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Os participantes no curso sobre delimitação de terras 
comunitárias, realizado na cidade do Huambo, durante 
23 dias, consideram que esta actividade vai ajudar a 
redução de conflitos e melhorar a gestão das terras 
pelas comunidades. 
Para o técnico da ONG "ADRA-Angola" na província 
de Benguela, Hosório Felizardo, a formação teórico-prática 
permitiu exercitar técnicas de diagnóstico rural 
participativo e aprofundar conhecimentos sobre a nova 
Lei de Terras, um exercício que, associado aos esforços 
da população, ajudará a resolver conflitos através do diálogo. 
Aquele activista da sociedade civil referiu que durante o 
curso, promovido pela Organização das Nações Unidas 
para a Agricultura e Alimentação (FAO), os 
participantes realizaram práticas de campo em algumas 
comunas e aldeias do município da Caála, onde 
delimitaram parcelas de terra e entregaram croquis de 
localização para os proprietários. 
Hosório Felizardo referiu que no decorrer das 
actividades práticas foi difícil em algumas aldeias 
resolver conflitos entre fazendeiros e camponeses residentes. 
Por seu turno, o vice-decano da Faculdade de Ciências 
Agrárias para o ramo científico, David Kiala, 
considerou que a formação de técnicos sobre 
delimitação de terras comunitárias vai ajudar os 
estudantes desta instituição de ensino superior na 
escolha de temas para trabalho de fim de curso. 
Por outro lado, o vice-governador para a área 
económica e produtiva, David Barbosa, referiu que o 
curso intensivo permitiu a especialização de recursos 
humanos do governo local, a simplificação do processo 
de delimitação e o conhecimento da dinâmica de uma 
comunidade através do diagnóstico rápido participativo. 
"Depois deste curso, acredito estarem aptos para 
manusearem fotos aéreas, imagens satélites e mapas 
topográficos que facilitem a identificação dos limites 
que comprovam a diversidade dos recursos naturais", 
referiu o vice-governador. 
Os 30 beneficiários desta acção formativa foram os 
representantes do Instituto de Geodesia e Cartografia 
de Angola (IGCS), do Urbanismo e Ambiente, do 
Ordenamento do Território, do Ministério da 
Agricultura, do Desenvolvimento Rural (Minader) e de 
organizações não governamentais.  


