
	

 
	

	

O projecto APROSOC  
 
• O projecto APROSOC – Apoio à Protecção 
Social em Angola, fortalece as intervenções 
de acção social para apoiar as pessoas em 
situação de maior vulnerabilidade social em 
Angola, como, entre outros, os idosos, pes-
soas com deficiência, mulheres e crianças. 
 
• É um projecto que pretende apoiar o 
MASFAMU a melhorar os programas, as po-
líticas e as capacidades e competências téc-
nicas no sector da Protecção Social, de 
forma a que o Governo de Angola possa 
cada vez mais dar uma  resposta eficaz às 
necessidades das pessoas mais vulneráveis 
do país. 
 
• O projecto, iniciado em 2014 em seis muni-
cípios do Uíge, Moxico e Bié, tem duas com-
ponentes, uma que se centra na capacitação 
e no fortalecimento institucional do Ministério 
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da Acção Social, Família e Promoção da Mu-
lher (MASFAMU), implementada pela Louis 
Berger; e a segunda, implementada pelo 
UNICEF, que procura fortalecer a concep-
ção e implementação dos programas do 
MASFAMU, bem como apoiar o Ministério 
na definição de novos programas e estraté-
gias para alcançar as pessoas em situação 
de vulnerabilidade social em Angola. 
 
• O APROSOC é um projecto financiado pela 
União Europeia, no valor de 32 milhões de 
euros.  
 
 
A Municipalização da Acção Social  
 
• A Municipalização da Acção Social (MAS) 
é um novo modelo de intervenção descen-
tralizado da Política de Protecção Social que 
conta com o apoio do projecto APROSOC 
(Apoio à Protecção Social). 
 
• A MAS prevê a melhoria da Protecção So-
cial de base ao nível municipal e comunal, 
assegurando que os seus serviços são geri-
dos cada vez mais a esses níveis adminis-
trativos, o que inclui a identificação, pelos 
próprios municípios, das vulnerabilidades 
das suas populações e a consequente for-
mação de respostas locais a essas necessi-
dades. 
 
• O novo modelo está a ser testado na pri-
meira fase, e principalmente com apoio da 
União Europeia e do UNICEF, em seis mu-
nicípios das províncias do Uíge, Moxico e 
Bié, e depois será levado à escala nacional 
já com financiamento do Estado Angolano, 
através do Programa Integrado do Desen-
volvimento Local e Combate à Pobreza. 
 
• A MAS pretende sistematizar a identifica-
ção das populações mais vulneráveis e es-
truturar a ajuda dada às mesmas pelo Es-
tado, tal como o acompanhamento de pes-
soas individuais na resolução dos seus pro-
blemas e, através do reencaminhamento, 

assegurar o seu acesso aos diferentes 
serviços sociais locais. 
 

 
Municípios APROSOC: Uíge Sede, 
Damba, Lucusse, Camanongue, Chinguar e 
Catabola. 
 
• A MAS é um modelo que contempla o re-
forço do quadro de trabalhadores da Acção 
Social ao nível da comuna e do município 
através de uma restruturação das suas fun-
ções, formações específicas sobre como en-
volver as comunidades e prestar atendi-
mento às pessoas vulneráveis, e facilitar o 
reencaminhamento dos mesmos para servi-
ços locais, como os de saúde, educação, re-
gisto, justiça, entre outros. 
 
• O ponto de entrada para a acção social ao 
nível da comuna é o Centro da Acção Social 
Integrada (CASI), onde se regista e faz o 
acompanhamento dos casos que envolvem 
população vulnerável, facilitando o acesso a 
serviços básicos públicos e a projectos e 
programas de ajuda social. 
 



	

• A mesma estrutura será utilizada para criar 
um ponto único de acesso a programas e 
projectos sociais do Estado. Através do Sis-
tema de Informação e gestão da Acção So-
cial, espera-se que sejam recolhidos e pro-
duzidos dados que permitirão ao Governo 
fazer melhorarias contínuas no funciona-
mento da Acção Social local e nacional, alo-
cando os recursos limitados para onde po-
dem ter mais eficácia e impacto. 
 
• A MAS também prevê uma reestruturação 
na forma em que a Administração Municipal 
coordena a sua intervenção com os actores 
não estatais locais, como as igrejas, associ-
ações, organizações comunitárias de base, 
conselhos de auscultação e organizações 
não-governamentais, facilitando o trabalho 
dos mesmos em função das necessidades 
do município e procurando formas de fazer 
parcerias com os mesmos, incluindo a pos-
sibilidade de permitir o seu financiamento. 
 
