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1. Nota Introdutória 

O presente documento visa relatar a experiência em torno da implantação da cooperativa 
de Marimba no panorama agrícola e rural da comuna de Caxinga, município de Caculama. 

Para a sua elaboração foram essenciais os contactos desenvolvidos com os vários 
stakeholders, directa ou indirectamente, envolvidos no projecto:  

i. Director da EDA de Caculama, Sr. Dias Domingos Zua 
ii. Extensionista da EDA local na comuna de Caxinga, Sr. Francisco Moura 
iii. Director Provincial da UNACA, Sr. António Inácio 
iv. Regedor Marimba e população da aldeia de Marimba 
v. Soba Kihinga e população da aldeia de Kihinga 

Neste contexto, foi feito um contacto informal com o funcionário da ONG “Velha Guarda 
de Malange”, responsável pela mecanização das actividades da cooperativa. 

Entendeu-se, para uma mais fácil compreensão do projecto, trabalhar a informação 
recolhida em 4 pontos. Neste sentido, o primeiro ponto faz alusão aos objectivos que 
determinaram o nascimento da cooperativa. Num segundo ponto faz-se a descrição do 
seu sistema organizativo. O terceiro ponto resume a actividade já elaborada pela 
cooperativa nos seus dois anos de funcionamento. Por último, no quarto ponto, 
analisam-se, o mais detalhadamente possível, os factores que podem determinar o 
sucesso ou o fracasso deste empreendimento. 

 

2. Génese da Cooperativa 

Na campanha agrícola 2005/2006, por acção dos técnicos da EDA de Caculama, as aldeias 
que hoje compõem a Cooperativa de Marimba tiveram as lavras das respectivas 
associações trabalhadas pelas máquinas da Mecanagro-EP. Este processo foi 
integralmente financiado pelo IDA Nacional. 

Contudo, ao contrário do que sucedera na campanha agrícola 2005/2006, na campanha 
agrícola seguinte as máquinas da Mecanagro não voltaram a operar naquela área. Não 
obstante, a associação de camponeses de Marimba, por oposição às populações vizinhas, 
impulsionada pela prática de uma agricultura mecanizada orientada para o mercado, 
contactou o operador privado Ferreira para trabalhar as terras da sua lavra colectiva. A 
grande maioria da população da aldeia aderiu a esta iniciativa. Nesta área foram 
cultivados, em regime de consociação, as culturas da mandioca, da batata-doce e do 
feijão-ervilha. Cada associado trabalhou a sua parcela. A dimensão das parcelas foi 
variável de associado para associado e baseou-se no poder financeiro de cada um. 
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Pela prestação deste serviço, cada família camponesa pagou a sua parcela à razão de 12 
mil kwanzas por hectare, o que acabou por se traduzir num custo demasiado elevado 
para a sua capacidade financeira, já que o investimento resultou do autofinanciamento, 
alicerçado nas poupanças obtidas com os excedentes da campanha agrícola anterior.  

Este facto não foi suficiente para refrear a intenção da população da aldeia de Marimba 
de desenvolver uma agricultura mecanizada, em substituição das práticas agrícolas de 
subsistência. 

Agradados com esta demonstração de empreendedorismo, e inserida numa campanha 
de apadrinhamento que a ONG “Velha Guarda de Malange” vinha a desenvolver na 
comuna de Caxinga – campanha que para além da agricultura incluiu outros sectores do 
desenvolvimento local como a educação (construção de escolas) -, os responsáveis da 
referida ONG decidiram desenvolver e apoiar um projecto de mecanização na comuna.  

O anseio pelo recurso à tracção mecânica da população da aldeia de Marimba, 
principalmente pela acção do seu dinamizador principal, o Regedor Marimba, motivou as 
aldeias vizinhas que, imediatamente, quiseram tornar-se parte do projecto e decidiram 
envidar esforços no sentido de formarem uma cooperativa agrícola pela união das suas 
4 associações de camponeses, beneficiando do apoio técnico e financeiro da “Velha 
Guarda”. 

Foi a 17 de Setembro de 2007 que a cooperativa de Marimba entrou em funcionamento. 

