
O protagonista do desenvolvimento é a 
comunidade, por isso é importante 
dar-lhe voz. 

Desenvolvimento
Comunitário
PROMOÇÃO DE UM DESENVOLVIMENTO A PARTIR DOS 
RECURSOS ENDÓGENOS DE CADA COMUNIDADE 

DESENVOLVIMENTO
COMUNITÁRIO É 

PROJECTO
EMANGULUKO
PROMOÇÃO DA RESILIÊNCIA 
NAS COMUNIDADES
AFECTADAS PELA SECA NA 
PROVÍNCIA DA HUÍLA
Pretende reforçar a capacitação 
e fortalecimento da resiliência 
das comunidades de 
Caluquembe e Caconda.

A promoção do desenvolvimento é 
multidimensional, permitindo que 
todas as dimensões se articulem e 
que nenhuma destrua as outras.

Cultural 
Valores e referências da cultura. 
Importante aprender com as comunidades.

Política
Direitos das pessoas, de ter voz, de participar na 
vida em sociedade. Cidadania.

Valores
Solidariedade, justiça e equidade, transparência e 
honestidade, democracia.

Económica
Geração de satisfação de necessidades

Social 
Igualdades de oportunidades, de género. 

Ambiental
Todos os elementos do planeta fazem parte da vida.

1. 
Processo de mudança 

2. 
Centrado numa comunidade 
de pequena dimensão 
Desenvolvimento de proximidade 
(“olhos nos olhos”).

3. 
Para ajudar a dar resposta às 
necessidades fundamentais 
da comunidade 
Necessidades materiais ou imateriais 
(educação, cultura, participação). 

5.
Promovendo a participação da 
comunidade através das suas 
vontades, força, voz e poder.

6. 
Com o apoio de recursos 
exógenos
Nenhuma comunidade é auto-suficiente. 
Precisa de recursos técnicos, 
financiamentos, equipamentos, 
informações e conhecimentos. 

4. 
A partir dos recursos da 
comunidade 
Todas as comunidades têm sementes, 
recursos, conhecimentos.



INFORMAÇÃO RECOLHIDA NO ÂMBITO DA FORMAÇÃO SOBRE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO REALIZADA PARA 
TÉCNICOS DA REDRAS. MAIS INFORMAÇÃO EM  https://www.fecongd.org/project/emanguluko/

PRINCIPAIS
CONCLUSÕES
O actor principal é a comunidade. Os apoios e os técnicos ajudam a  
fertilizar os recursos locais, não os devem substituir. Cada 
comunidade é diferente, cada tempo histórico é diferente, o que 
exige uma grande capacidade de criatividade, inovação e adaptação 
permanente. 

7.
A partir de uma visão 
integrada dos processos
Não há desenvolvimento só na 
educação ou na agricultura, por isso o 
desenvolvimento comunitário implica 
ligar, de forma progressiva, as várias 
áreas. 

8.
Implica que haja um trabalho 
em parceria e cooperação 
entre várias instituições e 
serviços

10. 
E segundo uma grande 
Diversidade de ritmos, lógicas, 
processos e resultados, em função das 
características e especificidades de 
cada comunidade informações e 
conhecimentos. 

9.
Com impacto progressivo em 
toda a comunidade e 
promovendo o envolvimento de todos.

“
Não há duas comunidades iguais, nem soluções de pronto-a-vestir que assentem em todas as 
comunidades. O desenvolvimento comunitário é como o trabalho de costureiro que ajusta o 
tecido a cada cliente e vai corrigindo até ficar à medida”
Prof. Roque Amaro, formador


