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O que é Acesso Comunitário?

● O Acesso Comunitário permite que as 
comunidades rurais tenham acesso aos serviços e 
oportunidades económicas
● O Acesso Comunitário integra tanto serviços de 
infraestruturas como transportes para permitir que a 
população chegue aos locais
●O Acesso Comunitário centra-se no andar e IMTs, 
bem como nos veículos automóveis





Constrangimentos no 
Providenciamento de Acesso Rural 

Fiável

● Falta de política centrada no acesso rural
● Fundos Inadequados – ou fraca justificação económica
● Capacidade de gestão inadequada dos orgãos 

responsáveis pelas estradas
● Insuficiência de técnicos experientes
● Insuficiência de materiais de construção de estradas 

tradicionais  
● Desenho de padrões que restringem o uso de soluções 

apropriadas a baixo custo



Constrangimentos no 
Providenciamento de Acesso Rural 

Fiável

● Fraca capacidade de contratação local
● Interferência política no processo de priorização
● Falta de incentivos para que os operadores dos 

transportes inovem
● Rotas para andar e IMT's chave não merecem a 

devida atenção



Orientações para Mudança

● Descentralização de responsabilidades para o 
acesso rural para os níveis mais baixos do governo 
local

● Aplicar uma abordagem de melhoramento nas 
estradas de tráfego reduzido

● Novos métodos para estabilizar materias naturais 
não padronizados

● Abordagens intensivas de trabalho para criar 
emprego.

● Constrangimentos em abraçar estas novas 
orientações



Gundo Lashu



O que é o AFCAP?

● O AFCAP é um programa de cinco anos financiado 
(principalmente) pelo Governo do Reino Unido, com um 
orçamento de15 milhões de dólares

● A implementação do AFCAP iniciou em Junho de 2008
● O AFCAP está a empreender pesquisa, disseminação de 

conhecimento e treinamento para promover e facilitar a 
prestação de acesso seguro e sustentável para as 
comunidades rurais em África

● O AFCAP procura promover soluções eficazes na 
prática.



Organização da Gestão do AFCAP

● Grupo de Gestão Central da Crown Agents
● Director do Programa
● Director Técnico
● Apoio do escritório da CA.

● A CA actua como agente de procurement e cliente para 
provedores de serviços

● Inicialmente a trabalhar em Moçambique, Malawi, Gana, 
Quénia, Etiópia, África do Sul. 

● Irá trabalhar com organizações regionais tais como 
ASANRA.

● Irá trabalhar em parceiria com programas existentes para 
adicionar valor



Teste de 4 vias do AFCAP para 
selecção de projecto

O projecto possui 
uma propriedade 

local forte?

O projecto inclui 
principalmente 

pesquisa, 
disseminação de 
conhecimento ou 

treinamento?

O projecto irá
contribuir para as 
melhorias sust-
entáveis para o 
transporte rural?

O projecto irá
contribuir para 
uma capacitação 
nacional ou 
regional?



•Vietnam
•Cambodia
•Lao
•(Sri Lanka)

SEACAP



Realizações do SEACAP
● Integração em programas nacionais
● Sensibilização elevada de possibilidades 
baseadas nos recursos locais

● Exposição de certas pretenções e práticas 
inapropriadas e demonstração de 
alternativas viaveis

● Informação cada vez mais disponível
● Maior procura de apoio do SEACAP.
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