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    SOBRE O KWENDA 

1.Duração do Programa: 2019/2023
▪ Início da Implementação: 30 de Maio de 2020.

2.Componentes do Programa:
▪ Transferências Sociais Monetárias;

▪ Inclusão Produtiva;

▪ Municipalização da Acção Social;

▪ Cadastro Social Único.

3.Número de Beneficiários:
 1.608.000 AF (INE-2020).

4.Metodologia de Intervenção: 
▪ Focalização geográfica das aldeias;

▪ Cadastramento casa-a-casa com georreferen-

ciação;

▪ Utilização de smartphone conectados ao SIIPS;

▪ Três modalidades de pagamentos (multicaixa, 

telefone e cash);

▪ Amplo processo de capacitação e treinamento 

das equipas.

5.Perspectiva neste ano de 2021: 
▪ Realização do pagamento massivo a 300.000 

AF;

▪ Cadastramento de mais 400.000 AF (chegando 

aos 700 000 AF);

▪ Valor a atribuir às famílias: 15 300 000 000 00 

KZ;

▪ 19 000 beneficiários dos projectos de Inclusão 

Produtiva;

▪ 24 CASI em pleno funcionamento;

▪ Consolidação do Sistema de Monitoria e Avalia-

ção;

▪ Implantação da plataforma do Cadastro Social 

Único.

6.Coordenação Política: 

O Programa é coordenado por uma comissão 

intersectorial, presidida pela Ministra de Estado 

para Área Social. 

7.Implementação do Programa – O FAS 

é a entidade responsável pela operaciona-

l ização, que tem engajadas equipas mul-

t idisciplinares de especialistas nacionais, 

Agentes de Desenvolvimento Comunitário 

e Sanitários (ADECOS), em estreita cola-

boração com as Administrações municipais.   ESPAÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ACÇÕES DO PROJECTO KWENDA

programa.kwenda @Kwenda88257076 kwenda.ao kwenda

PROGRESSOS DA MUNICIPALIZAÇÃO DA ACÇÃO SOCIAL

Os habitantes de comunidades dos 

Dembos-Quibaxe (Bengo), Mungo e 

Lunduimbali (Huambo) e Luquembo 

(Malanje), poderão, ao longo deste 

mês de Agosto de 2021, tratar de 

Cédula ou Bilhete de identidade com 

maior facilidade.

A transformação de vida dos habitan-

tes resultará da operacionalização da 

Componente da Municipalização da 

Acção Social.

Com esta componente, o Programa 

KWENDA tem como objectivo prin-

cipal reforçar a protecção social das 

famílias em situação de pobreza e 

vulnerabilidade, desenvolvendo ac-

ções de prevenção do risco social, 

protecção das pessoas e agregados 

afectados e a promoção da inclusão

social. Neste âmbito, durante o 
primeiro semestre de 2021, deu-
-se continuidade ao processo de 
funcionamento dos seis Centros de 
Acção Social Integrados (CASI), já 
em funcionamento, dos 24 previstos 
ao longo do ano.  
Estes CASI situam-se em Cacula e 
Quilengues (Huíla), Cuito Cuanavale 
(Cuando Cubango), Ombadja (Cune-
ne), Nzeto (Zaire) e Andulo (Bié) e a 
sua actuação tem por objectivo pro-
mover o apoio ao acesso a serviços 
sociais básicos de nível local aos 
Agregados Familiares.
Os serviços do CASI poderão ver re-
forçada a protecção social das famí-
lias em situação de pobreza e vulne-
rabilidade, a prevenção e protecção 
dos casos de  violência doméstica, 

violência contra a criança e o idoso, 

o apoio às pessoas com  deficiência 

e a recepção de queixas e reclama-

ções.

Paralelamente, deu-se continuidade 

às obras de requalificação e apetre-

chamento dos restantes 19 CASI em 

curso.