3. Composição e Organização 

A cooperativa de Marimba é composta pelas associações de camponeses das aldeias de 
Marimba, Kihinga, Mutu-Angola e Bumba-Tumba, pertencentes à comuna de Caxinga, 
município de Caculama. Segundo o levantamento das famílias, efectuado antes da 
realização dos inquéritos sobre tracção pelo extensionista de Caxinga, residem nas 
aldeias supracitadas 56, 53, 17 e 15 famílias rurais, respectivamente. 

De acordo com o Director da EDA de Caculama, todas as famílias residentes nas 4 aldeias 
são membros da cooperativa de Marimba, totalizando 141 cooperantes.  

A nível organizacional, a cooperativa é gerida por um Conselho Directivo de 6 pessoas 
que respeita a seguinte estrutura: 

i. Coordenador 
ii. Secretário 
iii. Chefe de Produção 
iv. Tesoureiro 
v. Conselheiro Máximo (Regedor Marimba) 

vi. Conselheiro Adjunto. 
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4. Funcionamento e Actuação 

Nos seus princípios de acção, a cooperativa de Marimba visa apoiar os seus associados 
nas vertentes técnica, socioeconómica e financeira. 

Desde logo, uma das obrigações dos associados para com a cooperativa é a liquidação de 
uma quota mensal. Os membros da direcção da cooperativa instituíram um sistema de 
receitas próprias baseado na quotização. Cada cooperante paga, mensalmente, 50 
kwanzas.  

Contudo, esta quotização não foi suficiente para o lançamento do empreendimento de 
mecanização vigente na génese da cooperativa. Com efeito, a cooperativa, logo na 
campanha agrícola 2007/2008, beneficiou da cedência de 2 tractores pela ONG. 

Para além da “Velha Guarda de Malange”, o Instituto de Desenvolvimento Agrário, 
através da EDA de Caculama, começou a apoiar este projecto, garantindo-lhe apoio 
institucional e maior acesso a inputs, nomeadamente sementes, fertilizantes e 
instrumentos de trabalho. 

Garantidas estas fontes de apoio, as 141 famílias associadas começaram a laborar em 
2007/2008. Segundo os técnicos da EDA de Caculama, as 141 famílias rurais que 
trabalharam em 2007/2008 foram as mesmas que trabalharam em 2008/2009. 

Na campanha 2007/2008 foram semeados 11,84 hectares de terra num bloco contínuo, 
que distava da aldeia de Marimba (sede da cooperativa) cerca de 3 km. Depois de 
trabalhada pela tracção mecânica, cada família chamou a si a responsabilidade pela 
execução das operações culturais a desenvolver, nomeadamente as sementeiras e as 
sachas, ficando a fertilização a cargo do responsável do IDA na comuna. Cada uma das 
141 famílias cooperantes semeou 2 mibangas de 140 metros de milho (variedades ZM 
521 e SAM 3), 2 mibangas de 140 metros de feijão (variedade Ervilha) e 2 mibangas de 
140 metros de ginguba (variedade regional do Lucala). As produções obtidas foram 3 
toneladas de milho, 1,5 toneladas de feijão e 1 tonelada de ginguba. Segundo o Director 
da EDA de Caculama, as produções corresponderam ao inicialmente previsto pelos 
camponeses. Apenas a produção de ginguba acabou por não corresponder às 
expectativas. De acordo com os camponeses, este facto ficou a dever-se à má qualidade 
da semente e à estiagem invulgar (“kiangala”) que se fez sentir em Caxinga naquele ano. 
Uma vez colhidas, as produções foram armazenadas nas infra-estruturas do IDA local, 
dada a inexistência de armazéns na cooperativa. No entanto, muito recentemente, a ONG 
deu mais um impulso à actividade produtiva da cooperativa, instalando uma unidade 
moageira em Marimba. Esta já se encontra a laborar e as 3 toneladas de grão de milho já 
foram transformadas em 2,5 toneladas de fuba. 
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Já em 2008/2009, foram plantados 8,46 hectares. Cada uma das 141 famílias camponesas 
plantou 3 mibangas de 200 metros de mandioca. Neste caso, foram plantadas as 
variedades Chico Diakombé e Kalawenda. Dado que a plantação data de Outubro de 
2008, ainda não foi realizada a colheita, não tendo sido, por isso, possível apurar a 
produção.  

 

5. Potencialidades e Constrangimentos 

Nestes 2 anos de funcionamento, a avaliação que os associados fazem do desempenho 
da cooperativa é amplamente positiva. Mesmo as populações das 3 aldeias vizinhas de 
Marimba, que percorrem grandes distâncias para trabalharem na lavra da cooperativa, 
consideram que os benefícios resultantes desta actividade compensam o tempo que 
despendem no trajecto. 

