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Em Números 
 

1.58 milhões de pessoas em situação 

de insegurança alimentar aguda no 

Sudoeste de Angola 

239,343 crianças com menos de 5 

anos foram rastreadas nas províncias 

da Huíla e do Cunene. 

24,181 crianças foram admitidas num 

programa comunitário de tratamento de 

desnutrição aguda moderada em ambas as 

províncias de Novembro de 2021 a Abril de 

2022 

US$ 7.5 milhões, seis meses (Maio - 

Outubro de 2022) de financiamento 

7,035 pessoas assistidas  

em Abril de 2022 
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Contexto Operacional 

Angola é um país rico em recursos que tem feito progressos 

económicos e políticos substanciais desde o fim da guerra civil 

em 2002. O governo tem realizado reformas fundamentais 

desde que tomou posse em 2017, e Angola tem agora uma 

janela de oportunidades para iniciar um período de 

crescimento mais inclusivo e sustentável que apoia resultados 

equitativos 

Para além dos desafios humanitários que o país enfrenta 

enquanto anfitrião de refugiados e requerentes de asilo, a 

insegurança alimentar e a subnutrição continuam a ser 

problemas graves de saúde pública, que são motivados por 

uma série de fatores, incluindo a pobreza, a diversidade 

limitada, as más condições sanitárias e de higiene, e a 

desigualdade de género. A situação da segurança alimentar é 

ainda exacerbada por secas cíclicas no sul e centro de Angola. 

Uma comparação dos dados sobre precipitação e cobertura 

vegetal desde 1981 indica que as províncias do Sudoeste 

sofreram a pior seca dos últimos 40 anos durante a estação 

chuvosa de 2020-2021. 

O PAM está a trabalhar com o Governo de Angola e uma vasta 

gama de parceiros para a realização dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável 2 (Fome Zero) e 17 (Parcerias 

para os Objetivos). 

 

Índice Global da Fome 2020: 93 de 107 

países 

Índice de Desenvolvimento Humano de 

2019: 148 de 189 países 
População: (2020) 32.8 milhões 

Nível de rendimentos: Meio 
inferior 

Atualizações Operacionais 

Resposta à Seca 

• O programa de Gestão e Desnutrição Aguda de Base 

Comunitária da Huíla e Cunene foi oficialmente 

concluído com um evento presidido pela Direção 

Provincial de Saúde.  

 

• Desde Novembro de 2021, com o apoio de 200 Agentes 

Comunitários de Saúde, o PAM rastreou 90.691 crianças 

dos 6 aos 59 meses de idade em 7 municípios da Huíla. 

Destas, 13.682 crianças com Desnutrição Aguda 

Moderada (DAM) sem complicações foram admitidas 

para tratamento em casa e 983 crianças com DAM com 

complicações e Desnutrição Aguda Severa (DAS) foram 

encaminhadas para unidades sanitárias mais próximas. 

A monitorização e o fornecimento de suplementos 

nutricionais foram feitos a cada duas semanas. 

 

• No Cunene, de Novembro de 2021 à Abril de 2022, o 

PAM rastreou um total de 148,652 crianças dos 6 aos 59 

meses de idade. Um total de 10,499 crianças foram 

tratadas por Desnutrição Aguda Moderada (DAM) e 

1,696 crianças com Desnutrição Aguda Severa (DAS) e 

DAM com complicações foram encaminhadas para as 

unidades sanitárias mais próximas. 

 

• Um total de 56 demonstrações culinárias de 

sensibilização, promoção dos alimentos locais e dieta 

adequada foram feitas no Cunene desde Janeiro de 

2022. 

 

• Em Abril de 2022, o PAM iniciou o programa de 

Transferência Baseada em Dinheiro para famílias 

vulneráveis afetadas pela seca no sul de Angola. Um 

total de 4,025 beneficiários foram assistidos na 

província do Cunene e 8,106 beneficiários na província 

da Huíla. 

 
Contactos: Mariia Riabinina, Consultor de Política de Programas, 
mariia.riabinina@wfp.org 
Diretor: José Ferrão 
Mais informações: www.wfp.org/countries/Angola 
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Foto: Processo do CBPP – Planeamento Participativo Baseado na Comunidade, 

