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1. Introdução 

O desenvolvimento do sector agrícola e do meio rural angolano em geral é um dos 
objectivos do Governo para conseguir o equilíbrio económico e social no interior do País. 

Neste âmbito, a grande maioria das metas a atingir no meio rural situam-se ao nível dos 
seguintes aspectos: 

 Assistência técnica aos camponeses; 
 Organização comunitária das populações; 
 Crédito e comercialização da actividade produtiva. 

É neste contexto que a extensão rural assume a sua importância. Os serviços de extensão 
funcionam como o agente intermediário entre as políticas estratégicas do Governo e a 
realidade prática dos camponeses. 

O processo educativo é o meio utilizado pelos serviços de extensão rural e funciona como 
a filosofia de acção e/ou participação junto das comunidades. 

O extensionista deve agir junto do público-alvo, tanto na fase de análise da situação, 
como no processo de tomada de decisão e sua implementação. Os seus domínios vão 
além do processo de produção agro-pecuária. O extensionista pode assumir um 
importante papel ao nível da organização comunitária, do processo de alfabetização das 
populações, da sensibilização para o uso racional da água, etc. Deve trabalhar em 
conjunto com os factores que determinam o desenvolvimento rural. 

A extensão não tem a sua acção limitada à simples difusão de tecnologia agro-pecuária. 
Exerce competências mais amplas e funciona como catalisador de mudança em relação 
às necessidades de ajustamento contínuo do meio rural. 

 

2. Objectivos e Metodologia 

A presente nota tem por objectivo contribuir para:  

 O esclarecimento da evolução do papel dos técnicos das EDAs; 
 A compreensão da importância da instalação dos campos de demonstração. 

Para a sua realização procedeu-se à recolha de informação junto de quatro técnicos com 
competências diferentes segundo a hierarquia do IDA Malange. Com efeito, foram 
auscultados em diferentes sessões de trabalho os seguintes intervenientes: Isidro Jacinto 
(Chefe do Departamento do IDA Malange); Ilídio Silva (Supervisor das EDAs Malange); 
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Tomé Dias de Sousa (Director da EDA Kalandula); e Domingos Quiaúla (Extensionista da 
EDA Cacuso – comuna do Soqueco).  

 

 

3. A evolução do papel dos técnicos das EDAs 

O papel dos técnicos das EDAs tem vindo a sofrer algumas modificações desde o pós-
guerra civil.  

Durante a fase de emergência, ao abrigo do trabalho de algumas ONGs e de alguns 
programas de outras organizações ligadas ao desenvolvimento rural, os técnicos 
assumiram a função de meros distribuidores de bens de primeira necessidade para as 
populações. 

Logo após essa fase, as instituições começaram a reorganizar-se. O IDA assumiu-se então 
como a instituição de referência no processo do desenvolvimento rural em Angola. Neste 
âmbito, surge o PEDR – Programa de Extensão e Desenvolvimento Rural. O seu principal 
objectivo foi contribuir para a melhoria das condições de vida das populações. Para o 
alcance deste objectivo global foram definidos os seguintes objectivos estratégicos: 

 Assistência técnica às famílias camponesas; 
 Distribuição de inputs e de instrumentos de trabalho. 

Com este programa, os técnicos ganharam uma nova dimensão no seio do 
desenvolvimento agrícola. Tornaram-se os principais actores na ligação do Estado com o 
meio rural. 

A assistência técnica constituiu-se como a principal função do extensionista. No âmbito 
desta função, criaram-se as bases para a aplicação de uma das metodologias mais 
utilizadas pelos técnicos até aos dias de hoje: a instalação dos campos de demonstração.   

Num outro plano, a distribuição de inputs e de instrumentos de trabalho tornou-se numa 
função complementar. Diferentemente da fase de emergência, a distribuição de factores 
de produção perdeu o seu carácter paternalista. Ao contrário da doação imposta pela 
fase do pós-guerra civil, o PEDR instituiu a lógica do reembolso segundo a proporção de 
1:2. O extensionista assumiu especial relevância neste processo. Para além de 
distribuidor, o extensionista era, igualmente, o cobrador dos reembolsos. 

