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SUMÁRIO EXECUTIVO 

No quadro do projecto de Apoio às instituições governamentais para o melhoramento da gestão, posse e 
administração da terra e dos recursos naturais, nas províncias do Huambo e do Bié, - mais conhecido como 
projecto Terra - da FAO, GCP/ANG/045/SPA, levou-se a cabo este estudo de base, entre o dia 4 de Junho e o 
dia 3 de Julho de 2011. 

Realizou-se um inquérito a oitocentos (800) indivíduos, cujos resultados são analisados neste documento, o 
qual foi completado com uma série de entrevistas pessoais e de grupo, centradas nas mesmas categorias 
que no inquérito.  

Neste documento estabelecem-se os indicadores mensuráveis para a avaliação do projecto, incluindo 
aqueles relacionados com os mecanismos de protecção da posse da terra - emissão de títulos de 
reconhecimento do direito à terra das comunidades rurais -, mecanismos de advocacia política, divulgação 
da Lei de Terras, relançamento do debate em torno da importância económica e social da agricultura 
familiar, capacitação – formação - e capacidade de negociação dos actores no terreno. 

Os dados obtidos ao longo deste trabalho demonstram a necessidade de reorientação do projecto Terra, 
não só dos indicadores do quadro lógico, mas principalmente na estratégia. Neste sentido, a flexibilidade 
notável por parte da FAO e do doador – AECID – na hora de facilitar e/ou permitir a adaptação do projecto 
ao novo contexto institucional e político constitui uma disposição imprescindível para o mesmo.  

A mudança mais importante introduzida na estratégia do projecto Terra foi a ampliação, ou melhor, a 
identificação das suas áreas temáticas de intervenção. Assim, as áreas temáticas a partir das quais serão 
redefinidas as suas actividades, são quatro (4): a Gestão Sustentável dos Recursos Naturais; o Ordenamento 
Territorial Participativo e Negociado (OTPN); o Pacote Legal de Terras; Género e Terra (IGETI). 

Com respeito à metodologia de seguimento, constatou-se a importância de se criar uma ferramenta capaz 
de sistematizar a informação das duas antenas do projecto, de forma rápida e visual. Uma opção viável é a 
de uma base de dados, que possa converter a informação qualitativa, isto é, narrativa, em quantitativa, para 
a geração de gráficos que ajudem o entendimento da evolução da realidade nas províncias. Dado o papel 
central da FAO em relação à questão dos direitos sobre a terra e a importância da agricultura familiar em 
Angola, pode-se criar uma base de dados ainda mais ambiciosa. Nela, incluir-se-ia a informação 
proporcionada pelos parceiros da organização que tenham trabalhado na delimitação de terras comunitárias 
ou outras actividades relacionadas com a administração da mesma. Trata-se de centralizar o trabalho das 
ONGs nesta questão e criar uma espécie de memória ou registo histórico a nível de todo o país ou, se se 
preferir para começar, em algumas zonas seleccionadas. Dando um passo mais adiante, pode-se optar pela 
elaboração de um mapa que contenha todas as delimitações realizadas por todas as ONGs no país, tenham 
estas ou não, título emitido. Não se trata de fazer um cadastro paralelo, senão uma ferramenta gráfica que 
ajude a estabelecer o cenário actual do reconhecimento dos direitos das comunidades rurais, depois de 
muitos anos de trabalho. Deveria considerar-se também um possível trabalho mais amplo com, por 
exemplo, o Observatório das Agriculturas do Mundo (OAM) que a FAO está discutindo junto ao CIRAD. Neste 
trabalho conjunto possível deveria ter-se em conta o trabalho do Governo de Angola e mais especificamente 
da FCA. 

Os resultados do inquérito demonstram que o acesso à terra não parece ser um problema nas províncias do 
Huambo e do Bié. Todos os inqueridos asseguraram ter, como mínimo, uma parcela de terra. Em ambas as 
províncias a maior parte da terra foi adquirida pelas famílias como herança por parte da família do marido 
(47,3% no Huambo e 77,9% no Bié). No entanto, vale a pena destacar que 38,9% das famílias no Huambo 
têm acesso à terra através do aluguer – a troco de dinheiro –, contra os 0,8% que fazem o mesmo no Bié. 
Além disso, os dados demonstram que no Huambo existe um mercado da terra – ainda a lei proíba no seu 
artigo 63º a venda da mesma –, pois 9,1% dos inquiridos asseguraram ter comprado a sua terra, comparado 
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com 0,5% no Bié. Este último aspecto pode estar relacionado com a maior disponibilidade de terra no Bié, 
em relação ao Huambo. 

Com respeito ao uso da terra, demonstrou-se como 82,8% da população inquirida no Huambo passou mais 
de três anos consecutivos sem poder trabalhar algumas das suas terras, contra 69,5% no Bié, exceptuando 
aquelas que são deixadas em pousio. Os dados anteriores não são de estranhar se tivermos em conta que 
59,8% dos entrevistados no Huambo asseguram possuir mais terra do que aquela que eles ou as suas 
famílias podem trabalhar e cultivar, enquanto que no Bié a proporção aumenta até 87,3% dos interrogados. 
As razões apontadas na província do Huambo a este respeito são a falta de animais de tiro (23,1%), a falta de 
mão-de-obra familiar (22,2%), a falta de mão-de-obra externa e de charrua (6,8%), a falta de sementes 
(5,1%). Além disso, 8,5% apontou o tipo de terreno (5,1% disse que por ser floresta e 3,4% por não ser 
adequado para o cultivo) como causa principal. No Bié, em troca, assinalam-se as condições inapropriadas 
do terreno para o cultivo como causa principal (69,2% asseguram que não é apropriado para a realização de 
actividades agrícolas e 5,8% por tratar-se de uma área de floresta), seguida pela falta de mão-de-obra 
familiar (13,3%) e a falta de animais de tiro (6,7%). Por outro lado, os dados assinalam que 72,5% dos 
inquiridos no Huambo e 64% no Bié confirmam a inexistência de terrenos ou áreas comuns que podem ser 
usadas por todos os membros da comunidade, o que sugere a existência de uma dinâmica de uso da terra 
muito individualista nestas duas áreas, em relação a outras zonas do país, onde certos usos colectivos da 
terra ainda prevalecem. 

Quanto ao grau de formalização dos direitos sobre a terra, quer dizer, a quantidade de terras legalizadas 
(sem considerar o reconhecimento consuetudinário no seio dos habitantes das comunidades), no Huambo 
apenas 1% possui uma declaração sobre a transacção realizada e 0,3% um croquis. No Bié, 0,3% - o que 
corresponde a um único caso - possui título. É importante destacar o facto de que, mesmo com a escassa 
proporção de terras legalizadas, 100% destas estão em nome de um único membro do casal: do marido. 
Apesar da escassa formalização dos direitos sobre a terra em ambas as províncias, 63% dos inquiridos no 
Huambo sentem-se “seguros” na sua terra, em relação a 63,3% que se sentem “muito seguros” no Bié. O 
mesmo mantém-se em relação à segurança sobre a terra da comunidade, sobre a qual 65,3% sente-se 
“seguro” no Huambo e 63% “muito seguro”, no Bié. Isto demonstra a segurança que o uso consuetudinário 
oferece aos habitantes dessas comunidades rurais. 

Enquanto no Huambo 51,8% dos inquiridos – que pertencem a comunidades já delimitadas, mas ainda sem 
título de reconhecimento - afirma ter ouvido falar da Lei de Terras, uns escassos 16,3% ouviu algo acerca 
dela no Bié - onde ainda nenhuma comunidade foi delimitada. De se assinalar que 98,8% dos inquiridos no 
Huambo e 89,8% no Bié, tenham declarado que não crêem que as Autoridades Tradicionais defendam os 
interesses de toda a comunidade ao tratar assuntos de terras e outros recursos naturais. A percentagem é 
um pouco menor quando se trata da Administração do Estado - administrações comunais e municipais –, 
sendo que 90,3% das pessoas no Huambo e 77,5% no Bié crêem que as administrações municipais e 
comunais não defendem os interesses de toda a comunidade, senão outros interesses. 

Em geral, parece que a população de ambas as províncias considera que não existem muitos conflitos sobre 
a terra e outros recursos naturais. Assim, 73% dos indagados no Huambo e 63% no Bié crê que a situação 
está “tranquila” ou “calma”. Por outro lado, enquanto o resto de inquiridos no Huambo pensa que a 
situação é “realmente grave ou complicada” (10,8%) ou que está “piorando” (10,3%), 31,3% pensa que a 
situação está “melhorando” no Bié. As Autoridades Tradicionais continuam a ser o principal meio de 
resolução de conflitos no meio rural. 90,5% dos entrevistados no Huambo afirmaram recorrer a elas em 
primeiro lugar quando têm algum conflito, enquanto no Bié, 91% faz o mesmo. 

Em caso de separação ou divórcio, 40,5% dos interpelados no Huambo afirma que a terra passa para um dos 
dois – ao marido ou à mulher –, se bem que na maior parte dos casos seja sempre o marido quem fica com 
ela. No caso do Bié, 44,5% assegura que a terra passa para um dos dois – ao marido ou à mulher –, se bem 
que aqui também na maioria das vezes é o marido quem fica com a terra. Após norte do marido, na 
Província do Huambo em 65% dos casos, a terra passa para a mulher e os filhos, em 17% passa só para os 
filhos e em 10,8% dos casos passa só para a mulher. Só em última instância (6,3%) passa para a família do 
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falecido marido. No Bié, o panorama é um pouco distinto, pois se bem que 52% dos inquiridos afirma que a 
terra passa para a mulher e os filhos, em 34% dos casos, passa só para estes últimos. Em última instância, a 
terra passa a família do falecido (6,3%) o para a família da mulher (4,3%), mas nunca para ela. 

Validou-se a hipótese pela qual se afirma que o número de terras por família ou pessoa nas províncias do 
Huambo e Bié é influenciado pelo Sexo pelo Estado Civil: as mulheres mais vulneráveis – viúvas e divorciadas 
– têm menos terra que as solteiras e casadas. Além disso, validou-se a hipótese de trabalho pela qual se 
assegura que a participação numa delimitação comunitária, possibilita-lhes um maior conhecimento da Lei 
de Terras – e os deveres e direitos que lhes esperam. Também, no Bié, uma melhor percepção sobre o 
contexto dos conflitos leva a una menor participação nos processos de concessão de terras a agentes 
externos, enquanto no Huambo, uma pior percepção sobre os conflitos em relação à terra leva associada 
uma maior participação nos processos de concessão terras. 

Ficou claro ao longo deste trabalho que o projecto Terra necessita uma reorientação da sua estratégia, já 
que desde que foi redigido – em Maio de 2009 – até ao seu início oficial – Setembro de 2010 – e início real 
das actividades, a partir da contratação e chegada da equipa – em Janeiro de 2011 – o contexto em torno da 
terra em Angola mudou consideravelmente. 

A actual posição da FAO em Angola perante a questão da terra em geral e ao projecto em particular, é que a 
organização oferece as ferramentas, como a assistência técnica ao Governo, à sociedade civil e ao sector 
privado, de maneira que o primeiro possa tomar as decisões políticas chave com maior clareza, tendo em 
conta e garantindo os direitos e interesses da segunda e criando sinergias com o último. Ao continuar com a 
mesma temática, a FAO proporciona uma valiosa oportunidade ao Governo de Angola para consolidar o 
trabalho iniciado há mais de dez anos no tema terra e seus efeitos na produção agrícola do país. 

Este projecto diferencia-se dos seus antecessores pela sua visão mais ampla, baseada no conceito do 
território como elemento impulsor do desenvolvimento social e da protecção dos direitos sobre a terra dos 
grupos mais vulneráveis. Uma das metas de fundo do projecto Terra é a de apoiar a criação de um Programa 
Nacional de Terras e Agricultura Familiar em Angola. No entanto, a tarefa de dar um novo impulso à 
agricultura familiar em Angola é um empreendimento que demonstrou ser, noutros países, de médio a 
longo prazo, cujas bases podem ser estabelecidas no contexto do projecto, ainda que os seus efeitos talvez 
não sejam percebidos ao fim destes três anos. É por esta razão, que tanto a própria FAO como o doador – a 
AECID – devem continuar a assumir esse carácter flexível e de longo prazo que implica a estratégia do 
projecto. 

Finalmente, as lições aprendidas das experiências de outros países africanos, como Moçambique, podem 
guiar a táctica do projecto Terra nas turbulentas águas do lobby político, necessário para continuar a 
avançar na protecção dos direitos das pessoas nas comunidades rurais, e no fomento do desenvolvimento 
rural através da articulação de políticas públicas para a agricultura familiar em Angola. 
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1. METODOLOGIA E AMOSTRAGEM 

O objectivo geral deste estudo é o estabelecimento de uma linha de base, a partir da qual se possa realizar 
uma futura avaliação do impacto da intervenção do Projecto Terra da FAO nas províncias do Huambo e do 
Bié (ver os termos de referência do estudo no Anexo I). 

Em particular, neste documento estabelecem-se os indicadores mensuráveis para a avaliação, incluindo: 
mecanismos de protecção da posse da terra – emissão de títulos de reconhecimento do direito à terra das 
comunidades rurais –, mecanismos de advocacia política, divulgação da Lei de Terras (LdT), relançamento do 
debate em torno da importância da agricultura familiar, capacitação (formação) e edificação da capacidade 
de negociação dos actores no terreno. 

Este Estudo de Base (EdB) parte da seguinte premissa: Num contexto em que os meios de vida rurais são 
altamente dependentes do uso dos recursos naturais e, particularmente, do acesso à terra propícia para a 
agricultura, o conhecimento de como todas as questões relacionadas com a sua posse são geridas tanto a 
nível comunitário como nos processos formais de criação de políticas, são elementos importantes na 
concepção de programas de apoio apropriados (CARE 2004, P.1). 

1.1. Metodologia de investigação 

Para garantir a veracidade dos resultados, incluíram-se no desenho deste estudo uma metodologia baseada 
na triangulação dos mesmos, a partir da utilização de técnicas qualitativas e quantitativas. Levou-se a cabo 
um inquérito cujos resultados são analisados aqui de forma quantitativa – se bem que as variáveis incluídas 
na mesma são de carácter qualitativo –, o qual foi completado com uma série de entrevistas pessoais e de 
grupo, centradas nas mesmas categorias utilizadas no inquérito (para una descrição detalhada das 
actividades realizadas durante este estudo, ver o Anexo II). 

Utilizou-se a metodologia qualitativa para estabelecer a dinâmica do contexto actual nas áreas de 
intervenção do Projecto Terra nas províncias do Huambo e do Bié (Capítulo 3), assim como a análise de 
oportunidades e ameaças do contexto que possam afectar o alcance dos resultados do mesmo (Capítulo 4). 
A metodologia quantitativa, no entanto, teve como objectivo estabelecer a linha de base dos indicadores do 
Projecto (Capítulo 2). 

Foram realizadas doze (12) entrevistas na Província doe Huambo e dezasseis (16) na do Bié (ver Anexo III). 
Os entrevistados foram as próprias comunidades escolhidas para o inquérito – entrevistas de grupo –, assim 
como os representantes das instituições governamentais parceiras do Projecto e responsáveis pela 
administração da terra e outros recursos naturais (RRNN), tais como: Directores Provinciais, Administradores 
Municipais e Comunais, Chefes de Repartição Municipal ou Directores das Estações de Desenvolvimento 
Agrário (EDAs), do Instituto de Geodesia e Cadastro de Angola (IGCA), entre outros. 

1.2. Metodologia de amostragem e tamanho da amostra 

A população alvo do EdB do Projecto de apoio às instituições governamentais para o melhoramento da 
gestão da posse e administração da terra e dos recursos naturais, nas províncias do Huambo e do Bié, o 
Projecto Terra, é o conjunto de habitantes dos municípios de intervenção, além do pessoal das instituições 
governamentais envolvidas na administração da terra e de outros recursos naturais (RRNN). A unidade de 
análise do estudo é o indivíduo, o habitante das áreas de intervenção. Na província do Huambo, onde a FAO 
já actuou no quadro de um Projecto Terra anterior (GCP/ANG/035/EC), foi incluída na amostragem a 
população das áreas já delimitadas. Na província do Bié, porém, onde a FAO nunca antes trabalhou em 
questões de terra, foi incluída a população das áreas designadas pelas instituições parceiras do projecto1.  

                                                 
1
 Se por um lado foram as instituições a nível provincial as que definiram os Municípios nos quais o projecto deve 

trabalhar, foram as instituições municipais as definiram as Comunas e Comunidades. 
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Assim pois, o Projecto Terra, GCP/ANG/045/SPA, trabalha em quatro (4) Municípios dos onze (11) da 
Província do Huambo: Bailundo, Ekunha, Longonjo e Caála. Não obstante, pretende-se trabalhar também no 
Município do Huambo, através do estabelecimento de acordos de cooperação com outras organizações. Por 
outro lado, na província do Bié, o projecto trabalha em cinco (5) Municípios dos nove (9) da Província: Kuito, 
Andulo, Nharêa, Camacupa e Chitembo (assinalados no mapa com um círculo azul encontram-se as sedes 
municipais desses municípios). 

Pela realização dos inquéritos nas comunidades rurais a cima indicadas, contou-se com o apoio das ONG’s 
locais ADRA na Província do Huambo e ADAC na Província do Bié. 

  
Ilustração 1: Municípios de trabalho no Huambo (esquerda) e Comunas do Bié (direita)  

Segundo os dados proporcionados pelo Governo, a área de intervenção do Projecto Terra tem uma 
população total de 3.482.764 habitantes. No Quadro 1 especifica-se a população universo do projecto Terra, 
a qual inclui a população total dos Municípios seleccionados, mais além da das Comunas de actuação. 

Apesar dos dados disponíveis, a realidade é que Angola não conta ainda com um Censo populacional 
actualizado. Segundo as últimas informações proporcionadas pela Ministra do Planeamento de Angola, o 
Censo da População de Angola será realizado em 2013, entre 16 de Julho e 18 de Agosto. Angola não realiza 
um censo geral desde 1970, quer dizer, desde a época colonial, se bem que as Nações Unidas recomendam 
que os países devem fazê-lo, pelo menos, de dez em dez anos. 

Este é um elemento importante, pois qualquer inquérito que pretenda generalizar os resultados obtidos de 
uma amostra a toda a população (ou universo populacional), deve basear-se na amostragem probabilística2. 

                                                 
2
 Distinguem-se dois tipos de amostras: amostras probabilísticas – aquelas em que todos os indivíduos têm uma 

probabilidade conhecida de serem incluídos na amostra – e amostras não probabilísticas – em que não se conhece a 
probabilidade de cada indivíduo de ser incluído na amostra. 

 

(Huambo) 
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Fonte: Governo provincial do Huambo, Gabinete de Estudos, 
Planeamento e Estatística; Governo Provincial do Bié. 

Os tipos de amostragem não probabilísticos, tais como a amostragem por quotas ou a amostragem 
intencional, são aplicáveis quando a distribuição da amostra não está disponível. O caso de Angola, assim 
como de muitos dos países em via de desenvolvimento com débeis ou inexistentes serviços estatísticos, 
enquadra-se na segunda das opções. 

Assim, tendo em conta estes elementos, não se pode afirmar a 100% que a amostra escolhida para o 
inquérito represente toda a população das províncias do Huambo e do Bié (e ainda menos de toda Angola), 
ainda que sim possa dar-nos uma ideia mais que realista e afinada, ainda que geral, sobre a situação nessas 
mesmas províncias.  

Para as entrevistas qualitativas, também optou-se pela amostragem não probabilística e intencional. A 
estratégia de amostragem neste caso, foi a da amostragem de casos politicamente importantes, segundo a 
metodologia usada por Patton. Assim, incluir na amostra casos importantes é simplesmente uma estratégia 
para aumentar a utilidade e relevância da informação quando os recursos apenas permitem o estudo de um 
número limitado de casos. Atrai a atenção sobre o estudo – ou evita atrair atenções indesejadas eliminando 
intencionalmente os casos politicamente sensíveis da amostra – ( Patton 2002, P.241; 244). Por essa razão, 
foram incluídos casos tão relevantes como o da comunidade de Juíla no Huambo, única comunidade rural 
que conta com um título de reconhecimento do direito útil consuetudinário nessa província. 

 Quadro 1: População para o EdB 

 

  

  

O tamanho da amostra para o inquérito quantitativo foi calculado com base na fórmula seguinte:  

 
Em que: 

n é o tamanho da amostra; Z é o nível de confiança; p é a variabilidade positiva; q é a variabilidade negativa; 
N é o tamanho da população; E é a precisão ou a margem de erro. 

A confiança ou “percentagem de confiança” é a proporção de segurança que existe para generalizar os 
resultados obtidos e para assegurar que as características da amostra escolhida (no Quadro 2) coincidam 
com as da população total (Quadro 1). Neste EdB utilizou-se um nível de confiança de 95% (Z=1,96). No 
entanto, e como já se comentou anteriormente, estes dados devem ser tomados com cautela na hora de 
serem generalizados a toda a população.  

O erro ou “percentagem de erro” equivale à probabilidade de aceitar como verdadeira uma hipótese que 
seja falsa ou, ao inverso, descartar uma hipótese verdadeira por considerá-la como falsa. Neste EdB foi 
usada uma percentagem de erro de 5% (0,05). 

Província Município População (hab.)  

Huambo Bailundo 7.065 

Huambo Caála 182.499 

Huambo Ecunha 84.560 

Huambo Longonjo 58.650 

Huambo Huambo 1.359.693 

Sub-total  1.692.467 

Bié Kuito 974.693 

Bié Andulo 320.917 

Bié Nharêa 149.226 

Bié Camacupa 250.190 

Bié Chitembo 95.271 

Sub-total  1.790.297 

TOTAL  3.482.764 
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A variabilidade é a probabilidade com que foi aceite ou rechaçada a tal hipótese que se quer investigar em 
alguma investigação ou teste prévios ao actual. A percentagem com que foi aceite a tal hipótese chama-se 
variabilidade positiva (denominada por p) e a percentagem com que se rechaçou a hipótese é a variabilidade 
positiva (denominada por q). Como sempre p+q=1, e já que neste caso não existe uma investigação 
precedente, aplica-se a variabilidade máxima, resultando que: p=q=0,5. 

Sendo assim, a amostra seleccionada (n) do universo populacional foi de 384 indivíduos para cada uma das 
províncias. No entanto, tendo em conta que a equipa de inquiridores que participou no estudo não foi a 
mesma para ambas as províncias – facto que propiciou a perda de certa quantidade de informação –, foram 
aumentados mais 16 indivíduos por cada província à amostra inicial. Finalmente, foi estabelecida uma 
amostra de n = 400 indivíduos por província, contabilizando um total de 800 indivíduos. A distribuição 
definitiva da amostra apresenta-se a seguir no Quadro 2. 

Quadro 2: Distribuição da amostra do inquérito 

Província 
Nome 

Comunidade 
(Aldeia/Embala) 

Município Comuna 
Povoa
çãol.1 

Área 
(ha) 

Estado do processo de 
emissão do título 

Inquéritos 
realizados 

% 
Data do 

inquérito 

Huambo Vicassa Caála Caála - 1.065 
Parado –  Delimitação 
em Foral em 2009 

36 4,5 16/6/11 

Huambo Calué Caála Caála 343 969 

Parado –  Delimitação 
em Foral em 2009; 
DW/Demarcação 
periurbana 

36 4,5 16/6/11 

Huambo Lungongo Caála Caála 150 765 IGCA - Aguarda parecer 38 4,8 17/6/11 

Huambo Calenga Chicala Caála Calenga 112 619 IGCA - Aguarda parecer 37 4,6 15/6/11 

Huambo N´Gongoinga* Huambo 
Comandante 
Nzaji 

2.010 1.379 
Completo - Processo nas 
mãos da Comunidade 

35 4,4 6/6/11 

Huambo Emanha* Longonjo Longonjo 2.165 11.889 
DPOTUA - Aguarda 
parecer 

36 4,5 9/6/11 

Huambo Lucamba* Longonjo Longonjo 2.174 3.005 
Parado - Conflito com 
proprietário resolvido 

35 4,4 10/6/11 

Huambo Juíla Ecunha Ecunha 312 603 
Completo - Emitido, 
Outubro/08 

36 4,5 13/6/11 

Huambo Essukula Ecunha Ecunha 403 1.421 
DPOTUA - Aguarda 
parecer 

36 4,5 14/6/11 

Huambo Buta Janju* Bailundo Luvemba 1.941 7.054 
Completo - Processo nas 
mãos da Comunidade 

39 4,9 7/6/11 

Huambo 
Buta 
Tchikulopungo 

Bailundo Luvemba 318 1.693 
Completo - Processo nas 
mãos da Comunidade 

36 4,5 8/6/11 

TOTAL PROVÍNCIA       400 
Bié Sanjimbi* Kuito Kunje 1.600 - Sem delimitar 39 4,9 21/6/11 

Bié Lomone Kuito Kambandwa 395 - Sem delimitar 40 5,0 1/7/11 
Bié Epanda Andulo Calucinga 524 - Sem delimitar 40 5,0 22/6/11 

Bié Sede comunal Andulo Cassumbe 500 - Sem delimitar 40 5,0 23/6/11 
Bié Chapua Nharêa Sede 300 - Sem delimitar 40 5,0 24/6/11 

Bié Chimbuiu* Nharêa Sede 3.000 - Sem delimitar 40 5,0 25/6/11 
Bié Canana Camacupa Muinha 1.662 - Sem delimitar 40 5,0 27/6/11 

Bié Catenga Camacupa Ringoma 620 - Sem delimitar 40 5,0 28/6/11 
Bié Utale Chitembo Cachinge 460 - Sem delimitar 40 5,0 29/6/11 

Bié Muandumba* Chitembo Soma-Kwanza 440 - Sem delimitar 41 5,1 30/6/11 
TOTAL PROVÍNCIA       400 

*Embala: conglomerado rural formado por diversas aldeias. 
1
 Os dados da população do Huambo foram obtidos dos informes de delimitação, enquanto que os do Bié foram 

proporcionados pelas Autoridades Tradicionais e Administrativas. 