O Centro de Acção Social Integrada 
 
• O Centro de Acção Social Integrada (CASI) 
é uma infraestrutura da direcção municipal 
da Acção Social, Família e Promoção da Mu-
lher, ao qual estão vinculados técnicos mu-
nicipais e activistas sociais, e que têm como 
função principal a identificação das vulnera-
bilidades comuns e individuais no município, 
identificando as pessoas que necessitam de 
uma determinada ajuda e alertando autori-
dades competentes. O CASI existe tanto ao 
nível municipal, onde coordena directamente 
com a direcção, como ao nível submunicipal 
(comuna ou regedoria ou bairro) onde coor-
dena com a administração local e as autori-
dades tradicionais. 
 
• A Municipalização da Acção Social é mate-
rializada através de um conjunto integrado 
de políticas e programas sociais concebidos 
para garantir maior segurança de renda e 
acesso universal a serviços sociais e às con-
dições mínimas de dignidade, e tem como 

principal ponto de contacto com a população 
o Centro de Acção Social Integrada. 
 

 
 
Os serviços CASI  
 
• Os Activistas Sociais e a comunidade, atra-
vés dos seus lideres, identificam e encami-
nham para o CASI os casos de pessoas em 
situação de vulnerabilidade. 
 
• No caso de existir alguma urgência de 
atendimento, os Activistas coordenam com 
as autoridades tradicionais e religiosas, 
tanto como outros lideres da comunidade, 
para assegurar uma resposta imediata da 
comunidade frente à situação de vulnerabili-
dade encontrada. 
 
• Nos CASI comunais, os Activistas registam 
e fazem o acompanhamento dos casos. Su-
gerem projectos e programas de ajuda social 
e apoiam a aceder aos serviços sociais bá-
sicos já disponibilizados pelo Estado. 
 
 

 
 
 
• O Activistas mobiliza a comunidade para 
acções e projectos ad hoc ao nível local; 
 



	

• Promove o desenvolvimento de toda a co-
munidade através de palestras e outras ac-
ções para a educação nacional; 
 
•  E encaminha os casos para o município 
quando a comuna não dispõe de técnicos 
especializados ou de meios adequados. 
 
 
O conceito de vulnerabilidade social  
 
Encontram-se em situação de vulnerabili-
dade social todas aquelas pessoas ou famí-
lias com baixa capacidade material, simbó-
lica e comportamental para enfrentar e supe-
rar os desafios com quais se defrontam, o 
que dificulta o acesso à estrutura de oportu-
nidades sociais, económicas e culturais que 
provêm do Estado, do mercado de trabalho  
e da sociedade.  
 
 
Como o CASI articula com os serviços 
sociais já disponibilizados pelo Es-
tado 
 
• Através do CASI, é possível identificar pes-
soas, já na sua comunidade ou habitação, 
que tenham necessidades de uma ou outra 
intervenção dos demais serviços sociais do 
Estado ou da sociedade 
civil. 
 
• O Activista, conforme a necessidade do 
caso especifico, faz referenciamento a uma 
ou outra área, como a Saúde, Educação, o 
Registo Civil ou os Serviços Policiais. No 
caso de haver um projecto não estatal rele-
vante na localidade (por exemplo, com uma 
ONG) ele tenta reencaminhar o caso para 
esse projecto. 
 
• O Activista segue o caso nas semanas se-
guintes, para assegurar que o caso está a 
receber o devido  tratamento. Caso o segui-
mento junto aos outros serviços não funci-
one, o Activista alerta os seus  superiores na 
administração comunal e municipal. 

• Outros serviços sociais também podem re-
encaminhar casos de vulnerabilidade para o 
CASI, por exemplo, alguém que foi vitima de 
violência doméstica, depois de passar no 
posto de saúde ou na esquadra da policia, 
poderá ser reencaminhada ao CASI para 
apoio individual. 
 
 

 
 
 
Os Activistas Sociais e os técnicos 
municipais  
 
• Os principais agentes da MAS são os Acti-
vistas Sociais e os técnicos municipais da 
Acção Social, que trabalham ao nível muni-
cipal e comunal. A nível da Comuna, o tra-
balho nos CASI é gerido pelos Activistas So-
ciais comunais que estão constantemente 
em contacto com as comunidades e as auto-
ridades locais. Nos CASI municipais, os téc-
nicos da administração municipal fazem o 
seguimento geral dos CASI comunais e dão 
apoio técnico e especializado aos casos 



	

identificados pelos Activistas, tanto como in-
formar a direcção municipal da Acção Social 
sobre o trabalho corrente. 
 
