
encontram, o que inviabiliza a concepção de créditos 
bancários. 
Reabilitação da barragem do Dungo (só) em 2012  
A reabilitação da barragem do Dungo, condição 
primordial para a solução do problema da falta de água, 
custará 15 milhões de dólares norte-americanos, menos 
cinco em relação ao valor solicitado pelo Governo de 
Benguela ao Presidente da República, José Eduardo dos 
Santos, para os derradeiros meses de 2009. Refira-se 
que o Executivo de Cruz Neto pretendia aplicar os 20 
milhões solicitados em outros projectos. Os custos da 
empreitada ora anunciada são, em abono da verdade, o 
aspecto mais relevante da última declaração oficial a 
propósito deste assunto. Sem ter falado em datas 
concretas, Abrantes Carlos revelou ainda que a 
empreitada arranca em 2012, estando os últimos meses 
do ano em curso reservados à desminagem da 
barragem. O projecto, que prevê a construção de 
diques, é parte do programa de regularização dos rios. 
«Temos a consciência de que o cronograma de acções 
nem sempre é favorável aos agricultores, mas é o que 
está estabelecido», notou 
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“A razão é simples. É da terra que tiramos a mandioca, o 
milho, o feijão, o diamante, o petróleo, o ouro e tantos 
outros recursos. Aliás, não é em vão que vemos uma 
corrida desenfreada por parte do Ocidente e outros, 
incluindo a China, para invadirem terras de muitos países 
africanos, a exemplo de Angola” denunciou o activista 
para os direitos fundiários, que falava em alusão ao Dia 
Internacional para a Erradicação da Pobreza celebrado 
anualmente, a 17 de Outubro (Segunda-feira).  
Segundo fonte. “sem os povos africanos saberem os 
termos exactos, os valores e o tempo de exploração, 
parte de parcela das suas terras ficará privada para 
realizar interesses que julgamos não potenciarem as 
populações já pobres”.  
Tendo por exemplo Angola, Bemardo Castro refere-se 
à ocupação de grandes extensões de terras por empresas 
imobiliárias, maioritariamente estrangeiras ou com 
estrangeiros que, em muitos casos põem em causa a 
segurança alimentar ou os direitos económicos sociais e 
culturais das populações exactamente porque ocupam 
terras há muito exploradas pelas famílias comunitárias.  

“A destruição de lavras. os desalojamentos de famílias 
pescadoras para as áreas que impossibilitam o exercício 
da sua ocupação tradicional. fonte da sua subsistência, 



a instalação de fazendas em espaços onde 
exercem as suas actividades agro-pecuárias, 
portanto, do domínio útil consuetudinário, 
cercos e impedimentos de acesso a espaços 
de exploração do mel. da lenha, de plantas 
medicinais, de cogumelos e outros recursos 
de sobrevivência perigam a própria 
segurança alimentar. e, seguramente tornam 
as comunidades mais pobres, advogou. 
O activista aponta a procura de diamantes 
nas Lundas cuja agressão à natureza e ao 
ambiente terá. no futuro consequências 
desastrosas na economia das famílias da 
região.  
“Igualmente no Wakukungu (província do 
Kwanza-Sul). as pessoas usavam o rio 
Cussoi para apanhar peixe, mas hoje isso é 
impossível porque vários detritos de uma 
fábrica poluem as águas” denunciou 
Bemardo Castro, sem denominar a empresa 
prevaricadora.  
Erradicação da pobreza requer reflexão  
Na opinião do director da Rede Terra, a 
erradicação da pobreza e a segurança 
alimentar remetem, igualmente, a uma 
reflexão profunda sobre questões de fórum 
ambiental e sustentabilidade.  
“Hoje, por mais investimentos que se 
façam, sobretudo na agricultora, se forem 
descuradas questões de sustentabilidade 
ambiental, tudo pode ser fatal. As mutações 
nos padrões climáticos são uma realidade 
que não terão apenas incidências negativas 
nas economias tradicionais, mas também na 
saúde humana”, alertou, acrescentando que 
se trata de uma responsabilidade que deve 
ser solidária e, por isso, chamar ao diálogo 
cada um de nós avançou.  
Para Bernardo Castro, Angola está em paz e 
não pode depender mais da importação de 
produtos, como a batata, a fuba, o feijão, o 
tomate, o alho, a ginguba e muito outros 
produtos.  
Como opinião, sugere a necessidade de se 
valorizar mais a produção e os produtores 
nacionais, potenciando-os com recursos e 
conhecimentos em termos de gestão.  
“O governo deverá criar um instituto para 
atender a questões sobre segurança 
alimentar e nutricional e deixar de importar 
modelos de desenvolvimento que não 
respeitem a identidade sócio-cultural dos 
povos”, sublinhou.  
Para o activista, existe a necessidade de se 
criarem bancos de alimento e semente, 

