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Angola is one of the most mine-contami-
nated countries in the world following its long
civil war. Much has been done by the Angolan
government and NGOs since peace was
declared, but clearing the mines and other
ordnance remains a laborious – and dangerous
– task.

“People living in the cities forget about
mines,” says José Pedro Agostinho, Angola
deputy programme manager of the HALO Trust,
one of the most important NGOs working in
the country. “But in rural areas, it is very differ-
ent. A short time ago, there was a huge mine
threat less than 40 minutes drive from Lobito.
Angola has lived in peace for ten years and
great efforts have been made, but unfortu-
nately, mines remain a big danger.”

Between 2004 and 2008, there were
531 accidents – 144 fatalities and 385
injuries – due to landmines and the explo-
sive remnants of war according to the
Landmine Impact Survey of 2007.  In
2009 and 2010, the number of accidents
decreased before going up again last
year.

Apart from the fatalities, an esti-
mated 2.4 million people are affected
by landmines and other remains of
conflict in the country – close to 17
per cent of the population – making
Angola one of the three most mine-
affected countries in the world along
with Cambodia and Afghanistan.

During the long civil war (1975 to
2002) both sides laid extensive mine-
fields: the former wanted to protect
its bases, towns and infrastructure,
the latter to secure its positions or
aid its movement. As towns and
strategic points changed hands dur-
ing the fighting, more and more
mines were sown.

“Precise locations of the mines are
unknown, so firstly we have to survey the area
to determine high, medium and low risk,”
explains Marie Mohlerova, Angola programme
manager for MAG, a British NGO working in
Moxico.

According to the 2007 Landmine Impact
Survey, the southeastern provinces are the
most mine-impacted in the country, especially
around Kuando-Kubango and Moxico
provinces the setting of some of the most
devastating battles, resulting in a very high
level of landmines. But almost all the national
territory is involved.

With the coming of peace, these areas
now have growing economies and expanding
populations. Landmines are a threat for local
people when they want to collect water, fetch
firewood or grow food for their families. They
also inhibit the expansion of agriculture and
industry. 

As a result, a mine clearance initiative was
launched by the Angolan government as part
of the national reconstruction policy, and
Angola signed the Ottawa Convention, ban-
ning the use, production, storage and transfer
of anti-personnel landmines while the national
commission for demining and humanitarian
assistance (CNIDAH) was created to organize
the clearing operations.

CNIDAH is responsible for accrediting
NGOs and commercial demining companies
and is working with national operators such as
the National Demining Institute (INAD) and
the Angolan Armed Forces (FAA). In 2010, the
Angolan government spent more than $22
million dollars on mine clearance.

As a result, great progress has been made
since 2002. According to CNIDAH, between
2008 and the beginning of 2011, more than
700,000 mines were destroyed and more than
80,000 hectares of land have been cleared. In

NGOs working
in Angola

HALO Trust
The HALO Trust, a British

landmine clearance organiza-
tion, started work in Angola in
1994. It currently employs
around 650 Angolan staff and
five full-time expatriates in sup-
port, among them 468
operational demining staff
spread across 52 teams. HALO’s
action is concentrated in the
south of Angola, spread over five
provinces: Huambo, Benguela,
Bié, Huila and Cuando-Cubango.
Funding comes from the US gov-
ernment, the European Union and
the Finnish government.

MAG  (Mines Advisory Group)
In Angola since 1994, MAG is a

British humanitarian organization
and a world leader in mine clear-
ance. In 1997, MAG became a
co-laureate of the Nobel Peace Prize
for its role in bringing about the
Mine Ban Treaty, banning the use
and manufacture of Anti-Personnel
Mines. 90 Angolan staff and four
expatriates work in Moxico, one of
the most badly affected provinces of
Angola. The NGO removes land-
mines, helps community with the
development of agriculture and pro-
vides risk education. MAG Angola is
funded by the US Department of
State - Office of Weapons Removal
and Abatement (WRA), small trusts
and foundations.

