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NOTA DE IMPRENSA 
_______________________________________________________________________________ 

 

Associação Social e Desportiva da Comissão do Mercado de Capitais 

lança Campanha de Financiamento Colaborativo (Crowdfunding) 

 

A Associação Social e Desportiva da Comissão do Mercado de Capitais (ASD-CMC) e a Deyamais, 

uma plataforma de crowdfunding que permite de forma simples e transparente angariar fundos 

para projectos através de uma comunidade online, procedeu no dia 01 de Agosto de 2019, ao 

lançamento da campanha de financiamento colaborativo ou crowdfunding denominada “Água 

é vida,” com o lema “Juntos pelo Curoca e Ombandja”.  

A campanha tem como objectivo angariar fundos para acudir as vítimas da seca que tem assolado 

o Sul do País, em particular nos municípios do Curoca e Ombandja na província do Cunene, que 

enfrenta a mais severa seca da sua história. Estas populações são as que mais sofrem, sendo que 

dos 79% da população afectada, 53.677 habitantes pertencem ao município do Curoca e 285.194 

são de Ombadja. 

Como resultado da seca, estima-se que mais de 800 mil famílias e mais de 1 milhão de bovinos, 

principal activo económico da província, padeçam de sede e fome, o que agrava as condições da 

população. Nos sectores da saúde e educação infanto-juvenil, constata-se um aumento 

significativo da taxa de mortalidade, como consequência da má nutrição severa que tomou conta 

das comunidades rurais.  

Diante deste cenário, o povo do Cunene apela à solidariedade e clama pelo apoio incondicional 

de todos. À ASD-CMC e à Deyamais juntaram-se outras entidades para prestar a sua solidariedade, 

lançando-se assim esta campanha de angariação de fundos que tem como principal objectivo a 

criação de furos de água com vista a reduzir os impactos da seca; garantir água para os habitantes 

das regiões; contribuir para o abrandamento do abandono escolar; evitar a propagação de 

http://deyamais.com/projectos/agua-e-vida/
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doenças por má nutrição; impedir o êxodo rural; reduzir a morte do gado, mantendo a subsistência 

alimentar; e promover a pastorícia que é a principal actividade económica dos povos da região. 

Os fundos angariados através da campanha “Água é vida, juntos pelo Curoca e Ombandja” 

serão utilizados para fazer perfurações que atinjam os lençóis de água existentes no subsolo 

daquela região e assim atenuar o impacto da seca que já afectou cerca de 2,3 milhões de 

angolanos. 

A campanha promovida pela ASD-CMC e Deyamais conta com o apoio dos Hanormais, Kendaz e 

Danilo, jovens visionários interessados na abordagem, sem tabus, de diversos temas desde política, 

economia, entretenimento a problemas sociais; Ovangula, uma agência de Comunicação e a Digital 

Vest Network (DPN), especialistas em transformação digital. 

 

 

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO FINANCEIRA DA COMISSÃO DO MERCADO DE 
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