Abril de 2022. © José M. Ndala, Gabinete do Administrador-Delegado do Município 

de Quipungo 

http://www.wfp.org/countries/Angola
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• Durante a Distribuição Geral de Alimentos, foram 

realizadas duas palestras para homens e mulheres a 

fim de compreender melhor as preocupações, 

queixas, recomendações e níveis de satisfação dos 

beneficiários. Foram realizadas campanhas de 

sensibilização sobre a COVID-19, higiene e 

exploração e abuso sexual durante a atividade  

Análise de Vulnerabilidade e Mapeamento 

• Em Abril de 2022, o PAM apoiou o Ministério da 

Agricultura e Pescas na formação e criação do Grupo 

de Trabalho Técnico de Segurança Alimentar 

Provincial do Lubango.  Um total de 51 funcionários 

governamentais de 14 municípios da província da 

Huíla, e 4 membros do governo da sede provincial 

que trabalham na agricultura, saúde, proteção civil, 

proteção social, comércio, e estatística participaram 

na formação de três dias no Lubango 

Merenda Escolar 

• Estão em curso preparativos para iniciar a 

intervenção da Merenda Escolar de emergência em 

quatro municípios da província da Huíla (Chibia, 

Chicomba, Gambos e Humpata) 

Entrega de Suprimentos Médicos 

• Foi realizada uma visita conjunta do PAM/PNUD ao 

armazém do Príncipe Farma em Luanda como parte 

da inspeção inicial do stock de Equipamento de 

Proteção Individual da COVID-19. Esta visita foi 

importante para determinar o volume e embalagem 

dos Equipamento de Proteção Individual para 

facilitar a transferência do stock. 

• O PAM visitou a Província de Benguela para uma 

Avaliação Rápida da Capacidade Logística para 

compreender as redes de entrega e distribuição, e 

para se ligar às principais partes interessadas no 

terreno. 

• Aos 25 de Abril, a Aplicação de Rastreio de Artigos de 

Relevo começou a ser utilizada para o rastreio de 

mercadorias durante a implementação do projeto. 

Neste mesmo dia, teve início a configuração inicial 

das fronteiras administrativas. 

Desafios 

• O défice de financiamento do PAM para Maio - 

Outubro de 2022 é de 7,5 milhões de dólares. Para 

além dos esforços da resposta à seca de emergência, 

o PAM continua a trabalhar com potenciais doadores 

e parceiros para mobilizar fundos a fim de fornecer 

apoio aos refugiados e outras populações afetadas 

pela crise, e melhorar a autossuficiência. Esta foi 

uma atividade que, devido à falta de financiamento, 

não foi implementada em 2021. 

Donors 
Government of Angola, Government of Japan, 

Government of the United States of America, World Bank,    

UN Central Emergency Response Fund 

 

Estratégia do PAM, Angola  
 

Plano Estratégico Interino do País (2020-2022) 

Necessidade Total  

(em USD) 

Contribuições 

Atribuídas (em USD) 

Necessidade de 

Financiamento Líquido de 

seis meses (em USD) 

25 m 16.6 m 7.5 m  

 

Resultado Estratégico 01:  Todos têm acesso a alimentação 

Resultado Estratégico 01: Refugiados e outras populações afetadas pela 

crise em Angola podem satisfazer as suas necessidades alimentares e 

nutricionais básicas durante tempos de crise. 

Área de Foco: Resposta á crises 

Atividades:  

• Fornecer alimentos e/ou transferências em dinheiro aos 

refugiados, e outras populações afetadas pela crise. 

• Providenciar apoio aos refugiados e outras populações afetadas 

Pela crise para melhorar a autossuficiência. 

Resultado Estratégico 05:  Reforço da Capacidade 

Resultado Estratégico 02: As instituições nacionais em Angola reforçaram 

capacidade de implementar programas para o avanço da segurança 

alimentar e nutricional até 2022 

Área de Foco: causas profundas  

Atividades:  

• Prestar assistência técnica ao Governo de Angola.  

Resultado Estratégico 08: Melhorar as Parcerias Globais  

Resultado Estratégico 03: Atores humanitários e de desenvolvimento e 

 os sistemas nacionais têm acesso aos conhecimentos e serviços do PAM. 

Área de Foco: causas profundas 

Atividades:  

• Fornecer serviços sob demanda e de cadeia de fornecimento  

para parceiros 

 

• O PAM conduziu o exercício de Planeamento Participativo 

Baseado na Comunidade na província da Huíla em apoio 

ao projeto dos pequenos agricultores, com o objetivo de 

desenvolver Planos de Ação Comunitários para capacitar 

as comunidades locais a participar ativamente no 

planeamento e implementação de intervenções para 

transformar vidas. Mais de 100 líderes comunitários, 

funcionários do governo participaram na formação 

realizada em Quipungo e Caluquembe 

Resposta aos Refugiados 

• Um total de 7,035 refugiados foram assistidos no Campo de 

Refugiados do Lóvua. Um total de 227 toneladas dos 

diversos produtos (farinha de milho, leguminosas, óleo 

vegetal e sal) foram distribuídos para cobrir os meses de 

Março e Abril de 2022 e reduzir a frequência da Distribuição 

Geral de Alimentos devido às medidas de prevenção da 

COVID-19. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IASC_GAM_2018_promo.pdf

