Melhoria da qualidade do ensino publico e fazendo

-o como uma referencia no sistema de educa~ao 

nacional; 

Aumento do sucesso escolar. 

8.1.5. Seguranfa e assistencia social 

A seguran~a social representa um elemento de impo1tiincia 

vital para a manuten~ao de necessidades basicas da popula~ao 

como garantia da distribui~ao da renda nacional as popula~oes 

desfavorecidas <las regioes susceptiveis a dese1tifica~ao. 0 
objectivo de se abordar esse tema diz respeito a impo1tiincia 

do acesso dessas popula~oes e comunidades locais aos direi

tos sociais basicos universais de cidadania. 
Estrntegia 

Fazer com que os trabalhadores rurais por conta pr6pria ou 

de out.rem tenham acesso ao sistema nacional de previdencia 

social por formas a assegurar os direitos basicos dos cidadaos 

ea protec~ao social para reduzir os indices de pobreza econ
ferir dignidade a terceira idade. 

Objectivo especifico 

«Obrigatoriedade de consagra~ao do direito a assistencia 

e seguran~a social para os trabalhadores mrais» 

As principais ac~oes dizem respeito a: 

Definir uma politica global de assistencia social dos 

gmpos vulneraveis pa1ticula1mente a reinser~ao 

produtiva dos mutilados visando assegurar a ac~ao 

social do Estado; 

Promover a institucionaliza~ao obrigat6ria do direito a 

seguran~a social para os trabalhadores mrais por 

conta de out.rem ou por conta pr6pria. 

Metas: 

Contribui~ao activa para a redu~ao da pobreza, incidindo, 

particulannente, sobre os grupos mais vulneraveis; 

Desenvolvimento de um sistema de seguran~a social 

abrangente a todos os trabalhadores do Pais. 

8.1.6. Saude 
Estrntegia 

Assegurar a equidade no atendimento <las necessida

des basicas, oferecendo se1Yi~os de saude com 

qualidade e adequados as necessidades de cada 

regiao reorganizando e amp liando a rede do servi ~o 

nacional de saUde para mais junto <las familias; 
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Promover as ac~oes de preven~ao, promo~ao e recu

pera~ao da saude <las pessoas mais debilitadas 

e vulneraveis e integrar as ac~oes e medidas de 
combate e controlo <las grancles endemias e cau

sas de morbi-mo1talidade e desnutJi~ao infantil. 
Aqoes: 

Promover equidade no acesso aos cuidados prima1ios 

de saude; 

Criar uma rede hospitalar diferenciada para melhorar 

o atendimento e acesso aos cuidados de saude; 

Alocar recursos domesticos em ac~oes de preven~ao 
para assegurar os cuidados primarios de saude a 

todos os gmpos sociais. 

Metas: 

Estabelecimento de um sistema de saUde diferenciado e 

alargado as necessidades em saude das popula~oes; 

Amplia~ao e diversifica~ao da rede hospitalar por 
todo o Pais e apetrechamento em meios tecnicos 

e humanos assegurando a assistencia medica e 

medicamentosa; 

lnstitucionaliza~ao de taxas de compa1ticipa~ao nos 

custos com a saude insentando e protegendo os 

gmpos sociais vulneraveis; 

Definir politicas de saUde integrando toda a rede assis

tencial existente e regular os custos praticados. 

8.2 Eixo Preservaflio, conservaflio e maneio 
sustentado de recursos naturais 

8.2.1 F1orestas 
Estrategia 

Fomecer uma direc~ao e um quadro de inte1ven~ao aos 
organismos do Estado e a sociedade em geral e facilitando 

a fo1mula~ao de projectos publicos e privados, que promo
vam o aumento da cobe1tura vegetal, da disponibilidade de 

recurso vegetal e do conhecimento da vegeta~ao nativa para 
o planeamento do uso e desenvolvimento. 

Objectivo especifico 
«Gestao dos sistemas ti·adicionais de produ~ao, distJ·ibui

~ao e consumo de ca1Yao e lenha» 
Aqoes: 

lntJ·oduzir fontes altemativas de produ~ao de energia 
domestica, tais como fogareiros melhorados e 

fogoes a gas, com particular incidencia nas zonas 

de ecossistemas frageis; 

lntJ·oduzir fo1mas modemas de produ~ao de ca1Yao e 
aumento de rendimento; 

Fo1mar a1tesaos em tecnicas modemas de fabrica~ao 
de ca1Yao e fogareiros melhorados; 

Inventariar as forma~oes florestais produtoras de lenha 

e ca1Yao. 
Metas: 

Melhoria da gestao dos recursos florestais naturais e 

das planta~oes; 

Clarifica~ao das fun~oes dos ecossistemas florestais. 
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Objectivo especifico 

<<Melhorar a gestao dos recursos ftorestais e pa1ticular
mente nas areas de transumancia» 

Aq:oes: 

Plan ear o uso dos solos, da agua e dos recurses ftorestais; 

lnventariar o potencial ftoristico do Pais e elabora~ao 

de listas vermelhas de especies vulneraveis e 

amea~adas de extin~ao; 

Elaborar legisla~ao apropriada e no1mas regulamen

tares disciplinadoras do uso ea utiliza~ao dos 

recursos ftorestais. 

Metas: 
Controlo dos efectivos das manadas; 

Cultivo de pastos, controlo e regulariza~ao da transu

mancia e comercializa~ao do excedente de gado; 

Conhecimento actualizado do potencial ftorestal do 

Pais e sua categoriza~ao. 
Objectivo especifico 

<<Promo~ao da gestao sustentada das ftorestas produtivas 

naturais e das planta~oes ftorestais» 
Aq:oes: 

Introduzir e imp lementar pianos de maneio das forma

~oes ftorestais naturais; 
Promover medidas legais que incentivem o aprovei

tamento integral e o uso dos residuos resultantes 

da cadeia de produ~ao ftorestal; 

Aproveitar as planta~oes ftorestais existentes, priori

zando a sua explora~ao e renova~ao, bem como 

o fomento de novas planta~oes; 

Promover praticas de agro-silvicultura, tais como 

silvicultura, silvopastoralismo, massa arb6rea e 

shelterbelts. 

Metas: 

Redu~ao substancial da pressao sobre a ftoresta nativa; 

Aumento da ofe1ta de madeira para diversos fins e 

transferencia de locais de abundancia para outros 

de carencia; 

Imp lanta~ao de ftorestais com prioridade para as zonas 

carentes pa1ticula1mente para as zonas sensiveis 

e susceptiveis a catastrofes naturais; 

Aumento do continuum vegetal e disponibilidade de 

material vegetal para os varies prop6sitos humanos. 
Objectivo especifico 

«Combate a degrada~ao de terras e ao fen6meno de 

dese1tifica~ao» 

Aq:oes: 

Elaborar cartas de sensibilidade e erosividade de solos; 

Fomentar o repovoamento ftorestal para a conserva~1'io de 

solos e recupera~ao de areas ftorestais degradadas; 

Implantar poligonos ftorestais para fins produtivos 

particularmente para o abastecimento de madeira, 

lenha e ca1vao vegetal; 
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Criar programas/projectos de educa~ao ambiental etas 
popula~oes sob re as medidas de protec~ao, preser
va~ao e utiliza~ao sustentada dos recursos da flora; 

Criar planta~oes ftorestais comunitarias para produ~ao 
de material lenhoso; 

Promover a introdu~ao de estudos e medidas sobre 
impacto ambiental nos projectos de explora~ao 
mineira; 

Educar as popula~oes sobre as medidas de protec~ao, 

conse1va~ao e uso sustentavel dos recursos a sua 
disposi~ao. 

Metas: 
Mobiliza~ao das comunidades para as ac~oes de pro

tec~ao e prese1va~ao do ambiente; 
Renovar e instalar viveiros ftorestais em todas as pro

vincias p1incipais e localidades com carencia de 
vegeta~ao nativa para energia e pasto; 

Conhecimento de zonas sensiveis, e controlo do fen6-
meno de ravinamento e dese1tifica~ao; 

Promo~ao de medidas de acautelamento e condicio
namento da ocupa~ao, uso e utiliza~ao de solos; 

Aumento e diversifica~ao da renda e ofeita de produ
tos ft ores ta is; 

Controlo da pressao sobre os recursos ftorestais e 
aumento da sua disponibilidade; 

Preven~ao e mitiga~ao dos efeitos etas actividades 
humanas sobre o ambiente; 

Regulariza~ao e reposi~ao minima das condi~oes 
ambientais iniciais; 

Aumento da consciencia sobre a dependencia da vida 
aos recursos naturais de base. 

8.2.2. Fogos ftorestais e descargas electricas-queimadas 

0 Processo de Ordenamento do Tenit6rio tem fo1te influen
cia na defesa e prese1va~ao etas ft orestas contra os incendios. 
Os povoamentos ftorestais devem ser objectos de ordenamento 
ou de reordenamento, confo1me os casos, e sua gestao ser 

com base em estudos de planeamentos de espa~os ftorestais . 
Algumas zonas do tenit6rio nacional sao constituidas de 

solos soltos, bem drenados e bastante porosos (solos psami

ticos); as regioes de cobe1tura vegetal do tipo savana com a 
abundancia de gramineas sao propensas aos fogos ftorestais 

quer para a conquista de solo aravel ou pasto e para a ca~a. 
Outro fen6meno ligado aos incendios esta relacionado com 

as descargas electricas por faiscas que em situa~ao de mato 
seco produz incendios de propor~oes ala1mantes. 

0 efeito do fogo na ftoresta e na savana sobre a feitili
dade dete1mina, como no1ma, um empobrecimento do seu 

potencial produtivo; reduz o fundo de feitilidade do solo e 
a micro-fauna consequentemente o rendimento das explora

~oes e etas familias . 
Estrategia 
Promover estudos aprofundados sobre a problematica das 

queimadas e propor medidas tecnicas apropriadas, quando 
necessa1ias para combater os fogos ftorestais incontrolados 

e disciplinar a extensao, localiza~ao e o tempo. 
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Objectivo especifico 

«Conhecimento da ecologia dos fogos e redu~ao do fen6-
meno e efeitos sobre a vegeta~ao nativa» 

Acflio: 
Promover estudos aprofundados sobre a problematica 

de ocoJTencia de fogos ftorestais; 

Assegurar o aproveitamento e valoriza~ao racional 

das areas de vegeta~ao sujeitas a fogos anuais, 
tendo em conta as suas caracteristicas ecol6gicas 

e s6cio-econ6micas; 

Desenvolver com prndencia a agricultura e o maneio 

de recursos naturais os ecossistemas frageis. 

Metas: 
Conhecimento do efeito e consequencias de fogos sobre 

os ecossistemas ftorestais; 

Elabora~ao e aplica~ao de medidas que impe~am a con

tinua~ao <las praticas de queimadas incontroladas; 

Forma~ao de um corpo de agentes e fiscais em tecnicas 

de controlo e extin~ao de fogos ftorestais; 

Promo~ao e recupera~ao de zonas anterionnente sujeitas 

a fogos ft orestais. 