Work in
Progress
Few countries torn by civil strife have suffered the
traumatic legacy of the explosive remnants of war as has
Angola, but specialist NGOs are steadily aiding the
return to normality by Estelle Maussion
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Angola é um dos países mais contaminados
do mundo por minas depois da sua prolongada
guerra civil. Muito tem sido feito pelo governo
Angolano e pelas ONGs desde que foi declarada
a paz, mas remover as minas e engenhos explo-
sivos é uma tarefa dificil - e perigosa.

“As pessoas que vivem nas cidades esque-
cem-se das minas,” disse José Pedro Agostinho,
gerente adjunto do programa da HALO Trust em
Angola, uma das ONGs mais importantes a tra-
balhar no país. “Mas nas áreas rurais, é bem
diferente. Há pouco tempo, havia uma enorme
ameaça de minas há menos de 40 minutos de
carro do Lobito. Angola vive em paz há 10 anos
e grandes esforços têm sido envidados, mas,
infelizmente, as minas continuam a representar
um grande perigo.”

Entre 2004 e 2008, houve 531 acidentes -
144 mortes e 385 feridos - devido às minas ter-
restres e os engenhos explosivos de guerra, de
acordo com a Pesquisa sobre o Impacto das
Minas Terrestres de 2007.  Em 2009 e 2010, o
número de acidente diminuiu e tornou a subir no
ano passado.

Para além das mortes, cerca de 2,4 milhões
de pessoas são afectadas por minas terrestres e
outros vestígios do conflito – aproximadamente

17 porcento da população - tornando Angola um
dos três países mais afectados do mundo, junta-
mente com o Camboja e Afeganistão.

Durante a longa guerra civil (1975 a 2002),
ambas partes criaram vastos campos minados:
uma parte queria proteger as suas bases, cidades
e infraestruturas, e a outra proteger as suas posi-
ções ou ajudar os seus movimentos. Como as
cidades e os pontos estratégicos mudavam de
mãos durante os combates, mais e mais minas
foram colocadas.

“Não existem nem mapas nem documentos
para dar uma ideia de localizações precisas, por isso
temos de fazer primeiro um levantamento para
determinar as áreas de alto, médio e baixo riscos”
explica Marie Mohlerova, gerente de programa da
MAG (Mines Advisory Group) em Angola, uma
ONG britânica que trabalha no Moxico.

Esta província do sudeste de Angola é a que
mais sofreu o impacto das minas no país. Mas
quase todo o território nacional está em causa,
especialmente nas províncias do Huambo e do
Moxico, palcos de algumas das batalhas
mais devastadoras — resultando num
nível muito elevado de existência
das minas terrestres.

Com o advento da paz,

ONGs a trabalhar em
Angola

HALO Trust
A HALO Trust, uma organização

de desminagem Britânica, começou
a trabalhar em Angola em 1994. Ela
emprega actualmente cerca de 650
quadros angolanos e cinco estran-
geiros em tempo integral, entre os
quais 386 sapadores. A acção de
HALO está concentrada no sul de
Angola, distribuída em cinco pro-
víncias: Huambo, Benguela, Bié,
Huíla e Cuando-Cubango. O finan-
ciamento provém do governo dos
EUA, da União Europeia e do
governo Finlandês.

Mines Advisory Group
Também chegou a Angola em

1994, a MAG é outra organização
humanitária Britânica. Tem 86 fun-
cionários, na sua maioria
angolanos e alguns expatriados a
trabalhar no Moxico, uma das pro-
víncias mais afectadas de Angola. A
ONG retira as minas terrestres,
ajuda a comunidade com o desen-
volvimento da agricultura e
sensibiliza a população sobre o
risco das minas. A MAG é finan-
ciada pelo governo dos EUA,
Weapon Removal and Abatement
(WRA), a União Europeia e alguns
pequenos trusts e fundações.

