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Neste campo, destacam-se principalmente as disputas 
pelos espaços agricultáveis, que têm a ver com os limites 
das lavras, considerando que as faml1ias cresceram bastante 
e as reservas de terras a nível das famJ1ias começam 
a escassear, assistindo-se frequentemente transposições 
dos limites de lavras “ovililo” ou ainda “olongave”. 
Normalmente, os filhos vão sempre viver com a mãe e, 
por isso, são chamados de “olonguendalena”. 
Mesmo do ponto de vista de linhagem, os filhos são 
mais da mulher do que do homem, daí a herança feita 
pelos filhos ter sido atribuída este nome. 
Outro tipo de conflitos desta natureza está relacionado 
com a herança de terras cedidas aos amigos ou familiares 
não próximos em tempos idos. Actualmente, assiste-se 
disputas entre os herdeiros dos que haviam sido cedidas 
as terras e dos que haviam cedido essas terras. 
Estes últimos defendem que as terras lhes pertencem, 
porque aos outros só lhes tinha sido cedida; os primeiros, 
por sua vez, defendem terem nascido nessas aldeias 
e que viram os seus pais sempre trabalhando essas terras 
como sendo deles. 
Este tipo de diferendos agudizam-se principalmente 
quando os “viventes” (aqueles que vieram) manifestarem 
comportamentos menos dignos da boa convivência nas 
aldeias, tais como transpor limites, tentativas de venda 
ou cedência a terceiros. 
As terras cedidas a “vientes” dão direito a usufruição, 
mas não à venda ou a outro tipo de as dispor. 
Ainda em relação à herança, há aqueles herdeiros que 
cresceram nas cidades e pretendem regressar às terras 
dos seus familiares. Às vezes, não conhecem os verdadeiros 
limites das terras de seus familiares. Vêm apenas 
por indicação de outros parentes ou familiares. 
Ao demarcarem as terras de sua herança transpõem os 
limites, abrangendo casas ou aldeias, criando conflitos 
entre estes e os encontrados. Outros, depois de demarcadas, 
vendem-nas e desaparecem, -fixando residência 
em Luanda. 
Este tipo de conflitos não é generalizado. Entretanto, no 
encontro com o grupo focal de Cayengue, foram levantados 
entre comunidades vizinhas. Em geral. as aldeias 
onde existem “ombalas”, reconhecidas ou não, tendem a 
subestimar as outras aldeias, ditando regras até de limites 
das aldeias e, consequentemente, das lavras. Alguns 
moradores de Cayengue, Por exemplo, foram impedidos 



de implantar lavras fora dos limites da sua aldeia, 
mesmo que estes se intitulem donos daquelas terras. 
O mesmo acontece com os exploradores de carvão… 
Os conflitos com as entidades referem-se sobretudo 
à relação entre fazendeiros ou empresários e as comunidades 
locais. Este tipo de diferendos assume várias 
características, que vão desde as demarcações (iniciais 
ou definitivas), até aos procedimentos legais de obtenção 
de títulos de concessão. As demarcações, normalmente, 
ou chocam com o sistema de produção e “modus vivendus” 
das comunidades encontradas, ou envolvem aldeias 
dentro dos croquises apresentados, o que cria grandes 
conflitos com as comunidades. Por exemplo, na área do 
Pinto (Chidumbo), um fazendeiro tem conflitos com a 
comunidade por causa da vedação que limitou o acesso 
da população à água. No Balombo, a Administração, 
sob pedido de um empresário, mandou vedar a área das 
águas do Kota-kota, proibindo a população de tomar 
banho e fazer lavras nos arredores. 
Em termos de conflitos que decorrem dos procedimentos 
legais, salienta-se os procedimentos ilícitos de obtenção 
das assinaturas dos sobas. Há sobas que são aliciados 
com bens, bebidas ou dinheiro para emitirem pareceres 
favoráveis ou assinarem documentos de legalização, 
muitas vezes sem conhecimento da população. 
Enquadram-se neste tipo de diferendos, a questão das 
reservas fundiárias. No município, foram implantadas 
reservas fundiárias. 
A primeira não tem dentro residências, mas somente 
lavras. 
Do ponto de vista das reacções das comunidades; esta 
reserva não é muito polémica. A segunda inclui, na sua 
área, um bairro e alguns empreendimentos sociais, tais 
como escolas (de adobe) e um projecto de construção 
da Igreja Católica. O conflito é ainda potencial, considerando 
que as comunidades aguardam pela implementação 
dos projectos definidos para estas reservas. 
Entretanto, já questionam ir sobre quem vai se beneficiar 
com E estas reservas. le Os conflitos ou diferendos inter- 
-comunitários,em geral são resolvidos, dependendo da 
sua natureza, a nível familiar (através de qual mais velhos 
da JlepataJl), dos séculos ou sobas das aldeias ou em co 
li- balas, quando assumem dimensões 3S que ultrapassam 
as faml1ias e quanto menos, são encaminhados às 
regedorias, que podem ou não pedir a Polícia Nacional 
da sua circunscrição. São raras as vezes s em que conflitos 
de natureza comunitária vão parar em tribunais. 
Exceptuam-se, nestes casos, as vendas a (terceiros, externos 
à comunidade, (que, normalmente, têm intervenção 
da Polícia. Os conflitos com fazendeiros, em ir geral são 
encamilhados para as respectivas Administrações, desde 



o nível Comunal ao Municipal, que inclui as repartições 
afins. 
Em muitos casos, as comunidades levam muito tempo 
para obterem o um retorno das decisões à volta destes 
diferendos e, às vezes, transformam-se em “assuntos 
sobre os quais não se pode falar”, deixando ou, um certo 
cepticismo por parte das ser comunidades. 
O acesso à informação constitui, de algum modo, um 
atenuante do impacto dos diferendos ou conflitos. Em 
alguns casos, como da implantação das reservas fundiárias, 
tem havido diálogo entre as autoridades administrativas 
e as comunidades, no sentido de sensibilizá-las 
para os efeitos e consequências que daí podem resultar 
e como o Governo Local pensa lidar com a situação. 
Ora, mesmo que isto não resolva a situação, pelo menos 
a informação passou e dá um certo conforto. Como por 
exemplo alguns dos nossos interlocutores disseram: 
“… não sabemos como vai ser, mas pelo menos houve 
um encontro para nos informar…”. Este procedimento 
dá a sensação de que pode haver alguma abertura para 
negociação pelo menos, para as pessoas serem ouvidas.dirigida. 