Selecção dos indivíduos: a selecção dos sujeitos incluídos na amostra realizou-se a partir da população que 
respondeu à convocatória feita pela FAO, em cada uma das comunidades seleccionadas. Anteriormente, e 
para assegurar a transmissão da informação, os líderes tradicionais de cada comunidade foram já 
contactados a partir da Administração Municipal – normalmente por meio dos técnicos da EDA. Já durante o 
dia do inquérito, e à medida que foram se concentrando no ponto de encontro, foi-lhe explicado o objectivo 
da reunião. Uma vez feitas as apresentações, os inquiridores escolheram aleatoriamente os entrevistados, 
tentando equilibrar na medida do possível o número de homens e de mulheres. Tentou-se evitar entrevistar 
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também casais ou pares, para evitar a redundância de informação e a perda de diversidade. No entanto, a 
afluência de homens e de mulheres foi muito distinta de uma comunidade a outra. De forma geral, a 
participação da população local foi elevada, devido ao facto de que a actividade foi realizada numa altura 
em que há pouco trabalho no campo, pois a colheita das culturas produzidas durante a estação seca já tinha 
terminado e era a época da queimada para a preparação dos campos para a próxima campanha. 

Instrumentos do inquérito: foi elaborado um questionário estruturado, me língua portuguesa, que foi 
propriamente codificado para a configuração da base de dados (ver Anexo 4). Durante a formação da equipa 
de inquiridores, e antes do início da actividade, trabalhou-se na tradução das perguntas para a língua 
Umbundu com o objectivo de se chegar a um consenso entre toda a equipa. Ainda assim, e sobretudo no 
caso da Província do Bié, registaram-se alguns problemas de tradução durante o primeiro dia de trabalho, 
que forram sanados ao longo da jornada.  

Entrevistas qualitativas: aproveitando o momento em que se realizava o inquérito, foram conduzidas as 
entrevistas de grupo com o resto dos membros das comunidades rurais concentrados no lugar, assim como 
com os Directores das EDA, que – apenas no caso do Bié – acompanharam-nos em todo o momento durante 
o trabalho de campo, servindo de ligação entre a população e o projecto. No entanto, em outras ocasiões, 
enquanto o consultor se reunia com as instituições provinciais, municipais, comunais e tradicionais, o resto 
da equipa continuou com o trabalho de inquérito nas comunidades. 

Equipa de inquiridores: para a província do Huambo, chegou-se a um acordo de cooperação entre o Projecto 
Terra e a ONG angolana ADRA para a criação de uma equipa de 4 inquiridores (três homens e uma mulher) 
com experiência neste tipo de trabalho. Na província do Bié, o acordo estabeleceu-se com a ONG angolana 
ADAC, que formou uma equipa de dois homens e duas mulheres. Enquanto estas últimas concentraram-se 
em inquirir as mulheres, os homens fizeram o mesmo com os indivíduos do seu mesmo género.  

Análise de dados: utilizou-se o Pacote Estatístico para Cientistas Sociais os SPSS (Statistical Package for Social 
Scientists) para a concepção da base de dados e análise de resultados. Os questionários foram introduzidos 
na base de dados pelo próprio consultor. 

Devido ao facto de as variáveis incluídas no questionário do inquérito serem de carácter qualitativo e 
categórico, a metodologia de análise escolhida foi a dos quadros de contingência (crosstabs)3. No entanto, 
estas serão apresentadas aqui na sua forma gráfica. 

Todos os testes foram realizados ao nível de significação de 5%4. 

 

  

                                                 
3
 Os quadros de contingência são um procedimento que cruza duas variáveis distintas, mostrando a sua relação de forma gráfica, em 

forma de quadro. Diferentemente do procedimento das frequências, que resume a informação sobre uma única variável, os quadros 
de contingência geram informação sobre relações bi-variáveis. Estas são apresentadas normalmente com a variável independente no 
lugar das colunas e a dependente no das filas. 
4 O principal estatístico usado neste procedimento para se conhecer a significação estatística da relação entre as variáveis 
denomina-se Xis-Quadrado (X2), que determina a relação entre as frequências observadas e as esperadas (sob a condição de que 
não exista tal relação entre as variáveis, quer dizer, que sejam independentes: a chamada Hipótese Nula). O outro estatístico usado 
é o Coeficiente de Correlação de Pearson (r-Pearson), que mede a associação entre duas variáveis contínuas, estimando tanto a 
direcção como a força da relação linear; o seu valor vai de -1,00 (uma correlação inversa perfeita) até +1,00 (uma relação positiva 
perfeita). Em outras palavras, enquanto o Xis-Quadrado explica qual é a probabilidade de que exista uma relação entre as variáveis, 
o Coeficiente de Correlação de Pearson explica quanta correlação existe entre as mesmas. 
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2. LINHA DE BASE 

2.1. Matriz de Indicadores e Sistema de Seguimento 

Por norma, o EdB leva-se a cabo antes do início da intervenção, programa ou projecto, ou dentro dos 
primeiros seis meses5, pois tem como objectivo avaliar a situação antes do início das actividades, além de 
estabelecer a linha de base dos indicadores incluídos no quadro lógico. No caso do projecto Terra, se bem 
que o momento de execução do estudo tenham sido o adequado, existem dois elementos que conferem a 
este trabalho uma importância chave para o futuro do projecto: 

 Por um lado, a mudança no contexto institucional em Angola em relação à questão do 
reconhecimento do direito das comunidades rurais à terra, cujo ponto de inflexão teve lugar em 
meados de 2009 (ver capítulo 4). O facto de o documento do projecto ter sido redigido 
anteriormente a essa data, assim como o decurso de quase um ano e meio desde então – Maio de 
2009 – até ao seu início – oficialmente em Setembro de 2010, ainda que de forma efectiva fosse em 
Janeiro de 2011 – são factores decisivos. 

 Por outro, a peculiaridade do tipo de documento do projecto – assim como as suas linhas 
orçamentais – que foi redigido e aprovado no seu tempo, tanto pela própria FAO como pelo 
financiador (AECID). No entanto, o carácter vago e aberto do mesmo respondia a dois objectivos 
concretos: a adaptabilidade a um contexto em constante mudança e tão sensível politicamente 
como o da questão da terra, por um lado e a execução – já contemplada no próprio documento – 
duma missão para a identificação e orientação das actividades a serem executadas, por outro.  

É neste contexto que se enquadra o presente estudo. O mesmo tem, ao mesmo tempo, matizes de estudo 
de base e de missão de identificação de oportunidades (Scoping misión).  

Com este cenário em mente, para o correcto estabelecimento da linha de base do projecto, levou-se a cabo 
um trabalho preliminar que consistiu na redefinição dos Indicadores, das Fontes de Verificação e das 
Técnicas e Métodos de Cálculo. O resultado deste trabalho, realizado conjuntamente com a equipa de 
coordenação do projecto, é a Matriz de Desenho e Análise do Estudo de Base da página seguinte (Quadro 3).  

Apesar de a matriz de desenho incorporar já a maior parte dos indicadores estabelecidos no documento do 
projecto aprovado, também foram acrescentados outros novos, mais específicos, mensuráveis, alcançáveis, 
reais e possíveis num intervalo de tempo determinado (SMART, em inglês). Igualmente, foram eliminados 
alguns outros, cuja medição achava complicada. A fonte de informação usada para o estabelecimento da 
linha de base foi o conjunto dos relatórios mensais proporcionados pela equipa do projecto, assim como 
documentos do projecto Terra anterior – somente para a Província do Huambo. 

Não se pode esquecer que para um sistema de monitorização e avaliação é fundamental a incorporação 
tanto de indicadores de progresso – número de delimitações realizadas, número de sessões de divulgação 
da Lei de Terras, número de formações, número de técnicos formados, etc. – como de impacto – qualidade 
do conhecimento adquirido pelos beneficiários das formações, impacto das actividades de advocacia 
política, mudou algo? abriu novas possibilidades de acção? encerrou portas? –, melhoria das capacidades de 
negociação dos actores do território, etc. Foi, precisamente, nesse sentido em que se trabalhou durante a 
redefinição do quadro de indicadores do projecto Terra. 

 

                                                 
5 Tendo em conta que os primeiros meses sempre se dedicam ao estabelecimento das condições necessárias para a implementação, 
tais como a contratação e a preparação dos recursos humanos e o início dos processos de abastecimento de materiais (como 
compras de veículos, aluguer de escritórios, etc.). 
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Quadro 3: Matriz de Desenho e Análise do EdB 

Hierarquia de Resultados Indicadores Definição e Variáveis Fontes 
Técnicas e metodologia de 

Cálculo 

O.G.  Melhoria dos meios de vida 
das populações rurais mais 
vulneráveis em Angola, através do 
reforço dos mecanismos de posse, 
uso e administração da terra. 

 

 I. Meios de vida actividades geradoras de renda e sustento para as famílias. Visão 
sistémica: os meios de vida rurais em Angola são altamente dependentes do uso dos 
recursos naturais e, particularmente, do acesso a terra apropriada para a agricultura. 
Portanto, entender como os temas relacionados com a sua posse são geridos tanto a 
nível comunitário como nos processos formais de criação de políticas são elementos 
centrais no desenho de programas de apoio apropriados (Norfolk et alt. 2004). 

II. Pobreza Entendida como a impossibilidade de escolher; como a falta de alternativas 
nos meios de subsistência. Sair da pobreza equivale a aumentar o poder de escolher, de 
seleccionar e combinar distintas opções de subsistência. 

  

O.E. Reforçar as capacidades de 
gestão da terra e dos recursos 
naturais através do apoio aos 
actores locais principalmente, tanto 
governamentais como não 
governamentais, para a melhoria 
do quadro institucional responsável 
da sua gestão nas províncias do 
Huambo e do Bié, Angola. 

 

I. Estimulado o debate tanto a nível nacional como 
provincial em torno da implementação do quadro 
jurídico sobre terras, para o M36. 

II. Introduzida como prioridade a questão do género e 
terra em, pelo menos, um (1) plano de 
desenvolvimento municipal por província para o 
M36. 

III. Promovida uma gestão integrada e sustentável dos 
recursos naturais nas províncias de implementação 
do projecto, para o M36. 

IV. Introduzido o enfoque metodológico do DTPN, com 
ênfase na questão de género, em pelo menos uma 
(1) estratégia de desenvolvimento municipal por 
província para o M36. 

V. Contratado um (1) especialista de comunicação para 
o M12. 

I. Estimular o debate Aumento do conhecimento sobre o quadro jurídico de terras, a 
partir do apoio tanto às instituições governamentais como à sociedade civil. 
Implementação Harmonização das distintas interpretações da lei para viabilizar a sua 
aplicação a nível nacional. Quadro jurídico Lei de Terras nº 9/04 e Regulamento Geral 
de Concessão de Terrenos, Decreto nº 58/07. 

II. Introduzida Fica estabelecida no documento do plano de desenvolvimento municipal. 

III. Promovida Realização de formações, seminários e assessorias técnicas a: 
Organizações da sociedade civil e ONG; centros de ensino como universidades (FCA) e 
institutos agrários (IMA); estruturas de tomada de decisões como CACS, Unidades 
Técnicas, e secções (repartições) municipais. Gestão integrada Conceito oposto à 
gestão sectorial: consideram-se todos os usos, práticas beneficiários dos recursos 
naturais num determinado território. 

IV. DTPN Desenvolvimento Territorial Participativo e Negociado. Este enfoque para o 
desenvolvimento rural basea-se no conceito de sistema territorial e deriva da escola de 
análise de Sistemas Agrários. Ênfase na questão do géneroCorresponde ao uso da 
metodologia de FAO denominada IGETI (Improving Gender Equity in Territorial Issues), a 
qual se encontra ainda em estado de adaptação e em prova no contexto africano. 
Sistema agrário (FAO)  “é uma forma de explorar o ambiente que foi estabelecida ao 
longo do tempo e ainda perdura, adaptando-se, além disso, às condições bioclimáticas 
de cada área e responde às condições e necessidades sociais presentes. A expressão de 
sistema agrário visa a interacção entre sistemas bioecológicos, socioeconómicos, 
culturais e políticos, através das práticas agrícolas.” Território A extensão territorial 
inicialmente escolhida pelo projecto será a do município. Após o diagnóstico inicial, esta 
base pode ver-se alterada. 

V. Especialista em comunicação encarregado de criar a estratégia de comunicação do 
projecto.  

I. Os distintos foros nos quais a FAO 
interveio (CACS, Unidades 
Técnicas, mesas redondas, etc.). 
Acções de advocacia política 
levadas a cabo. 

II. Documentos oficiais a nível 
municipal. 

III. Relatórios de actividades 
formativas. Documentos de 
assessorias técnicas. 

IV. Documento de Diagnóstico 
Territorial (composto por um 
diagnóstico de sistemas agrários e 
os distintos relatórios sobre os 
processos de negociação entre 
actores, assim como as iniciativas 
de consenso). Documento da 
metodologia IGETI da FAO, 
traduzido para o português e 
adaptado ao contexto de Angola. 

V. Documento da Estratégia de 
Comunicação. Materiais de 
divulgação e de comunicação. 

Investigação qualitativa 
centrada nos principais grupos 
de interesse (MINUC, DPA, 
IGCA, ONG, sociedade civil). 
 

Avaliação do impacto do 
processo do DTPN (consulta aos 
actores envolvidos, valorização 
do nível de apropriação do 
processo e dos resultados 
alcançados, lições aprendidas, 
condições para replicar a 
metodologia, etc.). 
 

Investigação quantitativa 
(inquérito) para conhecer o 
impacto das acções formativas 
sobre os grupos alvo em relação 
a técnicas de gestão de RRNN, 
género e lei de terras. 

R.E.1. Habilitado um quadro 
institucional operacional e efectivo 
para a implementação das 
actividades de administração e 
gestão da terra e de recursos 
naturais. 

 

 

I. Criado um Comité de Pilotagem do Projecto por 
província, com reuniões semestrais, para o Mês 6 
(M6) ou, na sua falta, participação em, como 
mínimo, um dos mecanismos de decisão municipais 
em dois municípios por província, para o M36. 

II. Aprovado por consenso por todas as instituições 
governamentais relacionadas com a terra e os 
recursos naturais e procedimento para a emissão de 
títulos de reconhecimento do Domínio Útil 
Consuetudinário, para o M24. 

III. Aumentada em 50% a quantidade de títulos de 
posse da terra de comunidades rurais emitidos pelo 
Governo Provincial com respeito ao M0. 

IV. Assinados como mínimo 5 acordos de cooperação 
com ONG/OSC por província para a implementação 

I. Comité de Pilotagem Comité de monitorização e avaliação. Integrado por 
representantes das instituições governamentais e parceiros. Participar  Fazer parte 
das comissões e subcomissões de trabalho dos mecanismos de decisão municipais. 
Mecanismos de decisão Conselhos de Auscultação e Concertação Social (CACS), 
Unidade Técnica do PMIDRCP (nível provincial), Subcomissões de trabalho do PMIDRCP 
(nível municipal) e outros programas do GoA. 

II. Aprovado por consenso Normalizar, padroniizar a nível nacional, definir jurídica e/ou 
legalmente os passos para o processo de emissão de títulos das comunidades rurais. 
Mecanismos de consenso Reactivação da comissão de trabalho MINUC-FAO para a 
finalização do Anexo Técnico à LdT; Mesa redonda MINUC-FAO-MINADERP; acções de 
advocacia política a nível do Governo provincial. Instituições MINADERP e MINUC 
(nível central); DPTUA, IGCA e DPA (nível provincial). Domínio Útil Consuetudinário 
Direito à terra das comunidades rurais em Angola, reconhecido per se na LdT, tenham 
estas ou não um título de reconhecimento. Baseia-se na ocupação da terra de acordo 
com os usos e costumes das comunidades rurais. 

I. Despacho do governador criando o 
Comité. Regulamento de 
constituição e funcionamento. 
Actas de reuniões. 

II. Despachos de aceitação nas 
distintas comissões. Actas de 
reuniões. Relatórios de seguimento 
do projecto. Anexo Técnico à LdT. 
Acordos ministeriais. 

III. Expedientes (IGCA, Administrações 
Municipais) e documento do título 
e/ou aval da Administração 
Municipal. 

IV. Documentos de acordo. Relatório 
de actividades. 

Revisão da documentação sobre 
as decisões adoptadas pelos 
mecanismos governamentais e a 
incluso das prioridades do 
projecto (padronização do DPT, 
DTPN, etc.). 

 

Investigação qualitativa para 
conhecer o impacto que possa 
ter tido a legalização das terras 
sobre as comunidades rurais e 
peri-urbanas. 
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de actividades, para o M36. III. Comunidades rurais Incluem-se nesta categoria tanto aquelas comunidades rurais que 
foram delimitadas em projectos anteriores, como as delimitadas no quadro deste 
projecto Terra. Incluem-se também aqui os títulos correspondentes aos processos 
pendentes de 201 parcelas individuais (pertencentes a 52 famílias) delimitadas em 2009 
pela ONG Development Workshop na comunidade peri-urbana de Calué (município da 
Caála, Huambo). Títulos Se bem que para comunidades rurais se aceita unicamente o 
título oficial emitido pela autoridade competente, para parcelas individuais em zonas 
peri-urbanas, se poderia aceitar o nível intermédio, que corresponde ao aval da 
Administração Municipal, como passo prévio para a legalização definitiva (após a 
demarcação correspondente e o pagamento dos impostos) dos terrenos. 

IV. Implementação de actividades relacionadas com as 4 áreas temáticas do projecto. 

 

R.E.2. .- Promovida uma melhoria 
no conhecimento do pacote legal 
sobre terras e das estratégias de 
desenvolvimento territorial. 

 

I. Formados 30 técnicos das instituições 
governamentais parceiras por província, nas áreas 
temáticas do projecto para o M36. 

II. Formados 30 técnicos de ONGs e OSC por província, 
nas 4 áreas temáticas do projecto para o M36. 

III. Realizado um seminário interprovincial antes do 
M24 e uma conferência nacional antes do M36, 
sobre as 4 áreas temáticas do projecto. 

IV. Realizada uma página web do Gabinete de Estudos 
sobre a Agricultura Camponesa (GEAC) da Faculdade 
de Ciências Agrárias (FCA), para o M36. 

V. Apoiada a publicação (semestral) de 6 números da 
revista do GEAC com uma tiragem mínima total de 
2.500 exemplares para o M36. 

VI. Apoiados 3 centros de formação agrária, dois de 
nível médio e um superior, nas 4 áreas temáticas do 
projecto, para o M36. 

I. II. III. Áreas temáticas do projecto São 4: Gestão sustentável de recursos naturais; 
Desenvolvimento Territorial (DTPN); Pacote legal de terras; Género e Terra (IGETI). 

IV. Página web o objectivo é ser uma referência na questão da agricultura camponesa 
tanto a nível nacional (projecção “para baixo”) como a nível do continente africano 
(projecção “para cima”). Inclui não só a criação da página como também a gestão dos 
conteúdos (chegando a criá-los ad hoc se fosse necessário). 

V. Revista GEAC a revista complementa a página web, tornando os conteúdos mais 
acessíveis para as instituições municipais e outros actores que não têm acesso aos meios 
técnicos para a consulta na web. A edição e selecção (assim como criação) de conteúdos 
são os elementos centrais desta actividade. 

VI. Centros de formação média agrária Institutos Médios Agrários (IMAs). Inclusão das 
áreas temáticas do projecto através do programa de estudos para extensionistas rurais. 
Pretende-se uma contribuição mais teórica num contexto de carácter mais prático. 
Centro de formação agrária superior A universidade do Huambo-FCA. Pretende-se 
uma contribuição mais prática num contexto de carácter mais teórico como é o 
universitário. Como? Apoiando iniciativas do GEAC. 

I. II. III. Relatórios das formações. 
Relatórios finais/conclusões da 
conferência e o seminário. 

IV. Página Web. 

V. Exemplares da revista do GEAC. 

VI. Programa de estudos dos IMAs. 
Relatórios de actividades de apoio 
ao GEAC. Relatório de actividades 
de apoio à FCA. 

 

Investigação quantitativa 
(inquérito) para conhecer o 
impacto das acções formativas 
sobre os grupos alvo.  

 

R.E.3. Desenvolvido e 
implementado um sistema de 
gestão e administração da terra 
operacional e efectivo em 
municípios seleccionados em cada 
uma das duas províncias. 

 

I. Pelo menos um município por província conta com 
um leque de ferramentas práticas para a tomada de 
decisões sobre a administração e gestão dos 
recursos naturais, para o M36. 

 

I. Ferramentas práticas contar com a informação correspondente ao território 
seleccionado, composta por: estudo de base, diagnóstico de sistemas agrários, estudo 
de dinâmicas económicas, sociais e relacionadas com a terra e outros recursos naturais; 
capacidades criadas para os recursos humanos envolvidos no processo de negociação; 
contar com um objectivo/plano definido para o desenvolvimento do território aprovado 
por consenso por todos os actores.  

I. Relatórios das antenas. Diagnóstico 
territorial publicado. Relatórios de 
seguimento da administração 
municipal do processo de 
negociação territorial. Documentos 
de investigação (papers) 
publicados pelos camponeses 
envolvidos no processo. 

 

Avaliação do impacto do 
processo do DTPN (consulta aos 
actores envolvidos, valorização 
do nível de apropriação do 
processo e dos resultados 
alcançados, lições aprendidas, 
condições para replicar a 
metodologia, etc.). 
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No projecto Terra anterior, a principal dificuldade que se teve na hora da apresentação dos resultados foi a 
grande dispersão dos dados entre a diversidade de relatórios com que se trabalhava: relatórios mensais por 
província, relatórios anuais para o doador, relatórios do fim do projecto, formatos em MS Word, MS Excel, 
etc. Porém, não existia uma forma definida para a sistematização gráfica e efectiva da informação gerada 
pelo projecto, sendo a recompilação da mesma feita ad hoc. 

Por isso, será de grande utilidade para o próprio seguimento do projecto, a criação duma ferramenta capaz 
de sistematizar a informação das duas antenas de forma rápida e visual. Pensou-se que uma base de dados 
em Microsoft Access pode ser uma opção ou, se se preferir, em Microsoft Excel, de tal forma que a 
informação qualitativa, isto é, narrativa – em formato Microsoft Word, por exemplo – possa converter-se 
em quantitativa para a geração de gráficos que ajudem no entendimento da evolução das actividades. Sendo 
assim, esta base de dados poderia ser actualizada mensalmente - pela pessoa designada para a recolha e 
transmissão da informação –, junto com o relatório de cada antena.  

O facto de todo o pessoal nacional recrutado pelo projecto já ter trabalhado no projecto Terra anterior, 
financiado pela CE, pode ser una mais-valia para pôr em marcha este sistema de seguimento. Não se deve 
negligenciar a oportunidade de se usar a memória histórica destas pessoas como ferramenta para a 
construção deste sistema. 

2.2. Valores iniciais dos indicadores 

Estabeleceram-se os seguintes valores dos indicadores do projecto Terra da FAO em Angola, à data de Junho 
de 20116 : 

Objectivo Específico: 

I. O debate em torno da implementação do quadro jurídico sobre terras encontra-se totalmente parado 
a nível provincial, especialmente na província do Huambo. A nível nacional, parece que também as 
organizações que trabalham na defesa do direito à terra das comunidades rurais deixaram de fazer 
delimitações e concentraram os seus esforços no sector da segurança alimentar e a agricultura. 

II. Se bem que a nível das 9 Administrações Municipais onde trabalha o projecto já existem secções da 
Família e Promoção da Mulher, os programas implementados pelas mesmas ainda não apresentaram 
nenhuma iniciativa específica em relação ao direito da mulher à terra e a sua importância na gestão 
de outros recursos naturais.  

III. A gestão dos recursos naturais nas províncias de intervenção encontra-se muito sectorizada, no 
sentido em que cada instituição do Estado (DPTUA, DPA, IDF, IDA) ou organização da Sociedade Civil 
desenvolve a sua actividade de forma independente, com ausência dum mecanismo ou fórum de 
coordenação institucional, de esforços e de políticas entre as mesmas.  