8.2.3. Uso e utilizaflio de solos 
A utiliza~ao de novas tecnolog ias, e propensa a destrui~ao 

da estrntura dos solos, sob o ponto de vista da sua agrega~ao 
e do fundo de fertilidade. A mobiliza~ao de solos por lavoura 
nao e feita paralelo as cwYas de nivel de acordo com as nor
mas, prevenindo o a1rnstamento de solos e de nutrientes por 

escorrimento superficial o que assegura a conserva~ao do 
solo na estrntura. 

No Pais a ocupa~ao, o uso ea utiliza~ao de solos nao 
resulta de estudos ao nivel do ordenamento do teffit6rio que 
identifique as reais potencialidades, capacidades e aptidoes 

dos espa~os em que esses ocoJTem, tendo por consequencia 
baixa produtividade, factores e elevados efeitos negativos 

sobre o meio. 
Estrntegia 

A ocupa~ao, o uso e a utiliza~ao do espa~o deve basear
-se nas recomenda~oes de estudos, no ambito do processo de 
ordenamento do teirit6rio; a luz do ordenamento do teffit6-

rio, o fen6meno desertifica~ao deve ser encarado em primeira 
instancia, sob o ponto de vista da preven~ao, o que deve tra

duzir-se na coJTecta distribui~ao das actividades ao longo do 
teffit6rio, a disciplinariza~ao do modo de gestao dos espa~os 

planeados ea garantia da monitoriza~ao da execu~ao dos pia
nos para que, das ac~oes resultantes da actividade humana, 

directa ou indirectamente, nao de lugar a situa~oes de pre
-dese1tifica~ao ou mesmo de dese1tifica~ao. 

No segundo momento, o ordenamento do teirit6rio deve 

preocupar-se com o reg isto de areas em situa~ao de pre-deser
tifica~ao, para que, de modo comedido, se indique a melhor 

fo1ma de ocupar, usar e utilizar esses espa~os com vista a 
reve1ter o quadro e recomendar ac~oes especificas e identi

ficar os respectivos agentes para a prossecu~ao <las referidas 
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metas. Para os casos de pre-dese1tifica~ao, a recomenda~ao, 

e no sentido de se coffigir as praticas que estiverem na base 

da ocoJTencia do fen6meno. Nesse ultimo caso UJTia <las medi
das ea dete1mina~ao desses espa~os como sendo sensiveis 
e que devam ser objectos de ac~oes de protec~ao ecol6gica, 
nomeadamente o repovoamento ftorestal, com especies indi
genas (de flora local). 

A preserva~ao e defesa dos solos de elevado fundo de fer
tilidade deve ser assumido como UJTia causa nacional, por se 
considerar, o solo como patrim6nio da humanidade. 

Objectivo especifico 
«Organiza~ao dos espa~os teffitoriais, tendo em conta as 

suas reais capacidades, potencialidades e aptidoes para alber
gar dete1minadas actividades ou para proteger ce1tos valores 

patrimoniais quer sob o ponto de vista hist6rico ou cultural 
quer sob o ponto de vista ecol6gico» 

Aqoes: 

Registar as areas on de o fen6meno desertifica~ao esteja 
ou possa ocorrer para se tomar as respectivas 

medidas de mitiga~ao, de suster ou de sustar; 

Integrar todos os sectores cuja ac~ao tern repercussao 

na componente biofisica do teffit6rio devendo 

apelar-se pela implementa~ao simultanea de uma 

politica de combate a dese1tifica~ao, para con
juntamente, e em simultaneo, os dois processos 

encontrarem as respostas para os varios problemas 

de ordem ecol6gica e econ6mica sociais, culturais 

e hist6ricos, passiveis de concoJTer para o com

prometimento da perpetuidade <las bases da vida, 

em condi~oes aceitaveis; 

Elaborar os instrumentos de ordenamento do teffit6rio, 

em que a componente dese1tifica~ao deve cons

tar em todos e a todas as escalas, desde o nivel 

nacional, provincial, municipal e local. 

Metas: 
Ordenamento dos espa~os rurais devendo atender-se, em 

simultaneo as componentes: produ~ao, protec~ao 

e conserva~ao, atraves da delimita~ao dos espa~os 

tendo em conta as suas caracteristicas naturais e 

potencialidades reveladas para uma dete1minada 

ocupa~ao e utiliza~ao; 

Registo de ocoJTencia do processo de dese1tifica~ao 

com a indica~ao <las ac~oes que devem ser leva

das a cabo para mitigar, estancar os efeitos desse 

fen6meno ou coffigir as praticas que estiverem 

na base do fen6meno; e 

Dete1mina~ao/Classifica~ao dos espa~os como sendo 

sensiveis e devendo ser objectos de ac~oes de pro

tec~ao ecol6g ica, nomeadamente o repovoamento 
ftorestal, com especies indigenas (de flora local). 

Objectivo especifico 
«Estudo e elabora~ao da cartografia de solos e mecanismos 

para a conse1Ya~ao e manuten~ao do fundo de fertilidade» 
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Aq:oes: 
Estatuir com mgencia a produ~ao de cartografia de 

solos para assegmar a identifica~ao das areas de 
ocoJTencia de solos de elevada fettilidade; 

Prom over a elabora~ao de estudos de ordenamento do 
te1Tit61io que assinalem as manchas de sensibi
lidade ecol6gica passiveis de ac~oes de defesa, 
protec~ao, prese1va~ao e conse1Ya~ao; 

Elaborar no1mas e metodologias para o exercicio da 
actividade agricola sobretudo nos espa~os onde 
ocoJTam solos de elevado fundo de fertilidade e 
adopar praticas de gestao sustentavel de te1rns; 

Divulgar junto das popula~oes das medidas tomadas 
e a sua impo1tiincia; 

Mobilizar as popula~oes para realizarem repovoamentos 
ftorestais com especies aut6ctones, em todas as 
regioes sensiveis do Pais; 

Q·iar equipas tecnicas especializadas para o acompa
nhamento das ac~oes de repovoamento ftorestal e 
de divulga~ao da impo1tiincia de tais ac~oes para 
a vida de todos; 

Implantar faixas verdes de protec~ao em todos os espa
~os canais: vias rodo- fetrnviarias, linhas de alta 
e de media tensao, fora e dentro das localidades, 
linhas de aguas e de condutas de transpo1te de 
agua de abastecimento publico, sebes de com
pa1timenta~ao do espa~o agricola, etc. 

Metas: 
Controlo de todas as situa~oes de ocoJTencia ou de 

possibilidade de ocorrencia de fen6meno de 
dese1tifica~ao; 

Elabora~ao eta ca1tografia nacional de solos, registo de 
manchas de elevado fundo de fettilidade e defi
ni~ao de medidas de ocupa~ao, uso e utiliza~ao 
dos mesmos; 

Introdu~ao de medidas tecnicas de mobiliza~ao de solos 
e cultivo que promovam a protec~ao, preserva~ao 

e manuten~ao do fundo de fettilidade e previnam 
todo o tipo de erosao; 

Acompanhamento da agricultura de subsistencia de 
fo1ma a garantir que a explora~ao seja feita de 
modo equilibrada; 

Execu~ao de projectos de defesa e conse1Ya~ao dos 
solos, das aguas e da vegeta~ao a nivel de cada 
explora~ao ag1icola ou sempre que possivel em 
areas envolvendo varias explora~oes OU parcelas; 

ldentifica~ao de todos os agentes envolvidos ea envol
ver no processo de combate a dese1tifica~ao, e 
preveni-los para estarem engajados, em tempo 
opo1tuno na sua componente de especialidade. 

8.2.4. Explorafl'io mineira 
A explora~ao mineira e caracterizada dominantemente 

pela decapagem do solo pois a incidencia da actividade ocorre 
no subsolo. Na maior pa1te das vezes a uma coincidencia de 
ocoJTencia espacial de solos de elevado fundo de fertilidade 

ao nivel do solo ea ocoJTencia de minerais de elevado valor 
econ6mico ao nivel do subsolo, e nesse confronto no1mal
mente sai "prejudicado" o solo agricola, de que se enumera 
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as seguintes consequencias: destrui~ao de solo agricola e 
ftorestal com repercussoes negativas na sua produtividade, 

altera~ao do nivel freatico e das condi~oes de drenagem dos 

solos, modifica~ao eta flora pre-existente ea emissao de poei
ras destrnidoras das superficies onde se depositam. 

A explora~ao de diamantes de aluvioes, kimberlitos do Pais 
e outros materiais de origem mineira e feita em ceu abe1to. 

Essa modalidade de explora~ao na base de desvio de cw·sos 

de rios ou atraves de escava~oes de extensas superficies de 
terra provoca o desmatamento dessas areas ea exposi~ao dos 
solos aos agentes erosivos (sol, vento e agua). 

Estr ategia 
Condicionamento da explora~ao mineira em areas que a 

nivel da superficie ou do solo ocoJTam elementos de consi

deravel valor ecol6gico e de dificil regenera~ao; a entidade 
exploradora deve obrigar-se a proceder na medida do possi

vel a reposi~ao <las caracteristicas paisagisticas pre-existentes 

de acordo com as normas existentes; todas as explora~oes 
devem ser objecto de previo estudo de impacte ambiental; o 

licenciamento de explora~ao mineira deve fazer-se acompa
nhar de pareceres vinculativos de entidades cujos interesses 
possam estar em jogo. 

Aqoes: 

Promover a elabora~ao de pianos sectoriais participati
vos, para os diferentes niveis, (nacional, provincial 

e municipal); 

Criar entidades fiscalizadoras da explora~ao mineira; 

Implementar com rigor as ac~oes previstas no piano 
da lavra das concessoes; 

promover a reconstitui~ao dos espa~os para as diver

sas actividades compativeis, ftorestal, agricola, 

lazer ou de investiga~ao cientifica com o fun da 

explora~ao; 

Tomar obrigat6rio a elabora~ao de estudos especificos 

que acautelem a mitiga~ao de emissoes de poeiras; 

Assegw·ar que as explora~oes nao ocoJTam em zonas 

circunvizinhas a estabelecimentos humanos. 
Metas: 

Preven~ao da degrada~ao de paisagens; 

Recupera~ao de paisagens degradadas; 

Mitiga~ao da polui~ao de aquiferos e pe1tmba~ao das 

concli~oes de drenagem dos solos; 
Regramento do exercicio das actividades; 

CoJTecta gestao dos mantos freaticos. 

8.2.5. Faw.a e outros ecossistemas 
Estr ategia 
Fazer com que se mantem os processos ecol6gicos que 

sustentam a vida assegurando de fo1ma perene a utiliza~ao 
das especies e dos ecossistemas, nomeadamente a fauna, as 

ftorestas e as te1rns de pasto os solos ea agua. Fazer com 
que a conversao de habitats natmais em te1rns agricolas seja 
apenas possivel quando a agricultma pode fomecer alimen

tos necessarios a sobrevivencia das popula~oes, do que 0 
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simples aproveitamento da vida selvagem contudo, nas areas 

com grandes limita~oes para a ag1icultura, a vida selvagem 
deve ser cuidadosamente valorizada estabelecendo os ganhos 
resultantes de uma gestao dos ecossistemas tendo em vista 

uma utiliza~ao sustentavel mais intensiva da vida selvagem 

comparando com as compensa~oes derivadas da destrni~ao 
de habitats no sentido de pe1mitir outros aproveitamentos. 