Ajuda Popular da Noruega 
A APN também está envolvida

na desminagem em Angola desde
1994. Mas está em Angola desde

1989 e é uma das primei-
ras organizações

Trabalho emCurso
Poucos países dilacerados por guerras civis sofreram tanto a herança
traumática dos resíduos de guerra explosivos, como Angola, mas as ONGs
especializadas estão em constante auxilio para o retorno à normalidade
by Estelle Maussion

Painted stones 
mark danger areas
As pedras pintadas

simbolizam áreas de perigo
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Moxico province alone, MAG (Mines Advisory
Group) has found and destroyed 1,353 AP (Anti-
Personnel) mines and 116 AT (Anti-Tank) mines
between January 2010 and December 2012.

“Last year, just in Luzi, we released almost
140,000 m2 of land, where a school and health
centre have now been constructed”, says Marie
Mohlerova of MAG, while Zlatko Vezilic NPA’s pro-
gramme manager, a humanitarian organization
working in Malanje, has organised the clearing of
around 100 hectares – removing 177 anti-person-
nel mines, four anti-tank mines and 1,662 other
explosive items between January and September
2012. “We are currently working to release a mine-
field near a school and another one near a water
tank, and waiting for new funding to go to an agri-
cultural area,” he says.

Villages and towns come back to life after
threat of mines has gone. Without it, pressure for
land goes down and relations between inhabitants
are easier.

“If we complete the cleaning of an area by the
end of a day, early the next morning people are
already moving in to start building their new
house,” one de-miner says. 

In addition to mine clearance, NGOs provide
risk education in Portuguese and help communities
developing agriculture projects. Everything is done
to assure a new beginning and a safe future. Despite
of these efforts, Angola is a long way from becom-
ing mine-free. There is still a lot of work to do and
NGOs say funds are more and more difficult to get.

“Funding is the mayor problem in Angola for all
us”, says José Agostinho. “The HALO Trust had to
cut half of its teams between 2008 and 2012,
from 1,200 persons to 650. We have money to
finance our activities until the end of 2013 but

nothing sure for after”, he adds.
“International funding has been dropping since

the end of the war. Donors think that Angola has
enough money from its oil to deal with the mines
problem itself. But the country cannot do it alone
– the task is too vast, and requires experience
and skills that only the International NGOs have”,
explains Zlatko Vezilic.

“Government funds are concentrated on facil-
itating clearance for the construction of
infrastructure and economic areas. We work in
rural areas where demining can have a social
impact. Both are important and needed,” says
Marie Mohlerova from MAG.

For the time being, the government is main-
taining its efforts and NGOs are getting results
through technical improvement.

“But lack of funding means that our pro-
gramme in Angola is at risk. We are working
towards new ways of funding our life-saving work,
and are reaching out to the  business community
to help”, says MAG’s programme officer.

“Two years ago, we thought that our task
would be finished in 10 or 15 years. Today, I have
to confess that we may need 30 to 40 years to do
it,” says Zlatko Vezilic.

Indeed Angola recently asked for an exten-
sion of the deadline to meet the stipulations of the
article 5 of the Ottawa Convention. According to
the document, the country should have localized
and destroyed all the anti-personnel landmines on
its territory by the end of 2013.

Acknowledging that this is an impossible goal
the government is asking for a five-year exten-
sion, saying that this period will be used to
complete a precise survey of landmine prevalence
and to continue mine clearance programme. 

Caring Gesture
The late Princess Diana’s humanity and love of children was leg-
endary and neither was she ever one to shirk a challenge. The Daily
Mirror newspaper’s award-winning photographer, Kent Gavin recalls
their visit to a Halo project when, on her first walk through a cleared
area he could not get quite the shot he wanted. So, despite the very
small risk, before taking time out to meet a young victim, obligingly
she did it again.

A humanidade e o amor às crianças demonstrados por aquela que em
vida se chamou princesa Diana eram bem conhecidos e ela nunca foi
de fugir a um desafio. O premiado fotógrafo do jornal britânico the Daily
Mirror, Kent Gavin, relembra a sua visita a um projecto da Halo, quando,
na sua primeira passagem por uma área desminada, ele não foi sufi-
cientemente rápido para captar a foto que queria. Assim, não obstante
o risco ser muito pequeno, antes de encontrar-se com uma jovem
vítima de minas, gentilmente ela tornou a fazer a passagem.