Durante este período, as EDAs eram excedentárias nos vários inputs, sobretudo em 
sementes. A instalação de hortas comunitárias tornou-se uma realidade (vide os casos 
específicos das aldeias de Catenda do Céu e de Mufuma, ambas no município de Cacuso). 
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No início da campanha agrícola 2010/11, o Governo estabeleceu uma nova linha 
estratégica para apoiar os pequenos e médios produtores organizados, ou não, em 
associações e cooperativas. Nasce assim o Crédito de Campanha. No âmbito do Crédito 
de Campanha, os técnicos das EDAs ganham novas responsabilidades. As EDAs passam a 
fazer parte das estruturas de apoio local à implementação do crédito e os seus directores 
ganham assento no novo órgão consultor formado a nível municipal – o Comité Local de 
Pilotagem.  

No caso dos extensionistas, o crédito de campanha não trouxe grandes alterações nas 
suas funções. A recolha de informação dos grupos de 10 camponeses interessados no 
crédito é complementar ao levantamento populacional que estes agentes sempre 
realizaram no início de cada campanha agrícola. A assistência técnica continua a ser a sua 
principal responsabilidade.  

No caso dos directores das EDAs, o crédito de campanha acarretou trabalho adicional. 
Estes tornaram-se os intermediários entre os camponeses e os bancos comerciais que 
asseguram o crédito de campanha. Com efeito, os extensionistas levantam as listas de 
camponeses interessados em beneficiar do crédito. Os directores das EDAs organizam a 
informação, elaboram os processos e encaminham-nos para os bancos.  

Um dos denominadores comuns às três fases enunciadas é a falta de recursos humanos 
do IDA Malange. Tem-se vindo a assistir à desequilibrada relação entre o número de 
extensionistas e a área de trabalho a acompanhar. Não obstante se ter verificado 
recentemente a entrada de novos extensionistas, o trabalho continua a ser assegurado 
quase exclusivamente pelos extensionistas mais antigos. Na opinião do Chefe de 
Departamento do IDA Malange, as duas razões para esta situação são: 

Inexperiência e falta de vocação dos novos extensionistas; 

Migração destes técnicos para outros sectores da Função Pública (salários mais atractivos 
e em dia). 

A tabela que se segue expressa a realidade do fluxo de recursos humanos nas 5 EDAs 
acompanhadas pelo Projecto desde Setembro de 2011. 

 

EDA Entrada de novos técnicos 
(nº) 

Saída de novos técnicos 
(nº) 

Caculama 3 1 
Cacuso 4 2 

Cota 0 0 
Kalandula 2 1 

Lombe 2 0 
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Actualmente, os extensionistas cumprem um guião de trabalho standard: os primeiros 
quatro dias da semana são estipulados para efectuar visitas aos bairros das comunas. A 
sexta-feira é sempre destinada ao trabalho administrativo (planificação das actividades 
da semana seguinte) e às reuniões com os Directores das EDAs e restantes extensionistas 
do município (balanço do trabalho efectuado durante a semana).  

Face à impossibilidade de atender toda a área, os extensionistas são obrigados a efectuar 
uma selecção das aldeias que realmente possam ser acompanhadas.  

Segundo o Sr. Domingos Quiaúla, essa escolha baseia-se em 3 critérios: 

 Organização comunitária da aldeia; 
 Dinamismo da população; 
 Acessibilidade das aldeias. 

No caso específico do Soqueco, a comuna é constituída por 20 aldeias. Contudo, 
presentemente, o extensionista apenas acompanha 8 das 20 aldeias. De acordo com os 
3 critérios assinalados as aldeias seleccionadas são: Catenda do Céu, Quirimba Dambe, 
N´Zamba Sequeira, Quimbala, Holeca, Deia, Mufuma e Caiombo. Cada dia de trabalho é 
destinado a apenas uma aldeia. Desta forma, o extensionista apenas acompanha os 
trabalhos dos camponeses de uma mesma aldeia 2 vezes por mês.  

Na opinião do Supervisor das EDAs de Malange, “o trabalho do extensionista é 
principalmente uma contínua comunicação com os camponeses. Saber comunicar é a 
condição essencial para ter sucesso. Há a necessidade de passar tempo com as 
comunidades para ganhar confiança”.  