Este ano, entram ainda em fun-

cionamento os CASI do Cuanza-

-Norte (Quiculungo), Namibe (Virei 

), Lunda-Norte (Cuango), Malanje 

(Cambundi Catembo), Cuanza-Sul 

(Seles), Cuanza-Sul (Ebo), Huíla 

(Quilengues), Luanda (Quissama), 

Luanda (Icolo e Bengo), Cabinda 

(Belize), Moxico (Luau), Bié (An-

dulo) ,  Zaire (Cuimba),  Cunene 

(Curoca) e Lunda-Sul (Muconda).
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CAMINHOS DO CADASTRO SOCIAL ÚNICO (CSU) 

Os dados dos Agregados Familia-

res recolhidos no processo de ca-

dastramento do Programa KWEN-

DA estão a ser processados para 

integrarem a Base de Dados do  

Sistema de Informação e Gestão 

da Acção Social (SIGAS), que é a 

base para a estruturação da pla-

taforma do Cadastro Social Único 

(CSU). 

O FAS tem estado a trabalhar es-

treitamente com o Ministério da 

Acção Social Família e Promoção 

da Mulher (MASFAMU) nos aspec-

tos técnicos para  a contratação da 

entidade que fará o desenvolvimen-

to do sistema. Nos últimos meses

realizaram-se trabalhos de delineação 

das especificações técnicas para o 

sistema.

Neste sentido, foram terminados os 

Termos de Referência para o desen-

volvimento do sistema e iniciaram-se 

os procedimentos para a contratação 

da empresa responsável pelo desen-

volvimento do CSU.

Até à sua conclusão, estão entre as 

actividades previstas para a compo-

nente do CSU a finalização do proce-

dimento de contratação de empresa 

responsável pelo desenvolvimento 

da Plataforma do CSU, a entrega do 

sistema, sua implementação e divul-

gação entre Maio a Junho de 2022.
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O PAPEL DO ADECOS NO CONTEXTO DO KWENDA 

Os Agentes de Desenvolvimento Co-

munitário e Sanitário (ADECOS) são 

hoje a principal força dinamizadora 

das acções directas junto das famí-

lias e das comunidades. 

A figura do ADECOS surge nos finais 

de 2014, numa iniciativa do Ministério 

da Saúde e do Ministério da Adminis-

tração do Território, para promover 

um agente que  emergisse da comu-

nidade e que a servisse.

Sendo membros da comunidade, os 

ADECOS têm conhecimentos e ex-

periências específicas sobre a reali-

dade local, o que constitui uma mais-

-valia em termos de intervenção para 

o desenvolvimento. 

A sua formação e capacitação são di-

mensões cruciais para gerar transfor-

mação social e dinamizar processos  

locais de desenvolvimento. 

A iniciativa contou com experiências 

anteriores bem-sucedidas de  agen-

tes comunitários, implementadas 

pelo país, quer por instituições do 

Governo, como da  sociedade civil 

e igrejas. Foi também apoiada pela 

análise de boas práticas interna-

cionais. Com a institucionalização 

do ADECOS, procura-se reaf ir -

mar o compromisso de expandir 

os serviços sociais a todas as co-

munidades,  est imulando o seu 

desenvolvimento e dando atenção 

particular às famílias mais pobres e 

vulneráveis. 

O ADECOS é, assim, o elo entre a 

administração pública e as comuni-

dades, através de acções sectoriais 

que atendem a questões de ordem 

social e económica. 

Actualmente, os ADECOS encon-

tram-se engajados em acções de 

apoio às famílias no acesso aos 

serviços sociais básicos (água, sa-

neamento, educação, segurança 

alimentar, protecção  social, preser-

vação ambiental, etc.), bem como 

no acesso a renda no âmbito das  

Transferências Sociais Monetárias 

(TSM) do Programa KWENDA, da 

Inclusão Produtiva e do  reforço dos 

programas de Municipalização da 

Acção Social, através dos Centros de 

Acção Social Integrados (CASI).

A Municipalização da Acção So-

cial e, consequentemente, a im-

p lemen tação  do  Prog rama de 

F o r t a l e c i m e n t o  d a  P r o t e c ç ã o 

Social - KWENDA, proporcionou 

o aumento do efectivo de ADE-

COS e a sua expansão geográfica 

para um total de 79 municípios nas 

18 províncias do país.