Adoptar politicas ambientais de antecipa~ao abrangendo 
varios sectores e um sistema de planeamento nacional mais 

amp lo no sentido de aliar a conserva~ao com o desenvolvimento 
nacional para o qual devem estar realinhadas e adequadas em 

complementaridade as institui~oes para dar cumprimentos as 
politicas definidas. 

Objectivo especifico 

<<Fomento da valo1iza~ao da fauna e sua integra~ao nos 
pianos Iocais de desenvolvimento e uso de recursos naturais» 

Aq:oes: 

Proceder ao estudo sistematico da fauna com particular 

incidencia sobre os grancles mamiferos; 

Estudar e definir criterios para o estabelecimento de 

novas e zonas areas de conse1Ya~ao; 

Redefinir as actuais areas de conse1Ya~ao e aumentar 
as medidas de sua gestao. 

Metas: 

Conhecimento da diversidade faunistica do Pais e sua 

integra~ao dos pianos de ocupa~ao, uso e utili

za~ao da te1rn; 

Constitui~ao de uma rede de areas de preserva~ao 

e conse1Ya~ao incluindo todos os ecossistemas 
representativos do Pais; 

8.2.6. Gestao de recursos hidricos, abastecimento de 
agua e saneamento 

Estrntegia 

Garantir o acesso aos recursos hidricos aos cidadaos e enti
dades colectivas respeitando os princip ios que regem os "usos 

comuns e p1ivativos", utiliza~ao da agua para as necessida
des pessoais e familiares, logo, sem necessidade de recw·so a 

Iicen~a ou concessao. Manter o equilibrio pe1manente entre 
as disponibilidades ea procw·a, fazendo com que as utiliza

~oes sejam feitas com base em Pianos Directores, sejam eles 
nacionais, provinciais ou de bacia. 

Valoriza~ao e utiliza~ao racional dos recursos hidricos, 
com enfase para as questoes ambientais, onde as taxas de uti

Iiza~ao devem consagrar os principios do utilizador-pagador 
e do poluidor-pagador, a descentraliza~ao visando autonomi

zar as autoridades Iocais na realiza~ao de algumas tarefas e 
c1ia~ao de condi~oes para potencializa-Ias. 

lncentivo a participa~ao comunitaria, valorizando os aspec
tos culturais e tradicionais, assim como, o papel dos sectores 

publico e privado respeitando-se e obse1Yando aos compro

missos intemacionais relacionados com os recursos hidricos 
pa1tilhados (Conven~oes, Acordos, Politica Internaciona l, 
etc.). Estatuir obrigatoriedade de expansao a todas as zonas, 
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rurais, periurbanas e mbanas o acesso ao servi~o de saneamento 
basico em resposta ao direito consagrado na Constitui~ao da 
Republica de Angola «o direito de viver em ambiente sadio 

e equilibrado». 
Objectivo especifico 

«Assegurar as actuais e futuras gera~oes a necessaria dis
ponibilidade de agua» 

Aq:oes: 

Elaborar pianos de recursos hidricos que devem ter 

como objectivos fundamentar e orientar a imple

menta~ao da politica de recw·sos hickicos; 
Enquadrar os corpos de agua em c lasses, segundo 

OS USOS preponderantes da agua, para garantir a 

qualidade compativel com os usos mais exigentes 

a que forem destinadas a diminuir os custos de 

combate a polui~ao, mediante ac~oes preventivas; 

Outorgar direitos de uso de recursos hidricos, para 

assegurar o controle quantitativo e qualitativo 

de usos de agua e o efectivo exercicio de direitos 

de acesso a agua. 

Metas: 

Produ~ao de legis la~ao pe1tinente para a protec~ao de 
aquiferos e aumento de conhecimento sobre as 

rese1Yas potenciais nas zonas sujeitas ao fen6meno 

de dese1tifica~ao; 

Sistema de info1ma~oes sobrerecw·sos hickicos, com

preendendo a colecta, tratamento, a1mazenamento 

e recupera~ao de info1ma~oes sobre recursos 
hickicos e factores inte1Yenientes na sua gestao; 

Cobran~a pelo uso de agua configmada como meca
nismo educador e responsabilizador do uso de 

agua enquanto bem econ6mico. 

Objectivo especifico 

«Estabelecer mecanismos de preven~ao e defesa contra 
eventos hidrol6gicos criticos, de origem natmal ou decoffen
tes do uso inadequado de recw·sos natmais» 

Aq:oes: 

Refor~ar a capacidade de obse1Ya~ao sistematica da 

evolu~ao dos fen6menos climaticos e dissemi

na~ao de info1ma~ao relevante para prevenir a 
ocoffencia de catastrofes naturais; 

Avaliar o potencial das aguas subteffaneas e desenvol

vimento de pianos directores para a sua utiliza~ao 
sustentada principalmente em zonas carentes em 

agua superficial; 

Desenvolver sistemas e mecanismos que promovam o 

aproveitamento dos caudais de rios intermitentes; 

Fomentar investimentos privados que complementem 

as iniciativas em curso de consttu~ao de esque

mas de iffiga~ao para a valoriza~ao do potencial 
produtivo das regioes secas; 

Estabelecer nonnas regulamentares para que os projectos 

mineiros absorvam preferentemente mao-de-obra 
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local e a canaliza~ao de percentagem dos lucros 

obtidos na resolu~ao etas questOes socais basicas 
das comunidades locais; 

Realizar estudos de acompanhamento eta utiliza~ao de 
agro-quimicos. 

Metas: 
&tabelecimento de uma rede de obse1va~ao meteoro-

16gica, agro-meteorol6gica e hidrometrica; 

Conhecimento do potencial em aguas subteJTaneas e 

desenvolvimento de um piano para o seu apro

veitamento racional; 

Aumento da disponibilidade de agua para todos OS usos. 

8.2.7. Aumento da capacidade produtiva das zonas 

sec as 
Os conflitos pelo uso de agua sao exemplo da necessidade 

de fo1talecer a gestao de recursos hidricos, tendo em vista 

garantir a aloca~ao desses recursos para os diferentes usos; a 

satisfa~ao etas necessidades energeticas dessas regioes estao 

fo1temente dependentes da cobe1tura vegetal. As condi~oes 

ecol6gicas etas regioes, o maneio da vegeta~ao nativa e o 

desmatamento aceleram em p1imeira instancia os processos 

erosivos e a dese1tifica~ao. A substitui~ao dessa fonte primaria 

de energia domestica esta restringida pela ofe1ta de energia 

hickoelectrica e compromete qualquer esfor~o de acelera~ao 

e intensifica~ao do desenvolvimento econ6mico e social. 

A dinamiza~1\o de actividades agricolas e pecuarias depende 

da solu~ao de questoes relacionadas com a disponibilidade de 

agua, na realidade escassa, tecnologias e infra-estrnturas de 

apoio para a sustentabilidade econ6mica, social e ecol6gica, 

no1malmente limitadas, devido a ocoJTencia de fen6menos 

ciclicos de seca. 

Apesar de investimentos realizados nos ultimos anos, as 

actividades pastoris enfrentaram sempre redu~oes nos efecti

vos, em boa medida por conta de secas e da fraca capacidade 

para adaptar os sistemas produtivos as restri~oes de acesso 

a agua e pastos. 

As zonas susceptiveis sao potenciahnente ricas em minerais 

e a sua explora~ao com tecnologias apropriadas e mecanismos 

legais existentes podem constituir altemativas econ6micas e 

sociais impo1tantes para o desenvolvimento dessas regioes. 

As actividades extractivas podem contribuir para a ofe1ta de 

novos postos de trabalho e fontes de rendimentos etas popu

la~oes mrais, com beneficios expressivos para um grande 

nt'.lmero de pessoas em dificuldade nessas regioes. 

A tendencia do Estado e promover o desenvolvimento 

regional equilibrado para reduzir as assimetrias actuais. As 

iniciativas ma is visiveis estao relacionadas com o estabele

cimento de incentivos fiscais para promover a deslocaliza~ao 

de iniciativas de empreendedores para as zonas menos atrac

tivas para os investimentos promovendo-se o fomento e a 

amplia~ao da capacidade produtiva etas zonas susceptiveis. 
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Estrategia 
Fazer com que as restri~oes de uso do solo, da agua e 

da vegeta~ao, a variabilidade climatica e os indicadores de 
desenvolvimento humanos e sociais a que se alia as dificul

dades em infra-estrntura energetica, de comunica~ao nao 
actuem como factores restritivos que limitem potencialmente 
a capacidade deste em actuar como fomentador de processos 

duraveis de gera~ao de 1iqueza na regiao. Melhorar a expansao 

de servi~os pub Ii cos e privados, principalmente os associados 
directamente ao fo1talecimento etas capacidades produtivas 

e do capital social fomentando e explorando iniciativas que 

conduzam a gera~ao de processos produtivos virados para a 
substitui~ao de impo1ta~oes. 

As principais ac~oes devem resumir-se em: 
(i) Melhoria de infra-estrnturas; 
(ii) Fo1talecimento etas actividades produtivas; 

(iii) Aumento do fluxo de investimentos. 

8.2. 7.1. Melhoria de infra-estrntura 
8.2.7.1.1. Energia 
As energias renovaveis terao pa1ticipa~ao cada vez mais 

relevante na matriz energetica das pr6ximas decadas; o desen

volvimento energetico deve potenciar o sistema de produ~ao, 

transpo1te e distribui~ao gerando inova~oes tecnol6gicas, 
conferindo ganhos e eficiencia, reduzindo as perdas e o custo 

final de energia. 

As florestas energeticas podem constituir uma fo1ma de 

maximizar o aproveitamento de algumas voca~oes naturais 
das areas semi-aridas, aridas e sub-ht'.lmidas secas. 0 maneio 

da florestal «miombo» e «mutiati» associado ao seu reflo
restamento pode visar a produ~ao de biomassa energetica. A 

utiliza~ao de energia foto voltaica e e61ica pode criar tambem 
opo1tunidades para o desenvolvimento mral. 

A energia de biomassa pode tomar-se tambem uma fonte 

de gera~ao de empregos rurais. Tanto as planta~oes dedica

das a produ~ao de energia como a utiliza~ao de residuos e 
subprodutos agricolas podem ser utilizados como materia

·prima para gerar energia. 
Estrategia 
Estabelecer estrategias que promovam o aumento e diver

sifique a matriz energetica do Pais, desde a ofeita de pequenas 

centrais que ofere~am possibilidades de cria~ao de postos de 
trabalho e obten~ao de energia a baixo custo ate a fontes de 
energia renovaveis, hidroelectricas, biogas, energia solar e 

planta~oes energeticas. 
As ac~oes propostas estao ligadas com a necessidade de 

satisfazer o consumo de energia para os diferentes usuarios 

e circunscrevem-se a: 
Aq:oes: 

Implementar projectos de florestas energeticas e 

comunitarias; 

Estabelecer incentivos para a importa~ao, montagem e 

assistencia de sistemas de energia, foto voltaicas 

em zonas carenciadas e/ou de produ~ao deficit.aria; 
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lncentivar a produ~ao e utiliza~ao de biogas e sua 

dissemina~ao por todas as regioes susceptiveis; 

Promover a expansao de programas de electiifica~ao 

mral; 

Constiuir aproveitamentos hickoelecti·icos utilizando 

OS rapidos de muitos CUfSOS de agua que deverao 

ser ponderados com as necessidades de equilibrios 

ambientais; 

Ap Ii car subsidios pontuais aos combustive is em zonas 

criticas e agravamento de impostos verdes para 

recursos naturais escassos. 