IV. Não existem experiências anteriores em Angola em relação à aplicação da metodologia do DTPN, mais 
além da sua utilização para a resolução de alguns casos de conflito sobre a terra a pequena escala. 
Portanto, esta será a primeira experiência de DTPN em Angola e, talvez, no contexto da África Austral. 

V. Não existe estratégia de comunicação do projecto7.  

                                                 
6 

O que equivale ao 10º mês do projecto (M10) se tivermos em conta a data de início oficial do mesmo (Setembro de 2010) ou ao 
sexto mês (M6), se tivermos como referência a data de início das actividades (após a contratação do pessoal do projecto). Não 
obstante, é necessário assinalar que durante estes seis meses de projecto, alguns dos indicadores já registaram uma evolução com 
respeito ao seu estado inicial no M0.  
Podemos considerar, portanto, que o valor dos seguintes indicadores era Zero (0) no início do projecto (M0), tendo registado uma 
evolução até à sua medição no M6:  

 R.E.1..: Indicadores I, II, III, VI, VII (Valor = 0 no M0); 

 R.E.2.: Indicador I (Valor = 0 no M0);  
7
 No quadro do Projecto Terra anterior - GCP/ANG/035/EC – já foi elaborada uma proposta de estratégia quadro de comunicação, se 

bem que esta nunca chegou a ser implementada. Poderia ser útil recuperar esse trabalho e ver a possibilidade da sua adaptação 
para o projecto actual.  
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Resultado Esperado 1: 

I. Um (1) Comité de Pilotagem do Projecto criado na província do Bié. Ainda não foi criado para a 
província do Huambo. O anterior organizou a sua primeira reunião no mês de Maio de 2011.  

II. Três (3) Unidades Técnicas do PMIDRCP na Província do Huambo incluíram o projecto Terra entre as 
organizações membros. 

III. Participado em duas (2) reuniões dos CACS: uma (1) na província do Huambo, Município da Caála no 
mês de Junho de 2011. Uma (1) no Bié, convocada no município de Nharêa em Junho de 2011, para a 
apresentação do Projecto Terra à Sociedade Civil. 

IV. Não existe ainda uma posição clara por parte das instituições provinciais em relação à emissão de 
títulos de reconhecimento do Domínio Útil Consuetudinário.  

V. Zero (0) títulos de reconhecimento do direito à terra das comunidades rurais foram emitidos desde 
Junho de 2009. As delimitações de terras comunitárias continuam paradas desde então.  

VI. Dois (2) acordos de cooperação (cartas de acordo) com organizações não-governamentais nacionais 
foram assinados até à data, um no Bié (com a ONG ADAC) e outro no Huambo (com a ONG ADRA) 
para a realização das entrevistas para o inquérito do estudo de base.  

VII. Um (1) acordo de cooperação inter-institucional em vias de formalização entre a Faculdade de 
Ciências Agrárias (FCA) da Universidade José Eduardo Dos Santos no Huambo, para a “continuação do 
apoio e sustentabilidade do Gabinete de Estudos sobre a Agricultura Camponesa (GEAC)”. 

Resultado Esperado 2: 

I. Dezoito (18) personalidades relevantes para a implementação do projecto na Província do Bié 
receberam materiais de divulgação sobre a temática terra, publicados durante o projecto anterior 
GCP/ANG/035/EC – ainda nenhum documento foi publicado no quadro deste projecto: 

 Kit composto por: Documentos informativos sobre o projecto Terra anterior e sobre o Projecto 
Terra actual; Documento de formulação do projecto actual; Lei de Terras e Regulamento Geral 
de Concessão de Terrenos; Manual de Delimitação Participativa de Terras em Angola (DPT); 
Livro “Comunicação, Diálogo e Conciliação (DTPN)”; Manual do Administrador, Lei de Terras 
Comentada; Documento “Acesso à terra, transacções de terras e segurança”; Documento sobre 
a Reforma Agrária; Material divulgativo “A comunidade e o acesso à terra” versão em 
Umbundu; Vídeo “Protegendo os Direitos das Comunidades Rurais”. Os kits foram distribuídos 
aos cinco membros do Comité de acompanhamento e avaliação do projecto, Administradores 
Municipais dos 5 municípios beneficiários do Projecto e os seus 5 directores das EDAs 
municipais. Além disso, o Manual do Administrador com a Lei de Terras comentada também foi 
distribuído aos 9 Administradores Comunais dos mesmos Municípios. 

II. Zero (0) técnicos do Governo de Angola receberam formação em alguma das áreas temáticas do 
projecto. 

III. Zero (0) técnicos de ONGs ou OSC receberam formação em alguma das áreas temáticas do projecto. 

IV. Zero (0) seminários interprovinciais ou conferências nacionais organizadas em torno a nenhuma das 
quatro áreas temáticas do projecto. 

V. Não existe página web do Gabinete de Estudos sobre a Agricultura Camponesa (GEAC) da Faculdade 
de Ciências Agrárias (FCA). 

VI. Zero (0) números publicados da revista do GEAC, desde o início do projecto.  

VII. Zero (0) centros de formação agrária apoiados em alguma das quatro áreas temáticas do projecto. 

Resultado Esperado 3:  
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 Zero (0) Municípios das áreas de intervenção do projecto contam com nenhuma (0) das ferramentas 
práticas para a tomada de decisões sobre a administração e gestão dos recursos naturais. 

2.3. Características da população alvo 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Quadro 4: Distribuição populacional por Sexo                         Quadro 5: Distribuição populacional por Idade 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Os principais resultados do inquérito resumem-se a seguir. Estes dados são meramente descritivos, na 
medida em que unicamente correspondem ao número de respostas dadas a cada uma das perguntas do 
questionário, em outras palavras, às frequências de resposta. Quer dizer, que reflectem o estado de opinião 
da população do Huambo e do Bié. No Anexo VI podem-se consultar os gráficos correspondentes às 
variáveis explicadas a seguir. 

Portanto, não se pretende, a esta altura do estudo, estabelecer nenhum tipo de correlação ou associação 
entre as distintas variáveis. Esta tarefa se desenvolverá no capítulo seguinte (Capítulo 2.4). Por outro lado, 
pode-se afirmar que os seguintes dados descrevem as características da população alvo do projecto Terra e 
não somente as da amostra seleccionada. 

Tal como se mostra no Gráfico 1, o acesso à terra não parece ser um problema nas províncias do Huambo e 
do Bié. Todos os inqueridos asseguraram ter, como mínimo uma parcela de terra. No entanto, enquanto na 
Província do Bié 32,7% da população assegura ter só uma parcela (compara com os 7,1% do Huambo), no 
Huambo 33,4% assegura possuir duas parcelas (comparado com os 23,7% no Bié). Em definitivo, enquanto 
no Huambo a maior parte da população tem entre duas, très e quatro parcelas (23,7%; 24,2% e 17,2%, 
respectivamente), no Bié possuem entre uma, duas e três (32,7%, 33,4% e 16,7%, respectivamente). Além 
disso, tal como se pode apreciar no Gráfico 2, o máximo de parcelas por pessoa registado no Bié é de sete, 
enquanto no Huambo chega até dezasseis.  

Tanto no Huambo como no Bié, a maior parte da terra foi adquirida como herança por parte da família do 
marido (47,3% e 77,9%). No entanto, vale a pena destacar que 38,9% das famílias no Huambo alugam a sua 
terra – a troco de dinheiro –, comparado com 0,8% que fazem o mesmo no Bié. Nesta última Província, 
13,3% das pessoas receberam a sua terra como herança por parte da família da mulher. Finalmente, os 
dados demonstram que no Huambo existe um mercado de terra – ainda que a lei proíba a venda da mesma 
no Artigo 63º - Intransmissibilidade das concessões gratuitas -, pois 9,1% dos inqueridos asseguraram ter 
comprado a sua terra, comparado com os 0,5% no Bié. 

Sexo 
Província 

Total 
Huambo Bié 

Sem info. 0,5% - 0,3% 

Masculino 58,0% 49,8% 53,9% 

Femenino 41,5% 50,3% 45,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Idade 
Província 

Total 
Huambo Bié 

Sem info. 0,8% 0,5% 0,6% 
<18 anos 1,3% 2,5% 1,9% 
18-29 anos 23,8% 22,3% 23,0% 
30-39 anos 23,8% 27,0% 25,4% 
40-59 anos 35,0% 36,0% 35,5% 
>59 anos 15,5% 11,8% 13,6% 
 Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Estado Civil 
Provincia 

Total 
Huambo Bié 

Sem info. 1,3% 0,5% 0,9% 

Solteiro(a)/Nunca casou 4,3% 2,0% 3,1% 

Casado(a) - só uma esposa em casa. 79,3% 76,3% 77,8% 

Casado(a)  -  dois ou mais cônjuges 2,3% 9,3% 5,8% 

Viúvo(a) 0,8% 2,8% 1,8% 

Divorciado(a)/Separado(a) 12,3% 9,3% 10,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Quadro 6: Distribuição populacional por Estado Civil 
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Em relação ao uso da terra, o Gráfico 4 mostra como 82,8% da população inquirida no Huambo passou mais 
de três anos consecutivos sem poder trabalhar a sua terra, comparado com 69,5% no Bié. Este dado é 
importante, pois a Lei de Terras, no seu Art. 64º - Causas de extinção, diz que os direitos sobre a terra podem 
extinguir-se pela inobservância dos índices de aproveitamento útil e efectivo durante três anos consecutivos 
ou seis interpolados, qualquer que seja o motivo. Ora bem, pode-se interpretar que este artigo é dirigido aos 
especuladores e usurpadores de terra e não às comunidades rurais, que trabalham a terra segundo o 
costume. Não obstante, é importante conhecer as razões pelas quais não se trabalhou essa terra. Nesse 
sentido, o Gráfico 5 mostra que 87,3% dos inquiridos no Bié asseguram dispor de mais terra que a que 
podem trabalhar, comparado com os 59,8% no Huambo. Estes dados contrastam com os do Gráfico 2 
anterior. Enquanto no Bié as famílias asseguram ter mais terra que a que podem trabalhar, confirma-se 
também que possuem um número inferior de parcelas. Isso leva-nos a supor que a extensão das mesmas é 
muito maior que em relação ao Huambo, onde as pessoas têm um número maior de parcelas, ao mesmo 
tempo que asseguram (39,8%) que não têm problemas para trabalhá-las todas. No capítulo seguinte tentar-
se-á estabelecer a existência ou não de associação entre estas duas variáveis (ver a Hipótese 3). 

Além disso, 69,2% das pessoas no Bié asseguram que não trabalham a terra porque não é apta para o 
cultivo, seguido por 13,3% que dizem não dispor suficiente mão-de-obra familiar e 6,7% que põem a falta de 
animais de tiro como razão principal. No Huambo, no entanto, 23,1% assinalou a falta de animais de tiro 
como a razão principal pela qual não puderam trabalhar as suas terras durante três anos consecutivos, 
seguido pela falta de mão-de-obra familiar (22,2%). Em terceiro lugar, assinala-se a falta de charruas – 
somada à dos animais – e de mão-de-obra externa (ambas em 6,8% dos casos) como causas principais. É 
importante destacar que apenas 3,4% dos inquiridos no Huambo diz que a terra não é adequada para o 
cultivo. 

Continuando com o uso da terra, no Gráfico 7 indica-se que 72,5% dos entrevistados no Huambo e 64% no 
Bié confirmam a inexistência de terrenos ou áreas comuns que podem ser usadas por todos os membros da 
comunidade. É por isso que na hora de definir o conceito de terras comunitárias, no caso de ambas as 
Províncias, deve-se distinguir entre o sentimento de pertença à comunidade e a distribuição ou uso interno 
que se faz dos recursos da mesma. No entanto, tal como se mostra nos Gráficos 8 r 9, existe uma diferença 
clara entre o Huambo e o Bié a este respeito. Enquanto na primeira, 46,1% e 48,9% das pessoas negam o uso 
das suas parcelas tanto a outros membros da mesma comunidade como aos fora, na segunda, parece existir 
uma maior tolerância em relação ao seu uso, tanto por parte de membros da comunidade (apenas 12,8% 
lhes nega o seu uso) como por pessoas de fora dela (37,9% lhes nega o acesso). 

Enquanto no Huambo a maioria das pessoas permitem aos seus vizinhos usar as suas terras para pasto 
(27,4%) e corte de árvores para lenha (13,9%), no Bié os usos principais distribuem-se entre o corte de 
árvores para lenha (32,9%) e a recolha de mel, plantas, lenha – que não inclua corte – e outros recursos 
silvestres (32,6%). Em relação àqueles alheios à comunidade, enquanto no Huambo se lhes permite usar as 
suas terras como pasto (23,1%) e o corte de árvores para fazer lenha (20,7%), no Bié distribuem-se entre a 
recolha de mel, plantas, lenha – que não inclua corte – e outros recursos silvestres (23,7%), o corte de 
árvores para lenha (19,7%) e a pesca e a caça (11,4%). 

Se se der uma olhada ao grau de formalização dos direitos sobre a terra das comunidades rurais, quer dizer, 
a quantidade de terras legalizadas, nos Gráficos 10 e 11 podem-se apreciar as diferenças entre terrenos 
individuais e comunitários. Deve ter-se em conta que, enquanto no Huambo a maioria das populações 
seleccionadas para a amostra já foram delimitadas, no Bié nenhuma delas o foi. Por isso, não faz sentido 
fazer a comparação entre províncias neste caso. Assim, as características da amostra para a Província do 
Huambo ficam reflectidas no Gráfico 10, onde 61,8% dos entrevistados disseram ter um croquis – porque, 
efectivamente, ainda não têm o título da comunidade –, enquanto 9,3% asseguraram que esta tem título. 
Estes últimos correspondem à população da comunidade de Juíla, a única que possui um título comunitário 
em toda a Província. Há que prestar atenção a esses 22,8% que não sabiam ou não respondiam sobre se a 
comunidade já tinha sido delimitada ou sobre que tipo de documento tinha, pois esse indicador explica a 
qualidade do trabalho realizado pelo anterior projecto Terra na hora de sensibilizar a população. 
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Verdadeiramente interessante aqui é o escasso número de parcelas individuais legalizadas. No Huambo, 
apenas 1% possui uma declaração sobre a transacção realizada e 0,3% um croquis. No Bié, 0,3% - o que 
corresponde a um único caso - possui título. É importante destacar o facto de que, ainda com a escassa 
proporção de terras legalizadas, 100% estão em nome de um único membro do casal: do marido.  

Apesar da escassa formalização dos direitos sobre a terra em ambas as províncias, 63% dos inquiridos no 
Huambo sentem-se “seguros” na sua terra, comparado com 63,3% que se sentem “muito seguros” no Bié. O 
mesmo mantém-se em relação à segurança sobre a terra da comunidade, sobre a qual 65,3% sente-se 
“seguro” no Huambo e 63% “muito seguro”, no Bié. Portanto, parece que a segurança sobre a terra nestas 
províncias está ligada a outros factores determinantes, mais além da atribuição de títulos, ficando 
demonstrado que no Bié existe um maior grau de segurança, em relação ao Huambo. 

De facto, tal como mostra o Gráfico 16, na Província do Huambo 22,5% dos entrevistados crêem que o título 
individual é o meio mais eficaz que possui a sua comunidade para defender os direitos sobre a sua terra e 
outros recursos naturais, contra 33,3% que crê que é o título comunitário e 37,5% que pensa que são as 
Autoridades Tradicionais. No caso do Bié, apenas 6% crê que o título individual seja o meio mais eficaz, 
contra 24,8% que aposta no título comunitário e a grande maioria (68,3%) que vê nas Autoridades 
Tradicionais a melhor forma de defender os seus direitos. 

Certamente, os dados anteriores estão influenciados pelo grau de conhecimento da Lei de Terras que tem a 
população. Assim, enquanto no Huambo 51,8% dos inquiridos – que, recordemos, pertencem a 
comunidades já delimitadas – afirma ter ouvido falar da LdT, contra um escasso 16,3% - recordar que no Bié 
ainda nenhuma comunidade foi delimitada - que ouviu falar dela no Bié. De entre aqueles que ouviram falar 
da LdT no Huambo – alguns fizeram-no através de mais de um meio –,  20,3% fê-lo através das ONG, 19% 
através da rádio, 11% de outro membro da comunidade e 7,1% através do Governo. No caso do Bié, 8,8% 
ouviu algo através do Governo, 4,4% através de outro membro da comunidade, apenas 2,3% através das 
ONG e um escasso 1,3% ouviu pela rádio. 

No que respeita ao conhecimento sobre as questões principais da LdT, é destacável a relativa semelhança 
entre ambas as províncias. Assim, 76,8% dos inquiridos no Huambo afirma que a terra pertence ao Estado, 
contra 65,8% no Bié. No Huambo, 90,5% declara que, efectivamente, a comunidade deve delimitar as suas 
terras, contra 92,5% no Bié. Por outro lado, no Huambo, 70,8% confirma que a lei proíbe vender a terra, 
enquanto no Bié, 67% dos inquiridos o confirma. Surpreendentemente, no Huambo, apenas 28,5% dos 
entrevistados sabe que pode-se perder o direito à terra se não se trabalha, contra 52,8% consciente disso no 
Bié. Em relação ao direito da mulher à terra, 80,8% dos entrevistados nos Huambo e 82,5% no Bié declara 
que tanto o homem como a mulher têm direito à terra. Em relação ao direito que têm as comunidades de 
decidir sobre como usar as suas terras, 73,5% dos indivíduos no Huambo e 88% no Bié, afirma que estas têm 
todo o direito de decisão sobre a questão. A maior divergência de opiniões entre as províncias tem a ver 
com a questão da propriedade dos recursos naturais por parte do Estado. Enquanto 83% dos inquiridos no 
Huambo confirma o enunciado, apenas 65,3% o faz no Bié. Existe um conhecimento generalizado sobre o 
princípio da irreversibilidade das nacionalizações e confiscos tanto no Huambo (76%) como no Bié (74,5%). 
Por outro lado, 85,3% dos indagados no Huambo diz que a comunidade deve ser consultada quando chega 
alguém de fora querendo que lhe seja concedida parte da sua terra, enquanto que a proporção no Bié é de 
89,8%. Finalmente, é destacável a divergência de opinião em relação à questão das indemnizações ou 
compensações à comunidade pela perda da sua terra e outros recursos naturais quando o Estado lhes 
reclama parte deles. Enquanto no Huambo 58% dos inquiridos – vendo as proporções nas questões 
anteriores, era de esperar uma percentagem maior aqui – crêem que a comunidade deveria receber uma 
compensação, contra 40% que crê que não, no Bié, no entanto, 63,5% crê que o Estado deveria pagar uma 
compensação, contra 35% que pensa que não. Certamente, estas proporções estão influenciadas pelo tipo 
de projecto que o inquirido pensa que o Estado vai realizar nessas terras, dependendo do facto se este crê 
que se trata de um projecto social para o bem público – escola, hospital – ou de um projecto que não traz 
benefícios para a comunidade – minas, pedreiras, etc. 

É de destacar o facto de 65% dos inquiridos no Huambo assegurarem ter participado em alguma reunião 
com o resto dos membros da comunidade antes que fosse concedida terra a alguém de fora. No entanto, a 
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proporção no Bié reduz-se até 27%. A diferença poderia dever-se ao facto de que enquanto os primeiros 
participaram de um processo de Delimitação Participativa de Terras – metodologia esta que promove a 
participação dos cidadãos –, os segundos nunca estiveram envolvidos neste tipo de actividades. 

O projecto deveria prestar especial atenção ao facto de que 62,5% dos indagados na Província do Bié terem 
respondido que participaram alguma vez numa delimitação de terras comunitárias (Gráfico 22). Tendo em 
conta que nunca se delimitou nenhuma comunidade das zonas incluídas na amostra, este mal-entendido 
pode dever-se ou ao simples desconhecimento do que é uma delimitação, ou a uma pré-concepção sobre a 
mesma. Em última instância, também poderia dever-se à dificuldade dos inquiridos na hora de entender a 
pergunta. Em troca, 36,8% dos inquiridos no Huambo declararam ter participado alguma vez numa 
delimitação, o que já está mais de acordo com a realidade. 

Enquanto 78,8% das pessoas no Huambo crê que a participação das mulheres na gestão da terra e outros 
recursos naturais na sua comunidade é “boa ou suficiente”, no Bié 72,8% crê que a participação é “muito 
boa”. 

Em relação à percepção sobre os administradores da terra, é especialmente surpreendente que 98,8% dos 
inquiridos no Huambo e 89,8% no tenham declarado que não crêem que as Autoridades Tradicionais 
defendam os interesses de toda a comunidade ao tratar assuntos de terras e outros recursos naturais. A 
percentagem é um pouco menor quando se trata da Administração do Estado – administrações comunais e 
municipais –, sendo que 90,3% das pessoas no Huambo e 77,5% no Bié crê que as administrações municipais 
e comunais não defendem os interesses de toda a comunidade, senão a outros. Estes dados são 
especialmente importantes na de analisar qual é o papel que jogam os Sobas nos processos de 
administração da terra. 

Em geral, parece que a população do Huambo e do Bié considera que não existem muitos conflitos sobre a 
terra e outros recursos naturais (Gráfico 26). Assim, 73% dos indagados no Huambo e 63% no Bié crêem que 
a situação está “tranquila ou calma”. Por outro lado, enquanto o resto de inquiridos no Huambo crê que a 
situação é “realmente grave ou complicada” (10,8%) ou que está “a piorar” (10,3%), 31,3% crê que a 
situação está “a melhorar” no Bié. 

Nos Gráficos 27 e 28 pode-se apreciar como 71% dos inquiridos no Huambo assegura que nunca teve – ele, a 
sua família ou a sua comunidade – nenhum conflito por causa da terra ou outros recursos naturais. No caso 
do Bié, a proporción aumenta até 93%. Entre aqueles que tiveram alguma disputa no Huambo, em 13% dos 
casos foi com algum membro da própria família e com outro membro da comunidade,  em 8% dos casos. No 
Bié em troca, 3% das pessoas que tiveram alguma disputa, foi com outro membro da própria família, 
enquanto os 4% restantes distribuem-se entre os que a tiveram com algum membro da família da sua 
mulher/marido (1%), com outro membro da comunidade (1%), com as Autoridades Tradicionais (1%) ou com 
desconhecidos (1%). 

O motivos mais frequentes de disputa pela terra no Huambo são os problemas de limites (36,8%), herança 
(27,1%), problemas com fazendeiros (13,9%), invasão de terras (11,8%), tentativa de expulsão (4,2%) e 
venda de terra sem consulta (2,8%). No caso do Bié, os dois principais motivos de disputa (32% cada um) são 
os problemas de limites e tentativa de expulsão, seguidos pelos problemas de herança (12%) e a venda da 
terra sem consultar (12%), a invasão de terras (8%)  e a concessão de terras a outro solicitante diferente do 
seu dono (4%). 

Apesar dos resultados anteriores, as Autoridades Tradicionais continuam a ser o principal meio de resolução 
de conflitos no meio rural. 90,5% dos entrevistados no Huambo afirmaram recorrer a elas em primeiro lugar 
quando têm algum conflito, enquanto no Bié o fazem 91%. Em caso de não poder resolver o conflito nesta 
primeira instância, 79,3% dos indagados no Huambo e 85,8% no Bié acorrem às autoridades administrativas 
(comunal e/ou municipal). Apenas 1% acorre à figura do mediador-conciliador e 3,3% diz acorrer ao Tribunal 
Civil. 

O Gráfico 33 mostra como após a morte do marido, na Província do Huambo em 65% dos casos a terra passa 
para a mulher e os filhos, em 17% passa apenas para os filhos e em 10,8% dos casos passa apenas para a 
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mulher. Só última instância (6,3%) passa para a família do falecido marido. no Bié, o panorama é um pouco  
diferente, pois se bem que 52% dos inquiridos afirmam que a terra passa para a mulher e os filhos, em 34% 
passa só para estes últimos. Em última instância (6,3%) a terra passa para a família do falecido ou para a 
família da mulher (4,3%), mas nunca para ela. 

Em caso de separação ou divórcio, 40,5% dos interpelados no Huambo afirma que a terra passa para um dos 
dois – ao marido ou à mulher –, se bem que na maior partes dos casos seja sempre o marido quem fica com 
ela. Continuando, em 25,5% dos casos a terra passaria para a família do marido, em 13% divide-se, em 9,3% 
fica para os filhos e só em 5,3% passa para a mulher e os filhos. Esses 4,5% contemplado na rubrica “outros”, 
distribui-se entre as respostas “abandonam-na os dois”, “fica sob o controlo do Soba”, “depende da família 
(do marido) ” ou “as terras compradas juntos se dividem”. No caso do Bié, 44,5% assegura que a terra passa 
para um dos dois – ao marido ou à mulher –, se bem que também aqui na maioria das vezes é o marido 
quem fica com ela. 22,3% afirma que se divide, 13% diz que passa para mulher e os filhos, 9,5% que passa 
para a família do marido, 2,3% que fica para os filhos e 5,5% distribuído entre “outras” alternativas. 