Actualmente, estão em efectividade 

3.285 ADECOS.

  QUEM É O ADECOS ?
O ADECOS é um membro da comu-

nidade, com idade compreendida 

entre 18 e 60 anos. É seleccionado 

pela sua comunidade e deve ter 

uma formação académica mínima 

correspondente à 6ª classe. Vive na 

zona onde trabalha e conhece as 

condições locais, sente os problemas 

da comunidade, fala a língua local e 

conhece os hábitos e costumes da 

zona. Recebe um equipamento bási-

co para o seu trabalho.  

Dentre as principais actividades reali-

zadas pelo ADECOS destacam-se as 

seguintes: visitas domiciliares, com 

prioridade para as mulheres grávidas, 

recém-nascidos e menores de cinco 

anos, para promover a saúde e o 

acesso a serviços essenciais,  cadas-

trar famílias na sua micro-área e rea-

lizar o acompanhamento através do 

Caderno de Família, encaminhar e/

ou referenciar os casos identificados 

para os serviços de Saúde, Acção 

Social e outros, realizar sessões de 

diálogo comunitário com os morado-

res da zona, focalizando o diálogo na 

prevenção de doenças e na promo-

ção de higiene e saúde. Disponibiliza 

informação relevante e atempada 

sobre os programas, projectos e be-

nefícios em curso, identificar crianças 

fora do sistema de ensino e sem 

registo de nascimento, idosos vulne-

ráveis, casos de violência doméstica, 

pessoas com deficiência em situação 

de risco e fazer o referenciamento 

para os serviços respectivos e apoiar 

iniciativas de inclusão produtiva, ge-

ração de renda e responder em situ-

ações de calamidades naturais (seca, 

enchente).



   ESPAÇO KWENDA   ESPAÇO KWENDA
Edição 009

    SOBRE O KWENDA 

1.Duração do Programa: 2019/2023
▪ Início da Implementação: 30 de Maio de 2020.

2.Componentes do Programa:
▪ Transferências Sociais Monetárias;

▪ Inclusão Produtiva;

▪ Municipalização da Acção Social;

▪ Cadastro Social Único.

3.Número de Beneficiários:
 1.608.000 AF (INE-2020).

4.Metodologia de Intervenção: 
▪ Focalização geográfica das aldeias;

▪ Cadastramento casa-a-casa com georreferen-

ciação;

▪ Utilização de smartphone conectados ao SIIPS;

▪ Três modalidades de pagamentos (multicaixa, 

telefone e cash);

▪ Amplo processo de capacitação e treinamento 

das equipas.

5.Perspectiva neste ano de 2021: 
▪ Realização do pagamento massivo a 300.000 

AF;

▪ Cadastramento de mais 400.000 AF (chegando 

aos 700 000 AF);

▪ Valor a atribuir às famílias: 15 300 000 000 00 

KZ;

▪ 19 000 beneficiários dos projectos de Inclusão 

Produtiva;

▪ 24 CASI em pleno funcionamento;

▪ Consolidação do Sistema de Monitoria e Avalia-

ção;

▪ Implantação da plataforma do Cadastro Social 

Único.

6.Coordenação Política: 

O Programa é coordenado por uma comissão 

intersectorial, presidida pela Ministra de Estado 

para Área Social. 

7.Implementação do Programa – O FAS 

é a entidade responsável pela operaciona-

l ização, que tem engajadas equipas mul-

t idisciplinares de especialistas nacionais, 

Agentes de Desenvolvimento Comunitário 

e Sanitários (ADECOS), em estreita cola-

boração com as Administrações municipais.   ESPAÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ACÇÕES DO PROJECTO KWENDA

programa.kwenda @Kwenda88257076 kwenda.ao kwenda

 KWENDA INCREMENTA ECONOMIA DE CAMBUNDI CATEMBO 

Camponês de profissão, Raimundo 
Ribeiro cultiva mandioca e feijão 
há quase 80 anos. Ele nasceu em 
1930.
Pai de nove filhos, estava sem pers-
pectivas, como admite.
O ancião foi um dos beneficiários do 
Programa KWENDA, lançado recen-
temente em Cambundi Catembo, a 
185 km da cidade de Malanje.
“O dinheiro é para toda família”, diz.
“ Vamos comprar mobília e roupa 
para as crianças”, adianta o traba-
lhador rural no acto que marcou o 
lançamento do Programa governa-
mental.
Incluir as famílias em actividades 
geradoras de rendimento, em todo o 
país, como a de Raimundo Ribeiro

validação, após a triagem para ex-

cluir pessoas que já recebem bene-

fícios por parte de executivo angola-

no”.