Norwegian People’s Aid 
The NPA has been also been

involved with mine clearance in
Angola since 1994. But has been
in Angola since 1989 and was one
of the first international humani-
tarian organizations in the
country. NPA has 132 local
employees, with 73 de-miners,
and two international staff. Its
operations are mainly in the
province of Malanje and beyond
manual and mechanical demi-
ning, NPA works on the
settlement of land disputes, com-
bating gender-based violence,
sexual harassment and the
strengthening of youth organisa-
tions. NPA donors are the US
Department of States and Statoil.

DanChurchAid
DCA is a Danish and ecumeni-

cal organization working to reduce
poverty and mine action is one of
DCA’s five key focus areas. DCA’s
works in the eastern part of the
country and in 2011 removed
some 700 landmines and 300
unexploded devices, and gave risk
education to more than 10,000
people. Its work is financed via
fundraising campaigns, contribu-
tions from individuals, companies
and funds from the Danish gov-
ernment, the United Nations and
the European Union.

Menschen gegen Minen 
MgM (People Against

Landmines Foundation) is a
German organization. It has been
active in Angola since 1996. It is
currently working on mine clear-
ance projects in Kwanza Norte,
Bengo, Kwanza Sul, Huila, Cunene
and Cuando Cubango provinces –
mainly in rural areas. MgM has
private support, contributions
from the UN, the European Union,
the US government, Germany,
Italy and Japan.
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essas áreas têm agora as economias em cresci-
mento e as populações em expansão. As minas
terrestres constituem uma ameaça para a população
local quando vão acarretar água, colher lenha ou cul-
tivar alimentos para as suas famílias. Elas inibem
igualmente a expansão da agricultura e da indústria. 

Por consequência, o governo Angolano lançou
uma iniciativa de desminagem, como parte da polí-
tica de reconstrução nacional, e Angola assinou a
Convenção de Ottawa, que proíbe o uso, armaze-
namento, produção e transferência de minas
anti-pessoal e criou a Comissão Nacional de
Desminagem e Assistência Humanitária (CNIDAH),
para organizar as operações de desminagem.

A CNIDAH é responsável pelo credenciamento
das ONGs e empresas comerciais de desminagem
e trabalha com os operadores nacionais, como o
Instituto Nacional de Desminagem (INAD) e as
Forças Armadas Angolanas. Em 2010, o governo
Angolano gastou mais de US$ 22 milhões de dólares
com a desminagem.

Como resultado, regista-se um grande progresso
desde 2002. Segundo a CNIDAH entre 2008 e prin-
cípios de 2011, foram destruídas mais de 700.000
minas e limpos mais de 80 mil hectares de terra. Nos
últimos três anos, a MAG detectou e destruiu 15.000
minas apenas na província do Moxico.

“Desminamos 270 hectares de terra, muitas
estradas e áreas de alto risco na circunvizinhança
de escolas e centros de saúde,” disse Marie
Mohlerova, enquanto Zlatko Vezilic o gerente do
programa da APN, uma organização humanitária
que trabalha em Malanje, organizou a limpeza de
cerca de 100 hectares - removendo entre Janeiro
e Setembro de 2012, 177 minas anti-pessoal, qua-
tro minas anti-tanques e 1.662 outros engenhos
explosivos. “Actualmente, estamos a trabalhar para
desminar um terreno perto de uma escola e outro
perto de um tanque de água, e à espera de finan-
ciamento com vista a prosseguir para uma área
agrícola “, disse ele.

As aldeias e vilas retomam a vida depois de
desaparecer a ameaça das minas. Sem a presença
das minas, a pressão por terra diminui e as relações
entre as populações são mais harmoniosas.

“Se concluirmos a limpeza de uma área no
final de um dia, no início da manhã do dia seguinte
as pessoas próximas já se mudam para começar a
construir a sua nova casa”, disse um dos sapadores. 