Metas: 

Estabelecimento de planta~oes para fins de conse1Ya

~ao, produ~ao e lazer; 

Aumento da ofeita de produtos madeiraveis; 

Redu~ao da procura de energia e implementa~ao de 

sistemas altemativos de produ~ao electrica. 

8.2. 7.1.2. Gestao rational das formas;oes ftorestais 

Estrntegia 

A estrategia a desenvolver deve procurar atingir, a 

medida do possivel, todas as formas de utiliza~ao 

dos povoamentos ftorestais e a identifica~ao dos 

diferentes produtores ti·adicionais para se fazer 

uma analise critica do modus operandi; 

Fazer com que os povoamentos ft orestais tenham uma 

ma Iha passivel de constituir continuum naturale 

(a1ticulando todas as OCOffencias), a medida do 

possivel; 

Recuperar todas as areas devastadas, nos ultimos 

anos ou por incendios ou por outros fen6menos 

repreensiveis; 

Fomentar o desenvolvimento de ac~oes de repovoamento 

ftorestaljunto dos aglomerados populacionais de 

modo a atender as mais variadas necessidades 

imediatas destas, decoITentes do uso e utiliza~ao 

de produtos e derivados de ftorestas; 

Fomentar 0 USO multiplo etas florestas de modo 

sustentavel; 

Definir medidas de preven~ao conti·a a destmi~ao etas 

ftorestas, passiveis de serem apreendidas e exe

cutadas a todos os niveis, como causa nacional; 

Ponderar a utiliza~ao de especies ex6ticas para nao se 

constituirem pragas; 

As regioes definidas como sendo sensiveis e necessi

tando de implementa~ao de ac~oes de repovoa

mento ftorestal, estas, devem assumir um caracter 

obrigat6rio e vinculativo a todos os agentes. 

Objectivo especifico 

«integrar as forma~oes vegetais na valoriza~ao econ6-

mica etas zonas secas e no conti·olo dos processos erosivos» 
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Aqoes: 

Divulgar junto etas popula~oes das medidas ligadas 

com o maneio sustentavel etas ftorestas e sua 

importancia; 

Mobilizar as popula~0es para realizarem repovoamentos 

ftorestais com especies aut6ctones, em todas as 

regioes sensiveis do Pais; 

Criar equipas tecnicas especializadas para o acompa

nhamento <las ac~oes de repovoamento ft orestal e 

de divulga~ao da importancia de tais ac~oes para 

a vida de todos; 

Implantar faixas verdes de protec~ao em todos os espa

~os canais: vias rodo- feirnvia1ias , linhas de alta 

e de media tensao, fora e dentJ·o etas localidades, 

linhas de aguas e de condutas de ti·anspo1te de 

agua de abastecimento publico, sebes de com

pa1timenta~ao do espa~o ag1icola, etc. 

Metas: 

Aumento da disponibilidade de material vegetal para 

suprir as necessidades em madeira para os diversos 

fins etas popula~oes; 

Protec~ao e conse1Ya~ao das manchas de solos de ele

vado fundo de feitilidade; 

Recupera~ao de zonas ecologicamente degradadas e de 

solos anterio1mente inviaveis para a agricultura. 

Objectivo especifico 

«CoITigir os desequilibrios no conti·olo etas te1ns e os 

recursos que provocam a erosao da diversidade biol6gica e 

consequentemente a degrada~ao etas zonas secas» 

Aqoes: 

Impor no1mas que ftexibilizem e reduzam a pressao 

sobre os ecossistemas e as te1rns virgens; 

Criar condi~oes que pe1mitem que as comunidades 

possam dispor de conhecimentos adequados e 

poderes para agir e gerir os seus pr6prios recur

sos e participar em todas as decisoes sobre eles. 

Metas: 

Redu~ao da pressao sobre os ecossistemas e as teiras 

virgens utilizando de maneira eficaz e equitativa 

as te1rns ja cultivadas; 

Adop~ao de praticas que resultem na manuten~ao e 

conse1Ya~ao do fundo de feitilidades de solos. 
Objectivo especifico 

Melhorar a gestao ecol6gica das zonas de pastos naturais 

e os efectivos pecuarios garantindo a seguran~a e a redu~ao 

da pobreza 

Aqoes: 

Promover o conhecimento exaustivo da situa~ao dos 

recursos pecuarios, forrageiros e hidricos do Pais, 

com pa1ticular incidencia as zonas de ecossiste

mas frageis; 
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Fazer o levantamento (senso) dos recursos pecuarios 

do Pais para se ter conhecimento c01recto e ade

quado dos mesmos; 

Promover a cria~ao e o fo1talecimento de sistemas de 

in:fonna~1\o e monitoramento das regioes propensas 

a dese1tifica~ao e seca, sem esquecer os aspectos 
econ6micos e sociais desses ecossistemas; 

Prom over um desenvolvimento integrado da pecuaria 

tradicional atraves do melhoramento genetico das 

ra~as indigenas para aumentar o seu rendimento, 
o status socia l e econ6mico dos criadores, com 

vista o alivio da pobreza, e1rndicar a fome e a 

degrada~ao sistematica dos recursos naturais em 

areas propensas a dese1tifica~ao; 
Fazer o levantamento dos rectu-sos fo1rngeiros do Pais 

com vista a uma gestao racional das pastagens; 

Promover a pecuaria comercial em outras regioes eco-

16gicas do Pais com forragens naturais e produ~ao 

de ra~oes para diminuir a pressao sobre as areas de 

ecossistemas frageis e propensas a desertifica~ao; 

Promover a cria~ao e o fo1talecimento de sistemas de 

in:fonna~1\o e monitoramento das regioes propensas 

a dese1tifica~ao e seca, sem esquecer os aspectos 
econ6micos e sociais desses ecossistemas; 

Conhecer e gerir as potencialidades hicb'icas do Pais 

pa1ticula1mente das vulneraveis a seca e dese1ti

fica~ao para garantir a produ~ao pecuaria. 

Metas: 
Melhoria do conhecimento das principais especies for

rageiras, sua biologia e ecologia e sistematiza~ao 

de info1ma~ao a etas referente; 
Melhoria dos efectivos pecuarios e de rendimentos 

para os criadores; 

F.xpansao da pecua1ia para as zonas deficitarias e dis

tJibui~ao equilibrada das manadas por todo o Pais; 

Fomento da cria~ao de pequenos mminantes eaves 

em toda a extensao do Pais. 

Dados sobre a disti·ibui~ao dos animais por especies 
e por regioes; 

Dados sob re o tamanho e composi~ao das manadas de 
animais de diferentes especies por habitante rural 

e criador comercial; 

Conhecimento em cada regiao da area de pastos natu

rais, valor alimentar dos mesmos e percentagem 

de utiliza~ao; 

Dados sob re a capacidade de carga por hectare tempo 

medio de pastoreio e abeberamento dos animais; 

Conhecimento das potencialidades naturais de agua exis

tentes para os animais e produ~ao de forrageiras; e 

Fmtes altemativas de fomecimento de agua, seja atraves 

dos pontos de capta~ao, a1mazenamento e abe

beramento ja existentes ou pela reabilita~ao e/ou 

constm~ao de outros pontos de agua estabelecidos. 
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Objectivo especifico 

«Promo~ao e fo1ta lecimento de sistemas de info1ma~ao e 

monitoramento para regioes propensas a desertifica~ao e seca» 

Aq:oes: 

Avaliar os impactes ecol6gicos, econ6micos e sociais do 

sobrepastoreio e introdu~ao dos resultados desses 

estudos nas praticas de avalia~ao da desertifica~ao 

e da degrada~ao da te1rn; 

Desenvolver os recursos humanos para apoiar a colecta 

integrada de dados e de avalia~oes interligadas 

da degrada~ao dos pastos, fontes de agua, do 

solo e da te1rn; 

Criar uma base de dados e actualiza~ao da info1ma~ao 

agro-ecol6gica do Pais; 

Reduzir a quantidade de superficie exposta a ac~ao 

das for~as de agentes erosivos, agua, sol e vento; 

Estudar as implica~oes de altera~oes climaticas para 

o melhoramento e adapta~ao dos sistemas de 

produ~ao; 

Preparar o sistema de saude para o novo contexto que 

venha a ser criado pelas altera~oes climaticas. 

Metas: 

Estabelecimento e/ou fo1ta lecimento de mecanismos 

nacionais e locais de coordena~ao da info1ma~ao 

ambiental relacionada com a pecuaria e o sector 

agrario no seu todo; 

Forta lecimento de redes locais de observa~ao sistema

tica vinculadas ao desenvolvimento de sistemas 

de produ~ao pecuaria para o conti·ole e obse1Ya

~ao da degrada~ao das te1rns provocadas tanto 

por ftutua~oes climaticas como pela ac~ao do 
sobrepastoreio; 

Cria~ao de uma base de dados e actualiza~ao da infor

ma~ao agro-ecol6gica do Pais; 

Redu~ao das velocidades e supe1ficies expostas a 

agentes erosivos. 

8.3. Eixo: Fortalecimento da Capacidade lnstitucional 

0 Govemo esta a ti·ansfo1mar a administi·a~ao publica 

promovendo a gestao descentralizada da mesma. Durante a 

guerra poucos recursos foram canalizados para fora de Luanda, 

situa~ao exacerbada pela destrui~ao de infra-estruturas publi

cas e privadas, veiculos, ti·anspo1tes e outi·os equipamentos, 

o que tomou deficiente varias estJuturas ao nivel nacional, 

provincial e loca l. 

Nesta fase, a maior pa1te dos recursos financeiros sao utili

zados para o pagamento de salarios, que nao atJ11em ou retem o 

pessoal tecnico altamente qualificado reduzindo assim a capa

cidade de inte1Yen~ao a par de que os or~amentos anuais de 

sectores em toda a sua extensao fazerem com que as estmtu

ras tenham diferentes condi~oes de trabalho e que a eficiencia 

dos ti·abalhadores seja baixa. 



I SERIE-N.0 38 - DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014 

A presen~a de servi~os de conserva~ao dispersos nos dis
tintos ministerios significa que os argumentos e as posi~oes 
de conse1Ya~ao podem atingir muito mais areas politicas do 
que se ficasse reduzida a unico depa1tamento govemativo. 
Po1tanto, e essencial conjuga-Ios, bem e agilizar os mecanis

mos que pe1mitam uma melhor a1ticula~ao e entrosamento 
para melhorar o desenvolvimento e a explora~ao dos mes
mos. A capacidade de gerir os recursos vivos tambem pode 
ser enfraquecida pela divisao de responsabilidades de conser

va~ao por diferentes niveis, as opo1tunidades de conserva~ao 
podem ser perdidas e os problemas ficam frequentemente por 
se resolver, quando as disputas de que o Govemo e respon
savel nao sao ultrapassadas. 