bonificar o juro e tornar os preços mais 
acessíveis, para que cada um tenha um 
pouco para comer.  
De igual modo, criar e regulamentar 
mercados inter-municipais, assim como 
ampliar a rede de crédito bancário sem 
muita burocracia. O país não deve estar 
refém do petróleo, insistiu Bernardo Castro.  
“É do nosso entendimento que deve haver 
reforma agrária. A trabalharmos desse jeito 
e com um cadastro a cheirar à 
neocolonização, por força da prevalência e 
da imposição de arcos coloniais sobre as 
terras comunitárias em meio rural 
protegidas pela Lei Fundamental, não dá”, 
vaticinou. A firma acredita ser importante 
que todos sejam mobilizados, pois, se 
quisermos segurança alimentar, o primeiro 
garante e agente de transformação e criação 
da riqueza é o homem.  
Há fome em muitas partes do país  
Na opinião de Bernardo Castro, em muitas 
partes do nosso território há fome. O problema 
não é que sejamos preguiçosos. O mau uso dos 
solos, sobretudo, viciando-os com agro-tóxicos, 
tornara-nos improdutivos. Tem de se levar em 
conta as oscilações no calendário da chuva, as 
injustiças que criaram disfunções e as simetrias 
regionais, privilegiando aproximação de 
serviços e bens básicos a algumas, em 
detrimento de outras regiões, cujas populações 
encontram enormes dificuldades de deslocação, 
transportação e acesso aos serviços básicos.  
Bernardo lembra que “a estratégia sobre a 
segurança alimentar e nutricional 
recomenda a produção de uma política de 
solos em Angola, mas isso morreu em 
gavetas”.  
Para o informante, falar da segurança 
alimentar requer partilhar experiências e 
conhecimentos, muitos deles tradicionais, 
que possam reorientar ou mesmo criar 
mecanismos de defesa de algumas espécies, 
sobretudo vegetais e do património natural 
e histórico-cultural das populações face às 
várias ameaças.  
A consciência para a prática da agricultura 
itinerante prevista na Lei de Terras, Lei 9/04 e 
o Regulamento Geral de Concessão de 
Terrenos são necessários. As pessoas devem 
medir os passos e aprender a interpretar os 
contextos, para que as suas iniciativas tenham 
algum grau de sustentabilidade.  
“Hoje, muitas famílias perderam a cultura 
de criar pequenos animais, como galinhas, 
cabritos, porcos e tantos outros. 



Acompanham o que mais dá dinheiro de 
momento e depois não têm mais pernas 
para andar”, salientou.  
Referiu que, “na verdade, sabemos que 
existe um programa de combate à pobreza e 
uma estratégia nacional de segurança 
alimentar e nutricional. Esses instrumentos 
são úteis, mas pecam desde a base, porque 
transcendem, em muitos aspectos, os 
valores e os fundamentos socioculturais dos 
povos”.  

Acredita que, hoje, pouco vale 
importar determinados modelos de 
desenvolvimento rural. O que é 
urgente é desencadear estudos 
multidisciplinares e impor a cultura 
de maior diálogo, mais e 
diversificada informação e 
aproximação entre os decisores e as 
populações. 


