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NA LOCALIDADE DA HUPA estão 
A ser entregues terras às comunidades locais. O processo, que conta 
Com o apoio do Fundo das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura (FAO), está a despertar o 
Interesse de comunidades vizinhas que também querem 
Ver legitimado o seu quinhão. 
O fim da guerra há sete anos trouxe consigo a 
Libertação de várias centenas de milhares de hectares de 
Terras pelo país, que ontem abandonadas por força do 
Ribombar das armas, hoje se tornaram alvo da cobiça 
Dos homens do capital, geralmente bem posicionados 
Na sociedade. 
A aquisição de terras nas zonas rurais por si só não 
Constitui problema algum, desde que as mesmas sejam 
Devidamente exploradas e contribuam para o 
Desenvolvimento local e quiçá até regional. O problema 
Põe-se quando quem ocupa a terra ignora a existência 
Dos nativos, ou seja, daqueles que sendo residentes da 
Região, consequentemente, proprietários naturais 
Conforme reza a Lei das terras, se vêm impotentes para 
Fazer frente a quem aparece com poder económico e 
Até em condições de ditar as regras do jogo. 
É pensando nesta situação que algumas organizações 
Não governamentais se têm batido pela protecção de 
Algumas franjas da sociedade. É o caso da Organização 
Cristã de Apoio ao Desenvolvimento Comunitário 
(OCADEC) que há nove anos trabalha na advocacia 
Social em prol de famílias da tribo San, no sul de 
Angola. 
Na localidade da Rupa, comuna da Tchikwakeya, 
Município da Cacula, cerca de 600 a 700 hectares de 
Terras estão em vias de serem tituladas em benefício da 
Comunidade local, maioritariamente composta por Sans 
E alguns membros da etnia Bantu. O processo foi 
Iniciado em finais de 2008 e despoletou igual interesse 
Nas comunidades vizinhas. 
O trabalho de delimitação, que envolveu a colocação de 
Marcos, está concluído, aguardando-se para os 
Próximos dias a entrega à comunidade do respectivo 
Título de reconhecimento, documento mediante o qual 
Os utentes saberão definir as suas zonas de jurisdição e 
Por esta via se protegerem de eventuais invasões 
Estranhas. Trabalho idêntico teve lugar em 2005 na 
Localidade do Rombo, município de Quipungo, onde 
Foram delimitados mil 389 hectares e passado o 
Respectivo título de reconhecimento em prol de 32 
Famílias. 
A delimitação de terras no sul de Angola e na Huíla, em 
Particular, está a ser feita à base da experiência de 
Moçambique e começou, passados nove anos, com 



Uma formação promovida pelo FAO que beneficiou 
Técnicos do ordenamento rural da Direcção Provincial 
Da Agricultura e representantes de organizações não 
Governamentais que trabalham na vertente de terra. 
Desde o início do trabalho de delimitação, de acordo 
Com uma fonte do Departamento de Ordenamento 
Rural da Direcção Provincial da Agricultura, cerca de 
15 Comunidades na província já beneficiaram de tal 
Processo, com maior incidência nos municípios de 
Caluquembe, Caconda, Chicomba, Chipindo, Chipungo 
E Humpata. 
Com excepção da circunscrição da Humpata, no oeste 
Da província, os demais municípios, na sua maioria do 
Norte da HUl1a, têm contado nesta acção com o apoio 
Da FAO, organismo da ONU que sem tem mostrado 
Bastante interventivo no processo de delimitação de 
Terras. "Não é fácil trabalhar na delimitação", disse uma 
Fonte do Departamento de Ordenamento Rural da 
Agricultura que adiantou tratar-se de um trabalho que 
Requer não apenas recursos humanos e disponibilidade 
De tempo, mas também meios financeiros. Segundo a 
Mesma fonte a última delimitação ocorrida na Hupa, 
Município da Cacula, espevitou o interesse das 
Comunidades vizinhas que manifestaram o desejo de 
Efectuar a mesma operação nas suas zonas. Acção que, 
De acordo com a fonte, precisa de mais atenção de 
Quem de direito. 
No processo de colocação dos marcos para a 
Delimitação das fronteiras participam técnicos do 
Instituto de Geodesia e Cartografia de Angola (IGCA) 
E do ordenamento rural do Ministério da Agricultura e 
Membros das comunidades beneficiárias e vizinhas.                                                                                    