 

4. Instalação dos campos de demonstração 

A informação quando chega ao público-alvo pode, ou não, ser automaticamente aceite e 
adoptada. De um modo geral, as pessoas ou os grupos expostos a uma nova ideia 
estudam o processo de decisão e comparam os pontos negativos e os positivos. Só assim 
poderão decidir se a informação partilhada é útil às suas actividades. Este conceito é a 
base da instalação dos campos de demonstração.  

No âmbito da actividade do extensionista, a instalação de campos de demonstração 
sempre assumiu protagonismo. 

O objectivo da instalação dos campos está relacionado com a forma de exemplificar aos 
camponeses as vantagens de determinadas técnicas, ao nível de: 
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 Densidade de plantação/sementeira; 
 Quantidade de grãos/covacho (caso específico da multiplicação via seminal); 
 Comprimento dos propágulos/estacas (caso específico da multiplicação via 

vegetativa); 
 Quantidade de estacas por mibanga e seu sentido (caso específico da mandioca); 
 Manuseamento de semeadores e de adubadores manuais na sementeira 

(sobretudo nos casos das gramíneas e das leguminosas). 

A instalação dos campos é da responsabilidade dos directores das EDAs e dos 
extensionistas. A realização desta actividade é agendada para antes do início das 
sementeiras, isto é, antes do início de cada época das chuvas. Desta forma, os 
camponeses podem sempre aplicar nas suas lavras as técnicas demonstradas no início de 
cada época de plantação/sementeira.  

A metodologia desta técnica tem vindo a sofrer algumas alterações. Até ao ano de 2012, 
os campos instalados tinham a dimensão de 20 m x 25 m (salvo algumas excepções – vide 
caso das parcelinhas). A partir de Janeiro de 2012 a regra passou a ser a instalação de 
campos com a dimensão de 5m x 5m. Este facto encontra explicação na aposta que o IDA 
faz à difusão em escala desta técnica de extensão junto das comunidades rurais. Para a 
campanha agrícola 2011/12 está prevista a instalação de um mínimo de 80 campos.   

Não obstante a dimensão dos campos, as culturas trabalhadas são sempre instaladas em 
regime de monocultura. 

Existe uma grande multiplicidade de técnicas que são testadas pelos técnicos do IDA 
Malange nos campos experimentais, para posterior aplicação nos campos de 
demonstração instalados junto às lavras dos camponeses. Contudo, existem algumas 
condições que são comuns a todos os campos: 

 Os campos de feijão, de milho e de ginguba são sempre instalados à rasa (quando 
trabalhados manualmente); 

 Os campos de feijão, de milho e de ginguba são sempre instalados em mibanga 
(quando trabalhados com tracção mecânica); 

 Os campos de milho são sempre adubados; 
 Os campos de feijão e de ginguba são adubados, sempre que haja disponibilidade 

de adubos nas EDAs. 

Dada a importância desta actividade, a falta de sementes nunca constitui um entrave à 
sua realização. Nos casos em que as EDAs não dispõem das quantidades de sementes 
necessárias, os camponeses facultam-nas, recorrendo aos seus excedentes 
armazenados. 
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Segue, em anexo, a informação completa relativa aos vários campos de demonstração 
instalados pelas EDAs da província de Malange, desde a campanha agrícola 2008/2009 
até à campanha agrícola 2010/11 (período de implementação do PAPDAR no terreno). 
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Anexo 

Assistência técnica – Campos de demonstração instalados 

 

Quadro 1 - Campos de demonstração instalados na campanha agrícola 2008/09 

EDA Aldeias (nº) Campos instalados 
(nº) 

Parcelinhas 
instaladas 

(nº)1 

Camponeses presentes 
(nº) 

Homens Mulheres 
Caculama 7 12 12 17 30 

Cacuso 14 15 10 44 74 
Cahombo 2 0 12 34 58 

Cota 5 1 7 45 69 
Kambundi-
Katembo 7 3 6 66 108 

Kalandula 14 11 13 15 26 
Kangandala 13 26 9 27 50 

Kiwaba N’Zoge 2 0 12 50 94 
Kunda-Dia Baze 6 3 6 12 17 

Lombe 13 16 4 52 85 
Luquembo 0 0 0 0 0 
Malange 8 5 4 44 74 
Marimba 6 6 24 145 119 
Massango 0 0 0 0 0 