Com o enorme contributo da “Velha Guarda”, o grande objectivo das populações que 
compõem a cooperativa (mecanização agrícola) foi atingido. 

Contrariamente ao inicialmente desejado, as 2 máquinas que operam nos terrenos da 
cooperativa de Marimba continuam como património da ONG. Durante a preparação das 
terras, a “Velha Guarda” para além de ceder as máquinas cede também os maquinistas, 
seus funcionários permanentes. A organização não governamental encarrega-se ainda do 
pagamento de todas as despesas inerentes ao funcionamento dos tractores, 
nomeadamente a compra de combustível e a compra e a reparação de sobressalentes. A 
cooperativa está, pois, isenta de quaisquer encargos com a mecanização das suas 
actividades. 

É, basicamente, em torno da mecanização que se verifica existir uma grande união das 
pessoas relativamente ao projecto. Para além dos já mencionados apoios ao nível da 
distribuição e da utilização de inputs, do recurso à tracção mecânica e do processamento 
local dos produtos, através da instalação de uma moagem, a cooperativa de Marimba 
assegura, via ONG, a comercialização das suas produções. Com efeito, a instalação de 
unidades de processamento na cooperativa possibilita a transformação prévia dos 
produtos agrícolas, o que contribui para a retenção de valor acrescentado no local. A este 
nível será também importante criar, a jusante, canais de comercialização que permitam 
o escoamento dos produtos processados em Marimba. Segundo o Director da EDA de 
Caculama, neste momento existe um acordo com a representação local da cadeia de 
supermercados “NOSSO SUPER” para que a totalidade da fuba de milho processada na 
cooperativa seja vendida naquele espaço comercial. Os valores monetários envolvidos 
nesta negociação permanecem desconhecidos pelo pessoal da EDA de Caculama. 
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A informação recolhida indica que todo o processo de integração da cooperativa no 
cenário agrícola e rural de Malange tem sido bem gerido e tem possibilitado aos 
camponeses a criação de excedentes, o que a prazo se poderá traduzir na melhoria das 
suas condições de vida. No entanto, a direcção da cooperativa está ciente que o 
paradigma de gestão do projecto tenderá a alterar-se uma vez que o paternalismo da 
“Velha Guarda” não vigorará a médio-longo prazo. 

É neste sentido que a comissão de gestão da ONG está já a projectar o futuro da 
cooperativa, mais concretamente ao nível da mecanização do sector produtivo. No 
município de Caculama, na área da mecanização agrícola, existem 3 operadores privados 
que dividem a sua actuação de acordo com a seguinte repartição geográfica: 

i. Empresa Santos e Dala: comuna de Caxinga 
ii. Empresa Tuca: comuna de Muquixi 
iii. Empresa Kidimacage: comuna sede 

Não obstante a ampla oferta de mercado que a cooperativa tem à sua disposição, de 
futuro, o objectivo da ONG será a cedência das máquinas àquela, a título definitivo. A 
intenção é dotar a cooperativa de património próprio. Prevê-se que a cooperativa possa 
alugar as suas máquinas a terceiros como forma de realizar mais-valias com vista à sua 
rendibilidade empresarial, viabilidade financeira e consequente equilíbrio orçamental. 
Este raciocínio é válido, igualmente, para a unidade moageira. 

Este crescimento produtivo e patrimonial da cooperativa poderá acarretar algumas 
dificuldades que até aqui não se têm notado ou que, pelo menos, têm sido atenuados 
pela acção proteccionista da “Velha Guarda”. A criação de excedentes agrícolas, 
alicerçado na mecanização do trabalho, exigirá, tanto a montante como a jusante, um 
maior esforço dos responsáveis da cooperativa no sentido de não defraudarem os seus 
associados. 

