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Informar e reflectir sobre os intensos 
conflitos de terra nos meios urbanos, 
peri-urbanos, rurais e criar um espaço de 
diálogo entre os diferentes actores 
sociais, foi o objectivo da conferência 
nacional sobre terra e cidadania 
denominada “Promovendo os Direitos de 
Terra em Angola”. O presidente do 
conselho fiscal directivo da Acção para o  
Desenvolvimento Rural e Ambiente 
(Adra) disse que a sua instituição quer 
contribuir para uma consciência pública 
da sociedade e melhorar a cobertura dos 
casos de conflitos. Guilherme Santos 
sublinhou que trata-se de um fenómeno 
social abrangente, impondo-se que seja 
visto a  partir de diferentes  dimensões, 
sendo os meios de comunicação 
social um parceiro estratégico no 
combate a este mal. “O resultado desta 
conferência é apresentar o resultado da 
pesquisa sobre os conflitos de terras e 
contribuir para 
o desenvolvimento de uma consciência 
pública sobre a situação fundiária no 
país. A terra é um problema e continuará 
a ser”, frisou. Sendo assim, a Adra 
entende que os conflitos que acontecem 
um pouco por todo o país devem ser 
vistos na 
perspectiva dos direitos dos cidadãos, 
tendo em consideração a existência de 
convenções internacionais já rectificadas 
pelo país e a Lei de Terra aprovada pelo 
Executivo. 
“O direito e a justiça são elementos 
fundamentais para ultrapassar os 
conflitos, onde cooperativas são 
desalojada 
das suas terras de origem sem o mínimo 
respeito à vida e neste contexto a nossa 
organização vai continuar a promover o 
diálogo, fazer advocacia e colaborar com 
as instituições do Estado”, asseverou. 
Os conflitos e possibilidades na gestão 
de terras nas regiões do Chipindo e 
Gambos (Huíla), Conda, Sumbe (Kwanza 
Sul), experiências locais de uso e 
distribuição 

de terras, desenvolvimento territorial e 
resposta jurídica aos conflitos de terra, 
foram os temas abordados. Participaram 
no encontro membros do Governo, 
deputados, representantes das 
organizações da sociedade 
civil, administrações municipais, líderes 
comunitários 
(Quipungo, Chipindo, Bailundo, Conda, 
Gambos, Sumbe, Kalandula), 
representantes de associações de 
camponeses, académicos, organizações 
internacionais e especialistas. 
A Adra é uma organização não  
governamental, que tem vindo a 
promover espaços de diálogos, 
concertação e de 
aprendizagem sobre diversas questões 
sociais com vista a contribuir para o 
processo democrático e para o exercício 
da cidadania, através do fortalecimento 
das capacidades da população mais 
desfavorecida e das organizações da 
sociedade civil que traduzem-se no 
respeito pela diversidade 
e pluralismo de ideias, na recuperação 
dos valores culturais, valorização dos 
recursos naturais, partilha do 
conhecimento e das vivências, na defesa 
dos Direitos 
Humanos em sentido lato, construção de 
uma cultura democrática e de paz, 
concretização da reconciliação e 
construção de um desenvolvimento 
democrático, sustentável, 
social e um ambiente justo. Esse 
compromisso realiza-se fortalecendo a 
capacidade dos excluídos para 
que se tornem actores desse processo e 
capaz de influenciar as políticas públicas 
sem descurar a sua responsabilidade 
como actor do mais amplo processo de 
mudança. 