Para além da desminagem, as ONGs forne-
cem educação sobre o risco de minas em
Português e ajuda as comunidades a desenvolver

projectos agrícolas. Tudo é feito para garantir um
novo começo e um futuro seguro. Apesar desses
esforços, Angola ainda tem um longo caminho a
percorrer para ver-se livre de minas. Ainda há muito
trabalho a fazer e ONGs dizem que os fundos são
cada vez mais difíceis de conseguir.

“O principal problema em Angola para todos
nós, é o financiamento”, disse José Agostinho. “A
HALO Trust teve de diminuir a sua equipa para
metade na última década, de 1.200 a 650 pessoas.
Temos dinheiro para financiar as nossas actividades
até o final de 2013, mas nada está certo para depois
disso”, acrescentou ele.

“O financiamento internacional vem dimi-
nuindo desde o final da guerra. Os doadores
entendem que Angola tem dinheiro suficiente do
seu petróleo para lidar individualmente com o pro-
blema das minas. Mas o país não pode fazê-lo
sozinho – a tarefa é demasiado árdua, e requer
competências que apenas as ONGs têm “, explica
Zlatko Vezilic.

“Os fundos do governo estão concentrados
em facilitar a desminagem para a construção de
infra-estruturas e áreas económicas. Trabalhamos
nas áreas rurais, onde a desminagem pode ter um
impacto social. Ambos são importantes e necessá-
rios “, disse Marie Mohlerova.

Por enquanto, o governo mantém os seus
esforços e as ONGs estão a obter resultados atra-
vés da melhoria técnica.

“Estamos a trabalhar em novas formas de
obtenção de fundos, em novos doadores entre o
sector privado para evitar o encerramento do nosso
programa “, disse o diretor do programa da MAG.

“Há dois anos atrás, nós pensávamos que a
nossa tarefa estaria concluída em 10 a 15 anos.
Hoje, devo confessar que podem ser necessários
40-50 décadas para realizá-la “, diz Zlatko Vezilic.

Na verdade Angola solicitou recentemente a
prorrogação do prazo para atender às disposições
do Artigo 5 º da Convenção de Ottawa. De acordo
com o documento, o país deveria ter localizado e
destruído todas as minas antipessoal no seu terri-
tório até final de 2013.

Reconhecendo que esta é uma meta impossí-
vel o Governo decidiu pedir uma prorrogação de
cinco anos, alegando que este período será usado
para concluir um levantamento preciso da prevalên-
cia das minas terrestres e continuar programa de
desminagem. 

humanitárias internacionais no
país. A APN tem 132 trabalhado-
res nacionais, com 73 sapadores,
e dois quadros internacionais. As
suas operações são, principal-
mente na província de Malanje e
além; desdobrando os métodos
de desminagem manual e mecâ-
nica, a APN trabalha na resolução
de conflitos de terra, o combate à
violência de género, o assédio
sexual e o fortalecimento das
organizações juvenis. Os doado-
res da APN são o governo da
Noruega, a Agência Norueguesa
de Cooperação para o
Desenvolvimento e a Statoil.

DanChurchAid
A DCA é uma organização

Dinamarquesa e ecuménica que tra-
balha para a redução da pobreza e
a luta contra as minas é um das
cinco principais áreas de foco da
DCA. A DCA trabalha na parte orien-
tal do país, e em 2011 removeu
cerca de 700 minas e 300 engenhos
explosivos não detonados, e minis-
trou a educação sobre o risco de
minas a mais de 10.000 pessoas. O
seu trabalho é financiado através
de campanhas de angariação de
fundos, contribuições individuais,
empresas e fundos do governo
Dinamarquês, das Nações Unidas e
da União Europeia.

Menschen gegen Minen 
A MGM (People Against

Landmines Foundation) é uma
organização Alemã. Ela está activa
em Angola desde 1996 e trabalha
actualmente em projectos de des-
minagem nas províncias de
Kwanza Norte, Bengo, Kwanza
Sul, Huíla, Cunene e Cuando
Cubango - principalmente nas
áreas rurais. A MGM tem o apoio
privado, das contribuições da
ONU, da União Europeia, do
governo dos EUA, da Alemanha,
da Itália e do Japão.
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