A montante, na vertente técnica, o incremento da produção terá, necessariamente, de 
ser suportado pelo uso mais intensivo de meios de produção, nomeadamente mais 
sementes/estacas e mais fertilizantes. Sobretudo neste último caso, o uso correcto de 
fertilizantes implicará um maior conhecimento na aplicação destes inputs, dado que a 
cooperativa não poderá depender exclusivamente dos trabalhos de extensão do IDA, que 
tem de acorrer, igualmente, a outras áreas e a outras situações. A este propósito, um 
outro problema que se apresentará, na área económica, será o aprovisionamento de 
inputs. A mecanização implicará o trabalho de áreas mais vastas e o recurso a um maior 
consumo de factores de produção. Com efeito, já na presente campanha agrícola existe 
um atraso na entrega de inputs, nomeadamente sementes de culturas anuais. Este 
processo demonstra a extrema dependência das famílias em relação aos canais de 
distribuição do IDA, o que inviabiliza a programação atempada dos trabalhos e se 
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repercute nas colheitas. Neste sentido, para 2009/2010, ainda não existem previsões 
para a dimensão das áreas a cultivar. 

Por outro lado, a jusante, outro aspecto de carácter económico que não deve ser 
desprezado é a comercialização dos produtos obtidos e processados na cooperativa. A 
este nível pode-se dividir a análise de acordo com as culturas produzidas.  

No caso do milho, dada a recente entrada em funcionamento da moagem, a totalidade 
do grão foi processada em fuba e já está negociada a sua venda na cadeia “NOSSO 
SUPER”. Tal ficou a dever-se à capacidade negocial dos elementos da “Velha Guarda”. 
Importa, pois, colocar as seguintes questões:  

i. Na ausência da “Velha Guarda” como intermediário, a cooperativa terá o mesmo 
poder negocial junto das instituições comerciais ou ficará dependente de 
intermediários, sujeitando a venda do seu produto a baixos preços? 

ii. Já que o milho parece ser, neste momento, a grande aposta da cooperativa, terá 
esta cultura condições de ser competitiva em Malange, dada a maior procura de 
bombó? 

iii. Terá a cooperativa condições para competir com empreendimentos apoiados 
pelo Estado angolano, virados para a agricultura empresarial, como é o caso da 
Fazenda Pungo Andongo?  

 Actualmente, a par do milho importado, o mercado mal6angino está a ser confrontado 
com a crescente oferta de milho proveniente da Fazenda Pungo Andongo, que consegue 
comercializar este produto a preços mais competitivos do que os praticados pela 
cooperativa de Marimba. Desta forma, não se deve descartar a hipótese de a cooperativa 
poder vir a enfrentar problemas de estrangulamento ao nível da comercialização. 
Contudo, já que a cooperativa está equipada com a moagem, o processamento do bombó 
em fuba poderá ajudar a tornar o projecto mais ambicioso. Uma análise mais correcta da 
situação económico-produtiva da cooperativa poderá ser feita assim que se comece a 
comercializar a mandioca plantada em 2008/2009, quer seja na forma de bombó, de fuba 
ou de farinha de pau (farinha torrada muito apreciada na região de Caculama).  

Nos casos do feijão e da ginguba, a totalidade das produções ainda se encontram 
armazenadas nas instalações do IDA local. Este facto relança o problema da conservação 
e armazenamento dos produtos, nos casos em que o escoamento se afigure difícil. Neste 
momento, a cooperativa não está dotada de infra-estruturas que possibilitem o 
armazenamento correcto dos seus produtos sem que estes se deteriorem.     

Finalmente, na área do financiamento para futuros investimentos, e findo o paternalismo 
da “Velha Guarda de Malange” que vigora nesta fase embrionária da cooperativa, esta 
poderá contar futuramente com linhas de crédito especiais projectadas pelo Governo no 
apoio ao sector agrícola. Com efeito, o Banco de Desenvolvimento de Angola considera 
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nas suas linhas estratégicas actuais o apoio ao sector primário do País. Baseada neste 
pressuposto, a cooperativa espera poder aceder a linhas de crédito que lhe permitam 
investir nas suas actividades. Segundo o Director da EDA de Caculama, o facto de possuir 
conta aberta numa instituição bancária, a par de ser tida como um bom exemplo de 
gestão, levam a que a Direcção da cooperativa tenha legítimas aspirações ao crescimento 
e fortalecimento da sua actividade produtiva. Contudo, de acordo com o responsável 
máximo da UNACA na província, Sr. António Inácio, esta cooperativa não goza de 
legalidade jurídica que lhe permita aceder a linhas de crédito, por não estar registada 
como associada da confederação. Resta, pois, aferir a capacidade de endividamento da 
cooperativa na ausência de uma entidade fiadora. 

 

 