Finalmente, no caso de ser a mulher a falecida, no Huambo 69,5% dos interpelados afirma que a terra passa 
para o marido e os filhos, contra 61,3% dos casos no Bié. Enquanto na primeira, 22,8% dos entrevistados 
assegura que passa somente para o marido ou para os filhos (5,5%), na segunda 19,5% diz que passa para os 
filhos unicamente, para a família do marido (9%) ou para a família da mulher (4,5%). 

2.4.  Hipóteses e associação entre variáveis 

O objectivo deste capítulo é a confirmação ou refutação de uma série de hipóteses (H), a partir dos 
resultados do inquérito. No do presente EdB, estabeleceram-se as seguintes hipóteses de trabalho: 

H1  O número de terras por família ou pessoa é influenciado pelo Sexo e pelo Estado Civil.  

H2  A segurança da posse da terra, tanto individual como comunitária, está associada a factores 
sociais como o Sexo e o Estado Civil. 

H3  A capacidade de trabalhar de forma efectiva toda a terra que se possui está associada à 
quantidade de terras de que se dispõe. 

H4  A eleição do meio para defender os direitos sobre a terra faz-se com base na percepção que se 
tem sobre o papel dos administradores da terra (Autoridades Tradicionais, municipais e comunais), 
assim como no conhecimento da LdT. 

H5 O conhecimento da LdT varia segundo se tenha participado num processo de delimitação de 
terras comunitárias ou não. 

H6  A percepção que se tem sobre o contexto actual dos conflitos relacionados com a terra está 
influenciada pela participação nos processos de concessão de terras a agentes externos à 
comunidade. 

H7  A eleição dos meios de resolução de conflitos está associada ao conhecimento da LdT. 

H8  A percepção que se tem sobre a participação feminina na gestão da terra varia em função do 
Sexo dos inquiridos.  

Os dados recolhidos durante o inquérito permitem-nos estabelecer o tipo de relação – de associação ou de 
independência – existente entre as distintas variáveis, assim como a direcção e a força da mesma8. Não se 
deve esquecer que, exceptuando a pergunta 4, todas as variáveis estudadas aqui são de tipo qualitativo, 
pelo que as correlações estabelecidas entre elas não têm valores absolutos. 

H1  O número de terras por família ou pessoa é influenciado pelo Estado Civil e pelo Sexo.  

Com base nos dados do capítulo anterior poderia chegar a pensar-se que os homens possuem mais terra – 
número de parcelas ou lavras – que as mulheres e que, alem disso, as mulheres divorciadas ou viúvas 

                                                 
8
 Os quadros de contingência para as respostas múltiplas do questionário não nos permitem gerar provas estatísticas de 

associação/independência como o Xis-Quadrado ou o r-Pearson, já que estas provas não são aplicáveis a este tipo de perguntas. 
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possuiriam menos terra que aquelas – e, claro, que aquelas – solteiras ou casadas. Vejamos então se isto é 
assim. 

Segundo o coeficiente do Xis-Quadrado (X2), efectivamente, em ambas as províncias existe uma associação 

significativa entre o número de terras – parcelas – e o Estado Civil dos inquiridos, pois o nível de significância 
é = 0,0019. Sobre o sentido e intensidade dessa associação, o coeficiente r-Pearson, cujo valor = -0,13, 
confirma que existe uma relação negativa/inversa, ainda que não muito forte, pois está muito próxima a 

zero e longe do valor de máxima correlação, que é ±1. Em outras palavras, sem ter em conta a distribuição 
por Sexo, parte da nossa hipótese confirma-se, sendo que de entre os sujeitos incluídos na amostra, os 
divorciados e viúvos têm menos parcelas de terra que os solteiros e casados. Portanto, enquanto a 
vulnerabilidade em termos de Estado Civil aumenta, o número de parcelas que estes possuem diminui. 

Ora bem, se distribuirmos a amostra por Sexo, a nossa hipótese fica validada em toda a sua extensão. 
Segundo o esperado, enquanto a significância do Xis-Quadrado é positiva para o sexo feminino, deixa de sê-
lo para o sexo masculino (= 0,363). Além do mais, tal como se esperava podemos ver que a correlação 
existente é negativa/inversa e nada insignificante (-0,214). 

Assim, podemos validar a hipótese pela qual se afirma que o número de terras por família ou pessoa nas 
províncias do Huambo e do Bié está influenciado pelo Sexo e pelo Estado Civil: as mulheres mais vulneráveis 
(viúvas e divorciadas) têm menos terra que as solteiras e as casadas. 

Completando esta conclusão encontra-se o facto de que a idade não apresenta nenhuma associação 
significativa com o número de terras que se possui.  

H2  A segurança da posse da terra, tanto individual como comunitária, está associada a factores sociais 
como o Sexo e o Estado Civil. 

Pode-se pensar que como as mulheres viúvas e divorciadas têm tendência a possuir menos terras que as 
casadas e as solteiras e que os homens, estas também podem sentir-se mais inseguras sobre a sua terra ou a 
da sua comunidade. No entanto, ao distribuir o sentimento de segurança sobre a terra – tanto individual 
como comunitária – pelo Sexo e o Estado Civil, encontrámos uma única associação significativa. 

Assim, a primeira coisa que há que destacar é que não existe associação alguma entre a percepção sobre a 
segurança com respeito às terras individuais e o Estado Civil ou o Sexo. Quer dizer, estas variáveis são 
independentes. Agora bem, sim que existe certa associação na percepção sobre a segurança da terra da 
comunidade distribuída por Sexo 

Se analisarmos a correlação unicamente entre a segurança da terra comunitária e o Sexo, confirma-se a 
relação. Além disso, a mesma é negativa/inversa, ainda que não muito destacável (r-Pearson = -0,133), o que 
quer dizer que as respostas que reflectem uma maior segurança em relação à terra da comunidade 
correspondem a homens, enquanto que as que indicam menor segurança sobre a posse da terra da 
comunidade correspondem a mulheres. 

Pelo contrário, se analisarmos a correlação unicamente entre a segurança da terra comunitária e o Estado 
Civil, as provas estatísticas confirmam que estas duas variáveis são independentes e que, portanto, uma não 
influi sobre a outra. 

H3  A capacidade de trabalhar de forma efectiva toda a terra que se possui está associada à quantidade 
de terras de que se dispõe. 

Uma má – ou tendenciosa – interpretação do artigo 64º da LdT poderia pôr em perigo o direito à terra das 
comunidades rurais, podendo chegar estas a perder parte das terras que não estejam a ser usadas útil e 
efectivamente. Poder-se-ia argumentar que as comunidades possuem na realidade mais terra que a que 
podem trabalhar, pelo que devem cedê-la a quem sim possa explorá-la. Nesse sentido, é importante 

                                                 
9 Há que recordar que, dado um nível de confiança de 95%, quando a significância de teste de Xis-Quadrado é maior que 0,05, 
aceita-se a hipótese de independência (H0). Em outras palavras, existe independência entre as variáveis. Se, pelo contrário, a 
significância é menor que 0,05, a H0 é rechaçada e, portanto, não existe independência ou, o que é o mesmo, existe associação 
(Hipótese alternativa ou Ha). 
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confirmar se, realmente, existe uma relação entre a quantidade de terras que possui uma comunidade e a 
sua incapacidade para trabalhá-las – excluindo neste caso o resto de factores, recolhidos na P8, que 
impedem trabalhar essas terras. 

Assim, se analisamos a associação entre a capacidade de trabalhar de forma efectiva toda a terra que se 
possui e a quantidade de terras de que se dispõe sem ter em conta a distribuição por Província, 
encontramos que esta não é significativa, quer dizer, que são variáveis independentes. N entanto, se 
fizermos a distribuição por província, encontraremos que, enquanto que não existe relação significativa 
entre as variáveis para a Província do Huambo – parece que o número de parcelas não tem nada que ver 
com a incapacidade de trabalhá-las por três anos consecutivos –, mas sim que existe no caso da Província do 
Bié. Além disso, vemos que se trata de uma correlação suficiente como para ser tida em conta (r-Pearson = 
+0,218). Podemos confirmar, portanto, a hipótese segundo a qual no Bié, independentemente de outros 
factores, quanto mais terra possui um agregado familiar, maior é a probabilidade de passar mais de três 
anos consecutivos sem poder trabalhá-la. 

Ao analisar a relação entre a capacidade de trabalhar de forma efectiva toda a terra que se possui e a posse 
de mais terra de que a família pode trabalhar ou cultivar sem ter em conta a distribuição por província, tal 
como ocorre no caso anterior, esta não é significativa. No entanto, neste caso, contrariamente ao anterior, 
encontramos que se por um lado existe uma associação significativa no caso da Província do Huambo, não 
ocorre o mesmo para a do Bié. A correlação entre as duas variáveis é positiva (+0,163), o que significa que 
no Huambo, nos casos em que se admite possuir mais terra da que se pode trabalhar, também se admite ter 
passado mais de três anos consecutivos sem ter podido trabalhar algumas das suas parcelas. 

H4  A eleição do meio para defender os direitos sobre a terra faz-se com base na percepção que se tem 
sobre o papel dos administradores da terra (Autoridades Tradicionais, municipais e comunais), assim como 
no conhecimento da LdT. 

Seria de esperar que se a população tem uma má imagem das Autoridades Tradicionais e do Estado no que 
se refere à administração da terra, não os tenha em consideração na hora de classificá-los como os melhores 
meios para a defesa dos seus direitos.  

Neste sentido, o significado da associação confirma que existe um padrão nas respostas, ainda que o facto 
de que ao analisar a mesma relação, mas distribuída por província, a associação não seja significativa para 
nenhuma das duas, indica-nos que a hipótese não é muito consistente. Também aponta para a existência de 
outros factores influentes sobre esta variável que não foram considerados aqui. Tendo em conta isto, o valor 
de r-Pearson (-0,138) indica que a correlação é inversa, o que significa que aqueles que crêem que as 
autoridades defendem os interesses de toda a comunidade tendem a optar pelo título comunitário e 
individual como os melhores mecanismos para a defesa dos seus direitos, enquanto que os que crêem que 
os anteriores não defendem o interesse geral tendem a escolher as Autoridades Tradicionais ou, nenhuma 
das anteriores. Aparentemente, falhas na construção da pergunta 15 do questionário nos impedem definir 
com clareza uma correlação linear entre as respostas dadas e, portanto, entre as variáveis. 

Quando se trata da percepção sobre o papel das instituições do Estado na administração da terra, a 
conclusão é similar à anterior. O facto de que efectivamente exista um significado na associação fica 
ofuscado pela debilidade da mesma (r-Pearson = -0,051). Assim, não podemos tirar conclusões claras que 
nos permitam validar esta hipótese, pelo que se opta por rechaçá-la. 

No entanto, podem-se tirar algumas conclusões mais úteis em torno da relação entre a eleição do meio para 
a defesa dos direitos sobre a terra e o conhecimento da LdT. Efectivamente, existe uma associação 
significativa em sentido inverso/negativo ainda que não muito forte (r-Pearson = -0,14). O que quer dizer 
que aqueles que dizem não ter ouvido falar da LdT tendem a optar pela demarcação de terras individuais, as 
Autoridades Tradicionais ou nenhuma das anteriores como respostas. Enquanto os que dizem ter ouvido 
falar da LdT optariam pelo título comunitário, o individual, a delimitação ou a demarcação.  

Assim, pode-se concluir que os que dizem conhecer a existência da LdT escolhem como mecanismos para a 
defesa dos direitos sobre a terra aqueles mais afastados das Autoridades Tradicionais, enquanto que os que 
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dizem não ter ouvido falar da LdT optam pelos mecanismos mais próximos destas – quando não por elas 
mesmas –, como a consulta comunitária. Uma vez mais, a debilidade da hipótese dificulta a sua validação. 

H5 O conhecimento da LdT varia segundo se tenha participado num processo de delimitação de terras 
comunitárias ou não. 

Como era de se esperar, existe uma associação significativa entre o conhecimento da LdT e a participação 
numa delimitação. Portanto, devido ao facto de que no Bié ainda não foi realizada nenhuma delimitação de 
terras comunitárias – apesar de que 62,5% dos inquiridos responderam que sim que participaram numa –, a 
associação não é significativa. No entanto, é sim significativa no caso do Huambo. Além disso, trata-se de 
uma correlação medianamente forte e positiva (r-Pearson = +0,236). Portanto, aceita-se a hipótese de 
trabalho: à participação numa delimitação comunitária, corresponde-lhe um maior conhecimento da LdT. 

H6  A percepção que se tem sobre o contexto actual dos conflitos relacionados com a terra está 
influenciada pela participação nos processos de concessão de terras a agentes externos à comunidade. 

Apesar desta hipótese poder ser invalidada no caso de que todos os conflitos sobre a terra registados foram 
de carácter intra-comunitário, vale a pena deitar uma vista de olhos às possíveis relações entre ambas a 
variáveis, aí sim, sem deixar de ter este factor em conta. 

Quando se analisa a relação sem ter em conta a distribuição por província, confirma-se a existência de uma 
associação significativa, ainda que esta seja demasiado débil (r-Pearson = -0,046) para ter em conta. A causa 
de tal debilidade revela-se ao distribuir a amostra por província. Ainda que em ambas as províncias 
encontremos uma associação significativa, destacam-se as diferenças de  força e sinal em cada uma delas. 
Assim, enquanto para a Província do Huambo a associação entre as variáveis é de sinal positivo e 
medianamente forte (+0,213), para o caso do Bié trata-se de uma correlação negativa e muito forte (-0,470).  

Isso significa que no Huambo, aqueles que asseguram que a situação dos conflitos sobre a terra está a 
mudar (na sua maioria crêem que para pior), asseguram não ter participado nunca numa consulta com o 
resto da comunidade para a concessão de terras. Ao contrário, aquelas que asseguram que a situação está 
estável (tranquila/calma, na sua maioria), também asseguram ter participado numa consulta deste tipo. 

No Bié, em troca, as pessoas que afirmam que a situação dos conflitos sobre a terra está a mudar (para 
melhor, na sua maioria), dizem não ter participado nunca numa consulta para a concessão de terras, ao 
contrário daquelas que pensam que a situação está estável (tranquila/calma, na sua maioria), as quais 
asseguram ter participado numa consulta deste tipo. 

Com base no anterior, podemos validar a hipótese para ambas as províncias, ainda que tendo em conta o 
sinal totalmente oposto que toma a correlação entre as variáveis em cada uma delas: no Bié, uma melhor 
percepção sobre o contexto dos conflitos pressupõe uma menor participação nos processos de concessão de 
terras a agentes externos, enquanto que no Huambo, uma pior percepção sobre os conflitos em relação à 
terra leva associada uma maior participação nos processos de concessão de terras. 

H7  A eleição dos meios de resolução de conflitos está associada ao conhecimento da LdT. 

Os resultados do inquérito mostram que são as Autoridades Tradicionais os meios de resolução de conflitos 
sobre a terra a que mais se recorre. No entanto, trata-se de se saber aqui se o conhecimento da LdT influi na 
hora de escolher outros mecanismos diferentes, tais como os tribunais ou a mediação. 

As provas estatísticas, no entanto, demonstram que não existe nenhum tipo de associação entre estas 
variáveis, quer seja no caso do Huambo – que possui um maior conhecimento da LdT – ou no do Bié – onde 
a sua divulgação foi menor. Portanto, rechaça-se esta hipótese. 

H8  A percepção que se tem sobre a participação feminina na gestão da terra varia em função do Sexo 
dos inquiridos. 

Efectivamente, a significância das provas estatísticas diz-nos que existe uma correlação linear entre a 
percepção sobre o papel da mulher na gestão da terra e o sexo do indivíduo que responde. Além disso, a 
correlação é negativa/inversa (r-Pearson = -0,141) o que significa que as mulheres fazem uma valoração 
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mais negativa da situação que os homens, que tende a fazê-la mais positiva. Se analisamos a mesma relação 
distribuída por Província, a correlação é ainda maior e ainda em sentido inverso, sendo o valor de r-Pearson 
= -0,211 para o Huambo e -0,187 para o Bié. Portanto, a hipótese fica validada. 
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3. A DINÂMICA DO CONTEXTO ACTUAL NAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO DO 
PROJECTO TERRA  

A informação recolhida durante este EdB demonstra que existem dois contextos totalmente diferentes 
dentro da área de actuação do projecto Terra. 

Por um lado, a Província do Huambo, mais adiantada em termos de grau de conhecimento e divulgação da 
Lei de Terras e seu respectivo regulamento, com um contexto institucional mais desenvolvida ao mesmo 
tempo que politizado e difícil no que refere ao reconhecimento do direito à terra das comunidades rurais. 
Como prova disso, existe o facto de que apenas uma das mais de vinte delimitações levadas a cabo tenha 
culminado o processo – com a emissão do título de reconhecimento –, enquanto o resto ainda está 
pendente de finalização. Por outro, a província do Bié, mais caracterizada pelo estado embrionário em que 
se encontra a questão dos direitos sobre a terra.  

Enquanto no Huambo, a FAO já tenha trabalhado durante três anos com o projecto Terra anterior, no caso 
do Bié trata-se da primeira intervenção da FAO em torno da temática do acesso, a administração e a gestão 
da terra e outros recursos naturais. Assim, enquanto isso obriga o projecto a abordar a questão partindo do 
zero no Bié, no caso do Huambo, os êxitos e fracassos do projecto anterior obrigam à redefinição da 
estratégia e, portanto, das actividades.  

Além disso, na Província do Huambo, a população está muito mais habituada ao trabalho das ONGs, em 
comparação com a do Bié. Durante o EdB pode-se constatar, em termos gerais, um menor grau de 
participação das comunidades rurais do Huambo na actividade, assim como uma organização mais 
deficiente - dificuldades na transmissão da informação, problemas na hora de acorrer à convocatória, etc. 
Também, a entrada da equipa nas comunidades foi muito mais directa e simples – menos cerimoniosa – que 
na Província vizinha. Uma vez informado o soba sobre a agenda de trabalho, a actividade pode dar início 
após uma simples apresentação da equipa. No entanto, muitas das vezes os inquiridores tiveram que ir 
procurar casa por casa os inquiridos, devido ao baixo número de pessoas que responderam à convocatória. 
Isto reflecte, talvez, o carácter mais urbano das comunidades rurais do Huambo, devido a um maior 
contacto com actores alheios à comunidade, enquanto que denuncia o carácter mais rural, ainda, da 
Província do Bié, historicamente mais isolada por causa do conflito armado e outros factores 
socioeconómicos.  

A população local do Bié está menos acostumada ao trabalho com ONGs. Mesmo tendo recebido uma maior 
atenção durante a época de emergência, as comunidades visitadas para este estudo não tiveram nenhuma 
experiência anterior à chegada da FAO – com o projecto PESA, primeiro, e com o projecto Terra depois. 
Assim pois, a resposta à convocatória realizada para a realização do inquérito foi mais que satisfatória na 
maior parte das comunidades visitadas. No entanto, as cerimónias de apresentação do estudo, e do 
projecto, - com mais participantes que no Huambo –, também envolveram Regedores, Sobas, EDAs, UNACA 
e, em casos como o de Camacupa e Nharêa, Administradores Municipais e Comunais Adjuntos, 
respectivamente. Em definitivo, a sensação é que no Bié existe um sentimento comunitário mais acentuado 
que no Huambo, o que pode facilitar a implementação de certo tipo de actividades a nível comunitário. 

Outra diferença do Bié em relação à sua vizinha, é a enorme falta de capacidades técnicas, humanas e físicas 
– infra-estruturas e equipamentos – das instituições públicas. O IGCA, por exemplo, é uma instituição que a 
priori parece bastante débil, tanto técnica como politicamente. A sensação que dá é que na falta de recursos 
humanos – apenas conta com 4 técnicos para toda a Província – une-se-lhe a falta de capacidades – não 
existe vestígio de qualquer registo electrónico dos processos, e continuam a utilizar métodos de medição e 
cartografia totalmente manuais e um tanto desfasados – e de equipamento – apenas têm computadores, 
não têm plotters e não tinham gerador até à chegada do Projecto da FAO Terra.  

As instituições parceiras principais do projecto Terra nas províncias são o IGCA e a DPA e, ao nível de 
implementação no terreno o IDA, através das EDAs. A priori, as EDAs parecem ter um papel mais decisivo na 
implementação das actividades do projecto no Bié que no Huambo, pelas razões citadas acima.  
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Em termo gerais, todas as instituições governamentais consultadas durante este EdB no Huambo e no Bié 
dão as boas-vindas ao projecto e a maioria crêem que ensinará as populações locais que a terra pertence ao 
Estado e na a elas – quer dizer, ao povo. Entendem que se o Estado quiser levar a cabo um projecto nessas 
áreas – não exploradas –, seja do tipo que for, a população local deve permiti-lo sem mais problemas. No 
entanto, a maioria das vezes os interlocutores esquecem-se do facto de que o Estado deve compensar ou 
indemnizar a população afectada. O único entrevistado que recorda este elemento é o director da EDA do 
Andulo, no Bié. O resto, opõe-se a uma parte elementar da LdT. 

Todavia, se a coabitação entre camponeses e o sector privado for possível e desejável, 
alguém deverá pensar sobre indemnizações. Desde que exista um processo sério de 
negociação, as comunidades podem estar interessadas em entregar parte da sua terra, se 
elas obtiverem em troca de investimentos tecnológicos para aumentar a produtividade e a 
produção, bem como infra-estruturas sociais como escolas, saúde, estradas, etc. (Pacheco, 
2002). 

Existem três programas que estão a ser implementados pelo Governo de Angola (GoA) a nível nacional e que 
têm um impacto directo sobre os objectivos do projecto Terra. Por um lado, está o Programa de Extensão e 
Desenvolvimento Rural – PEDR –, o Programa de Crédito Agrícola de Campanha, por outro e finalmente o 
Programa Municipal Integrado de Desenvolvimento Rural e Combate à Pobreza – PMIDRCP. Enquanto o 
segundo iniciou a sua actividade este ano, o último já começou em 2010. No entanto, ainda está por se ver o 
impacto que podem ter sobre a população. 

Programa de Extensão e Desenvolvimento Rural  

A principal função do IDA é a assistência técnica para o desenvolvimento rural. No entanto, tanto no caso da 
Província do Huambo como na do Bié, até ao momento, o seu papel principal foi desenvolvido nos 
programas de fornecimento de insumos agrícolas do GoA, relegando para segundo plano esta função 
principal. 

Se bem que existe uma carência de meios e de recursos humanos nas EDAs, o Programa de Extensão e 
Desenvolvimento Rural – PEDR – do IDA a nível nacional contempla apoiar as mesmas através da formação e 
contratação de novos técnicos. As formações já estão em marcha e prevê-se que em breve saiam três 
técnicos para trabalhar em cada sede Municipal, que serão coordenados pela própria EDA10. Não obstante, 
apesar dos recursos humanos puderem chegar em breve, ainda não existem as infra-estruturas para acolhê-
los na comunas,  pesar do IDA ter uma previsão para equipar cada EDA com duas motorizadas, uma viatura e 
uma casa para estes novos técnicos. 

Programa de Crédito Agrícola de Campanha 

Dentro do Programa de Crédito Agrícola de Campanha, que se leva a cabo junto com os bancos – os 
principais são o BPC e o Banco Sol –, o IDA é a entidade encarregada de dar assistência técnica aos 
camponeses para a criação de associações que possam candidatar-se ao crédito – até a um máximo de 5.000 
USD por sócio. A instituição facilita o contacto entre estas e o banco. Trata-se de um programa a nível 
nacional que dá crédito ao camponês que esteja associado, se bem que estas associações não necessitam 
estar legalizadas e é suficiente contar com um simples aval da Administração Municipal. É por essa razão, 
que a maioria das novas associações unicamente dispõem do nome, como quem diz, para poder aceder ao 
crédito, ainda que não funcionem como tais. Assim, as estatísticas sobre o associativismo na Província 
devem interpretar-se com cautela, pois o panorama pode alterar-se totalmente se, ponhamos por caso, o 
Programa de Crédito acabasse amanhã. 

No entanto, o IDA, através das EDAs, continua empenhado em aumentar o número de associações 
camponesas e cooperativas agrícolas através da sensibilização sobre os benefícios do programa de crédito. 
Apesar de algumas dessas cooperativas já estarem em processo de legalização, o elevado custo que supõem 
as taxas de constituição para a população rural, são um dos maiores obstáculos que se encontram.  

                                                 
10

 Está prevista a formação de um total de quatrocentos (400) técnicos a nível nacional, cento e sete (107) dos quais na Província do 
Huambo, sendo esta última a província com o maior número de técnicos formados no âmbito deste programa. 
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O programa baseia-se na concessão de créditos de alto risco e foi possível graças à garantia de cobertura 
oferecida pelo Governo de Angola aos bancos, de até 90% dos interesses. Em caso de catástrofe natural, 
como ocorreu com as inundações desta campanha agrícola nas províncias de Malange, Benguela e Kuando 
Kubango, o Governo pode isentar os camponeses do reembolso dos créditos. Portanto, no quadro deste 
programa, os camponeses não têm que pôr as suas terras como aval, situação que, por outro lado, a LdT 
contempla como possibilidade no seu Art. 63º-Intransmissibilidade das concessões gratuitas, e no Art. 76º 
do RGCT. 

