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Elias Chicumba foi um dos 
participantes da conferência 
Terra e Cidadania promovida esta 
semana pela Acção 
para o Desenvolvimento Rural e 
Ambiente (ADRA) , 
no Centro de Formação de Jornalistas 
(CEFOJOR), em 
representação da população do 
município do Chipindo, 
na província da Huíla. 
O município do Chipindo, com fortes 
potencialidades 
no sector agro-pecuário, passou a 
constar do leque 
de regiões no pais onde nos últimos 
tempos muitos 
investidores 
privados procuram terras para 
desenvolverem 
as suas actividades. E as comunas do 
Bunjei, Calopa 
e Nguelengue são aS que viram parte 
dos seus territórios 
entregues a um conhecido político e 
governador provincial 
que pretende fIxar uma fazenda nesta 
área do sul ( 
Chicumba, que trabalha grupo teatral 
na divulgação de 
terras, contou aos presentes na 
conferência que a entrega 
ao governador provincial , meses 
depois de os locais feito 
pedidos para legaliza espaços onde 
vivem. 
Apesar de o pedido dos ter contado à 
partida com o 
apoio de instituições como o Instituto 
de Gestão e 
Cadastramento, (IGCA), que fez o 
georefe e croquis de 
localização, I acabou por reverter a 
favor da governante. 
O caso do Bunjei é ape entre as 
centenas que accoes país, 
de norte a sul, seguindo Pesquisa 
sobre Diferendos de 

Terras e as Forma e solução, realizado 
por as I como 
a Rede Terras, Cor Huíla, Fórum Terra 
do K liderado 
pela ADRA. O trabalho foi feito entre os 
meses de 
Dezembro do ano passado e Março do 
presen. 
e, mas 
apresentado esta semana ao público. 
O documento, financiado pela Ajuda 
Popular da 
Noruega, teve como referências os 
casos que acontecem 
actualmente no meio rural e urbano nas 
províncias de 
Benguela (nos municípios de Balombo, 
Caimbambo e 
Lobito), na Huíla (Chipíndo, Gambos e 
Matala) e no 
Kwanza Sul (Conda, Cassongue e 
Sumbe). 
“Relativamente às experiências locais 
de casos de conflitos 
de terra apresentados pelos 
representantes 
das comunidades 
do Conda, província do Kwanza Sul e 
Gambos. 
Chipíndo e Matala, na província da 
Huíla, e após 
ouvidas as experiências 
do Fórum Terra do Kwanza Sul 
conclui que apesar de a legislação ter 
um nível aceitável, 
o seu íncum primento, a burocracia 
excessiva e o rito de desconfiança 
dominante na sociedade co~tituem 
um desafio que é necessário vencer 
para garantir o acesso, 
posse e ségurança de terras das 
comunidades mais desprotegidas”, 
concluiram os conferencistas 
após o encontro. 
Os participantes ao encontro 
constataram também uma 
certa exiguidade quanto à resposta das 
solicitações de resolução 
dos conflitos 
de terras, seja entre o sector privado e 
as comunidades, tanto como entre 
estas e o Estado. 
Segundo Inácio Zacarias, co-autor 
da pesquisa, na Huíla, 



por exemplo, foram atribuídos pelo 
governo local mais de 
400 títulos de concessão de terras, 
sendo que as comunidades 
locais receberam apenas 
seis títulos de reconhecimento 
de terras comunitárias. Os 
pesquisadores 
chamaram 
a atenção para 
a disparidade, mesmo sem se saber as 
diferenças entre as 
superfícies cedidas para interesses 
individuais e privados e 
interesse colectivo das comunidades. 
À semelhança do que aconteceu com 
os populares que 
tiveram os espaços usurpados, os 
habitantes de Chirnoma 
e Jongo, também no Bunjei, não 
conseguem reconhecer 
as terras onde vivem há décadas, 
apesar de contarem com 
o apoio de algumas organizações não 
governamentais. 
Ainda na Huíla, concretamente no 
município dos 
Gambos, as tensões 
entre os fazendeiros e populares 
locais ocorrem principalmente na 
Tunda dos Gambos, 
incluindo o Parque do Bicuar, e no 
território que se estende 
até à comuna do Mulondo, 
no município da Matala. 
Na área do Macova um ocupante 
forçou as comunidades 
usando violência 
(ameaças e incêndio de cerco de 
lavras) 
no sentido de pressionar as 
comunidades a retirarem-se 
das suas moradias. Segundo o dito 
fazendeiro, “os populares 
estavam dentro do croquis da fazenda 
que comprou, 
violando flagrantemente os direitos 
mais elementares das 
comunidades rurais”. 
“Existem duas fazendas instaladas 
no leito do rio da 
Tunda (definido 
como o limite com o parque) que se 
desenvolveram, quer em termos de 
aumento da sua área 

(mais de 10 KM dentro do Parque), 
quer em termos de 
vedações. As comunidades 
que viviam nos arredores 
destas fazendas viram-se obrigadas a 
entrar também no 
interior do parque, empurrados pelo 
Fazendeiros “, le-se 
ainda no documento apresentado pela 
ADRA. 
Uma comissão governamental visitou 
recentemente o 
vale do Chimbolelo orientou a 
Administração 
Municipal 
dos Gambos no sentido 
de se repor a legalidade, mas a 
comunidade alega que não poderá 
regressar às suas áreas 
de origem se os fazendeiros não o 
fIzerem primeiro, 
porque foram ali parar como 
consequência do desenvolvimento 
das suas fazendas. 
A extensão das fazendas está a vedar 
os corredores de 
passagem do gado e as reservas de 
pasto foram ocupadas 
também. O relatório revela que existem 
fazendeiros 
que, para evitar pressões da comunida 
de, 
fIzeram canalizações 
de água (através de tubagens) para 
fora das suas 
vedações para que a comuni dade 
se possa benefIciar, 
reduzindo desta forma, o agudizar dos 
conflitos. 
Mas na 
Tunda dos Gambos 
as bombas manuais que existiam foram 
vedadas pelos 
fazendeiros que instalaram 
motobombas para as suas 
fazendas e alguns deles chantageiam 
populares para lhes 
cederem terras em troca do acesso à 
água. 
Citando um estudo do Centro de . 
Estudos Sociais e 
Desenvolvimento (2005), a equipa 
daADRAesclarece 
que o fIm do conflito armado aguçou 
os apetites e a 



ambição desmedida, 
sem ética, nem responsabili dade 
social e humana na usurpação de 
terras. 
“Primeiro farejavam terras, depois 
começaram a caçar 
terras e agora estão a assaltar terras, 
algumas vezes de 
forma impiedosa e feudal. Passaram a 
ter muito mais terra 
do que a necessária e viraram 
latifundiários improdutivos” 
, revela o estudo, acrescentando qué 
“para além de 
empresários agrícolas 
ausentes, emergem agora os 
fazendeiros 
de frm-de-semana, os fazendeiros de 
Páscoa ou de 
frm de 
ano ou aqueles que têm fazendas 
como coutadas 
de caça” 


