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As áreas de Luanda anteriormente agricultáveis foram 
Transformadas em áreas residenciais clandestinas ou em 
Condomínios privados, devido à carência de habitação 
Que existe na província. 
Muitos dos que foram agricultores destas áreas tiveram 
De fazer uma readaptação das suas vidas, dedicando-se 
Ao comércio informal e aos serviços. 
As áreas para a prática da actividade agrícola tendem a 
Restringir-se ao município do Cacuaco devido aos 
Projectos imobiliários que têm como sede a província 
De Luanda. Nos municípios da Samba, Viana e Kilamba 
Kiaxi, estas áreas começaram a estar indisponíveis para 
A actividade agrícola. 
Apesar da falta de espaços suficientes para a agricultura, 
Está em marcha um Programa de Apoio à Mulher Rural 
e da Preferia (PAMURP) que tem como objectivo 
Contribuir para o combate à fome e à pobreza que 
Afligem uma boa parte das famílias rurais e da mulher 
em especial, se levarmos em linha de conta que a 
mulher rural é a maior e mais produtiva força de 
trabalho rural. Segundo as autoridades da agricultura, o 
Programa visa promover também o desenvolvimento 
Económico local e comunitário, encorajar à organização 
Das mulheres rurais em núcleos, grupos solidários de 
Rendimento e potencializálas. O programa prevê a 
Construção de postos de saúde e de salas de parto, 
Construção de postos escolares, mercados rurais, apoio 
Às parteiras tradicionais, educação cívica ambiental e 
Combate à desertificação. 
Para o efeito, foram já adquiridas carrinhas de 35 
Toneladas para as cooperativas no auxílio ao transporte 
e a aquisição de máquinas e de alfaias para preparação 
De terras. Ministrar pequenas acções formativas 
Preparando a mulher rural para pequenos negócios, 
Diversificando as suas fontes de renda e propiciar 
Condições para o surgimento de pequenas Agências de 
Desenvolvimentos Económico Locais (ADEL) são 
Outras das tarefas do programa. De acordo com dados 
Da União Nacional dos Camponeses Angolanos 
(UNACA), o município do Cacuaco tem 2.483 
Associados, Viana 5.210, Samba 5.805, Kilamba Kiaxi 
Com 1.844, e está em curso o Programa de Extensão e 
Desenvolvimento Rural, implementado pelo Ministério 
Da Agricultura e desenvolvimento Rural através do 
Instituto do Desenvolvimento Agrário (IDA). 
A nível de Luanda, várias organizações não-governamentais, 
Nacionais, internacionais e instituições 
Bancárias estão a intervir para o apoio à mulher rural 
Nos municípios da Samba, Kilamba Kiaxi e Viana. 
Dentre estas ONGs, destacam-se a COMURP, 
Fundanga, Luwini, ADRA, Car Internacional, Development 
Workgroups, Banco Sol, Novo Banco, BPC e BCI 
Que implementam projectos de micro-créditos 
Direccionados fundamentalmente para mulheres. Para 
Luanda, a prioridade de intervenção do PAMURP 
Concentra-se nos municípios do Cacuaco, Viana e 



Samba, visto que as associações destes municípios 
Foram as que apresentaram maior número de mulheres. 
Estima-se atingir um universo com cerca de 58 
Associações com 13.498 associados, sendo 7.621 do 
Sexo feminino e 5.877 do masculino. O programa em 
Referência, PAMURP, beneficia indirectamente, a nível 
De Luanda, um total de 67.490 pessoas. Segundo 
Responsáveis do programa, a implementação do 
PAMURP na sua 1 ª fase será feita por via das 
Associações, cooperativas e outras organizações 
Comunitárias de Luanda. (…) 
A área cultivada por família, nos últimos tempos, tem 
Aumentado por ter deixado de existir a situação de 
insegurança que impedia os camponeses de trabalhar 
Nas áreas mais afastadas dos seus locais de residência. 
"A paz alcançada em Abril de 2002 renovou a 
Esperança dos angolanos para um futuro melhor. Neste 
Momento, os esforços das autoridades governamentais 
Têm-se concentrado na implementação de projectos e 
Programas que visam a melhoria gradual da vida da 
População", concluiu a fonte do Ministério em 
Referência. 