Em todo o país, o programa tem uma estrutura organizacional formada a nível municipal por: 

 Um Comité (municipal) de Pilotagem, coordenado pelo Administrador Municipal; Fazem parte do 
mesmo a EDA, as OSC e o Régulo (o Regedor, no caso das províncias do Huambo e do Bié). 

 Um Comité Técnico (municipal), coordenado pelo Director da EDA; Fazem parte do mesmo, o Banco 
(BPC), a Repartição de Estudos, Planeamento e Estatística, um técnico da EDA e dois da UNACA. 

Assim, enquanto o Comité Técnico – com EDA à cabeça – elabora o processo para a obtenção do 
financiamento, o Comité de Pilotagem – ou o seu coordenador, quer dizer, o Administrador Municipal – 
assina a carta de pedido de financiamento para o banco. 

Segundo algumas informações, existiria uma lista de 100 fornecedores a nível nacional com os quais os 
bancos estão autorizados a tratar. Os técnicos municipais, da EDA, elegem dessa lista os fornecedores que 
oferecem melhores preços, logo expõem-nos aos camponeses que, em última instância, são os que decidem 
se comprar ou não. Para reforçar as capacidades do pessoal técnico do governo, foram realizados diversos 
seminários a nível de todo o país para a formação sobre como preencher e tramitar todos os formulários 
necessários do programa. 

Além do Programa de Crédito Agrícola, existe também o Programa de Crédito de Investimento 
implementado através do BDA. Este oferece uma quantia maior – até 500.000 USD por associação – e é 
dirigido a associações legalizadas e que possuem mais de 20 hectares de terra. Para aceder ao programa, 
aqui sim, deve-se passar por uma avaliação prévia sobre a viabilidade das propostas. 

Programa Municipal Integrado de Desenvolvimento Rural e Combate à Pobreza – PMIDRCP 

A seguir, descrevem-se os sue objectivos principais. Por sua vez, os objectivos do Projecto Terra estão 
totalmente em linha com o quarto objectivo específico deste programa. 

 Objectivo Geral: Reduzir os níveis de pobreza extrema, em particular no meio rural, promovendo o 
acesso de toda a população aos serviços públicos básicos. É nesta direcção que se encaminha a 
estratégia de intervenção do projecto. 

 Objectivos Específicos: 

 O.E.1. Compreender e adaptar as directrizes políticas traçadas pelo executivo na actual 
contexto político e socioeconómico. 

 O.E.2. Analisar os mecanismos de definição e execução dos projectos no âmbito do 
combate à fome e à pobreza. 

 O.E.3. Reforçar a capacidade de intervenção e interacção dos Administradores Municipais, 
Comunais e os responsáveis administrativos das populações, assim como dos parceiros 
sociais na implementação das acções que constam no PMIDRCP. 

 O.E.4. Desenvolver e favorecer mecanismos que facilitem a participação das comunidades 
nas questões de desenvolvimento local. 

 

Análise de um CACS 

O Conselho de Auscultação e Concertação Social (CACS) é uma das principais ferramentas com que conta o 
Projecto Terra para alcançar os seus objectivos. De facto, no resultado esperado Nº1 contempla-se como 



Estudo de Base Projecto Terra FAO Angola – GCP/ANG/045/SPA  

 

23 

P
u

erta 

indicador (…) ter participado em, como mínimo, um dos mecanismos de decisão municipais em dois 
municípios por província, para o M36. 

Assim, com o motivo da realização do Estudo de Base, o Administrador Municipal da Nharea, na Província do 
Bié, convocou uma reunião extraordinária do CACS, com o objectivo de apresentar o Projecto, os seus 
objectivos e a sua equipa à Sociedade Civil.  Além disso, na mesma altura, foi convocado outro CACS na 
Província do Huambo, concretamente no Município da Caála. A partir de estas duas experiências, puderam-
se constatar alguns elementos e traços característicos destes mecanismos de concertação. 

Pode-se constatar que a estrutura do CACS é na realidade, e apesar do que o seu nome sugere, demasiado 
formal. Ainda que estejam presentes as OSC, a organização espacial do mesmo limita muito o debate e a 
participação destas últimas (ver o esboço mais abaixo). O CACS não deixa de ser mais um fórum municipal e 
nem é tão democrático nem tão participativo como se poderia pensar a priori. É, simplesmente, um meio 
para informar a Sociedade Civil do que faz o Governo, mas pouco há no sentido inverso. Além disso, a 
volumosa agenda que em alguns casos tem que se tratar num mesmo dia, limita demasiado os tempos e as 
formas de intervenção na reunião.  

Ao anterior há que acrescentar os obstáculos encontrados na hora da sua convocatória. Algumas vezes com 
demasiado pouca antecipação para que a Sociedade Civil possa organizar-se adequadamente e apresentar 
as suas propostas, outras com uma agenda e objectivo claros e pré-definidos de antemão que deixam pouca 
ou nenhuma margem para o intercambio de ideias e o debate. 

Tudo isso, obriga a reflectir seriamente sobre a possibilidade real deste mecanismo ser um meio efectivo e 
eficaz para a consecução dos objectivos do Projecto Terra. Assim, se bem que não se deva desperdiçar 
qualquer oportunidade para participar neste tipo de eventos, tão pouco se devem deixar de lado outras 
alternativas para a concertação social. 
 

Organização do CACS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Província do Huambo 

Emissão de novos títulos  

Segundo a LdT, o IGCA é o órgão encarregado da gestão dos processos de legalização de terras. A 
interpretação da lei que faz esta instituição propiciou o bloqueio da emissão de novos títulos de 
reconhecimento do direito das comunidades rurais – Domínio Útil Consuetudinário – na Província do 
Huambo. 
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O IGCA crê indispensável a elaboração do Anexo Técnico à Lei de Terras para ratificar esta instituição 
perante o resto, de uma vez por todas, como o órgão encarregado da gestão da terra. Segundo a sua visão, a 
LdT deixaria a DPA fora do processo de gestão das mesmas e, portanto, do processo de emissão de títulos. 
Isto significa que não se pode dividir o trabalho entre os dois órgãos, tal como ocorre na actualidade, em 
que a DPA faz a gestão administrativa dos processos e o IGCA apenas a técnica.  

Além disso, outra razão porque a emissão de novos títulos está parada seria pela contradição existente na 
hora de definir o nome em que se emite o título de uma comunidade – isto é, em nome de toda a 
comunidade –, pois a solicitação de delimitação vem assinada pelo Soba da mesma. Seguindo esta linha, se a 
solicitação vai assinada por uma pessoa, o título deve ir também em seu nome. Portanto, o Soba não 
poderia solicitar o reconhecimento de um direito em nome da comunidade, pois poderia dar-se o caso deste 
não estar legitimado pelo resto da comunidade e fazer as coisas por interesse próprio. No entanto, este 
argumento parece obviar o carácter legitimador do processo que traz a metodologia do DPT, pois a inclusão 
de toda a comunidade no processo de delimitação elimina de facto esse problema de legitimação do 
requerente. 

Constatou-se que poderia ser suficiente um despacho do Governo Provincial – a autoridade outorgante para 
menos de 1.000 ha – para superar este bloqueio, em vez de ter que esperar a finalização do Anexo Técnico 
ao nível ministerial central. Portanto, se se conseguisse obter esse despacho do Governador, a situação 
ficaria desbloqueada. Assim, a estratégia do Terra, deve centrar-se a este nível, pois fazer uma adenda à LdT 
custa dinheiro, enquanto que um despacho do Governador é grátis. 

Em relação à DPTUA, alguns dos entrevistados questionam-se sobre as razões por que esta instituição 
deveria ser, no caso do Huambo, a  responsável pela assinatura dos títulos – como já ocorreu com o título 
emitido da comunidade de Juíla – se, segundo a lei, a mesma não intervém em todo o processo. Por outro 
lado, constatou-se que o IGCA é um órgão independente administrativa e orçamentalmente da DPTUA, 
sendo que esta última só estaria encarregada da sua tutela. A emissão de um despacho por parte do 
Governo Provincial em que se proíbe ao IGCA e ao INOTU de enviar directamente os expedientes de 
legalização para o Governo Provincial, causou mal-estar entre as instituições encarregadas da administração 
da terra. Segundo este despacho, estes devem ser enviados através da DPTUA. No entanto, parece que esta 
estaria a bloquear o envio dos mesmos. 

O IGCA apela ao Art. 216º do RGCT para justificar a transferência de responsabilidades da DPA para o IGCA 
com respeito à instrução dos expedientes de legalização de terras. Parece que ainda existem muitos 
expedientes antigos parados na DPA, que não são remetidos nem ao IGCA nem ao Governo – que seja 
Provincial ou Central.  

São transferidas para as entidades competentes nos termos do presente Regulamento as 
atribuições e competências atribuídas a outras entidades pela legislação anterior 
revogada. 

Por seu lado, pode-se confirmar que a DPA está, efectivamente, envolvida nos processos de legalização de 
terrenos para uso agrícola de menos de 1.000 ha, tanto de terrenos privados como comunitários. Seguindo 
esta linha, a instituição reclama para si o direito de emissão dos títulos das comunidades rurais, já que estes, 
segundo o seu argumento, são para uso agrícola. Segundo as informações obtidas, entre os anos 2009 e 
2011 só tinham sido emitidos 20 títulos de fazendas – privadas - dos 3.000 expedientes enviados pela DPA 
ao IGCA. Os restantes estariam parados no IGCA.  

Por outro lado, em relação aos processos de comunidades rurais pendentes de legalização, as mesmas 
fontes asseguram que o IGCA não tem estes processos, senão que, pelo contrário, seria a DPTUA que os 
teria em sua posse. Efectivamente, parece ser que a partir da entrada em vigor da nova Lei de Terras em 
2004, a DPA teria passado todos os expedientes para o Urbanismo – DPTUA – na altura que estes tinham 
sido transferidos para o IGCA, que teria instruído todos os processos, incluindo também os das comunidades 
rurais. 
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Alguns perguntam-se pela razão porque esses processos continuam parados depois de tanto tempo. As 
fontes consultadas asseguram que existe uma deficiência na transferência de informação do IGCA à DPA. 
Ainda que o cadastro seja público, o IGCA não estaria a passar a informação se os expedientes foram já 
introduzidos nele ou não. 

Fontes consultadas asseguram que a DPA incorre em erro ao recorrer ao IGCA para conhecer o estado dos 
processos em vez de à DPTUA, mesmo sabendo que o primeiro não lhes dá acesso à informação. A estes 
obstáculos haveria que acrescentar o problema das deficiências nas bases de dados manejadas pelas 
instituições públicas angolanas: existe uma má gestão da informação que desemboca na desinformação ao 
cidadão. 

Apesar do anterior, o IGCA está aumentando a sua capacidade para poder dar resposta à demanda de 
solicitações de legalização. Parece que à medida que o IGCA for melhorando a sua capacidade, a DPTUA 
pensa ir delegando todo o processo de emissão a este, deixando-lhes mais liberdade. O IGCA não responde 
directamente perante o Governo (Provincial?), senão que o faz a DPTUA em seu nome. Por isso, é esta 
última quem tem que ter o controlo sobre os processos de legalização, e quem tem de informar os cidadãos, 
pois é a representante do Governo. Assim, as comunidades e interessados em saber o estado dos seus 
processos deveriam acorrer à DPTUA e não ao IGCA a perguntar. No entanto, na actualidade, a gente acorre 
a este último, pois a DPTUA não é conhecida pela população, assim como tão pouco as suas funções.  

Finalmente, existe um sério problema de competências dos distintos órgão e Ministérios do Estado a nível 
nacional. Ainda que a norma seja que as instituições responsáveis pela administração da terra sejam mais 
que uma ou duas, o facto de Angola ter mais de 30 ministérios e um desajuste no sistema de competências 
entre eles, não facilita a sua gestão e é um factor explicativo importante da situação que se vive nas 
províncias em relação à emissão de novos títulos de terras. 

Em relação à legalização de terras, no caso de algum dia se chegar à implementar um programa de 
legalização sistemática de terrenos11, as fontes consultadas asseguram que os municípios prioritários seriam, 
em ordem de importância, o do Huambo – a sua zona periurbana –, Caála e Chicala Choloanga. Por outro 
lado, existem três áreas de reserva foral concedidas em toda a Província: no Huambo, Caála e Bailundo. O 
resto de pedidos não foram autorizados. 

Meio ambiente 

Enquanto a DPA e o IDF – que dependem do MINADERP – se encarregam das políticas florestais com 
carácter comercial, a DPTUA e o INOTU – dependentes do Ministério do Ambiente, criado em 2009 – 
encarregam-se da conservação de parques nacionais e áreas reservadas. É por isso que existem problemas 
de transferência de competências do IDF-DPA para o novo Ministério do Ambiente e a DPTUA. 

A nível meio ambiental, existem duas áreas de acção prioritárias na província que se querem constituir como 
áreas de conservação: o ecossistema do “morro do Moco” – o pico mais alto do país –, dentro do qual 
existem populações, e o da represa do N’Gove (no nascimento do rio Kubango), que necessita um plano de 
gestão das fazendas privadas no seu interior. 

As fontes consultadas consideram necessário um programa de reflorestação que envolva diversas 
instituições, como a FCA e a FAO. Sugeriu-se que a FCA possa ter um maior envolvimento na investigação 
florestal e de reflorestação. Uma forma para isso poderia ser através do curso de silvicultura, que pode 
procurar formas de melhorar a eficiência da produção de carvão – diminuir a quantidade de recursos 
necessários para obter uma maior produção. Outra via para a implementação de programas neste âmbito 
seria o Instituto Marquês de Vale Flôr, que é uma ONG parceira do GoA que trabalha nestas questões no 
Município de Ecunha e conta com financiamento da CE. 

                                                 
11

 Actualmente, em Angola está-se a levar a cabo um processo de legalização baseado na demanda. No entanto, em 
outros países – como Uganda – implementaram-se programas de legalização sistemática de terras, em que se 
formalizavam todos os direitos existentes numa área determinada, – uma Província, um Município, uma Comuna. 
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Parece que o principal problema registado na província é a existência de um ritmo de exploração dos 
bosques – para a produção de carvão – superior ao de regeneração. A zona do Planalto Central – em que se 
encontram as províncias do Huambo  e do Bié – abastece em carvão as zonas do litoral. O actual, deixou de 
ser um modelo de exploração exclusivo para o consumo local para passar a um modelo comercial. 

Extensão e crédito agrícola 

O IDA é o órgão encarregado da extensão agrícola. No entanto, viu-se obrigado a dedicar grande parte dos 
seus esforços na distribuição de insumos. Parece que está previsto que este programa finalize em breve. 
Além disso, antes, desde o ano de 2010, acrescentou-se-lhe o Programa de Crédito Agrícola de Campanha.  

O IDA do Huambo está empenhado na criação de associações de camponeses, com o único objectivo de que 
possam aceder ao programa de crédito agrícola. Nesse sentido, no quadro 7 resumem-se os dados do 
movimento associativo da província. 

Quadro 7: Movimento associativo e cooperativista do Huambo 

Municípios Nº de Associações Nº de Associados Nº de Cooperativas Nº de Membros 

H M Total H M Total 

Mungo 109 1.726 1.970 3.696 4 93 115 208 

Bailundo 119 3.013 3.456 6.469 3 170 136 306 

Londuimbali 28 690 836 1.526 9 329 462 791 

Cachiungo 60 2.108 1.408 3.516 22 1.540 477 1.997 

Chicala Cholohanga 143 2.139 1.436 3.575 46 387 213 600 

Huambo 102 21.292 20.359 41.651 7 608 257 865 

Caála 84 7.900 4.556 12.456 32 3.028 1.505 4.533 

Ecunha 24 885 341 1.226 3 347 63 410 

Longonjo 40 4.365 2.006 6.371 3 411 250 661 

Ucuma 91 2.209 3.313 5.522 9 279 381 660 

Chinjenje 13 448 627 1.075 16 697 937 1.631 

TOTAL 813 46.775 40.308 87.083 154 7.889 4.796 12.662 

Fonte: IDA. Dados correspondentes ao ano 2010. 

Polígonos florestais e exploração florestal 

O Instituto de Desenvolvimento Florestal (IDF) do Huambo é o encarregado da gestão e fiscalização das 
florestas e polígonos florestais na província. Enquanto a sua orientação é mais comercial, a DPTUA tem outra 
mais conservacionista – centrada em áreas protegidas, parques, reservas, etc. A gestão de florestas pode 
converter-se numa das componentes chave para o projecto Terra na Província do Huambo. Já durante o 
projecto anterior foi realizado um inventário florestal e um plano de manejo no polígono de Sanguengue. 

Durante o Conselho Consultivo Alargado de 2008, concluiu-se que Huambo é a província com maior 
exploração florestal de todo o país e a que possui a floresta mais degradada. O destino da madeira e o 
carvão produzidos no planalto são as províncias do litoral de Luanda, Benguela, Namibe e Huíla – esta última 
também no planalto. 

Existem três grandes polígonos florestais no Huambo (ver Quadro 8): o Polígono de Sanguengue, Comuna do 
Alto Tchiumbo, Município de Cachiungo (o mais explorado de todos), propriedade da Companhia de 
Celulose de Angola; polígono de Mangunja, Município da Caála, que está quase desaparecido; polígono de 
Mundundu, Município do Ucuma. Além destes três polígonos de carácter privado, existe o polígono do 
Cuima, que pertence ao Estado. Também existem o Polígono de Chinguri, Município de Chicala Choloanga e 



Estudo de Base Projecto Terra FAO Angola – GCP/ANG/045/SPA  

 

27 

o dos Caminhos de Ferro de Angola, que se estende ao longo de todo o percurso das vias do comboio (com 
eucalipto).  

Desde Maio de 2011, o Governo Provincial do Huambo proibiu a continuação da exploração florestal do 
polígono de Sanguengue até que se arranque com um plano de reflorestação. Além disso, desde o IDF a 
nível central (Luanda) também deu-se a ordem de se acabar com qualquer tipo de exploração no perímetro 
do Cuima.  

O polígono de Sanguengue é propriedade da Companhia de Celulose de Angola. Foi criado durante o período 
colonial para abastecer a fábrica de celulose do Alto Catumbela, Província de Benguela. Na sequência do 
encerramento da fábrica, o polígono está a ser explorado por concessionários privados.  

Quadro 8: Perímetros florestais no Huambo 

Perímetro Superfície povoada Espécies 

Privados 

Sanguendela 1.750 ha. Eucalipto, cedro e pinheiro 

Sanguengue 18.000 ha. Eucalipto e pinheiro 

Bongol 1.750 ha. Eucalipto 

Mundundo 1.750 ha. Eucalipto e pnheiro 

Caroma 900 ha. Eucalipto e pinheiro 

Cangiri 340 ha. Eucalipto e pinheiro 

Chipeio 900 ha. Eucalipto e pinheiro 

Chinguri 1.750 ha. Eucalipto, cedro e pinheiro 

Camanala 300 ha. Eucalipto 

Suya 250 ha. Eucalipto 

Estatais 

Cuima 17.000 ha. Eucalipto e pinheiro 

Sacaala Não disponible Eucalipto e pinheiro 

Chianga Não disponible Eucalipto e pinheiro 

Gongoinga Não disponible Eucalipto 

 
Em relação às políticas de exploração, tanto os polígonos públicos como os privados devem seguir a política 
florestal do Governo. No entanto, o regulamento sobre concessões florestais data do período colonial, o que 
mostra a pouca atenção que Angola prestou à questão da gestão florestal.  

As licenças de exploração florestal são emitidas pelo próprio IDF. Tal como se explica no Quadro 9,  
dependendo do volume, corresponde-lhe a este ou ao Governo autorizá-las. Além das licenças, existem as 
guias de trânsito/transporte, também emitidas pelo IDF. Estas últimas servem tanto para a madeira como 
para o carvão.  

Quadro 9: Competências para a emissão de licenças de exploração florestal 

Volumen Órgano competente 

< 500 m3 IDF provincial 

500 m3 – 1.500 m3 Governo Provincial 

1.500 m3 – 5.000 m3 Ministério de Agricultura 

> 5.000 m3 Conselho de Ministros 

 Fonte: IDF 

Fonte: IDF. Dados de 2010. 
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A licenças são (teoricamente) emitidas anualmente durante o período de exploração, entre Maio e 
Setembro, se bem que na prática a exploração e a emissão de licenças faz-se ao longo de todo o ano (ver 
Quadro 10). Durante o processo de emissão é necessário o aval da Administração Municipal ou Comunal 
para poder obtê-la. A dúvida que surge neste ponto é se realmente se consultam as comunidades antes de 
emitir esse aval ou não. Em caso afirmativo, a quem se consulta, unicamente as Autoridades Tradicionais 
(soba, sekulo) ou existe um processo mais inclusivo e participativo? Desafortunadamente, a resposta é não. 
Como já ocorre no caso das concessões de terra, não existe na lei angolana nenhum tipo de mecanismo para 
a realização de qualquer modalidade de consulta comunitária, além da auscultação das suas Autoridades 
Tradicionais que, muito frequentemente, não honram os interesses do resto da comunidade, a não ser os 
seus próprios. É neste tipo de situações em que a legitimidade das Autoridades Tradicionais fica no dito ou 
não dito, ao contrário do que afirma o director do IGCA, em casos como o da solicitação de delimitação da 
área da comunidade para a emissão do título correspondente.  

Existe um claro défice de fiscais florestais, o que converte o controlo dos polígonos por parte do IDF em 
tarefa impossível. No caso do polígono de Sanguengue, é muito provável que este défice possa levar a que 
os planos de exploração e gestão – como o realizado pela FAO – fiquem sem efeito. 

Por outro lado, o IDF não tem conhecimento de nenhuma concessão de terras para o uso florestal – como a 
silvicultura, tanto para o uso comercial como para o sequestro de dióxido de carbono-REED – na Província. 
Como diz um técnico deste instituto entrevistado, em relação a este tipo de explorações “o angolano ainda 
não chegou a esse nível de apostar no futuro, senão no presente, quer benefício rápido e imediato e não a 
longo prazo”. 

A actividade de reflorestação do IDF reduz-se unicamente ao fornecimento de plantas às Administrações 
Municipais e Comunais – na base da demanda – para o uso como corta-ventos ou demarcação de limites. 

       Quadro 10: Controlo de exploração florestal 

Tipo de madeira Volume/Quantidade* 

Madeira de pinho em troncos 1.399 m
3 

Madeira de pinho em tábuas 5.088 m
3 

Madeira de eucalipto em troncos 15 m
3 

“barrotes” de pinho 8.402 unidades 

Ramos de pinho 4.453 unidades 

Tábuas de eucalipto 150 unidades 

“barrotes” de eucalipto 250 unidades 

Ramos de eucalipto (copa) 9.823 unidades 

Postes de eucalipto 1.830 unidades 

“Ripas” de pinhos 500 unidades 

Lenhaa artificial  645 estacas 

Lenha natural 130 estacas 

Carvão vegetal 37.747 sacos 

*Dados correspondentes ao ano de 2010, extraídos em função da emissão de guias internas e externas de transporte. 
Fonte IDF. 

3.1.1. Município do Bailundo  

A nível municipal, é a Repartição de Assuntos Económicos e Produtivos a encarregada dos assuntos 
relacionados com a terra e os RRNN. Não obstante, a Repartição de Estudos e Planeamento tem 
responsabilidades transversais e, portanto, também nestes temas. 
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Existem três áreas de reserva de terra - reservas fundiárias – no Município: uma no Km 5 da estrada, onde a 
construtora Omatapalo está a construir 50 casas para jovens; a segunda, no bairro de Chimbulu, onde existe 
um projecto de construção de 3.000 vivendas mais; a terceira área encontra-se no bairro da Velha Chica. 
Existe uma área de reserva de terra por cada comuna, com projecção para construir 100 casas. Durante o 
processo de definição dessas áreas, as comunidades foram consultadas, sendo elas mesmas quem 
identificou as zonas. 

O PIMDRCP 

O projectos municipais aprovados no quadro do programa são: a instalação de pequenas lojas rurais, a 
construção de um centro de saúde, um posto médico na povoação do Monte Velho, a reabilitação de uma 
escola, onze pára-raios, a reabilitação duma ponte e a distribuição de insumos agrícolas. Os beneficiários 
principais desta última iniciativa são cooperativas e associações de produtores que, com base nas suas 
solicitações, recebem charruas, animais de tracção, sementes e fertilizantes. Levou-se a cabo um limitado 
diagnóstico ou consulta com as populações para registar as necessidades e começar com o programa. 

Programas de Crédito  

Está-se a levar a cabo o Programa de Crédito Agrícola de Campanha em cooperação com o Banco Sol, além 
do Programa de Crédito para as lojas rurais, em cooperação com o BCI. Este último, foi uma iniciativa do 
Vice-governador para a Área Económica  e Social. 

