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Agricultura familiar. Uma experiência de 
colaboração em Angola



 PAPDAR

 Contribuir para dar à 

população 

camponesa um lugar 

central nas políticas 

públicas de Angola.

PEDR:
Organização da produção
Aumento da produção e da 

produtividade das empresas 
agrícolas familiares

Melhoria das condições de vida 
das comunidades rurais



Metodologia
 A importância da realização de 

diagnósticos completos e precisos 

para permitir o desenho de políticas 

públicas que respondam 

verdadeiramente aos problemas das 

comunidades.



• População camponesa 
jovem e que trabalha nas 
lavras.

• População maioritariamente 
pobre  mas com alguma 
diferenciação.

População

 A agricultura familiar em 
Malanje

 A diferenciação entre as 
famílias deve ser considerada 
nas intervenções públicas.



Relação com o mercado
• Economias familiares com relação 

com o mercado, embora, em 
muitos casos, o peso do 
autoconsumo seja muito 
relevante.

• Existe uma grande diversidade de 
mercados com preços muito 
diferentes mas também com 
condições de acesso distintas.



Terra
• Declínio da itinerância e 

estabilização das parcelas.

• Persistência dos direitos 
tradicionais.

• Cerco fundiário às unidades 
camponesas.

 Não há, por enquanto, um 
problema de acesso à terra na 
zona de estudo.

 Existem dificuldades em 
transformar a terra disponível 
em terra agricultável.

 Existem diferenças inevitáveis 
entre as populações devido à 
localização e às condições de 
acesso aos mercados.



Sistemas de produção
• A diversificação já existe: 

entre a segurança alimentar 

das famílias camponesas 

(nuns casos) e o apoio técnico 

ao aumento da capacidade 

produtiva e da produtividade 

(noutros casos).



Tecnologia

• Baixo nível de utilização de 
meios de produção.

• Expectativa de alargamento 
das áreas de cultivo 
recorrendo ao trabalho do 
tractor.

Moinhos de mandioca: 

 as populações aceitam 
as mudanças que vão 
ao encontro das suas 
necessidades.



Organização comunitária
• Forte tradição de associações 

comunitárias.

• Grande dinamismo na criação 
de diferentes grupos de acção 
colectiva.

Moinhos de mandioca: 

 as comunidades, com o 
apoio do Estado, 
organizam-se para 
responder aos seus 
problemas.



 A agricultura familiar entre o Estado e o mercado

O PEDR e o mercado promoveram a diferenciação mas a maioria das 
famílias permanece na pobreza.

 O Estado, através de políticas públicas dirigidas à 
agricultura camponesa, tem um papel incontornável e 
insubstituível na inserção produtiva das famílias 
camponesas
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