“A participação de técnicos da Instituição no Programa de Formação de Formadores tem contribuído
para o seu crescimento pessoal e profissional, dando origem ao fortalecimento de alguns programas de
Desenvolvimento Comunitário na Instituição como por exemplo: a Plataforma na Direcção-Geral, PIDR-KS na
Caritas do Sumbe e o CDR–Q na Caritas Luanda.”
Caritas de Angola – Relatório de avaliação do Projecto Jango a nível das Organizações membros do Consórcio.

Directrizes GRI G3
→ EC1, EC8 e SO1

3A36 - Jango - Formação para transformação em Angola.
local de intervenção Angola, âmbito nacional (Benguela, Bié, Kwanza-Sul, Huambo, Huíla, Luanda, Malange, Moxico e Namibe).
datas

início

beneﬁciários

692 formadores de 25 organizações, 10 000 pessoas.

área do continuum

vida sustentável - meios de vida sustentáveis

sectores de
intervenção

fortalecimento dos actores sociais.

parceiros

Caritas de Angola, IECA, ICCO.

ﬁnanciadores

CE/DEV, IPAD, ICCO, CAFOD e oikos.

orçamento

previsto

contexto

A ideia do projecto “Jango - Formação para a Transformação em Angola” é concebida num contexto de guerra civil em Angola.
Ao longo de 40 anos de conﬂito armado, as organizações humanitárias desempenharam um papel assistencialista que procurou
responder ao desaﬁo de satisfazer as necessidades imediatas e básicas das populações. O reinício das actividades bélicas em
Novembro de 1998 signiﬁcou um adiamento da paz e do regresso à normalidade.
É neste quadro que, em ﬁnais de 1999, a oikos propõe a criação de um projecto de formação para a transformação, de âmbito
nacional, endereçando um convite à IECA, à Caritas, à ICCO e à CAFOD, para a constituição de um consórcio angolano e europeu.
A situação de guerra que se viveu até 2002 foi a causa mais evidente da degradação da economia e da pobreza generalizada,
potenciando um aumento da violência, da corrupção, da degradação moral e da marginalização de uma cada vez maior franja da
sociedade angolana.
Um programa de formação em exercício e de criação de uma rede de formadores, como o previsto neste projecto, só faz sentido se
for articulado entre ONG, Igrejas e Instituições oﬁciais que têm projectos e trabalho de terreno com as comunidades.
De âmbito nacional, o projecto pretende contribuir para que ONG, Igrejas e entidades oﬁciais que trabalham em Angola promovam
uma maior participação das pessoas no seu próprio desenvolvimento, potenciando um desenvolvimento comunitário de qualidade
e sustentável, baseado na participação das pessoas e dos grupos na decisão, na realização e avaliação dos projectos de que são
beneﬁciários e na valorização dos saberes e dos recursos locais em harmonia com o meio ambiente.

objectivos gerais

OG1. Contribuir para que ONG, Igrejas e Entidades a trabalhar em Angola promovam uma maior participação
das pessoas no seu próprio desenvolvimento e no desenvolvimento das suas comunidades.

objectivos
especíﬁcos

OE1. Criação de um sistema sustentável e eﬁciente para a formação de formadores de Agentes
de Desenvolvimento Comunitário (ADC’s) e em técnicas de gestão e planiﬁcação participativa do
desenvolvimento em Angola.

resultados
esperados
no ﬁm do
projecto

R1 ‣ Criado um sistema sustentável e eﬁciente para a formação de formadores de Agentes de
Desenvolvimento Comunitário (ADC’s) e em técnicas de gestão e planiﬁcação participativa do
desenvolvimento em Angola.
R2 ‣ A Rede social de formação estabelecida pelo projecto oferece serviços de formação, assessoria e
consultoria na área social e humanitária, a nível nacional.
R3 ‣ Capacidades técnicas dos formadores e das instituições membros da Rede reforçadas.

avaliação e
auditoria

técnica
ﬁnanceira

Abril 2001

2.373.207,00 €

conclusão

Setembro 2008

executado

1.381.084,06 €

relatórios intermédios aprovados pelos ﬁnanciadores.
avaliação técnica intermédia executada por auditor externo.
auditoria ﬁnanceira anual efectuada por ROC.
no ﬁnal do projecto serão efectuadas auditorias técnica e ﬁnanceira por entidades externas.

base de ponderação em Abril de 2007 (controlo ﬁnanceiro e cronograma de actividades)
performance
ponderada

142

75%

resultados alcançados a partir das actividades realizadas
fortalecimento dos actores sociais.

60%

execução ﬁnanceira atingida.

58%

|

relatório de responsabilidade oikos – ano zero