As dificuldades da aplica~ao de medidas de conse1Ya~ao 
previstas na legisla~ao ambiental estao relacionadas com a 

falta de pessoal devidamente habilitado ea infonna~ao de base 
para assegurar uma boa gestao e com base no conhecimento 
previo. Po1tanto vislumbra-se como altemativa para o inicio 

de aplica~ao satisfat6ria <las medidas a fo1ma~ao de tecnicos 
e especialistas para proporcionar capacidade para o sucesso 

de medidas de conse1Ya~ao previstas na legisla~ao do Pais. 
Estrntegia 

Fazer com que se envolva os diversos actores,Administra~ao 
PUb lica, sector p1ivado, popula~oes e comunidades locais, socie
dade civil na defini~ao, elabora~ao e gestao descentralizada 

das politicas sobre a prese1Ya~ao, protec~ao e conse1Ya~ao 
de recursos natmais e amp liar a base legislativa e no1mativa 

que fo1tale~a as institui~oes consideradas fundamentais no 
desenvolvimento <las politicas publicas definidas para o efeito. 

Objectivo especifico 

<<Difunclir info1ma~oes necessarias para a mobiliza~ao e 
conse1Ya~ao de recw·sos naturais de base» 

Aq:oes: 

Estabelecer e refor~ar as institui~oes nacionais favore

cendo a cria~ao, sistematiza~ao e info1matiza~ao 

de toda a info1ma~ao sobre os recw·sos naturais e 

antropol6gicos e a sua interliga~ao a vida; 

Promover a investiga~ao fundamental e aplicada sobre 

a conse1Ya~ao da diversidadenatmal e avaliar as 

necessidades nacionais em investiga~ao; 

Refor~ar a inftuencia etas ONG de conse1Ya~ao e de 

desenvolvimento para promover a conse1Ya~ao 

da diversidade natmal. 
Metas: 

Cria~ao de um quadro jw·idico nacional propicio a 
integra~ao da conse1Ya~ao em todos os pianos, 
programas e estrategias de desenvolvimento, 

refor~ando as politicas e institui~oes existentes; 

Desenvelvimente de t.nn sistema de infonna~ae ambien

tal e facilita~ao do acesso a eta pelos interessados 
e usuarios e melhoria da consciencia publica. 

Objectivo especifico 

<<Desenvolver capacidades institucionais para a conserva
~ao dos ecossistemas ea diversidade natmal>> 
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Aq:oes: 

Estabelecer responsabilidades a todos os agentes, gover

namentais, privados e sociedade civil implicados 

no uso e na gestao ambiental; 

Adequar as atribui~oes e competencias de institui~oes 
e organismos do Esta do directamente implicados 

na defini~ao, elabora~ao e execu~ao de politicas 
publicas de gestao de rcw·sos naturais; 

Aumentar o apoio e a forma~ao de profissionais em 

areas-chave de censerva~ae e revisae de incentives 

a Caffeira de investiga~ao; 

Elaborar politicas e legisla~ao sobre areas fundamen

tais, fauna, flora e areas de conse1Ya~ao e definir 
com clareza as responsabilidades de cada 6rgao 

implicado na sua gestao; e 

Elaborar pianos de ordenamento do territ6rio aos 

diversos niveis, nacional, provincial, municipal 

e comunal constituindo em rese1Yas agricolas as 

manchas de solo de elevado fundo de fe1tilidade. 

Metas: 

Promo~ao da coordena~ao intersectorial e a ampla 

pa1ticipa~ao da sociedade em todas as ac~oes de 

gestao ambiental; 

Desenvolvimento de estruturas institucionais adequadas 

a execu~ao da politica ambiental; 

Aumente de interesse e atrac~ae pelos se1Yi~es de campe; 

Melhoria e apropria~ao pelos usuarios dos instnunentos 
de gestao de recursos natma is. 

8.3.1. Treinamento, cap acitafl'io tecnica e investigafl'io 
As inte1Yen~oes no meio mral sao de dominio quase que 

exclusivo para o sector agrario e de prese1Ya~ao e conser

va~ao do ambiente. Os se1Yi~os de extensao, lnstituto de 
Desenvelvimente Agrarie - IDA, Institute de Desenvelvimente 

Florestal - IDF, Se1Yi~o Nacional de Veterinaria - SNV e 
de experimenta~ao e investiga~ao, lnstituto de Investiga~ao 

Agron6mica - IIA, Institute de Investiga~ae Veterinaria - IIV 
e Se1Yi~o Nacional de Sementes -SENSE estao a reactivar 
as suas estmturas estando em Iocalidades onde funcionam 
projectos financiados e onde a agro-pecuaria e impottante. 

0 MINAMB esta a estmtmar-se com a cria~ao de dois 
servi~os, lnstituto de Biodiversidade e Areas de Conse1Ya~ao
INBAC e lnstituto Nacional de Gestao Ambiental - INGA 

para dar inicio a gestao das unidades de conse1Ya~ao e da 

fauna e ao aumento da sensibiliza~ao e educa~ao ambiental 
ea reabilita~ao de alguns ecossistemas degradados. 

A nivel das aguas o MINEA criou o lnstituto Nacional 
de Recw·sos Hidricos responsavel pela gestao do potencial 

hidrico do Pais e a adop~ao de novo sistema de gestao etas 
bacias hidrograficas. 

0 MESCT criou o Centro Nacional de Investiga~ao 
Cientifica e o MTTI esta a potenciar o INAMEf para melho

rar a provisao de se1Yi~os de info1ma~ao sobre o clima e o 
tempo no Pais. 
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0 consenso sugere tambem que a investiga~ao e a extensao 
mral enquanto se1Yi~os patrocinados pelos fundos publicos 
devem concentrar esfor~os na gera~ao e transferencia de tec
nologia para a agricultura familiar e prestar aten~ao particular 
as necessidades da mulher quando sao chefes de familias mrais 
nos variados aspectos da produ~ao agraria e comercializa~ao. 

Estrntegia 
Reestmturar os servi~os de apoio ao meio mral dotando de 

meios e capacidade de interven~ao desburocratizada agregando 
e coordenando todos os apoios direccionados para aquele fun; 
fazer com que se aumentem os recurses materiais, financeiros 
e humanos capazes de promover e direccionar programas de 
investiga~ao basica virado para a solu~ao imediata das neces
sidades mais prementes <las popula~oes e do desenvolvimento 
do Pais nas areas estrategicas. 

Objectivo especifico 
«Melhorar a eficiencia na provisao dos se1Yi~os de gera~ao 

e transferencia de tecnologias ao sector agrario indispensa
veis a sua inte1Yen~ao no meio mral» 

Aq:oes: 
Estudar os sistemas agricolas locais e os aspectos 

meteorol6gicos associados; 
Prover aos agricultores familiares e comerciais o 

acesso aos servi~os de investiga~ao, extensao 
mral e de apoio, para promover o crescimento 
do sector agrario. 

Introduzir tecnologias agron6micas, veterinarias e fl o
restais a ltemativas para o aumento da produ~ao e 
da sustentabilidade dos sistemas agrosilvopasto1is; 

V\Jlgarizar tecnologias simp les e ja disponiveis e que 
mostraram adaptadas as condi~oes agro-ecol6g icas 
e aos sistemas de produ~ao existentes; 

Introduzir sementes de alta rentabilidade para facilitar 
o ressarcimento de capitais alheios; 

Produtos do campo nao virados para a expo1ta~ao; 

Actua lizar o conhecimento sobre a zonagem agro-eco-
16gica, solos e vegeta~ao de Angola em fun~ao <las 
altera~oes e modifica~oes que tenham ocoll'ido; 

Concentrar recurses humanos e financeiros para cor
responder as necessidades <las comunidades mrais 
e presta~ao de se1Yi~os remunerados aos agricul
tores comerciais; 

Q ·iar esta~oes em regioes agro-ecol6gicas ma is repre
sentativas e levar a cabo trabalhos de investiga~ao 
de culturas alimentares de expo1ta~ao; 

Dinamizar um centro de treinamento de extensionistas 
rurais para suprir as necessidades actuais e futuras; 

Capacitar e especializar os quadros da investiga~ao 
agraria e extensao mral e facilitar o desenvolvi
mento de protocolos com institui~oes congeneres 
conhecedoras da realidade agron6mica e vete1i
naria de Angola. 

Metas: 

Redu~ao das vulnerabilidades que a agricultura, sobre

tudo camponesa, enfrenta; 

Recolha de info1ma~ao de comunidades mrais da varia

bilidade e <las a ltera~oes do clima, e dos riscos 
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associados a variabilidade e modifica~oes para 

os sistemas agricolas com aten~ao ao sul do Pais; 
Melho1ia da qualidade de rendimento <las produ~oes ag1i

colas e fl orestais quer por cultura e por superficie; 
Aumento do conhecimento e da capacidade de cada 

produtor mral na resolu~ao de problemas ligados 
com as exigencias edafo climaticas <las suas culturas 
e as condi~oes ecol6gicas das zonas que ocupam; 

Melhoramento do conhecimento geral agro-ecol6gico 

e gera~ao de info1ma~ao util aos produtores agri
colas, pecua1ios e silvicolas; 

Promo~ao da interliga~ao investiga~ao-extensao como 
fo1ma de fomento do desenvolvimento nu·al; 

Melhoramento do apetrechamento tecnico, humano e 

financeiro das institui~oes de investiga~ao agraria 
e dignifica~ao da call'eira do investigador; 

Estudo <las implica~oes de modifica~oes de distribui~ao 
geografica de doen~as animais e de disponibilidade 
de agua para a produ~ao animal. 

Objectivo especifico 
«Desenvolvimento de capacidades nas areas de investi

ga~ao cientifica e tecnol6gica» 
Aq:oes: 

Modemizar as institui~oes de investiga~ao e facilitar 
o acesso dos investigadores ao conhecimento 
tecnico e cientifico disponivel para alem <las suas 

institui~oes; 

Envolver as universidades na concep~ao e desenvolvi
mento de programas de investiga~ao fundamental 
e tecnica e cientifica; 

Priorizar e apetrechar os institutes de investiga~ao e de 
extensao para levar a cabo programas de investi

ga~ao pa1ticipativa; 
Apoiar a cria~ao e o estabelecimento de novos centres 

de investiga~ao nas areas prioritarias de desenvol
vimento incluindo as energias renovaveis; 

Priorizar a investiga~ao fundamental e sua liga~ao a 
produ~ao; 

Dotar de recw·sos para funcionamento os centros de 

investiga~ao e dos respectivos programas; 
Recolher info1ma~oes mais exactas sobre a distribui~ao 

geografica de doen~as humanas ea sua ocoJTencia 
em rela~ao a precipita~ao e temperatura e eventos 
extremes (como cheias e secas); 

Criar incentives a Call'eira de investiga~ao e atrac~ao 
da melhor massa critica do Pais. 

Metas: 
Envolvimento da investiga~ao na gera~ao do conheci

mento e tecnologias; 

Direccionamento da melhor massa critica na gera~ao 
do conhecimento para o desenvolvimento do Pais; 

Gera~ao do conhecimento fundamental e melhoria 
dos processes produtivos e de gestao de recw·sos 
naturais; 

Melhoramento do sistema de saUde. 
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8.3.2. Recursos hidricos 
Estrntegia 
As praticas actuais de explora~ao e uso dos recursos hich·icos 

nao correspondem com as necessidades de consumo humano, 

produ~ao e abeberamento de gado e algumas praticas podem 
por em risco a continua~ao da vida; a estrategias passam por: 

Promo~ao de estudos para a avalia~ao do potencial real 
dos recursos hidricos do Pais (aguas superficiais e subteffa
neas) e propor medidas que levem a transferencia de zonas 
de elevado potencial e fraco consumo para zonas carenciadas 
e de grande consumo. 