Legalização de terras 

A Área de Fiscalização é a encarregada da legalização de parcelas para a construção urbana, enquanto a a 
Repartição de Agricultura é a encarregada de legalizar as parcelas para uso agrícola.  

Segundo o Chefe da Repartição de Agricultura e o Director da EDA municipal, o processo de legalização de 
terrenos privados para uso agrícola (fazendas), de menos de 1000 ha é como se segue:  

 

 

 

 
Na etapa de verificação da EDA, poderia ser útil ter um cadastro a nível municipal para facilitar o acesso à 
informação a ela e à Administração antes de emitir o aval. 

Em relação à questão da resolução de conflitos, segundo as fontes consultadas, a Administração forma uma 
equipa – um técnico da EDA e o chefe de Repartição de Assuntos Económicos – que se desloca ao terreno 
para mediar entre as partes envolvidas. 

Área da Promoção da Mulher 

A Área de Promoção da Mulher depende da Repartição de Serviços Sociais e trabalha com famílias 
vulneráveis em: 

 Programa de alfabetização: entre 12-29 anos, mulheres, com alto nível de analfabetismo. 

 Programa de pequenos negócios/empreendedores. 

 Programa de Bancos Comunitários, com o BPC: trabalham com 3 bancos em simultâneo, 27 
membros cada um, homens e mulheres. O ciclo de cada banco é de 4 meses – empréstimo, 
rendimento devolução. 

 Programa de Alimentação Saudável. 

A figuras principais com que a Repartição trabalha no seio das comunidades para, por exemplo, conseguir 
que assistam aos CACs são as parteiras tradicionais e os líderes das igrejas. As primeiras têm um papel muito 
importante dentro da comunidade, pois além de assistir nos partos, ensinam as mulheres sobre saneamento 
básico e nutrição. Os segundos, também contam entre as suas fileiras com mulheres, e são pastoras, 
diaconisas e catequistas, com um alto poder de influência na comunidade. 

Requerente 
- Solicitação dirigida à 
Administração Municipal 

EDA municipal 
- Verifica no terreno as 
condições da área 
- Passa uma declaração 

Administração Municipal 
- Dá o seu aval para que o requerente possa 
continuar com o processo de legalização 
(croquis, demarcação, título) 



Estudo de Base Projecto Terra FAO Angola – GCP/ANG/045/SPA  

 

30 

O nível de respeito do direito à terra das mulheres varia muito segundo a cultura de cada família. Em geral, 
quando o marido more, todos os bens, incluindo a casa e a terra, são arrancados – à mulher e inclusive ao 
seus filhos – pela família do marido. É uma área patrilinear, o que significa que, uma vez casada, a mulher é a 
que se desloca para a aldeia do marido. Quando este morre, ela volta de novo para a sua aldeia e a família 
do falecido fica com os seus bens. 

Quando surge algum conflito, frequentemente as Autoridades Tradicionais – através da justiça comunitária –  
emitem sentenças discriminatórias contra as mulheres. Se estas não estiverem de acordo com a decisão, 
recorrem ao nível superior da Comuna e do Município, onde a Área de Promoção da Mulher a remete ao 
procurador. Se não se resolve a este nível, o processo é enviado ao tribunal. 

3.1.2. Município do Longonjo 

O PIMDRCP 

O PIMDRCP tem um orçamento municipal de 140 milhões de Kwanzas (1.400.000 USD). O mesmo começou 
em 2010 e até agora levou a cabo as seguintes acções:  

 Fornecimento de fertilizantes: o do tipo 12-24-12, que tem um preço de mercado de 4.700 Kz e um 
preço subsidiado de 3.000 Kz. O de Amónio tem um preço de mercado de 3.700 Kz e um preço 
subsidiado de 2.700 Kz. 

 Compra dum tractor para a sede municipal. O resto das três comunas já possuíam um doado pelo 
Governo Provincial (através de la DPA). 

 Havia sido prevista a compra de animais de tracção, mas finalmente não se chegou a fazê-lo porque 
os camponeses já os tinham adquirido através do Programa de Crédito Agrícola de Campanha. 

As acções para 2011 contemplam o fornecimento de mais fertilizantes, a reabilitação de canais de irrigação e 
de 3 “mangas” de vacinação, mais os seus respectivos depósitos-banheira (na comuna sede, Lepi e Chilata). 
Além disso, está-se a contemplar a possibilidade de formar um técnico municipal (EDA) em técnicas de 
demarcação.  

Programa de Crédito Agrícola 

O Programa de Crédito Agrícola de Campanha no Município do Longonjo está a ser implementado com os 
bancos BPC, BCI e Banco Sol. Segundo o Chefe da Repartição de Agricultura, cada um dos bancos tem uma 
quota de crédito estabelecida a nível nacional. Enquanto o BPC, por ser um banco público, tem uma quota 
alta, o BCI, por ser privado, tem uma quota menor – só estava disposto a financiar 100 pessoas em todo o 
Município. Finalmente, o Banco Sol retirou-se do programa, optando por não dar crédito no Município.  

No Município, 19 associações foram seleccionadas para o programa, contabilizando um total de 727 
camponeses. O montante total financiado pelo BCI foi de 162 milhões de Kz (1.600.000 USD), com uma 
média de 5.000 USD por pessoa. Apenas existe uma associação legalizada em todo o Município do Longonjo. 

Foi criado um Comité Técnico a nível municipal, composto pela EDA e a Repartição da Agricultura. A sua 
função é a de encontrar os fornecedores e intermediar entre o camponês e o banco, facilitando o processo 
administrativo e burocrático – por exemplo, levando toda a documentação até ao banco e entregando as 
notificações do mesmo aos beneficiários. Além disso, deve acompanhar todo o processo, desde a entrega 
dos produtos até à devolução do crédito, informando ao banco de qualquer incidente ou problema. A ONG 
World Vision apoiou a Administração Municipal no processo da procura dum fornecedor com capacidade 
suficiente para cobrir a demanda das associações. Este, finalmente, foi encontrado em Benguela. Foram 
comprados insumos agrícolas como sementes, fertilizantes e animais de tiro. 

Ao nível municipal, o único aval a banca pública –BPC– pediu, foi o da Administração Municipal. Em troca, a 
banca privada –BCI– exige aos beneficiários um plano de rendimento, e um atestado de residência no 
Município, além de ter realizado já algumas visitas ao terreno para certificar que o uso do crédito era o 
estipulado n pedido. Inicialmente, também tinham pedido uma verificação do número de hectares por 
camponês, se bem que finalmente se retirou a exigência pela dificuldade na hora de fazer a medição. 
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A Administração Municipal tem prevista a realização duma avaliação do programa de crédito no fim da 
campanha agrícola 2010-2011 – no mês de Setembro. No entanto, sendo o tempo de reembolso de 10 
meses com muitos dos beneficiários tendo recebido o dinheiro com atraso, o período estende-se até 
Outubro ou Novembro. Portanto, ainda está para se ver quando será realizada esta avaliação. A ONG 
angolana ADESPOV, foi a escolhida pela Administração para a realização do estudo no Município. Ainda está 
por se confirmar o sistema de avaliação que será utilizado pelos bancos ou pelo Governo para o estudo de 
impacto, tanto a nível provincial como nacional. 

Legalização de terras 

Segundo o Chefe da Repartição de Agricultura e o Director da EDA, estas são as etapas para a legalização de 
terrenos de privados para uso agrícola (fazendas) a nível municipal: 

 

 

 

 
 
Em 2010, foram emitidos treze (13) avais. Até Junho de 2011, foram 
emitidos cinco. As áreas foram geralmente inferiores a 20 ha. 

Área da Promoção da Mulher 

A Área da Promoção da Mulher no município trabalha com famílias vulneráveis no Programa de Bancos 
Comunitários – micro créditos. Estes são créditos de 10.000 Kwanzas (100 USD) a 3 meses a 2% de juros, 
destinados ao desenvolvimento de pequenos negócios, como a compra de farinha para fazer pão – mulheres 
organizadas em grupos de cinco. 

As figuras principais no seio das comunidades com que trabalham são: parteiras tradicionais; Grupo 
Ongonjo, que é um grupo cultural de dança formado pela Repartição de Assuntos Sociais e é utilizado como 
meio para a disseminação de mensagens nas comunidades; e o Grupo Família, um grupo de teatro 
relacionado com o Partido do MPLA. 

Ao falar de direitos das mulheres sobre a terra, os entrevistados responderam que “os filhos não podem 
ficar sem terra”. Segundo os consultados, são considerados suficientes 4 anos de convivência, para que a 
mulher tenha pleno direito sobre os bens do casal, o que, segundo eles, equivaleria a um casamento. No 
entanto, é necessário verificar se esta posição tem o respaldo da lei – Lei da Família – ou se se trata de uma 
prática consuetudinária. 

Em relação à resolução de conflitos, constatou-se que os Sobas enviam as queixas para a Promoção da 
Mulher; se estas não são resolvidas ao nível municipal, são enviadas à procuradoria. Segundo as fontes 
consultadas, em 2010, foram enviados 3 casos, enquanto até Maio de 2011 ainda não houve que enviar 
nenhum. Além disso, no quadro do PIMDRCP foram comprados kits para parteiras e estão previstas 
formações para as mesmas.  

 

 

3.1.3. Município da Ecunha  

Processos de decisões municipais 

Durante o estudo pode-se constatar que a visão do Administrador do Município é que as ONGs e as OSCs 
não podem fazer parte das Subcomissões Técnicas de trabalho do PMIDRCP, pois só são para as instituições 
do Estado. Estas, segundo a sua opinião, somente seriam consultadas quando chegados uma determinada 
altura do processo, para que pudessem fornecer as suas sugestões, mas a sua participação ficaria limitada a 

Requerente 
- Solicitação dirigida 
à Administração 
Municipal 

EDA municipal 
- Verifica no terreno as 
condições da área, medição 
básica dos limites 
- Passa uma declaração 

Repartição Municipal de Agricultura 
- Até 2010, era a Repartição Técnica 
que tramitava o expediente.  
- Neste deve constar a assinatura do 
Soba, os documentos de ID do 
requerente 
- Emissão de um parecer 

Administração Municipal 
- Dá o seu aval para que o 
requerente possa 
continuar com o processo 
de legalização  
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isso. En Septiembre de 2011 tendrá lugar el diagnóstico municipal de las necesidades para el programa de 
2012. Será nesse período que a Sociedade Civil será consultada e, entre elas, poderá estar a FAO, se assim o 
desejar. Supõe-se que a consulta se realizará através dum CACS.  

Assim, a FAO não pode estar incluída nesta Subcomissão Municipal. Segundo o Administrador, noutros 
municípios interpretou-se incorrectamente o Decreto do programa ao incluir ONGs e outras organizações 
como a FAO como membros das Subcomissões (como foi o caso dos municípios do Longonjo e Caála, da 
província de Huambo). 

A posição do Administrador neste assunto é um reflexo das dificuldades que as autarquias angolanas 
continuam a ter na hora de diferenciar entre o papel do Estado – a res pública – e a do partido – a política 
partidária. Ele próprio admite que a razão para não incluir a Sociedade Civil na elaboração do plano anual do 
PMIDRCP é evitar que este – que é apresentado pelo Administrador Municipal ao Governo Provincial para a 
sua aprovação e posterior envio ao Governo Central – chegue a incluir alguma iniciativa que não esteja de 
acordo com a visão do partido. Isso significa que se alguma proposta apresentada pela Sociedade Civil não 
interessar politicamente, esta é, simplesmente, eliminada do programa. Portanto, existe uma limitação em 
termos de participação e democracia dentro do PMIDRCP neste Município. 

Segundo os funcionários municipais entrevistados, o processo de elaboração dos programas municipais é 
participativo, pois entre Julho e Setembro, consulta-se a Sociedade Civil através dos CACS. Além disso, 
deveria realizar-se, uma avaliação do programa de 2011 – o primeiro – nos CACS. Seria interessante 
confirmar se isto chega realmente a concretizar-se neste Município e como e por quem é levado a cabo. 

Apoio à Sociedade Civil 

Segundo a organização Instituto Marquês de Vale Flôr (IMVF), a ONG – cujo projecto actual de apoio à 
Sociedade Civil é financiado pela CE – trata de aproveitar as “janelas” existentes no Município para poder 
influir nas decisões institucionais. O IMVF é o coordenador das OSCs nos CACS municipais. Segundo o seu 
responsável, existem cinco estruturas – que já participam nos CACS – que podem converter-se em actores 
importantes para o DTPN no Município: 

 Associação de Autoridades Tradicionais (ASAT): é uma OSC de nível nacional, com muita influência a 
nível central – com o GoA – e provincial, mas com escassa ou nula a nível municipal na Ecunha. No 
quadro do seu actual projecto, o IMVF inaugurou “A Casa dos Sobas”. O projecto realiza 
conjuntamente actividades de reflorestação, vacinação e disseminação de mensagens às 
comunidades rurais.  

 Sindicato dos professores. 

 Igrejas. 

  Uma cooperativa de criadores de gado e outra agrícola, Coopecunha. Esta última foi criada pelo 
projecto anterior do IMVF, conta com 386 sócios e já leva 5 anos funcionando sem financiamento 
externo, com um esquema empresarial e sustentável. 

O problema dos CACS, segundo os entrevistados, é que há uma falta de planificação na hora de convocá-los, 
quer dizer, convocam-se com pouca antecedência e a informação transmite-se tarde e mal. Isso impede que 
a Sociedade Civil possa organizar-se antecipadamente para a elaboração de propostas coerentes e 
consensuais para sua posterior apresentação nos mesmos. No entanto, algumas pessoas pensam que esta 
poderia ser una estratégia utilizada pelo Governo Municipal para diminuir o poder da Sociedade Civil nos 
CACS e evitar propostas incómodas ou, simplesmente, pode ser uma falta de previsão. 

A estratégia do projecto do IMVF é tratar de influenciar a Administração Municipal para que esta publique 
antecipadamente o programa das reuniões, para poder organizar a Sociedade Civil. A chave do êxito de 
qualquer projecto que pretenda trabalhar na Ecunha, segundo as fontes consultadas, é contar com o aval a 
nível provincial, para evitar que o Administrador Municipal possa bloquear qualquer iniciativa que não seja 
do seu agrado. 

Ordenamento do território 



Estudo de Base Projecto Terra FAO Angola – GCP/ANG/045/SPA  

 

33 

Confirmou-se que existem duas reservas de terra no Município: uma na sede – que conta com um plano de 
urbanização elaborado em Maio de 2011 – e uma no Quipeio. Apesar do plano de urbanização da sede do 
Município estar ainda no processo de aprovação a nível municipal, durante este EdB pode-se constatar que 
o mesmo está totalmente fora da realidade dum Município como o da Ecunha, sendo mais próprio de uma 
cidade dum país ocidental que de uma pequena vila africana. Parece que o plano tinha sido concebido por 
uma empresa portuguesa contratada pelo MINUC em Luanda, que mais tarde teria sido enviado ao Governo 
Provincial para a sua aprovação sem uma consulta prévia com a Sociedade Civil a nível municipal. A verdade 
é que mesmo se foi ou não consultado com a Sociedade Civil antes da sua aprovação, o plano está pensado 
para a criação duma nova área para 19.000 habitantes (recordemos que Ecunha tem 5.000 habitantes 
actualmente), com edifícios de até 4 andares, ginásio, piscinas, etc. Quer dizer, um desenho totalmente 
alheio à realidade do próprio Município. 

Segundo a Administração Municipal, o processo de elaboração dum plano de urbanização seria 
(teoricamente) o seguinte: os técnicos do MINUC em Luanda – ou, melhor, a empresa subcontratada pelo 
Ministério – deslocam-se ao terreno para recolher dados e elaborar o plano. Este, uma vez realizado, é 
enviado ao Município para a sua análise, incorporação de modificações – em teoria, através dos CACS, que 
são convocados com este objectivo – e posterior aprovação ao mesmo nível municipal. Finalmente, envia-se 
ao Governo Provincial, que dá a autorização final. 

Seja como for, o ordenamento do território neste Município é uma questão que incendeia os ânimos. De 
facto, não faz muito tempo que surgiu um conflito, precisamente, com estas áreas reservadas. Parece que a 
Administração definiu essas áreas sem se consultar com a população e pôs um letreiro. No entanto, aquelas 
terras já tinham dono. Os mesmos tinham tentado agredir o Administrador quando se inteiraram das suas 
intenções. Algo similar ocorreu com a localização do mercado municipal. O Administrador decidiu situá-lo, 
sem consulta prévia, junto a um cemitério e numa zona de pendente pouco apropriado durante a época de 
das chuvas. A população, até hoje, ainda não aceitou essa localização para o mercado e a sua construção 
continua parada. 

De momento, não há iniciativas de investimento na zona, a pesar de haver muito interesse devido à 
fertilidade dos solos e à paisagem variada. As péssimas condições da estrada Caála-Ecunha afastaram a 
chegada de novos investidores. Não obstante, a melhoria da mesma trará consigo um aumento da procura 
de terras por parte de empreendedores vindos  da capital Huambo. 

Mediação de conflitos 

No que diz respeito aos conflitos sobre a terra no Município, é a EDA municipal a que intervém nas 
arbitragens/mediações. Deslocam-se ao terreno para mediar e fazem um relatório sobre o mesmo. Uma 
cópia do relatório fica com a Administração, outra com o Soba e outra com cada uma das partes envolvidas. 
Poderia dizer-se que a resolução fica por escrito através desse relatório. Não obstante, e visto o panorama 
na zona, há que deixar claro que a função da EDA não inclui as zonas urbanas, unicamente as rurais. 

Legalização de terrenos  

A EDA realiza a delimitação e medição do terreno, em coordenação com o IGCA. Realiza-se um diagnóstico 
no terreno, junto com os vizinhos, os donos, etc., e uma medição com GPS. Os pontos GIS são enviados 
depois ao IGCA, junto com a declaração do Soba, o relatório do diagnóstico e o aval favorável da comuna e 
da administração. Finalmente, o IGCA faz o croquis e o envia ao Município para finalizar processo. Após ter o 
processo acabado ao nível municipal, o requerente pode continuar com o processo de obtenção do título 
enviando os documentos ao Governo Provincial ou ficar apenas com o croquis e o aval. 

Em 2010, a Administração Municipal tramitou 70 solicitações de legalização, assim como os seus respectivos 
croquis. Segundo o Director da EDA, os custos de legalização – ao nível municipal – dum terreno 
ascenderiam a uns 37.000 Kz (370 USD) distribuídos entre conceitos seguintes: 

 18.000 Kwanzas da elaboração do croquis e da memória descritiva (IGCA). 

 Entre 8.000 e 10.000 Kz para o pagamento da deslocação dos técnicos do IGCA ao terreno. 

 8.000 Kz para a elaboração de pareceres. 
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 700 Kz do reconhecimento do processo. 

Segundo algumas fontes, que já tentaram promover a legalização de associações na zona, o processo tem 
um alto custo e faltam meios técnicos para leva-lo a cabo. O IMVF, por exemplo, contemplou a possibilidade 
de legalizar os terrenos da cooperativa Coopecunha, mas, além de ter altos custos, os próprios sócios tinham 
uma certa falta de confiança no próprio processo de legalização. Segundo o Instituto, estes tinham medo de 
gastar o dinheiro e que logo não servisse para nada. 

PMIDRCP 

No quadro do PMIDRCP no ano de 2011 realizou-se a compra de 100 bois e um tractor para 4 aldeias, além 
de fertilizantes. 

Programa de Crédito de Campanha 

Neste Município usaram o BPC, o Banco Sol, o BCI e o BAI. O fornecedor da batata é holandês, e o do 
fertilizante é angolano (Fertiangola). Existe um Comité de Pilotagem e um Comité Técnico que depende do 
primeiro. Este último é participativo, e no caso do município conta com a World Vision, Instituto Marquês de 
Vale Flôr, OSCs e outras associações. 

Comunidade rural de Juíla: Segurança da posse 

A comunidade de Juíla tem 600 ha. Todos os presentes na reunião participaram durante o DPT. O título está 
fisicamente em casa do Soba. O estudo pode constatar que estão realmente conscientes da importância (e 
da sorte) de ser a primeira – e até hoje, a única – comunidade de toda a Província do Huambo a ter o título 
de reconhecimento do Direito Útil Consuetudinário, assim como das vantagens que este lhes confere.  

Como prova do exposto acima, a comunidade pôs o exemplo da preocupação pelas terras em que vive 
sumida a vizinha povoação de Sakafota. Pelo contrário, Juíla tem, segundo as suas palavras, “sossego” nesse 
sentido, porque “já está segura”. A comunidade inclusive questiona-se porquê não fazem o mesmo processo 
de delimitação com as comunidades vizinhas, pois muitos dos membros de Juíla têm família, mulher ou 
terras nelas.  

Este é um exemplo claro de percepção de um território, que está determinado pelas relações sociais entre 
um grupo de comunidades vizinhas e cujo desenvolvimento passa, não só pelo de uma só comunidade, 
senão pelo de todo esse grupo de povoações. A comunidade sente-se mais desenvolvida que o resto por 
causa do título que possui. Os actores identificados pela própria comunidade no seu território são: 

 EDA: é a que tem o maior contacto com a comunidade. 

 Administração Municipal: receberam algumas visitas suas de inspecção. Comunicaram-lhes as suas 
preocupações e receberam resposta, ainda que a mesma tenha demorado muito a chegar.  

 Comuna: sendo parte da Comuna Sede, são obrigados a ir até à sede do Município para solucionar 
os seus problemas e, de facto, estão satisfeitos com o facto, pois asseguram que este nível é mais 
rápido e efectivo que o comunal, ao qual têm que recorrer outras comunidades que se encontram 
fora da comuna sede. 

Sentem-se confortáveis negociando cara a cara com a Administração Municipal e não se sentem em 
inferioridade de condições. Portanto, seria interessante criar uma mesa de negociação com esta 
comunidade como parte da estratégia DTPN e analisar o resultado. 

A comunidade está consciente de que, uma vez que já está segura na sua terra, agora o que lhes cabe é 
aumentar a produção, assim como melhorar as infra-estruturas (posto médico, escola, acessos, etc.). Nesse 
sentido, estão muito satisfeitos com a Escola de Campo (ECA) que o projecto PESA da FAO tem na 
comunidade. Segundo eles, melhoraram consideravelmente os seus conhecimentos sobre produção de 
regadio (hortaliças). Já não dependem da produção de sequeiro e das chuvas para a sua subsistência 
durante todo o ano. 
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A comercialização dos produtos depende da produção: se esta for inferior a 500 Kg vendem-na directamente 
no Município ou a capital da província. Se, pelo contrário, for superior à meia ou uma tonelada, juntam a 
colheita de três ou quatro produtores e vendem-na ao comerciante que chega à comunidade com o camião 
pronto para comprá-la e levá-la. Entre as famílias da comunidade só se negocia a compra de sementes.  

Portanto, não existem associações de produtores na comunidade, além da de três ou quatro pessoas juntas 
ad hoc. Segundo eles, não existem associações maiores porque não há parcelas suficientes como para criar 
uma área única de produção da associação. Por outro lado, a comunidade não faz parte do Programa de 
Crédito de Campanha e também não sabe como conseguir as sementes e fertilizantes que lhes faltam. 

Quando se lhes perguntou sobre a possibilidade de receber investimento externo, a comunidade, 
asseguram, não aceita nem aceitará pessoas de fora, somente os membros da mesma podem usar a terra. 
Além disso, todo o espaço já está ocupado pelas famílias. Não existe terra livre dentro dos limites da 
comunidade, não obstante, cada família tem terra suficiente para cultivar e para as futuras gerações. Ao 
serem interrogados se existe a possibilidade de chegarem a ceder parte da terra a um empresário externo 
com a condição de que este traga benefícios para os seus habitantes, estes respondem que não seria 
possível conceder ou emprestar terras a estranhos de maneira nenhuma. Já desde o tempo dos seus 
antepassados foram advertidos sobre o cuidado que devem ter com a terra, para não perdê-la.  

No caso de uma pessoa ter sementes e adubos mas não ter terra, pode-se deixar/emprestar 
temporariamente, com a condição de que comparta esses insumos. O tempo de cessão dependerá do que as 
partes acordarem. Mas se se dá o caso de se ceder terra a um empresário por um tempo superior a um ano, 
toda a comunidade tem que ser informada – e não só as Autoridades Tradicionais –, devendo elaborar-se 
um contrato escrito e assinado por ambas as partes. O contrato deve contar com o aval da Administração 
Municipal para evitar um possível incumprimento do mesmo. Além disso, o empresário deveria oferecer 
contrapartidas como a construção de uma escola ou um hospital. 

De momento, ainda não tiveram uma negociação com nenhum empresário, só com o PESA para a instalação 
da ECA. Nesse caso concreto, identificou-se a área e acordou-se que após a finalização da actividade, o dono 
da parcela vai recuperá-la de novo. 

3.1.4. Municipio do Huambo 

Comunidade de N’Gongoinga: os problemas de acesso à informação 

A comunidade de N’Gongoinga foi delimitada em Agosto de 2009 no quadro do Projecto Terra anterior. 
Delimitou-se como resultado de um acordo entre o Projecto Terra e o PESA, ambos da FAO, onde o primeiro 
se comprometia a delimitar as comunidades onde o segundo tinha as suas Escolas de Campo. A comunidade 
encontra-se muito próxima do núcleo urbano do Huambo, só a 17 Km. 