Quela 10 13 5 30 65 
Quirima 0 0 0 0 0 

Total 107 111 124 581 869 
Fonte: Relatório de campanha agrícola 2008/09 (IDA Malange) 

 

 

  
                                                 
1 As “parcelinhas” são campos de demonstração de dimensões muito reduzidas.   
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Quadro 2 - Campos de demonstração instalados na campanha agrícola 2009/10 

EDA Aldeias 
(nº) 

Campos 
instalados 

(nº) 

Camponeses presentes 
(nº) 

Homens Mulheres 
Caculama 5 12 117 168 

Cacuso 7 15 87 114 
Cahombo 4 6 63 96 

Cota 4 10 56 104 
Kambundi-
Katembo 3 8 45 69 

Kalandula 12 18 246 450 
Kangandala 5 10 56 75 

Kiwaba N’Zoge 3 8 42 63 
Kunda-Dia Baze 4 9 61 88 

Lombe 6 11 80 91 
Luquembo 3 6 44 62 
Malange 9 14 89 140 
Marimba 3 8 35 54 
Massango 3 6 43 58 

Quela 4 10 51 72 
Quirima 3 6 44 72 

Total 78 157 1159 1776 
Fonte: Relatório de campanha agrícola 2009/10 (IDA Malange) 
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Quadro 3 - Campos de demonstração instalados na campanha agrícola 2010/11 

EDA Aldeias 
(nº) 

Campos 
instalados (nº) 

Nº de campos 
instalados/cultura 

Camponeses presentes (nº) 

Homens Mulheres 

Caculama 8 16 

Milho - 3 

153 190 
Feijão - 5 

Ginguba - 2 
Mandioca - 6 

Cacuso 6 12 

Milho - 2 

95 126 
Feijão - 4 

Ginguba - 1 
Mandioca - 5 

Cahombo 4 8 

Milho - 1 

71 105 
Feijão - 2 

Ginguba - 1 
Mandioca - 4 

Cota 5 10 

Milho - 1 

86 117 
Feijão - 2 

Ginguba - 1 
Mandioca - 6 

Kambundi-
Katembo 3 6 

Milho - 1 

68 93 
Feijão - 2 

Ginguba - 0 
Mandioca - 3 

Kalandula 7 14 

Milho - 2 

217 302 
Feijão - 3 

Ginguba - 3 
Mandioca - 6 

Kangandala 5 10 

Milho - 1 

67 82 
Feijão - 3 

Ginguba - 1 
Mandioca - 5 

Kiwaba 
N’Zoge 3 6 

Milho - 1 

38 55 
Feijão - 1 

Ginguba - 1 
Mandioca - 3 

Kunda-Dia 
Baze 4 8 

Milho - 1 

66 83 
Feijão - 2 

Ginguba - 1 
Mandioca - 4 
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Quadro 3 - Campos de demonstração instalados na campanha agrícola 2010/11 (cont.) 

EDA Aldeias 
(nº) 

Campos 
instalados 

(nº) 

Nº de campos 
instalados/cultura 

Camponeses presentes (nº) 

Homens Mulheres 

Lombe 4 8 

Milho - 1 

73 230 
Feijão - 2 

Ginguba - 1 
Mandioca - 4 

Luquembo 3 6 

Milho - 1 

38 86 
Feijão - 2 

Ginguba - 0 
Mandioca - 3 

Malange 7 14 

Milho - 2 

96 57 
Feijão - 4 

Ginguba - 2 
Mandioca - 6 

Marimba 2 5 

Milho - 0 

38 135 
Feijão - 1 

Ginguba - 1 
Mandioca - 3 

Massango 4 8 

Milho - 0 

52 45 
Feijão - 1 

Ginguba - 4 
Mandioca - 3 

Quela 5 10 

Milho - 2 

63 78 
Feijão - 2 

Ginguba - 1 
Mandioca - 5 

Quirima 3 6 

Milho - 0 

52 75 
Feijão - 2 

Ginguba - 0 
Mandioca - 4 

Total 28 147 

Milho - 19 

1273 1859 
Feijão - 38 

Ginguba - 20 
Mandioca - 70 

Fonte: Relatório de campanha agrícola 2010/11 (IDA Malange) 

 

 