Objectivo especifico 
<<Aumento da disponibilidade de agua para diversos USOS» 
Aq:oes: 

Elaborar pianos de gestao de bacias; 

Constrnir sistemas de reten~ao de aguas pluviais para 
recarga de mananciais aquiferos, aumento de 

agua e superficializa~ao dos cursos de agua de 
rios inte1mitentes; 

Fazer obras hickaulicas para transferir agua de zonas 

de baixa densidade populacional e fraco apro

veitamento para zonas de elevada utiliza~ao de 
recursos hickicos e de carencia natural; 

Continuar as ac~oes em curso para melhorar os conhe
cimentos na area de hidrologia; 

Preparar ca1tas geograficas de areas com riscos de 

inunda~ao; 

Elaborar projectos de acomoda~ao que ajudam pes

soas a viver com o risco de cheias (detec~ao de 

aproxima~ao de riscos, mecanismos e rotas de 
escape para as pessoas e equipamentos, pianos 

de repara~ao, quando o risco ja passou); 
Estudar profundamente os factores que contribuem 

para as va1ia~oes do tempo e cJi1na e OS factores 

humanos e naturais que contribuem ao risco de 

erosao em varias areas de Angola; 

Estudar os factores humanos e natmais que contribuem 

ao risco de erosao; 

Elaborar projectos que ajudem as pessoas em risco de 

viver com o risco de inunda~ao. 

Metas: 
Resolu~ao definitiva do problema de escassez de agua 

nas reg ioes de elevada intensidade de uso de solo; 

Aprofundamento dos estudos sobre factores que con

tribuem aos riscos de cheias e inunda~oes; 

Cria~ao de um sistema de previsoes sazonais para 

regioes diferentes do Pais ea sua divulga~ao; 

Prepara~ao de ca1tas geograficas etas areas de risco 
de erosao; 

Coopera~ao aprofunda com centros regionais de 

investiga~ao para criar modelos climaticos que 

incluemAngola e que tomam em conta a situa~ao 

especi:fica deAngola; 
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Aumento da produ~ao agricola e pecuaria e melhoria 

do status econ6mico das popula~oes e comuni

dades pastoris; 

Regulariza~ao da transumancia e estabiliza~ao do 

modus vivendi das popula~oes eta regiao pastoril; 
Revisao dos parametros climaticos utilizados na cons

tm~ao infra-estrnturas; 

Adapta~ao dos pariimetros de constru~ao das actuais e 
futuras infra-estmturas aos novos e futuros para

metros cli1naticos; 

Acomoda~ao de pessoas de forrnas a viver com o risco 

de inunda~ao (detec~ao de quando os riscos se 
aproximam, mecanismos e rotas de escape para 

as pessoas e equipamentos, pianos de repara~ao 
quando o risco ja passou). 

8.3.3. Na area de meteorologia 
Estrategia 
Fazer com que haja maior conhecimento do clima e do 

tempo do Pais., obter maior e melhor info1ma~ao sobre as 
tendencias do cli1na e tempo com vista a fazer-se previsoes 

sobre o mesmo e conhecer-se as possiveis varia~oes e alte

ra~oes climaticas. 
Objectivo especifico 
«Regaste e sistematiza~ao de info1ma~ao meteorol6gica 

do Pais» 
Aq:oes: 

Resgatar e digitalizar toda a info1ma~ao climatica 

existente do periodo pre e p6s independencia e 

sistematiza-la em base de dados; 

Registar a ocoJTencia de eventos climaticos extremos 

com aten~ao especial sobre o sul do Pais; 

Estudar aprofundadamente os factores que contribuem 

para as varia~oes climaticas interanual do tempo 

em Angola; 

Constituir diferentes niveis de recolha de info1ma~ao 

basica e constrnir uma rede integrada de obser

va~ao meterol6gica; 
C1iar um sistema de previsoes sazonais para as diferen

tes regioes do Pais e a sua dissemina~ao atraves 
de boletins meteorol6gicos, agricolas, jomais e 

relat6rios para os diferentes usuarios. 

Metas: 
Inqueritos e entrevistas com pessoas no campo que 

tenham uma mem6ria de acontecimentos cli1na

ticos excepcionais; 

Aumento da info1ma~ao sobre o clima e tempo etas 

diferentes regioes climaticas do Pais; 

Coopera~ao ma is aprofundada com centros regionais 

de investiga~ao meteorol6gica; 

Desenvolvimento de modelos climaticos a escala nacio
nal capazes de ajudar a prever o clima e o tempo 

futuro de todas as regioes climaticas do Pais. 
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CAPITULO IX Orgaos de Coordena~ao e os 
Mecanismos de Implementa~ao 

9.1. Orgao Nacional de Coordena~ao ea 1>articipa~ao 
intersectorial 

0 Programa deAc~ao Nacional de Combate a Desertifica~ao 
apresenta-se como um documento aglutinador e abrangente 
contendo aq:oes que serao implementadas por todos os sec
tores do Govemo, privados e sociedade civil. 

A condu~ao de um programa com uma abrangencia como 
esta requer, a cria~ao de um mecanismo de coordena~ao, super
visao e com mobilidade e capacidade de dialogo e negocia~ao 
com parceiros, para a capta~ao de assistencia tecnica e fundos 
para a implementa~ao de programas e projectos prioritarios. 
Este mecanismo de coordena~ao devera ser coordenado por 
um organismo responsavel pela mobiliza~ao de recursos e 
coadjuvado pelo Ministerio do Ambiente, na qualidade de 
responsavel pela implementa~ao da Conven~ao das Na~oes 
Unidas de Combate a Desettifica~ao. 

A estrntura institucional proposta pode se esquematizar 
no seguinte: 

Comite Nacional de Coordenat;iio 
(CNC) 

Memhroo em Represenra~o de Governo. 
Socic<lade Civil, ONG· s c CBO · s 

Tcrinos de Refercncia 

Que pode replicar-se nas provincias a definir em fun~ao 
do impacto das causas da desettifica~ao e da seca. 

Os representantes das institui~oes deverao ser indicados 
pelos respectivos titulares e serao o ponto de liga~ao entre o 
6rgao e o respectivo depaitamento executando todas as tare
fas que the forem acometidas. 

Os membros em representa~ao da sociedade civil serao 
eleitos em assembleia preparada para o efeito e com a partici
pa~ao de todas as associa~oes vocacionadas para o meio rural. 

Uma proposta de estatuto do 6rgao nacional de coorde
na~ao (Comite Nacional de Coordena~ao) sera apresentado 
e submetido a aprova~ao do Govemo em cumprimento das 
obriga~oes da Conven~ao. 

9.2. Partici1>a~ao Geral 
A situa~ao actual do Pais caracterizada pela paz propicia, 

o envolvimento, pa1ticipa~ao plena ea responsabiliza~ao de 
todos os actores e interessados na protec~ao e gestao da flora 
e da fauna. 

As novas rela~oes institucionais e de parceria entre os 
actores devem aumentar a complementaridade de esfor~os 
na protec~ao, conse1va~ao, maneio e uso racional dos recur
sos para beneficio dos Angolanos. 

9.2.1. Papel do Governo CentJ·al e Local 
Cabe ao Governo Central o papel da coordena~ao dos 

esfor~os, definir a fun~ao e as responsabilidades dos diferen
tes actores, criar as condi~oes para o exercicio de actividades 
de combate a desettifica~ao e mitiga~ao dos efeitos da seca. 
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Os Governos Locais sao os principais veiculos para a 
implementa~ao e acompanhamento do Programa, nas areas 
de tomada de decisao local. Esta fun~ao sera cabalmente 
cumprida com a integra~ao obrigat6ria das actividades de 
combate a desettifica~ao e mitiga~ao dos efeitos da seca nos 
pianos locais de desenvolvimento. 

9.2.2. Comunidades Locais e Organiza~oes da 
Sociedade Civil 

As comunidades locais constituem o alvo central do 
Programa, por constituirem os principais utilizadores <lesses 
recursos. Nesta confotmidade, e fundamental que as comu
nidades locais sejam encorajadas a paiticipar activamente 
nas iniciativas do Govemo que visam o seu envolvimento e 
pa1ticipa~ao plena nas actividades relacionadas com o com
bate a desettifica~ao. 

As Organiza~oes da sociedade civil sao chamadas a partici
par no Programa de Combate a Desertifica~ao e Mitiga~ao dos 
Efeito da Seca, assegurando que as preocupa~oes e necessida
des dos grupos vulneraveis e carenciados estejam incorporados 
nos pianos de gestao e desenvolvimento dos recursos. 

As ONG, em particular, sao encorajadas a desempenharem 
um papel central na mobiliza~ao, sensibiliza~ao, educa~ao 
das popula~oes locais, com vista a sua paiticipa~ao nas acti
vidades inerentes ao combate a dese1tifica~ao, bem como na 
capta~ao de fundos adicionais para implementar medidas de 
conserva~ao dos recw·sos. 

Regista-se a ausencia de mecanismos que estimulem o 
envolvimento das autoridades tradicionais e a pa1ticipa~ao 
das popula~oes locais, das organiza~oes da sociedade civil no 
processo de tomada de decisoes referentes a gestao dos recur
sos florestais, faunisticos e das areas de protec~ao. 

A legisla~ao em vigor, nao define de forma clara as modali
dades de acesso das comunidades aos recursos e aos beneficios 
resultantes da sua explora~ao e utiliza~ao, o que tern estado na 
base de varios conflitos de interesse entre as referidas comu
nidades e os operadores. 

9.2.3. Sector Privado 
0 sector privado deve, dentro das condi~oes de investi

mento criadas pelo Estado, tomar iniciativas para a execu~ao 
e materializa~ao das politicas no dominio econ6mico, inves
tindo nas ac~oes que visam a produ~ao de bens e senri~os de 
origem florestal e faunistica. 

Assim, os operadores privados sao chamados a contribuir 
para o crescimento do Produto Intemo Brnto, paiticipando e 
investindo na recupera~ao e instala~ao de perimetros flores
tais de uso industrial. 

9.3. ConstJ·u~ao de 1>arceria e a mobiliza~ao de 
assistencia tecnica 

A Comunidade Internacional esta reservado o papel-chave 
enquanto parceira para a implementa~ao do Programa de Ac~ao 
Nacional. A Conven~ao enfatiza a consttu~ao de parceria 
para a assistencia ao desenvolvimento. Foram identificados 
impo1tantes parceiros de coopera~ao que serao as principais 
fontes de provisao de recw·sos financeiros e transferencia de 
tecnologia para os paises em desenvolvimento afectados pelo 
fen6meno da desettifica~ao e seca. 
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Um grande numero de agencias representadas em Angola 
foram contactadas para mostrarem seu empenho para com o 
processo PAN. Os projectos prioritarios no contexto eta luta 
contra a dese1tifica~ao serao preparados e distribuidos pela 
comunidade doadora para a sua sensibiliza~ao; serao 01ga
nizadas mesas redondas para a promo~ao de dialogo abe1to 
para se conhecer as op~oes de coopera~ao de cada agencia 
representada no Pais e as possibilidades de contribui~ao para 
a execu~ao do PAN. 