Seria lógico esperar que, após ter passado pelo processo de delimitação e estar tão próxima do núcleo 
urbano – e das instituições provinciais –, a comunidade tivesse uma ideia clara sobre a situação em que se 
encontra o seu processo de emissão de título. Pelo contrário, quando se lhes pergunta se sabem a quem 
recorrer para obter essa informação e fazer o seguimento, a população responde que não: “somente a FAO, 
que foi quem fez todo o processo e o levou até às instituições provinciais, sabe o que se passa com ele”. 

A comunidade também não sabe porquê ainda não receberam o relatório sobre a delimitação que se 
supunha que eles deveriam assinar para enviá-lo de novo ao Governo Provincial. À pergunta porquê a 
comissão de gestão criada durante o processo de delimitação não se encarregou de fazer esse seguimento, 
estes respondem que não sabem quais são as suas funções – estando presentes 4 dos seus dez membros. 

Para eles, o nível mais próximo e acessível para consultar qualquer informação é a Administração Comunal – 
apesar de estarem tão próximos da capital da província. No entanto, a relação é unidireccional, no sentido 
que é sempre a Administração que lhes dá informação, mas não ocorre ao inverso quando são eles que 
necessitam pedir informação. Nesse sentido, qualquer tentativa de melhorar o acesso à informação sobre 
questões de terra – tornar o cadastro mais acessível –, deveria incluir as Administrações Comunais. 
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A falta de informação sobre as questões da terra, fica plasmada numa dúvida apresentada por um membro 
da comunidade, que se perguntava se “o croquis comunitário que se fez durante a delimitação realmente 
vale para alguma coisa”.  

Segundo os entrevistados – e assim aparece no relatório da delimitação –, pediram a delimitação da 
comunidade porque a Administração Comunal avisou-lhes de que podiam ter problemas com a repartição 
de parcelas aos militares, pois já se tinham distribuído em áreas próximas da comunidade e podia ser que as 
próximas fossem nas sua terras, chegando inclusive a expulsá-los de ali. 

Existe uma associação de produtores na comunidade, com 40 membros e uns cinco hectares – dois dos quais 
trabalhados. Quando interrogados se pensaram em demarcar a área da associação, respondem que como 
esta se encontra já dentro da área delimitada da comunidade, não é preciso demarcar – uma resposta, por 
outro lado, que demonstra o grau de segurança da posse que lhes ofereceu a delimitação comunitária, 
embora ainda não tenham o título e a maioria esteja consciente de que apenas têm um croquis. No entanto, 
perguntam-se se isso realmente pode se fazer. O Coordenador do projecto explicou-lhe que sim, que isso 
aumenta ainda mais a segurança da posse sobre essa terra. 

3.1.5. Município da Caála 

Comunidade de Calué: da aldeia ao bairro 

O bairro de Calué – considerado também como uma comunidade ou aldeia –, na Comuna sede da Caála, foi 
delimitado no quadro do Projecto Terra anterior, ainda que mesmo estando incluído dentro do foral da 
cidade da Caála, o processo não pode culminar num título de reconhecimento do Domínio Útil 
consuetudinário. Após confirmar esse facto, a delimitação foi realizada pela ONG Development Workshop 
(DW), resultando numa demarcação de parcelas individuais.   

Apenas existem 3 forais na Província do Huambo – Huambo, Caála e Bailundo –, que provêem da época 
colonial. Em contrapartida, as reservas de terras do Estado têm uma menor extensão e cada comuna tem 
uma. Segundo a Lei de Terras, estas são definidas por Decreto-Lei. 

Como è de se esperar numa zona periurbana, não existem terras livres na zona, todas estão ocupadas. No 
entanto, os seus habitantes ainda continuam a conservar em grande parte o seu carácter rural. Os bois e 
vacas, por exemplo, durante a época das chuvas pastam nas parcelas ainda não trabalhadas, enquanto que 
na época seca podem entrar nas áreas em que já foram feitas as colheitas. A passagem do seu estatuto de 
comunidade ao de zona peri-urbana, segundo os entrevistados, trouxe-lhes importantes melhorias das suas 
condições de vida, pois foram construídos escolas e postos médicos. “É mais fácil conseguir 
desenvolvimento agora que antes”, asseguram, já que existe um programa municipal de reorganização que 
prevê a chegada da luz, construção de escolas e reabilitação de ruas.  

Quando se lhes pergunta se perderam o controlo ou poder sobre a sua área agora que são um bairro da 
cidade, respondem que, efectivamente, quando era uma aldeia tinham um maior acesso e controlo sobre as 
suas terras e sobre como cuidar do seu gado. Agora, convertidos num bairro, falta espaço para essas 
actividades. Crêem que o governo deveria conseguir um espaço fora do bairro, ainda que próximo, para 
poder continuar a realizar essas actividades que constituem o seu meio de vida. O Soba conta que ainda 
continuam a ter terras fora da área do foral – tal como mostra o informe realizado pela DW – e que é 
imprescindível poder mantê-las assim, para poder continuar a ser camponeses, ainda que vivam já quase na 
cidade. É necessário continuar a manter os seus meios de vida como até agora ou adequá-los de maneira 
ordenada e pacífica entre o periurbano e o rural. 

Delimitação individual Vs Delimitação comunitária 

A ONG DW delimitou um total de duzentas e uma (201) parcelas pertencentes a cinquenta e duas (52) 
famílias num período de 60 dias. Passado um ano e meio desde que foi realizada a actividade, a população 
queixa-se que ainda não têm nenhum documento daquele trabalho. Crêem que ao ter algum, este seria um 
croquis, e não um título. Eles mesmos consideram-se um bairro da Caála e não uma comunidade rural. 
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Também, pensam que é mais útil a titulação individual que a comunitária. Além disso, estão conscientes da 
proximidade com a cidade, razão pela qual necessitam um título individual das suas parcelas.  

Até agora, dizem, são os técnicos de campo da ADRA os intermediários entre eles e as instituições 
municipais. Contactam com eles por via telefónica quando necessitam algo. No caso de que a ADRA deixasse 
de trabalhar na zona, seriam o Soba e o secretário da comunidade quem iria até à Administração tratar de 
qualquer assunto. Eles são os transmissores da informação na zona. 

3.2.  Província do Bié 

Processo de legalização de terras 

Segundo se pode constatar, a visão da Direcção Provincial da Agricultura do Bié sobre o processo de 
legalização de terrenos passaria por duas etapas distintas: 

1º Nível - Municipal: 
 

 

 

 
2º Nível - Provincial: 

Se se trata de um terreno para uso agrícola, a DPA – através da Secção de Ordenamento Rural – pede ao 
requerente a apresentação do projecto de exploração e o recibo de pagamento das taxas no Ministério das 
Finanças, antes de realizar a inspecção no terreno. Após a visita, se tudo estiver em ordem, passa-lhe uma 
declaração para poder dar início às actividades e faz-se a publicação do edital. Finalmente, uma vez que o 
processo estiver completo, envia-se à autoridade concedente, quer dizer, ao Governo Provincial ou, segundo 
a própria DPA, ao MINADERP. É importante destacar neste ponto, que as fontes consultadas referiram-se ao 
Ministério da Agricultura e não ao MINUC como autoridade concedente para as áreas de mais de 1.000 ha. 

Segundo o esquema actual no Bié, os processos são instruídos pela DPA – e não pelo IGCA – porque são os 
seus funcionários no terreno, isto é, os técnicos das EDAs municipais, e não os do IGCA, que realizam as 
visitas às áreas solicitadas. A posição actual dentro da Direcção Provincial da Agricultura é de que o IGCA 
teria somente uma função técnica, enquanto que para terrenos com fins agrícolas, o Art. 24 da LdT 
legitimaria a DPA para a emissão de títulos sobre terrenos privados12: 

 

 

Art. 24º - Terrenos Agrícolas 

2. O tipo de cultura, a que se refere o número anterior, é o que seja considerada, pela 
entidade competente, como a mais adequada para os terrenos, para a conservação 
destes e para a preservação da sua capacidade de regeneração. 

3. A transmissão e constituição pelo Estado de direitos sobre os terrenos susceptíveis de 
concessão e o aproveitamento destes dependem sempre da observância dos critérios 
anunciados no número anterior. 

Além disso, como pudemos saber, parece que o antigo Governador Provincial teria emitido um despacho 
legitimando a DPA como a instituição responsável pela emissão e assinatura dos novos títulos de concessão. 

                                                 
12

 O elemento chave da interpretação deste artigo que fazem as fontes entrevistadas é o que faz referência à entidade 
competente, a qual, segundo o seu ponto de vista, é a DPA. Por extensão, a autoridade da mesma se estenderia 
também ao processo da transmissão desses direitos sobre a terra agrícola, além da simples determinação do tipo de 
cultivo. 

Requerente 
- Solicitação (anexando 
declaração do Soba) 

EDA Municipal 
- Passa uma declaração 

IGCA 
- Faz o croquis e a memória 
descritiva 

Administração Municipal 
- Emite o seu aval 
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Segundo parece, o IGCA teria se sentido aborrecido por ter sido deixado de lado neste processo de emissão 
de títulos para fins agrícolas. 

Em resumo, na província do Bié é a DPA que detém e controla o cadastro provincial, o que contradiz o 
estipulado na lei13. Actualmente, o IGCA apenas se dedica á elaboração de croquis, sem chegar a instruir 
nenhum processo. Além disso, a DPA, por sua parte, não cumpre com os passos de demarcação provisória 
primeiro, e definitiva mais tarde que se estipulam na lei14. Este último aspecto não é de estranhar, pois  esta 
instituição, igual que o IGCA não conta com quadros suficientes em quantidade nem em especialização já 
que não conta com nenhum topógrafo entre o seu pessoal – e, de facto, só conta com um técnico, que é ao 
mesmo tempo o Chefe da Secção de Ordenamento – para poder realizar essa tarefa. É por isso que a  DPA 
apenas pode ocupar-se da emissão de títulos, inclusive sem levar a cabo nenhum tipo de comprovação se 
existe sobreposição de direitos sobre a mesma área. Outro ponto a assinalar é que parece que a DPA 
também estaria a emitir títulos de mais de 1.000 ha, o que, segundo a LdT, compete ao MINUC ou ao 
Conselho de Ministros15.  

É muito importante a verificação no terreno das solicitações. Por exemplo, encontrou-se um caso em que 
um requerente de terra no Município de Camacupa, chegou ao IGCA com uma solicitação de concessão para 
uma área de 200.000 ha. No entanto, após a verificação no terreno realizada pela EDA, confirmou-se que 
apenas eram 200 ha, na sequência do qual a superfície solicitada foi reduzida para a real. 

Em relação ao cadastro e à transmissão de informação entre instituições, hoje por hoje, este encontra-se 
localizado na DPA. Trata-se de um cadastro analógico e não electrónico. Além do mais, uma vez instruído o 
processo, a informação não chega ao IGCA, senão que fica na mesma DPA. O principal obstáculo é a falta de 
um mecanismo de transmissão da informação entre as duas instituições. A realidade é que estão a fazer-se 
movimentos na província para se encontrar um mecanismo real, viável e efectivo para a gestão dos 
processos e do cadastro. Um exemplo disso é, segundo fontes consultadas, existem entre 40 e 45 processos 
de legalização de terrenos privados parados na DPA por falta de acordo sobre qual deve ser a instituição 
encarregada da sua instrução e emissão. Para efeitos práticos, é a Secção de Ordenamento Rural que tem 
uma base de dados de registo de todas as concessões. O IGCA não tem essa informação. Seria conveniente 
criar um cadastro actualizado e inclusive compartilhado que facilite o acesso à informação das instituições 
envolvidas nos processos.  

Com base nas informações obtidas durante este estudo, a sensação geral é que uma possível proposta para 
organizar a instrução de processos, emissão de títulos e gestão de cadastro seria que o IGCA aceite a actual 
situação em que a DPA detém o cadastro e instrui os processos. Isso fica demonstrado pelo interesse de 
algumas fontes consultadas na promoção da emissão de um despacho do Governador como meio para 
legitimar a DPA como responsável pela emissão e assinatura dos títulos, ao passo que o IGCA para a 

                                                 
13

 
LdT, Art. 67º.- Órgão central para a gestão técnica de terras.  Compete ao órgão central para a gestão técnica de 

terras, a saber: a) organizar e conservar o tomo, de modo que permita a identificação de cada terreno, não somente no 
concernente à sua situação, senão também aos factos jurídicos sujeitos aos seus respectivos registos; (…) c) organizar, 
executar e manter actualizado o cadastro geométrico. E RGCT, Capítulo V.- Demarcação, Secção I.- Disposições Gerais, 
Art. 102º.- Órgão de execução: 1. O órgão central para a gestão técnica de terras a que se refere o artigo 67º da Lei n.º 
9/04, de 9 de Novembro, é o Instituto Geográfico e Cadastral de Angola. 2. As operações de demarcação provisória e 
definitiva apenas podem ser executadas pelo Instituto Geográfico e Cadastral de Angola.  
14

 RGCT, Capítulo V.- Demarcação, Secção I.- Disposições Gerais, Art. 102º.- Órgão de execução. (…) 3. Para a execução 

das operações de demarcação provisória e definitiva, devem ser constituídas por aquele instituto brigadas de 
demarcação e vistoria. 4. Das brigadas de demarcação e vistoria podem fazer parte, entre outros, quando seja 
necessário e em consonância com os casos: a) Um técnico do Instituto Nacional de Ordenamento do Território e 
Desenvolvimento Urbano; b) Um técnico do Ministério que superintenda a Agricultura e o Desenvolvimento Rural; c) Um 
técnico do Ministério que superintenda a Geologia e Minas; d) Um técnico que superintenda a área do ambiente.  
15

 LdT, Capítulo III.- Concessões de Direitos de Terra, Secção III.- Competências para as Concessões, Art. 68º.- Governos 
Provinciais: 1. Compete ao Governo Provincial, no concernente aos terrenos integrados na sua circunscrição territorial, a 
saber: a) autorizar a transmissão ou a constituição de direitos sobre a terra sobre terrenos rurais, agrários ou florestais, 
de área igual ou inferior a 1.000 hectares 
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instrução dos processos e a elaboração e controlo do cadastro, à semelhança do que ocorre na Província da 
Huíla.  

Constatou-se que o principal problema do IGCA do Bié é a falta de meios técnicos e humanos, pois apenas 
contam com quatro técnicos para toda a Província. Se o contexto mudasse e se começasse, por exemplo, 
com a delimitação de terras comunitárias, o IGCA seria obrigado a aumentar a sua capacidade para poder 
dar resposta à demanda. Nesse sentido, a instituição, consciente da sua falta de capacidade, parece bem 
disposta a chegar inclusive a autorizar técnicos externos à mesma – que não sejam funcionários públicos – 
para a realização de croquis nos Municípios16.  

Existe uma tabela de preços para a deslocação dos técnicos – tanto da DPA como do IGCA – aprovada a nível 
nacional, embora esta não esteja sendo aplicada. Na prática cada instituição – e cada técnico – estabelece o 
valor ad hoc, pelo que os custos de legalização variam de um caso para outro. Isso torna difícil poder realizar 
um cálculo afinado do custo da legalização. 

Outra razão que poderia ser a origem do choque entre as diversas instituições – IGCA e DPA – pelo controlo 
e gestão dos processos de legalização de terrenos – como mínimo, dos de carácter privado, é a questão dos 
pagamentos pelas deslocações dos técnicos. Até que se estabeleça uma lista de preços que seja pública e 
razoável para todos os públicos, o problema continuará em relação aos terrenos privados; enquanto, para os 
terrenos comunitários as razões são distintas, pois as comunidades estão isentas de qualquer pagamento 
relacionado com o processo de reconhecimento do direito útil consuetudinário, cujos custos devem ser 
assumidos pelas próprias instituições do Estado. Além disso, a falta de técnicos agudiza este problema. Só 
abordando ambos os problemas se conseguirá reduzir o preço da legalização e aumentar a segurança da 
posse, tanto de privados como de comunidades rurais. 

Por outro lado, além da confusão de responsabilidades com a DPA por causa dos terrenos com fins agrícolas, 
o IGCA também tem problemas com o INOTU, em  relação aos terrenos urbanos. No entanto, a hierarquia 
institucional, já foi debatida durante o Conselho Consultivo Alargado de 2009 no Lubango: os institutos, 
como é o caso do IGCA ou do INOTU, não dependem das Direcções Provinciais – como a da Agricultura ou 
DPTUA –, senão directamente do nível central, quer dizer, do IGCA de Luanda. Assim, o IGCA do Bié 
responde administrativamente perante o Vice-governador para a Área Técnica primeiro e perante o IGCA de 
Luanda politicamente, depois. Existe uma DPTUA no Bié, mas o director é o mesmo do INOTU, assim como 
os técnicos, o que significa que a sua influência é nula. Essa sim, tem o seu próprio escritório, além do do 
INOTU. 

Não existem áreas forais na Província. 

Cadastro municipal: o exemplo do Andulo 

O Município do Andulo é o único em toda a província que conta com um técnico do IGCA integrado na 
estrutura municipal. O mesmo, faz parte da Repartição Técnica, que tem três secções: a do urbanismo, 
cadastro, ambiente e ordenamento do território, a das obras públicas e a secção de serviços básicos. O 
técnico do IGCA pertence à primeira secção. Foi solicitado pela própria Administração Municipal há dois 
anos e veio para apoiar a Repartição, integrando-se na função pública municipal. Quando chegou, segundo 
as suas palavras, teve que construir a secção desde zero, trazendo os computadores, o software e formando 
toda a sua equipa técnica.  

Andulo conta com um cadastro electrónico, se bem que ainda se encontra em fase de elaboração. 
Paradoxalmente, o Município contará com um cadastro electrónico, enquanto o IGCA provincial ainda não o 
tem.  

                                                 
16 Possibilidade já contemplada no RGCT, Capítulo V.- Demarcação, Secção I.- Disposições Gerais, Art. 102º.- Órgão de 
execução: (…) 5. Sempre que seja necessário, para garantir o cumprimento do disposto na legislação de terras, o 
Ministério do Urbanismo e Ambiente pode autorizar que o Instituto Geográfico e Cadastral de Angola contrate os 
serviços de empresas especializadas acreditadas por este instituto ou de peritos externos, a saber, agrimensores 
jurados, para a prestação de serviços que o instituto não possa prestar ou que requeiram a aplicação de conhecimentos 
ou o uso de tecnologias que o Instituto não disponha.   
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Segundo as fontes municipais consultadas, para legalizar um terreno são necessários os seguintes 
documentos: 1) Pedido do requerente, autenticado pelo notário e pelo departamento de finanças, dirigido 
ao Governo Provincial, DPA e Administração Municipal. 2) “Declaração de boa vizinhança”, que é um 
formato criado pela própria Secção Municipal através do qual a comunidade aceita a concessão da parcela 
ao novo requerente. 3) Envio do processo ao Governo Provincial, após o qual este envia uma brigada 
composta por técnicos da DPA e do IGCA para realizar uma visita no terreno.17  

O custo para a legalização de um terreno de uns 10 ha aproximadamente ronda os 40.000 Kz (400 USD). No 
entanto, o factor que faz oscilar o preço é o dos custos de deslocação dos técnicos ao terreno. Se bem que 
existe uma lista de preços estabelecida a nível municipal, o custo depende da distância e dificuldade de 
acesso ao terreno em cada caso. Parece que o custo para a legalização de um terreno de entre 400 e 500 ha 
estaria em volta dos 200.000 Kz, enquanto para um terreno de menos de 100 ha, o custo estaria em volta 
dos 50.000 Kz. 

O imposto anual sobre terrenos com fins de construção varia entre 200 Kz/m2 para os terrenos de classe A – 
os considerados como melhores para a agricultura – e os 50 Kz/ m2 para os de classe C – os menos férteis e 
com piores condições para a agricultura. No caso de terrenos com fins agrícolas, parece que em breve vai se 
modificar o imposto anual sobre os mesmos, que vai passar a ser 100 Kz/m2 (1USD/m2). Isso deve-se, 
segundo algumas fontes, à vontade do GoA de dissuadir os especuladores e açambarcadores de terras que 
não produzem nada nelas. 

Apesar de no Andulo o controlo cadastral ser maior que no resto da província, também registam-se conflitos 
em volta da terra, provocados pela falta de consulta e de conhecimento da realidade. Sem ir mais longe, não 
faz muito tempo registou-se o caso de uma área de 12.000 ha que foi concedida a nível central de Luanda 
sem ter realizado qualquer tipo de consulta com o Município. Em outras palavras, uma concessão de cima 
para baixo. Dentro dessa mesma área já existiam comunidades e nem sequer o próprio requerente tinha 
conhecimento disso, pois o croquis tinha sido feito pelo IGCA de Luanda sem ter levado a cabo nenhuma 
visita no terreno. Após verificar a realidade in situ e negociar com o requerente, a área da concessão foi 
reduzida, deixando as comunidades fora da mesma.  

O IDA e o Programa de Extensão do Desenvolvimento Rural 

O IDA do Bié, segundo algumas fontes, não deveria limitar-se somente a fornecer sementes, pois a sua 
função como intermediário nos programas de fornecimento de insumos agrícolas do GoA é só temporária, já 
que o sector privado da Província, que deveria ser o encarregado desta actividade, ainda não tem 
capacidade. Agora, com os novos programas como o PMIDRCP e o Crédito Agrícola de Campanha (ver 
Quadro 11), a instituição está se libertando dessa carga e começa a poder concentrar-se mais na extensão 
agrícola. No entanto, para alcançar essa situação, o programa de Crédito de Campanha deverá melhorar 
ainda mais os mecanismos de fornecimento de insumos, de tal forma que os fornecedores consigam 
entregá-los directamente aos beneficiários, sem delegar ao IDA essa tarefa, tal como tem ocorrido até 
agora. Portanto, estes novos programas supõem mais uma oportunidade para o instituto, que uma ameaça. 

No âmbito do PMIDRCP, existem actividades de reforço das capacidades técnicas dos camponeses, assim 
como a diversificação da produção.  

Quadro 11: Beneficiários do Programa de Crédito Agrícola de Campanha Bié 

Município 
Nº Assoc. 
Existentes 

Nº Assoc. com 
Processo no 

Banco 

Nº Assoc. 
Beneficiadas 

Nº Cooperativas 
Existentes 

Nº Cooperativas com 
Processo no Banco 

Nº Cooperativas 
Beneficiadas 

Kuito 43 9 6 10 0 0 

Cunhinga 58 3 1 2 2 1 

Andulo 68 23 19 4 4 4 

                                                 
17

 Ainda que no fim, os técnicos do IGCA acabem sempre por não deslocar-se ao terreno, limitando-se a fazer o 
trabalho no escritório. 
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Nharêa 31 3 0 4 1 0 

Catabola 59 21 3 5 1 1 

Camacupa 124 2 2 5 2 2 

Chinguar 20 14 14 4 4 4 

Chitembo 46 3 3 10 0 0 

Cuemba 22 5 0 4 1 0 

Total 463 83 49 55 15 12 

Fonte: IDA. Dados de 2011. 

Os objectivos principais do PEDR, tanto a nível nacional como provincial são dois: organizar as comunidades 
através de associações, cooperativas ou grupos solidários (ver o Quadro 12) e prestar-lhes apoio técnico. 
Actualmente, o apoio está a ser facilitado através do Programa de Crédito Agrícola de Campanha e do 
aumento da capacidade produtiva, através da injecção de meios agrícolas, como a tracção animal ou 
semeadoras manuais. No Bié, não existe a cultura da charrua das outras províncias, como Huíla ou Namibe, 
assim que a criação do mesmo tem como objectivo a venda e não o seu emprego como animais de tiro. 

Dentro do PEDR existe uma iniciativa para a formação de técnicos destinados ao reforço das EDAs a nível 
comunal. No Bié, estão a ser formados 37 técnicos, que serão destinados a cada uma das comunas de 4 
municípios: Andulo, Camacupa, Chinguar y Catabola. 

No município de Camacupa, além do projecto Terra e o PESA da FAO, também está previsto que comece a 
trabalhar em breve o programa do MOSAP, concentrado no reforço de capacidades do IDA e financiado pelo 
Banco Mundial. O programa tem como objectivo o apoio à agricultura familiar, orientada para o mercado. 
Concentra 50% dos seus esforços no Bié, 25% no Huambo e outros 25% mais na Província de Malange, a 
norte do Bié. Trata-se de dar formação aos técnicos do IDA, além de meios, como transporte, construção de 
infra-estruturas para albergar os novos técnicos nas comunas, etc. No Bié, os municípios beneficiados são 
Catabola, Camacupa, Andulo e Chinguar, junto com as suas 8 comunas – 2 por município.  

