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Luanda - Uma mesa redonda sobre os "Modelos de desenvolvimento da mulher rural" 

vai acontecer a 25 de Julho, na comuna da Funda, município de Cacuaco, sob a égide 

do Ministério da Família e Promoção da Mulher, no âmbito do Programa de 

Auscultação à Mulher Rural. 

De acordo com um documento do Minfamu 

a que Angop teve acesso hoje, quinta-feira, 

o evento visa discutir com diversos 

especialistas os modelos de 

desenvolvimento da mulher rural, com vista 

a enriquecer os resultados da auscultação. 

O mesmo tem como objectivos gerais 

promover uma ampla reflexão entre os 

especialistas, instituições e público 

interessado sobre a actual situação e 

principais preocupações no contexto rural 

angolano e analisar os modelos realistas para 

o desenvolvimento rural. 

Por outro lado, consta dos objectivos 

específicos, contribuir para a procura de 

soluções inovadoras e sustentáveis para os 

problemas identificados, envolver os vários 

actores, sobretudo as instituições 

académicas, parceiros sociais da sociedade 

civil, no conhecimento da realidade do meio 

rural e recolher subsídios que permitam a 

actualização e elaboração do programa de 

desenvolvimento da mulher rural. 

O encontro versar-se-á em dois painéis, 

respectivamente, de carácter económico e de 

natureza social e cultural, no quais estarão 

em debates " A estruturação económica das 

mulheres e comunidades rurais e Impacto do 

micro crédito no apoio ao 

empreendedorismo e associativismo/ 

cooperativismo como modelo de economia 

solidária". 

Do temário do evento constam ainda os 

assuntos "Organização social das famílias e 

comunidades rurais, Desenvolvimento na 

perspectiva de género, valores culturais, 

Municipalização dos serviços de saúde, 

Alfabetização obrigatoriedade da educação 

primária, Programa “Água para Todos” e 

Habitação e requalificação ou modelo de 

aldeias rurais com base na especificidade 

cultural de cada região". 

Participarão da mesa redonda representações 

de instituições do governo, instituições 

públicas e privadas, universidades públicas e 

privadas, institutos politécnicos, instituições 

de investigação, organizações da sociedade 

civil, igrejas e associações de mulheres 

rurais. 

 