Para realização exitosa do Progra-

ma KWENDA, o FAS conta com a 

participação dos Agentes de Desen-

volvimento Comunitários e Sanitários 

(ADECOS).

Escolhidos nas comunidades onde 

residem, eles fazem o trabalho de 

informação e sensibilização junto aos 

moradores passando de casa em 

casa.

“O KWENDA mudou a minha vida”, 

afirmou, com sorriso no rosto, Rai-

mundo Ribeiro, com o pensamento, 

certamente, nos seus nove filhos.

é uma das metas do Programa 
KWENDA. 
O Programa KWENDA conta com o 
financiamento do Banco Mundial e 
do executivo angolano. 
O Programa que é executado pelo 
Instituto de Desenvolvimento Local  
(FAS), instituição sob tutela do Minis-
tério da Administração do Território, 
termina em 2023.
O município de Cambundi Catembo, 
província de Malanje, selecionou 
5.758 agregados familiares, na ex-
pansão do Programa KWENDA, nes-
ta região do país.
O director do Instituto de Desen-
volvimento Local (FAS) em Ma-
lange, Gomes Golambole, disse 
que  “o  p rocesso  começa  com
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LAVOURA E MUDANÇA DE VIDA EM TEMPO DE KWENDA 

Quando se trata de mudar de vida, 
com o Programa KWENDA, cada um 
faz aplicações com base na sua rea-
lidade, mesmo vivendo em Cambundi 
Catembo.
São os casos de Suzana Umbar 
Francisco, Inês João, Margarida Do-
mingos, Manuel João António e Silva 
João Correia.
Suzana Umbar Francisco, viúva, de 
52 anos, mãe de cinco filhos, revelou 
que, com os 25.500 kwanzas que 
recebeu, vai investir na ampliação de 
sua lavra no cultivo da batata, gingu-
ba e mandioca.
Já Suzana Francisco, que a par de 
outros residentes aguardou ansio-
samente por este dia, a destinação 
básica desse valor está voltada para 
a educação.
“Os meus f i lhos precisam de 
material escolar. Vou comprar 
com este  d inhe i ro  roupas e 
calçados para os meus filhos 
i rem para a escola” ,  af i rma.

“Enviamos bombó para a cidade e 
nos trazem baldes”, assim se ex-
pressou em reconhecimento a jovem 
mamãe Inês João, que, aos 16 anos, 
já tem 2 filhos. 
Para ela “é bom o trabalho que o 
Governo está a fazer, pois o dinheiro 
não está a aparecer”.
Margarida Domingos, outra morado-
ra contemplada na primeira etapa, 
mostrou-se feliz por ser beneficiada 
nesta fase do Programa KWENDA, 
na região.
Ela demonstrou preocupação soli-
dária com os outros que vivem em 
dificuldade em Cambundi Catembo. 
“Estamos a orar para que outras pes-
soas que precisam de ajuda também 
recebam os valores do KWENDA”, 
enfatizou ela.
Com o dinheiro recebido essa cam-
ponesa de 23 anos, com cinco filhos, 
já sabe bem como vai usar esse 
dinheiro: vai comprar comida e tam-
bém alguma roupa para as crianças.

Adquirir enxadas e catanas para 
aumentar a produção na lavra 
de milho, batata e mandioca. É 
o que pretende fazer com este 
valor monetário que recebeu 
o pai de seis filhos, Silva João 
Correia, de 53 anos.
 “Agradecemos o empenho do 
executivo angolano no Programa 
KWENDA”, fez questão de frisar.
O sonho da casa própria foi logo 
lembrado por Manuel João Antó-
nio, camponês, de 42 anos que 
tem 3 filhos. Ele vai utilizar parte 
do dinheiro para fazer adobos e 
começar a construir a sua casa. 
Mas esse agricultor tem também  
“um plano” de contratar pessoas 
para ajudarem na lavra e, assim, 
aumentar a produção de man-
dioca, batata e milho. 
“Estou muito contente, o go-
verno está a ajudar as pessoas 
mais carenciadas”, Manuel João 
António.