• Os Activistas Sociais são funcionários do 
Centro de Acção Social Integrada. São os 
principais agentes da Municipalização da 
Acção Social. A sua categoria profissional in-
sere-se nos quadros da Acção Social, sendo 
procedida pela dos Educadores Sociais e 
Assistentes Sociais. 
 
• Os Activistas Sociais são profissionais da 
Acção Social do Estado que trabalham ao ní-
vel das comunas e respectivas aldeias/bair-
ros no referenciamento e reencaminha-
mento de pessoas em situação de vulnera-
bilidade social 
INFORME 
 
O trabalho dos Activistas Sociais 
 
• Os Activistas Socais têm como principais 
funções a de referenciar junto às comunida-
des casos de pessoas em vulnerabilidade 
social, e a de reencaminhá-las depois para 
os serviço sociais já disponibilizados pelo 
Estado, seja de Justiça, Saúde, Educação, 
etc. 
 
• Os Activistas utilizam diariamente fichas de 
registro de casos individuais, onde constam 
os dados da pessoa vulnerável e as medidas 
tomadas para encontrar solução para o 
caso. A mesma ficha permite o registro de 
várias visitas de acompanhamento até o 
caso ser resolvido e consequentemente en-
cerrado. 
 
• As fichas de registro, acompanhamento e 
outras ferramentas de monitoria, são manti-
das em confidencialidade e apenas geri-
das pelo Activista e o seu supervisor mu-
nicipal da área social 
 
 
O Sistema de informação e Gestão da 
Acção Social (SIGAS 

• O “Sistema de Informação e Gestão da Ac-
ção Social” (SIGAS) é um instrumento de 
identificação e caracterização  socioeconó-
mica das famílias angolanas mais vulnerá-
veis, que pode ser utilizado para diversas po-
líticas e programas a si voltados. Por meio 
da sua base de dados, é possível conhecer 
quem são, onde estão e quais são as princi-
pais características, necessidades e poten-
cialidades da parcela mais pobre e vulnerá-
vel da população. É uma ferramenta estraté-
gica para a articulação da rede de promoção 
e protecção social e também um mecanismo 
fundamental para a integração das iniciati-
vas de diversas áreas. 
 
• O sistema é constituído pelos módulos: (i) 
administração, (ii) cadastro social único, (iii) 
gestão de programas, projectos e benefí-
cios, (iv) monitoria e avaliação e (v) relató-
rios.  
 
• No âmbito do desenvolvimento do SIGAS 
e por forma a se efectuar uma avaliação da 
situação dos agregados familiares e seus 
membros, foi criado um indicador que identi-
fica o “grau de risco de vulnerabilidade” dos 
agregados familiares.  
 
• A introdução do “Sistema de Informação e 
Gestão da Acção Social” (SIGAS) possibili-
tará a harmonização da recolha, processa-
mento e análise de dados sobre os grupos 
vulneráveis e beneficiários dos programas 
de acção social, tornando-se a sua introdu-
ção e utilização o instrumento basilar para a 
análise e monitoria de todos os programas e 
projectos, implementados ou a implementar 
pelo Governo. 
 
 
 
 



	

 
 
 
 
Cadastro Social Único (CSU) 
 
• A introdução do CSU dos agregados fami-
liares permitirá conhecer a realidade socioe-
conómica das famílias, informando sobre 
todo o núcleo familiar e a sua realidade so-
cial. 
 
• A exigência de cadastrar beneficiários para 
programas e a procura pelos Centros de Ac-
ção Social Integrada, (CASI) no âmbito da 
política de Municipalização da Acção Social, 
pelas famílias com perfil para programas 
oferecidos, fortalecerão o CSU se este se 
considerar como o instrumento de identifica-
ção e sinalização de agregados familiares e 
pessoas em risco de vulnerabilidade ou 
mesmo por si já vulneráveis. 
 
• A escolha do CSU como fonte de dados 
para a criação de indicadores de diagnóstico 
ou selecção do público para programas so-
ciais irá também permitir a unicidade de um 
cadastro que permitirá a integração das in-
tervenções. 
 
 
Os Activistas Socias como agentes de 
proximidade 
 
 
• O lema do projecto, Serviços Sociais 
mais perto dos cidadão, pretende passar a 
mensagem da descentralização dos servi-
ços mas também da proximidade e humani-
zação na gestão de casos de pessoas em 

vulnerabilidade social. Sobretudo das cri-
anças, um dos principais grupos em vul-
nerabilidade social. 
 
• Os Activistas Sociais são agentes de 
campo e trabalham nas comunidades e com 
elas. Na sua maioria, pertencem à comuna 
onde desenvolvem o seu trabalho. 
 
