
Angola és el sisè país en extensió de l´Àfrica. Limita amb la
República Democràtica del Congo, Zàmbia i Namíbia, i amb l´oceà Atlàntic. 

Població: 30,1 milions d´habitants

Renta per càpita: 4.210 euros

Esperança de vida: 60,6 anys

Índex de Desenvolupament Humà: posició 147

Capital: Luanda

Divisió territorial: 18 províncies que al seu torn es divideixen en municipis i aquests, en comunes

Idioma: portuguès i s´hi parla més de 40 llengües

Moneda: kwanza

Al 2018 el tipus de canvi de la moneda va caure més del 80% com a resultat de la contínua crisi econòmica 
i un reajustament econòmic a causa d´un canvi de govern. Aquesta situació va generar-hi molts reptes, ja 
que la majoria dels contractes d’ADPP Angola són en moneda local i no estan vinculats al dòlar.

D’altra banda, la contínua sequera en el sud del país va provocar un empitjorament de la crisi nutricional, 
especialment entre els nens. El nord es va veure afectat per brots de còlera durant la temporada de pluges. 
I al nord-est, a Lunda Nord, l´afluència de refugiats procedents de la República Democràtica del Congo va 
ser una font potencial d´inestabilitat i malaltia.

PRINCIPALS REPTES I ANÀLISI DE LA SITUACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL PAÍS

ANGOLA



Ajuda de Desenvolvimiento de Povo para Povo (ADPP) Angola va iniciar-hi les activitats al 1986.

Al 2018 va gestionar 55 projectes en els següents àmbits:
• Educació
• Agricultura i desenvolupament rural 
• Salut i malalties contagioses 
• Desenvolupament comunitari

1.143 persones van treballar en aquests àmbits, inclòs el personal de suport i administració de projectes de 
la pròpia associació, i va comptar amb 2.708 voluntaris, en particular en els programes de salut i malalties 
contagioses.

El nombre de beneficiaris dels projectes ascendeix a un milió de persones. Part dels recursos econòmics 
d´ADPP Angola procedeixen de la venda de roba de segonmà procedent d’Europa, de qualitat, a preus 
assequibles. Es calcula que dos milions de persones es van beneficiar d´aquesta activitat.

www.adpp-angola.org

EL NOSTRE SOCI LOCAL 

INDICADORS D´ACOMPLIMENT PER SECTORS D´ACTIVITAT - 2018

Educació

Agricultura i desenvolupament rural

Salut i malalties contagioses Desenvolupament comunitari

Els projectes educatius van ser molt beneficiosos per 
a tota la població, des de nens en edat preescolar 
fins a adults. Més d’ un miler de docents de 
primària es van graduar en alguna de les 15 Escoles 
de Professors del Futur (EPF) i un altre miler 
d’estudiants estaven acabant els estudis (són tres 
anys) a finals del 2018.
 
A més, 87.600 alumnes d´escoles primàries rurals 
es van beneficiar de les pràctiques realitzades per 

estudiants de segon i tercer any els quals, a més, 
comparteixen idees i mètodes pedagògics amb els 
mestres en actiu.

ADPP Angola també treballa en l´àmbit de l´educació 
amb cursos de formació professional per a joves i 
programes d´alfabetització per a adults de zones 
rurals amb altes taxes d´analfabetisme.

Els Clubs d’Agricultors (Farmers Club) i les escoles de camp per a agricultors van ajudar a més de 5.000 
persones a millorar-ne la producció i, al mateix temps, a adoptar-hi tècniques de conreu sostenibles. 

Els programes de lluita contra la malària, el VIH i 
la tuberculosi, la promoció de la salut sexual i 
reproductiva i les millores en el sanejament i l´aigua 
potable hi van beneficiar 750.000 persones. A 
més, al 2018 es va posar en marxa al país el primer 
projecte comunitari de tuberculosi. 

Les millores en educació, salut, les habilitats 
vocacionals, l´aigua, l´energia, les estructures 
comunitàries i l´organització van ser alguns dels 
components que van donar un nou impuls al 
desenvolupament social i econòmic tant en entorns 
rurals com urbans del país. 

http://www.adpp-angola.org/en/