9.3.1 Fonte e mecanismos de financiamento 
Este documento propoe os mecanismos e os ammjos ins

titucionais e financeiros para a implementa~ao do PAN. 
Entre as varias fontes de financiamento, o Mecanismo 

Mundial (MM) foi estabelecido como a principal fonte de 
financiamento eta Conven~ao etas Na~oes Unidas de Combate 
a Dese1tifica~ao (UNCCD). 0 seu principal objectivo e pro
mover a mobiliza~ao de recursos e sua canaliza~ao as pa1tes 
afectadas pa1ticula1mente em Africa. 0 MM nao e uma ins
titui~ao financeira nem um mecanismo de gestao financeira. 
Ele mobiliza recursos para a implementa~ao da UNCCD atra
ves de seguintes fontes: 

0 or~amento principal de funcionamento do MM apro
vado pela Conferencia etas Pa1tes; e 

As contribui~oes voluntarias de origem diversa. 
0 MM faci lita as concli~oes para que outras institui~oes 

financeiras contribuam para a implementa~ao eta Conven~ao. 

Para o efeito o MM colabora activamente com os membros do 
comite de faci lita~ao que compreende o WB, UNDP IFAD, 
UNCCD Secretariado, GEF Secretariado, UNEP, FAO e ban
cos regionais de desenvolvimento (ADB, ADB, IDB). 

0 MM apoia tambem a fo1mula~ao e a implementa~ao 
dos PAN nos paises afectados incluindo o estabelecimento de 
fundos nacionais de combate a dese1tifica~ao, esses funclos 
sao impo1tantes instrnmentos financeiros para a implemen
ta~ao de programas e projectos priorita1ios ao nivel de cada 
pa1te signataria em desenvolvimento. 

9.3.2. Ftmdo Nacional de Combate a Desertificaflio 
(FNCD) 

A CCD apela aos Estados Partes signatarias para estabele
cerem os fundos nacionais de combate a desertifica~ao como 
instrnmento financeiro de contribui~oes de diversas fontes 
para a implementa~ao de programas e projectos prioritarios 
do Programa deAc~ao Nacional. 

0 Fundo a estabelecer devera ser gerido em confo1mi
dade com as regras e procedimentos em curso no Pais e as 
obriga~oes decoffentes de acordos de parceria, de contratos 
e mecanismos de gestao e supe1Yisao internacionais. Para 
garantir a transparencia de gestao ea boa ap lica~ao etas ver
bas a Comunidade Internacional como maior conttibuinte sera 
representado no Conselho de Achninistt·a~ao. 

0 FNCD devera estipular principios de gestao claros e 
prazos e mecanismos de aprova~ao de financiamento expe
ditos para reduzir os custos de funcionamento e acelerar a 
execu~ao de projectos. Os att·asos na aprova~ao de projec
tos e desembolso de funclos, afectarao as comunidades e nao 
c1iara confian~a entre etas. 
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Os recursos do fundo nao serao usados s6, em pa1te a fmdo 
perdido mas tambem a titulo de emprestimo concessionais 

para promover actividades ligadas a exp lora~ao de ecossis
temas rurais nao tt·adicionais que gerem ou susceptiveis de 

gerar rendimentos, absor~ao de mao-de-obra mral fomento 
eta pecuariza~ao de animais selvagens e explora~ao turistica 
de ecossistemas aridos, semi-aridos e reconversao de te1rns 
marginais para outros prop6sitos. 

9.3.3. Acordo de Cotonou 
0 Secretariado da CCD e do ACP faci litaram a integra~ao 

<las actividades de comb ate a desertifica~ao nas estrategias de 
apoio (EA) e no programa indicativo de coopera~ao (PIC) eta 
Comissao Europeia. Tai como outros paises,Angola solicitou 
diversas vezes que as questOes do ambiente e em particular 

eta luta contt·a a dese1tifica~ao fossem inscritas e priorizadas 
no programa indicativo de coopera~ao com aquela instancia; 
as ultimas iniciativas eta delega~ao indicam para esse sentido 
com a prepara~ao de um perfil ambienta l que o Govemo ira 
aproveitar como uma janela de financiamento do seu PAN, 
uma vez adoptado e aprovado. 

9.3.4. Sinergias com outras convenfoes 
0 tt·atamento etas questOes ambientais tern apresentado 

um crescimento continuo, principalmente ap6s a realiza~ao 
eta cimeira do Rio e pode considerar-se iITeversivel. A inte

gra~ao das questOes ambientais com as politicas sociais e 
econ6micas estao sendo a1ticuladas assim como a dinamiza
~ao eta implementa~ao dos principais acordos intemacionais 
e regionais sobre o ambiente. As unidades de coordena~ao eta 
imp lementa~ao <las conven~oes do Rio embora baseadas num 
s6 01ganismo eta Achninis tra~ao PUblica precisam coordenar 
as suas ac~oes para abordarem as questOes relacionadas com 
o sector ft oresta l em te1mos de degrada~ao, biodiversidade 
e altera~oes climaticas e como podem alcan~ar sinergias na 
formula~ao de projectos de acordo com os principios basicos 
etas tt·es conven~oes dando aten~ao as metas ambientais de 
conse1Ya~ao e uso sustentavel eta biodiversidade, combate a 
desertifica~ao, sequestra~ao de carbono e outt11s metas e aspec
tos s6cio-econ6micos incluindo a eiradica~ao eta pobreza. 

As principais recomenda~oes quanto as sinergias etas tt·es 
conven~oes sao relacionadas com as seguintes areas tematicas: 

Maneio ft orestal (biomassa); 

Floresta~ao e reftoresta~ao; 
Bacias hickograficas; 
Ag1icultura e pastagens. 

9.4. Colaboraflio entre o PNGA e o PAN 
Esta demonstrado que as areas prioritarias de interven~ao 

do Programa Nacional de Gestao Ambienta l e o Programa 

deAc~ao Nacional estao intimamente relacionados. Por isso 
toma-se impo1tante a sua implementa~ao conjunta e coorde
nada para evitar-se a duplica~ao de esfor~os ea redu~ao de 
custos. 0 mecanismo de coordena~ao do PAN devera tt·a 
balhar tambem em estt·eita liga~ao com outt·os programas, 
projectos e actividades que contt·ibuam para a promo~ao do 

desenvolvimento sustentavel. 
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0 PNGA preve a cria~ao de um 6rgao do Govemo espe
cia lizado. Esse 6rgao e um instrnmento bastante impo1tante, 

pois sera uma estrutura de concep~ao de politicas do Govemo 
em materia do ambiente e tambem de conci lia~ao de interesses 

de todos os sectores nacionais para a prossecu~ao etas politi
cas e estrategias, com vista ao desenvolvimento sustentavel. 

X. Monitoramento e Avalia~ao 
A implementa~ao do PANCOD devera ser objecto de 

acompanhamento sistematico, monitoramento e ava lia~ao. A 
realiza~ao <lesses processos podera dar-se em pianos intemo e 
extemo; intemamente, o programa sera monitorado e avaliado 

pela estrutura encarregue da sua implementa~1fo atraves de rela
t6rios anuais elaborados pelos diferentes actores do processo 

e extemamente pelo Secretariado Executivo da Conven~ao 

atraves de relat6rios do 6rgao nacional de coordena~ao, con
fo1me estipula o texto da Conven~ao. 

0 sistema de monitoramento e requisito necessario para a 

gestao a escala nacional e as informa~oes reque1idas dirao res

peito ao grau de avan~o eta dese1tifica~ao no Pais, o processo 
da sua implementa~ao e o impacto fisico gerado pelas ac~oes 

do programa. Esses aspectos interligam-se e as orienta~oes do 

Secetariado Executivo aconselham o seu lltatmento em: (i) 
Monitoramento e avalia~1fo da desertifi~ao (ii) Monitocamento e 

ava lia~ao do processo de implementa~ao e (iii) Monitoramento 
e ava lia~ao dos impactos. 

0 monitoramento e ava lia~ao da dese1tifica~ao cuidara 
da obse1va~ao etas mudan~as nos processos de degrada~ao 

do solo-agua-fauna e fl ora, bem co.mo as condi~oes s6cio
-econ6micas que the ciao origem ou sao por eles afectados 

nas regioes susceptiveis, de acompanhamento simultaneo 
das pressoes antJ·opicas ou nao exercidas sobre os ecossiste

mas, o estado da dese1tifica~ao e os resultados provocados 
pelo fen6meno. 

Em diversos paises tanto do continente como nao tern 
sido desenvolvidos um conjunto minimo de indicadores de 

impacto co.muns a serem utilizados para medir a evolu~ao eta 
desertifica~ao ou a sua regressao. Os indicadores desenvolvi
dos na America Latina podem ser adaptados e usados nesse 

caso e sao espelhados co.mo: 

N.• lnclicaclor Social lnclicaclor econinnico 

I Taxa de migrariio liquida 
Destino de rectu·sos para a recupe-

rariio de teins 

2 % de mulhei·es chefe de familia 
Renda agricola das familias/rei1da 

total/familia 

3 
Niunei·o de habitantes (area nu·al e Produriio de subsi;te11cia/Produriio 
tu·bana) total 

4 
Taxa media de crescimei1to pop ula- Expansiio da fro11teira agro-pecua-

-cional ria 

5 fa1ntttu·a de idade 
Taxa de carga animal/e;pecie/taxa 

de ;up 01te 

6 Incide11cia da pobreza 
Ta man ho dos estab elecimei1tos 
nu·ais 

7 Enfeim idades de maiOI' incide11cia 
Percentagein de lenha usada como 

c Olttb u;1 iv el 
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A avalia~ao dos avan~os no processo de implementa~ao dos 
objectivos gerais e especificos do PANCOD podera ser feito 
mediante o desenvolvimento de indicadores para averiguar 
a qualidade dos processos iniciados nas diferentes areas de 

ac~ao, incluindo o nivel de participa~ao e comprometimento 
dos varios actores envolvidos na fo1mula~ao e implementa
~ao etas ac~oes. A ava lia~ao do processo de implementa~ao 
constitui um exercicio qualitativo porque envolve opinioes 

e perceVioes distintas. As obse1va~oes subjectivas para os 
quais haja info1ma~ao disponivel serao usadas co.mo indica
dores para criar uma compreensao comum sobre os objectivos 
do programa e dos resultados que dele se espera. A especi

fica~ao dos indicadores, pariimetJ·os e sistemas de colecta e 
tJ·atamentos de dados e realizada no primeiro anode vigen

cia do PANCOD. 
0 monitoramento dos impactos inclui a colecta, proces

samento e dissemina~ao de info1ma~ao sobre modifica~oes 
fisicas, s6cio-econ6micas, institucionais e compo1tamentos 

provocados pelas ac~oes de combate a dese1tifica~ao, co.mo 
serao executadas por diferentes organismos aos mais diferen
tes niveis, nacional, provincial e municipal. 