• O MASFAMU contou com o apoio do UNI-
CEF na formação dos Activistas Sociais na 
capacitação para a transmissão de técnicas 
de intervenção comunitária, promoção de di-
álogo comunitário e competências familia-
res, entre outras. 
 
 
O género, a idade e uma relação hu-
manizada como factores de confiança 
na gestão de casos 
 
 
• Tendo em conta as particularidades de de-
terminados casos de vulnerabilidade social, 
como a violência doméstica ou sexual, ou o 
abandono de idosos e de crianças, deu-se 
especial atenção à equidade de Género (um 
terço dos activistas são mulheres) e à diver-
sidade de Idade dos seleccionados. 
 
• Uma das principais conquistas do Activista 
Social junto à comunidade é adquirir a sua 
confiança, a diversidade de actores promove 
uma maior probabilidade de graus de confi-
ança e proximidade com as populações. 
 
• As equipas dos Activistas podem e devem 
ajudar-se entre si na gestão do seu trabalho. 
Este trabalho em equipa é muito importante 
para o factor proximidade, nomeadamente 
no que diz respeito à gestão de casos. Por 
exemplo, se existir uma maior empatia entre 
uma Activista mulher e uma mulher vítima de 
violência doméstica, apesar do Activista de 
referência da área ser um homem, a colega 
do sexo feminino poderá assumir o acompa-
nhamento até à resolução do caso. 
 



	

• Os Activistas contam também com o apoio 
extra de técnicos especializados no caso de 
situações específicas e/ou grau de comple-
xidade. 
 
INFORME 
 
As forças vivas da comunidade como 
integrantes da Municipalização 
 

 
 
 
• No seu trabalho, os Activistas Socias terão 
como seus aliados as forças vivas da comu-
nidade, como as autoridades tradicionais 
(sobas), líderes religiosos, catequistas, os 
funcionários dos Serviços de Saúde, os pro-
fessores, parteiras, etc., que podem, através 
dos seus fluxos de comunicação e influên-
cia, ajudar os Activistas no referenciamento 
e gestão de casos; as forças vivas da comu-
nidade podem também contribuir para o grau 

de confiança da população nos Activistas 
Sociais e para a divulgação do seu trabalho. 
 
• O MASFAMU, com o apoio do UNICEF, 
promove encontros (ondjangos) com as for-
ças vivas da comunidade para a divulgação 
e disseminação das mensagens sobre a 
MAS e o trabalho dos Activistas num con-
texto de proximidade, com o objectivo de le-
var a informação ao maior número de pes-
soas ao nível local e criar sinergias entre as 
forças vivas e os Activistas. 
 
• Ainda com o objectivo da divulgação e dis-
siminação do funcionamento do projecto e 
das suas principais mensagens num con-
texto de proximidade, o MASFAMU, com o 
apoio do UNICEF, vai promover nas comu-
nidades onde decorrerá o projecto-piloto te-
atros participativos, estruturados e apresen-
tados por grupos locais. 
 
 
A Sociedade Civil, uma força APRO-
SOC 
 
• Uma componente importante da operacio-
nalização da Municipalização da Acção So-
cial (MAS) é o trabalho com a Sociedade Ci-
vil para a prestação de assistência social, 
através de projectos comunitários e outras 
acções a nível local e nacional, nomeada-
mente na área do registo de nascimento, 
promoção de diálogo comunitário, clubes de 
jovens, saneamento total liderado pela co-
munidade ou promoção 
da educação pré-escolar através de metodo-
logias comunitárias de baixo custo e alto en-
volvimento de actores da comunidade. 
 
• O projecto desenvolveu uma Estratégia de 
Engajamento de Organizações da Socie-
dade Civil (OSC), ONGs,  organizações co-
munitárias, universidades e igrejas - em Pro-
gramas de Assistência Social que identifi-
cam um conjunto de acções e parcerias que 
vão testar várias modalidades de trabalho 



	

entre o Estado e a sociedade civil nas pro-
víncias do projecto-piloto. O objectivo é que 
no fim do projecto seja estabelecido um mo-
delo de trabalho, com base em evidências, 
que sistematize a participação das OSC na 
prestação da assistência social do Estado, 
de forma sustentável, e que possa ser pos-
teriormente alargado a outras partes do país. 
 
 
A MAS para as Crianças 
 
• A proximidade dos serviços e os projectos 
comunitários inseridos dentro do modelo da 
Municipalização da Acção Social estão pen-
sados segundo uma óptica de ciclo de vida, 
o que implica acções específicas planeadas 
para as diversas faixas etárias, com particu-
lar foco nas crianças. 
 
 
 