XI. Conclusoes e Recomenda~oes 
11.1 Conclusoes 
0 PANCOD vai constituir-se num programa de matiz 

politico, com ac~oes complementares nos varios dominios 
do Programa Geral do Govemo; os eixos tematicos de inter

ven~ao obedecem aos objectivos e prioridades dos Programas 

de Reconsllu~ao e Desenvolvimento ea sua implementa~ao 
gradua l e por todos os sectores ira comp lementar as ac~oes 
no dominio eta melhoria e oferta de servi~os basicos as popu
la~oes em muitos casos ira abrir o leque de inte1ven~ao da 
estrategia de combate a pobreza do Govemo em dominios nao 
considerados, o de ambiente e recw·sos naturais. 

0 Govemo de Angola ja esta a ampliar a utiliza~ao de 
recursos na reactiva~ao de sectores impo1tantes mas relati
vamente ao meio rural os investimentos publicos estao mais 

virados para a agricultura com a reabilita~ao e amplia~ao de 
ba1ngens, canais de irriga~ao, escolas, estJ·adas, pontes e 

outras infra-eslluturas; as ac~oes para a reabilita~ao de ecos
sistemas degradados embora inscritos nao tern conhecido a 

cabimenta~ao de verbas. Em areas sensiveis e susceptiveis a 
dese1tifica~ao os ecossistemas naturais podem providenciar 
altemativas a agricultura ea pecuaria pelo que devem conhe

cer e lei~ao no iimbito do PAN COD. 
0 PANCOD devera ter uma gestao participativa para per

mitir a mobiliza~ao de recursos extemos, publicos e privados 
adicionais para a sua implementa~ao; 0 Govemo deve se1vir-se 
desse documento estJ·ategico e coordenar toda a mobiliza~ao 
de recw·sos para os diferentes sub -programas/projectos vira

dos para reabilita~ao, fo1ta lecimento e desenvolvimento do 
meio rural e facilitar tambem que a agencia de implementa~ao 

possa dialogar directamente com parceiros na mobiliza~ao de 
parcerias para o PAN COD. A mobiliza~ao de ftuxos financei

ros domesticos e intemacionais deve privilegiar a cria~ao de 
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uma institui~ao financeira pr6p1ia para o sector do ambiente 
apesar de iniciativas para a abertura de banco de desenvolvi

mento que nao deve inibi-la tendo em conta as especificidades 

e diferen~as entre o banco e um fundo. 
A analise etas opo1tunidades e dos constrangimentos nao 

leva a concluir que o investimento privado vai desempenhar 
um papel decisivo na implementa~ao dos programas e projec
tos no quadro desse Programa de desenvolvimento tomando-se 
necessario agir por fo1ma a obter-se parcerias equilibradas, 
assegurando a realiza~ao dos objectivos politicos, econ6mi
cos e sociais e, na medida do possivel, os interesses locais 
nos processos de decisao econ6mica estrategica. 

Angola tem tido uma impo1tante coopera~ao multilate
ral com va1ios grnpos de paises, organismos intemacionais 
e agencias de desenvolvimento econ6mico e social. Uma 
serie de doadores tern providenciado apoios impo1tantes no 
esfor~o p6s-gue1rn do Pais; esses sao potenciais cooperantes 
para investir em programas e projectos de desenvolvimento 
rnral, em continuidade ao esfor~o emergencial que se leva a 
efeito actualmente. 

A coopera~ao bilateral em Angola, tambem, sera uma 
impo1tante fonte de transferencia tecnol6gica e de recur
sos econ6micos para implementar algumas etas propostas de 
ac~oes. Varios paises com os qua is Angola tern boas rela~oes 
intemacionais sao impo1tantes produtores de alimentos, com 
agricultura desenvolvida, com impo1tantes experiencias de 
sucesso na agricultura tropical, em condi~oes similares as 
angolanas. Isso devera ser aproveitado no esfor~o queAngola 
esta a fazer para reactivar a economia rural revitalizar e desen
volver o seu sector. 

11.2. Recomendas;oes 
A comp lexidade do Programa de Ac~ao Nacional de 

Combate a Dese1tifica~ao (PANCOD) pressupoe, a pa1tida e 
na fase de transi~ao, a cria~ao de um 6rgao de coordena~ao 
da sua implementa~ao e seguimento. Nesse 6rgao confo1me 
a proposta deverao estar representados todos os organismos 
com ac~ao directa na execu~ao do PANCOD a que se devera 
juntar excepcionahnente com um representante as agencias de 
coopera~ao bilateral e multilateral conforme for estabelecido. 

As ac~oes do PAN tern forte pendor no dominio do desen
volvimento rnral e nesse as prioridades deverao estar ligadas 
com o fo1talecimento e desenvolvimento da ag1icultura enquanto 
fonte geradora de empregos, produtora de alimentos basicos 
para a popula~ao rnral e urbana e como agente promotor do 
retomo de camponeses e agricultores que dw·ante a gue1rn 
migraram para as cidades. 

Numa situa~ao de escassez de alimentos, recomenda-se 
como prioridade a produ~ao de alimentos basicos que garan
tem a seguran~a alimentar mas, em condi~oes desfavoraveis 
dever-se-a explorar actividades altemativas que providenciem 
mesmos ou maiores rendimentos que a agricultura. 

Os criterios sociais a serem usados resultarao da realidade 
angolana e da capacidade de gerar empregos, priorizar dife
rentes grnpos sociais para promover a equidade; reduzir as 
assimetrias de genero (ascensao socia l da mulher); proteger 
grnpos etnicos tradicionais OU minorias vulneraveis (mutila
dos desmobilizados e deslocados por efeito da gue1rn). 
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Os criterios politicos deverao levar em conta os interesses 
nacionais (Estrategia de Combate a Pobreza), especificidades 
regionais, politicas publicas de auto suficiencia (substitui~ao 
de impo1ta~oes); acordos govemamentais regionais (SADC, 
NEPAD) e internacionais bi ou multilaterais (OMC, OIC, 
Cimeiras Mundiais de Alimenta~ao e metas do desenvolvi
mento do Milenio, promotoras de vantagens comparativas e 
competitivas e liberaliza~ao de mercados. 

Em principio, as seguintes quatro fontes potenciais de 
investimentos devem ser consideradas: recursos financei
ros do Govemo angolano, investimentos do sector privado 
nacional, recw·sos financeiros de agencias intemacionais de 
desenvolvimento e investimentos de agentes econ6micos 
privados intemacionais aglutinados num fundo como reco
menda o texto da Conven~ao (National Desertification Fund). 
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Glossario 
Definis;oes 

<<Desertificm;iio»: - degrada~ao de te1rn nas zonas 
aridas, semi-aridas e sub -humidas secas, resul
tantes de varios factores, incluindo as varia~oes 
climaticas e as actividades humanas; 

«Comhate a deserlificaflio»: - actividades que fazem 
pa1te do aproveitamento integrado da te1rn nas 
regioes aridas, semi-aridas e sub -ht'.lmidas secas 
com vista ao seu desenvolvimento sustentavel e 
que tern como objectivos: 
1. A preven~ao e ou redu~ao da degrada~ao de 

te1rns; 
2. A reabilita~ao de terras parciahne11te degradadas; 
3. A recupera~ao de te1rns degradadas. 

<<Seca»: - fen6meno que ocorre naturahnente quando 
a precip ita~ao registada e significativamente infe
rior aos valores n01mais, provocando um serio 
desequilibrio hickico que afecta negativamente 
os sistemas de produ~ao dependentes dos recur
sos eta te1rn; 

<<MUig(J.fiio dos e.feiios de secc1>>: - actividades rela
cionadas com a previsao da seca e dirigidas a 
redu~ao da vulnerabilidade da sociedade e dos 
sistemas naturais aquele fen6meno no que se 
refere ao combate a dese1tifica~ao; 

<<Degradaflio de terrct»: - redu~ao ou perda, nas 
zonas aridas, semi-aridas e sub-ht'.lmidas secas, 
da produtividade biol6gica ou econ6mica e da 
complexidade das terras agricolas de sequeiro, das 
te1rns ag1icolas iffigadas, das pastagens naturais, 
das pastagens semeadas, das florestas e das matas 
devido aos sistemas de uti liza~ao da terra ou a um 
processo ou combina~ao de processos, incluindo 
os que resultam da actividade do homem e etas 
suas fo1mas de ocupa~ao do teffit6rio, ta is como: 

<<Zonas aridas, senu-aridas e suh-himudas secas>>: -
todas as regioes, com excep~ao etas polares e etas 
sub-po lares, nas quais a razao entre a precipita
~ao anual ea evapotranspira~ao potencial esteja 
compreendida entre 0,05 e 0,65; 

DI.ARIO DA REPUBLICA 

«7-onas a.fectadas»: - areas a1idas, semi-aridas e ou 

sub-ht'.lmidas secas afectadas ou amea~adas pela 

dese1tifica~ao; 

«Paises a.fectados»: - todos os paises cujo teffit6rio 

inclua no todo ou em pa1te, zonas afectadas; 

«Conse,,1(1.fiio»: - gestao da utiliza~ao humana da 

biosfera de modo a que possa proporcionar, de 

fo1ma perene, OS maiores beneficios as gera~oes 

presentes mantendo ao mesmo tempo o potencial 

para satisfazer as necessidades e aspira~oes etas 

gera~oes futuras. 

0 Presidente da RepUblica, JosE: EDUARDO Dos SANTOS. 

MINISTERIO DA AGRICULTURA 

Despacho n.0 433/ 14 
de 25 de Fevereiro 

Em confonnidade com os poderes delegados pelo Presidente 

da Republica, nos te1mos do a1tigo 137.0 da Constitui~ao da 

Republica de Angola, e de acordo com o artigo 2. 0 do Decreto 

Presidencial n.0 6/10, de 24 de Fevereiro, combinado com a 

alinea g) do a1tigo 4.0 do Decreto Presidencial n.0 228/12, de 

3 de Dezembro, dete1mino: 

Exonero Filomena Tavares de Almeida da Costa do cargo de 

Chefe de Sec~ao de Tesouraria do Fundo de Desenvolvimento 

do Cafe de Angola, para o qual hav ia sido nomeada atraves da 

Info1ma~ao Proposta n.0 53 de 21 de Maio de 1992. 

Publique-se. 

Luanda, aos 18 de Fevereiro de 2014. 

0 Ministro, Afonso Pedro Ccmga 

Despacho n.0 434/14 
de 25 de Fevereiro 

Em confonnidade com os poderes delegados pelo Presidente 

da Republica, nos te1mos do a1tigo 137.0 da Constitui~ao da 

Republica de Angola, e de acordo com o artigo 2. 0 do Decreto 

Presidencial n.0 6/10, de 24 de Fevereiro, combinado com a 

alinea g) do a1tigo 4.0 do Decreto Presidencial n.0 228/12, de 

3 de Dezembro, dete1mino: 

E Filomena Tavares de A lmeida da Costa, Tesoureira 

Principal, nomeada para exercer o cargo de Secretaria Executiva 

do Fundo de Desenvolvimento do Cafe de Angola. 

Publique-se. 

Luanda, aos 18 de Fevereiro de 2014. 

0 Ministro, Afonso Pedro Ccmga 
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