Segundo o IDA, os municípios que devem reforçar-se mais especialmente são aqueles nos quais trabalha 
este programa de cooperação. O outro é Andulo, onde trabalha a FAO com o projecto Terra e o PESA. O IDA 
crê que o projecto Terra deveria trazer para a província do Bié o mesmo modelo implementado pelo 
projecto anterior na Huíla. Isso porque a área do camponês é mais difícil de delimitar, e a titulação da área 
comunitária é vista por estes como uma imposição institucional, pois para o camponês, segundo as fontes 
consultadas, cada um deve ter um título individual da sua parcela. Assim, o projecto Terra poderia ajudar a 
derrubar esse mito e abrir o caminho para a titulação colectiva. 

Existe um programa do GoA para a criação de uma fazenda modelo por província; a do Bié está em 
Camacupa. O objectivo é criar um modelo de produção que misture fazendas com comunidades. Na 
actualidade, a de Camacupa encontra-se em processo de criação, o que pode dar lugar a conflitos por causa 
da deslocação das populações locais para a nova localização das mesmas. 

Tabla 12: Movimento associativo e cooperativo Bié 

Município 
Associações 

Total 
Cooperativas 

Total Obs. 
H M H M 

Kuito 1.281 513 1.794 829 924 1.753 Nenhuma legalizada 

Cunhinga 1.350 450 1.800 79 7 86 Nenhuma legalizada 

Chinguar 0 0 0 0 0 0 Possui 4 cooperativas legalizadas 

Catabola 2.445 1.041 3.486 163 65 228 Nenhuma legalizada 

Camacupa 4.077 3.773 7.850 298 297 595 2 legalizadas 

Andulo 1.940 897 2.837 2.085 989 3.074 1 legalizada 
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Chitembo 0 0 0 0 0 0 Nenhuma legalizada 

Cuemba 0 0 0 0 0 0 Nenhuma legalizada 

Nharêa 1.593 531 2.124 273 140 413 Nenhuma legalizada 

Total 12.686 7.205 19.891 3.727 2.422 6.149  

 Fonte: IDA. Dados de 2011. 

Além disso, em Camacupa e Cuemba, que já foram áreas históricas de produção de arroz, estão em marcha 
duas iniciativas para retomar este cultivo: uma iniciativa nacional e outra japonesa. Por outro lado, a 
Província conta com o corredor de Chitembo, que historicamente foi uma zona propícia para a criação de 
gado. 

Género e Direitos da Mulher 

A Direcção da Família e Promoção da Mulher conta com um projecto em funcionamento que abarca toda a 
Província: o projecto de segurança alimentar e nutricional nos Municípios de Camacupa e Chitembo. Este 
projecto iniciou em 2010 e tem como objectivo a implantação da “alimentação alternativa”, quer dizer, a 
diversificação dos alimentos, além da dieta básica baseada unicamente no milho, com a introdução de 
outros como a soja, que podem fazer parte da merenda escolar. Os beneficiários são somente mulheres e 
crianças, excluindo-se outros grupos vulneráveis. 

O trabalho da Direcção tem carácter multissectorial, pois nas comunidades rurais a DIFAMU trata temas tão 
como a saúde, a nutrição, a terra e outros bens familiares, etc., já que a questão do género é transversal a 
todas elas. No quadro do PMIDRCP, têm realizado seminários para a promoção da criação de associações de 
mulheres para o acesso ao crédito. No entanto, os dados facilitados pelo IDA e pela UNACA mostram um 
panorama muito pobre – em, como mínimo o programa de crédito de campanha –, no que se refere ao 
número de beneficiárias (ver o Quadro 11). O principal problema para a legalização destas associações é a 
falta de documentos de identificação – B.I. – das mulheres18. Além disso, a DIFAMU proporciona apoio 
técnico a mulheres no município do Kuito para o acesso ao programa de microcréditos Kixicrédito. Também 
o faziam com o Banco Sol, mas deixaram de fazê-lo porque os juros eram muito elevados e as beneficiárias 
não podiam devolver os créditos.  

As mulheres dos sobas (Nasomas) e as parteiras tradicionais são os actores chave para a divulgação da 
informação dentro da comunidade. No entanto, a DIFAMU centra-se nas Autoridades Tradicionais na hora 
da implementação das suas actividades. Não existem grupos culturais – de cerâmica ou de dança – de base 
na província que possam ser utilizados como meio para chegar às comunidades – como existem no Huambo, 
por exemplo. 

Entre Janeiro e Maio de 2011, foram resolvidos pela DIFAMU 184 casos de conflito relacionados com a 
violência física e psicológica, o não reconhecimento de paternidade ou o incumprimento do pagamento da 
pensão alimentícia por parte do marido à mulher e aos filhos. 

O processo de resolução de conflitos que segue a Direcção é o seguinte: A vítima vai à DIFAMU  Regista-se 
a incidência na DIFAMU  Envio de convite para a comparência do infractor  Aconselhamento, assessoria, 
conciliação (com 2 testemunhas presentes por cada parte implicada)  Resolução/acordo, com carácter 
vinculativo. Em caso de incumprimento do acordo, a DIFAMU envia o caso para a Procuradoria Geral da 
República. 

3.2.1. Município do Andulo 

Empreendimentos no Município 

                                                 
18

 De facto, qualquer iniciativa para a legalização de terras individuais deverá começar por esta etapa, a de conseguir 
cartões para as beneficiárias. 
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A partir dos dados, pode-se confirmar que existem grandes concessões de terras ao norte da Comuna de 
Calucinga até à fronteira com Malange, que oscilam entre 8.000 e 10.000 hectares. Esta é, efectivamente, 
uma área de grande demanda de terras.  

Parece que neste Município levaram-se a cabo processos de negociação de indemnizações com os afectados 
por expropriações de terras por parte do Estado. Existem alguns exemplos, como o dos terrenos onde se 
construiu o IMA do Andúlo, onde o Município cedeu outra área ao seu dono, ou o do polígono florestal 
municipal, em que o dono recebeu 4.000 usd – enquanto que ele pedia 12.000 usd inicialmente. 

Além disso, existem uns 7.000 ha de terra identificados – que já contam com um croquis – e reservadas 
(reservas fundiárias) para a expansão urbanística do Município. Existe um projecto de construção de 1.000 
casas na zona. 

PMIDRCP 

No quadro do PMIDRCP, o Município oferece insumos agrícolas para as associações. Nos CACS, aprova-se a 
lista de insumos que devem ser comprados. Este complementa o Programa de Crédito de Campanha, que 
está a ser implementado através do banco BPC. Até ao momento, foram sido beneficiadas 23 associações 
das 73 que existem no Município: 1 cooperativa legalizada, 3 cooperativas por legalizar e 69 associações por 
legalizar. 

As comunidades rurais e o uso da terra 

Foi possível constatar que nas comunidades da Comuna de Cassumbe, existem áreas comuns, que 
pertencem a todos, mas que são controladas pelos Sobas. Segundo as palavras das Autoridades Tradicionais 
entrevistadas, “é uma reserva para o futuro”. Essas terras podem ser cultivadas ou usadas para a obtenção 
de mel e caça. Usam lenha como combustível, pois tem muita madeira disponível na área, razão pela qual 
não produzem carvão. Além disso, não existe nenhum recurso natural que seja (ou possa ser) especialmente 
explorado na zona.  

Em relação ao processo de adjudicação de terrenos dentro da própria comunidade, o requerente dirige-se 
ao Regedor, ao Soba ou ao Sekulo  para fazer o pedido. Estes, junto com o requerente e na presença de 
outras testemunhas (outros Sobas) realizam a alocação do terreno. Se se trata de um terreno pequeno, “é 
suficiente com uma declaração do Soba para que o requerente comece a trabalhar a terra”, asseguram os 
entrevistados. Há que destacar aqui o facto de que somente o Soba é consultado ou, como máximo, o dono 
da parcela requerida se esta já pertencer a alguém, ainda que não exista nenhum tipo de consulta alargada 
ao resto dos membros da comunidade. Quer dizer, é uma transacção que fica no âmbito privado. Por outro 
lado, se se trata de um terreno maior – aqui, a subjectividade das Autoridades Tradicionais com respeito ao 
conceito de grande e pequeno joga um papel relevante, se bem que em termos da lei isso já venha definido: 
“o requerente tem que vir com um documento do Município”. 

Segundo as Autoridades Tradicionais entrevistadas, ainda nenhum membro da comunidade legalizou uma 
parcela. Também negam ter passado alguma declaração para alguém de fora da comunidade, apenas para 
uma fazenda de uma pessoa da comunidade – se bem que esta vive em Luanda – que está em processo de 
legalização. Houve um projecto para obter a concessão de uma área considerável de terra, mas os Sobas não 
o aceitaram. Segundo eles, não existem transacções de terra, pois cada família tem já a sua reserva de terra 
para trabalhar com o sistema de rotação. Quando uma parcela chega ao seu máximo rendimento deixa-se a 
mesma descansar e abre-se outra. Também existe terra suficiente na reserva familiar para os filhos que 
estejam em idade de trabalhá-la ou aqueles que já estejam casados. 

Os entrevistados admitem não saber o que é uma delimitação comunitária. Em contrapartida, no que se 
refere à delimitação individual, dizem, os camponeses já demarcam – usam a expressão umbundu de Netelo 
– as suas áreas utilizando sisal ou outras plantas.  

A área é patrilinear, é a mulher que se desloca para a aldeia do marido, uma vez casados. Quando este 
morre, se tiverem filhos já maiores e em idade de trabalhar a terra, a viúva pode ficar na terra junto com 
eles. Se não teve filho, ou são ainda pequenos, deve abandoná-la passado um ano. A terra que foi comprada 
conjuntamente permanece com a mulher só se esta não se casar de novo. Se se casar, perde o direito sobre 
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a mesma, pois o direito à terra é sempre dos filhos, não da mulher per se, sem importar que esta tenha 
investido tempo e dinheiro na compra dessa área. 

Quando se trata de uma filha, ela também tem direito a uma parcela quando o se pai morre, igualmente aos 
seus irmãos. Mantém o seu direito sobre a mesma ainda que se vá da aldeia depois de casar-se, pelo que 
sempre pode voltar, sempre que os irmão estejam de acordo. 

Com a reabilitação da estrada de acesso à sede comunal – a sede comunal dista uns 50 Km da sede 
municipal –, num ano aproximadamente pode ser que o contexto comece a mudar. A Autoridades 
Tradicionais vêem com bons olhos esse tipo de desenvolvimento, “sempre que os que chegarem deixem 
algum benefício na comunidade”.   

3.2.2. Município da Nharêa 

O Administrador Municipal conhece bem a filosofia da Delimitação Participativa de Terras. As áreas 
prioritárias de intervenção do projecto Terra – uma aldeia e uma Embala – seleccionadas para o inquérito do 
EdB são: Chapua e Chimbuiu. Parece que todas as iniciativas ou projectos implementados no Município 
concentram-se nessas duas áreas. 

Existem três reservas de terras de uns 1.050 ha no total. Também existe um plano de urbanização para as 
mesmas que foi elaborado por uma empresa especializada contratada pelo Município, se bem que esse 
plano, segundo as palavras do próprio Administrador, não serve já que responde mais às necessidades de 
um Município de carácter urbano que um de carácter rural como Nharêa – o mesmo pode-se constatar no 
Município de Ecunha na Província do Huambo. 

O Programa de Crédito Agrícola de Campanha está a ser implementado no Município através do Banco Sol. 
No entanto, até à presente data, os Municípios de Cuemba, Cunhinga e Nharêa ainda não receberam o 
crédito do banco. Solicitaram crédito 34 membros da associação de Chimbuiu, 84 da de Chapua e 60 das da 
comuna sede. Existem 46 associações e 4 cooperativas no Município, se bem que nenhuma delas está 
legalizada.  A EDA, junto com a Administração Municipal, escolhem o fornecedor para os produtos de entre 
os da lista elaborada pela própria EDA. O produto chega aos seus armazéns e eles distribuem-no às 
associações, que chegam com o seu próprio transporte até à sede para recolher os insumos. 

3.2.3. Município de Camacupa  

Processo de legalização de terras 

Existe uma Repartição de Agricultura criada em 2011, que conta com duas secções: a de agropecuária e a de 
pescas. Historicamente, sempre foi a EDA a encarregada da legalização dos terrenos, pois até ao presente 
ano não tinha existido Repartição de Agricultura. Agora que já existe, a tendência será fazer a transferência 
gradual das competências para esta última, mas primeiro, segundo o Director da EDA, devem criar-se as 
capacidades. Os processos para legalização de terrenos encontram-se fisicamente na EDA, enquanto o Vice-
Administrador Municipal tem um duplicado dos mesmos.  

Segundo os dados, a EDA municipal nunca demarcou um terreno com GPS e os técnicos do IGCA 
deslocaram-se muito poucas vezes terreno para fazê-lo. Isto pode causar problemas de veracidade dos 
mapas com a realidade. Além disso, o aval da Administração Municipal sobre a área requerida emite-se 
antes que o requerente obtenha o croquis do IGCA. Essa conjuntura já provocou problemas, pois alguns 
processos foram devolvidos da Província – IGCA ou DPA –, porque a mesma área já tinha sido requerida 
anteriormente por outra pessoa19. 

Existem 8 processos incompletos na EDA, correspondentes ao ano de 2011. A maioria dos processos 
tramitados correspondem a áreas de menos de 25 hectares, mas também registou-se um pedido de 25.000 

                                                 
19

 Poderia parecer lógico que o aval da Administração Municipal fosse emitido apenas depois de ter confirmado que a 
área requerida está realmente livre e não antes, se bem que na realidade se confirma que, ao menos neste Município, 
não ocorre assim. 
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ha na Comuna de Rigoma, área de Catembe, que continha comunidades no seu interior. Paradoxalmente, o 
requerente conseguiu o parecer favorável dos Sobas e da Administração Comunal. A EDA comunicou a essa 
pessoa que o processo não era competência do Município, senão que da Província, pois excedia a extensão 
permitida. A pergunta que surge aqui é como as Autoridades Tradicionais aceitaram ceder toda a área da 
sua própria comunidade, pois estas encontravam-se dentro da zona requerida. Supostamente, não houve 
nenhum tipo de consulta comunitária. Uma vez mais, este tipo de casos são caldo de cultivo para futuros 
conflitos.  

Além disso, existe uma grande demanda de grandes quantidades de terra no Município de Cuemba, 
principalmente nas comunas de Rigoma e Umpulu, pois existem nessas zonas vastas áreas ainda virgens. Em 
2010, recebeu-se um pedido para uma concessão de 1.000 ha na comuna de Kwanza. Este processo 
encontra-se em tramitação e apenas falta-lhe, a certificação da Justiça, quer dizer, do notário, para a sua 
finalização. Além disso, parece que também está pendente da recepção do crédito do BDA – parece que no 
quadro do Programa de Crédito de Investimento – para dar início às actividades de exploração da área 
concedida. 

Resolução de conflitos 

Até ao momento, segundo os dados recolhidos, somente registou-se um conflito de terras em todo o 
Município, em que a EDA intermediou. Foi na aldeia de Pessi, entre um produtor comercial e a própria 
população, pois parece que o primeiro saiu dos seus limites – uma concessão de 200 ha da qual possui um 
título, porque paga impostos – e invadiu a área da comunidade. A comunidade indignou-se e até quis que o 
proprietário abandonasse os 200 ha da sua concessão.  

Este caso ilustra um problema muito repetido entre as comunidades e os seus líderes, e é a falta de 
consciência sobre as consequências de emitir pareceres favoráveis sobre concessões de terra a indivíduos 
alheios à comunidade. Não estão conscientes de que isso leva à perda do direito sobre aquela área que, até 
a esse momento, lhes tinha pertencido e tinham controlado, mas que a partir desse instante passa para o 
controlo do outro durante, como mínimo, 50 anos. O problema, segundo alguns entrevistados, é que existe 
uma “elite” de autoridades tradicionais – Sobas, Sekulos, líderes religiosos – que se reúne para decidir sobre 
as concessões e, ainda que às vezes existem pessoas dentro da própria comunidade que se opõem, ficam 
excluídas do processo de decisão. Em outras palavras, não existe nenhum  tipo de consulta comunitária, o 
que é um problema sério que pode levar à aparição de novos conflitos. 

PMIDRCP e Programa de Crédito Agrícola 

Existem no Município 2 cooperativas legalizadas – Canana e Centro de Angola-sede comunal – e 124 
associações não legalizadas. 

Dessas, as duas cooperativas e duas associações beneficiaram do Programa em 2011, contabilizando 123 
associados – 13 mulheres e 110 homens. Além disso, dessas, 16 associações mais têm o processo de 
solicitação de crédito no banco (BPC). Este último foi o banco mais ágil e rápido, enquanto que o Banco Sol 
criou problemas com o atraso da transferência do dinheiro aos requerentes e, inclusive, o cancelamento dos 
mesmos unilateralmente. 

Os insumos foram recebidos entre Novembro e Dezembro de 2010, mas o impacto sobre a produção foi 
bem mais baixo, porque as sementes e o fertilizante chegaram tarde, já depois da época de sementeira. 
Existe uma corrente de opinião que acha que, o problema com os fornecedores é provocado pelo facto de 
estes serem impostos pelo IDA a nível provincial. Sendo estes últimos quem define a lista de fornecedores a 
serem usados pelos Municípios promovem uma falta de transparência no processo. Na raiz disso, os preços 
são demasiado altos para os produtores. No entanto, espera-se que para a próxima campanha a situação 
melhore, pois as EDAs já conhecem melhor como funciona o programa.  

Segundo algumas fontes consultadas, a definição das actividades do PMIDRCP requereria um processo mais 
participativo para a identificação das mesmas. O projecto TERRA poderia apoiar no processo de participação 
e de definição da estratégia do mesmo. 

Legalização de terrenos das associações 
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A cooperativa de Canana é uma das poucas que se encontram completamente legalizadas ao largo de todos 
os municípios de acção do projecto. A mesma conta com estatutos, conta bancária no Banco Sol – com um 
capital de 132.000 Kz –, certificado do notário e despacho do Governador. Tem  43 associados: 7 mulheres e 
36 homens. Foi constituída primeiro como associação 2001. Depois de um tempo, a EDA animou-os a 
constituir-se como cooperativa e em 2009 foi legalizada como tal. Têm 4 cabeças de gado introduzidas pela 
EDA, mas que ainda são demasiado jovens para poder ser usadas nos campos.  

A cooperativa tem uma parcela de 43 ha – 1 ha por associado – que cultivam durante a época chuvosa. 
Segundo os seus associados, encontra-se em processo de legalização, no entanto, quando perguntámos à 
EDA sobre isso, disse-nos que na realidade não está legalizada. Parece que este é um erro de entendimento 
comum entre a população das áreas visitadas no Bié, pois têm uma ideia equivocada do que é a legalização 
de terrenos. Eles pensam que como a cooperativa já está legalizada, também assim está a sua parcela. 
Depois de esclarecer com a EDA a situação, os associados perguntam se vale a pena legalizá-la e como se faz. 
Este caso ilustra a necessidade que existe de fornecer este tipo de assistência ou conhecimento às 
comunidades rurais, incluindo associações e cooperativas.  

Além dessa parcela, os associados asseguram ter uma fazenda que também querem legalizar para cultivar 
durante o tempo seco, assim como outra parcela que também querem legalizar para a plantação de  
hortaliças. 

3.2.4. Município do Chitembo 

Características da população 

Parece que existe muita demanda de terras para o seu uso como fazendas no Município do Chitembo, se 
bem que somente uma chegou a iniciar a sua actividade, na zona de Congua II. O resto somente requereram 
a terra mas nunca chegaram a explorá-la. Além disso, nenhuma delas tem título de concessão, apenas 
declaração municipal.  

Vale a pena destacar que no Chitembo convivem três grupos étnicos distintos: Kiokos, Nganguelas e 
Umbundu. Existe ainda muito tribalismo na zona, sobretudo entre Kiokos e Nganguelas, pelo que 
frequentemente aparecem conflitos, ainda que não necessariamente relacionados com a terra. Há 
comunidades que se assentaram na zona a partir da independência de Angola, mas que são consideradas 
como “estranhos” pela população autóctone, ainda que levem 30 anos ali. Apesar dos seus filhos terem 
nascido aqui, dizem os autóctones, não podem dizer que os seus avôs o tenham feito, assim que não têm 
direito sobre a terra e esta pode ser-lhes reclamada em qualquer momento. Este é o caso de todas as aldeias 
disseminadas ao longo da estrada principal que une a sede municipal com a capital da província. A 
comunidade de Utale, inquerida para este EdB, é uma delas. Uma característica da população da zona é que 
os seus habitantes deslocam a sua residência durante a época das chuvas. Todos os grupos étnicos do 
Município abandonam as suas aldeias, onde permanecem só durante a época seca, dirigem-se para a área 
onde se encontram os seus campos de cultivo, pois é mais fácil, asseguram, cuidar deles assim. A deslocação 
sempre se dá dentro da própria comunidade, sem chegar a atravessar por terras alheias, pois tratam-se de 
áreas muito vastas e de difícil acesso. O Administrador da Comuna de Soma-Kwanza explica que costumam ir 
até uns 8 Km de distância da aldeia, levando também as crianças – se bem que os trazem de volta até à 
aldeia para que recebam aulas – e deixando os animais, para que não destruam os campos.  Também 
existem aqueles que regressam à sua zona de origem, à aldeia onde nasceram, onde têm os seus campos. 
Portanto, durante a época chuvosa, as aldeias do Município ficam quase desertas. 
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A riqueza antropológica deste Município é 
indiscutível. Além disso, os rios Kubango e 
Kuito, nascem nele e desembocam no maior 
delta interior de África, o Delta do Okavango no 
Bostwana. A bacia do Okavango é objecto de 
atenção especial por parte dos Governos da 
África Austral, que têm diversos projectos de 
estudo da bacia, assim como das suas 
populações (ver Ilustração 3; extraída de 
Mendelsohn, 2005). Também passa pelo 
Município o rio Kuchi, afluente do rio Kubango, 
e nasce o rio Kwanza. Quer dizer, que o 
Município do Chitembo é um enclave 
privilegiado em termos de riqueza natural e 
antropológica. É importante ter isto em conta 
na hora de realizar qualquer actividade com as 
comunidades rurais, o que também representa 
uma oportunidade para o projecto Terra. 

PMIDRCP 

Está previsto que entre os meses de Julho e 
Agosto, definem-se as actividades para o 
programa do PMIDRCP de 2012. Estas deverão ser aprovadas pelo CACS, antes de serem enviadas à 
província para a sua autorização. No entanto, o orçamento para o próximo ano vai ser diferente do deste 
ano e ainda não sabem em quando vai mudar, pelo que a definição das actividades vai ser apenas algo 
indicativo até se conhecer quantas delas podem ser implementadas.  

Parece que o impacto do PMIDRCP é menor no sector agrícola que o do Programa de Crédito de Campanha, 
pois enquanto este último se concentra unicamente no sector agrícola, o primeiro deve distribuir os seus 
recursos entre as distintas áreas prioritárias – água, saneamento, energia, agricultura, etc. 

Está previsto o recrutamento de 6 técnicos para dar apoio à EDA, pois parece que a Repartição da 
Agricultura vai deixar de existir em breve – até agora, não lhe foram alocados recursos humanos, pelo que é 
uma estrutura vazia –, para passar a ser uma secção da Repartição dos Assuntos Económicos. Portanto, a 
EDA é o máximo responsável a nível municipal pelos assuntos agrícolas e de terra. 

Programa de Crédito Agrícola de Campanha 

Este programa foi lançado a nível provincial no Município do Chitembo e até ao momento beneficiou 3 
associações – 109 membros. Existem 22 associações não legalizadas e 4 cooperativas, uma das quais em 
processo de legalização. 

No quadro do programa, o passado mês de Novembro de 2010 receberam-se fertilizantes, mas ainda estão 
pendentes as charruas, sementes de amendoim e de soja, produtos estes que serão reembolsados já dentro 
da próxima campanha agrícola, pois já chegaram tarde para esta. Foram introduzidas também 218 cabeças 
de gado – duas por beneficiário – para uso agrícola, mas algumas estão a morrer, já que não se puderam 
adaptar à mudança de forragem. A cabeças foram compradas na província vizinha da Huíla. No entanto, 
apesar da sua morte se ter devido a uma falha técnica – pois não se fez um plano de contingência para este 
cenário de má adaptação –, os beneficiários não terão que reembolsá-los ao banco, pois decidiu-se que se 
incluirão como perdas por desastre natural (seca). Para esses casos, o Programa de Crédito prevê que seja o 
Governo quem reembolse os custos e não os beneficiários do crédito. 

 

 

Ilustración 2: Grupos lingüísticos de la Cuenca del Okavango 
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4. ANÁLISE DE OPORTUNIDADES E AMEAÇAS DO CONTEXTO 

A análise do contexto oferece algumas conclusões sobre as oportunidades que este representa para o 
Projecto Terra. Por outro lado, alguns riscos poderiam afectar negativamente o alcance dos resultados. 

Precedentes 

O ponto de inflexão na questão da terra em Angola teve lugar em Junho de 2009, com a emissão de seis 
títulos de reconhecimento do Direito Útil Consuetudinário a favor de comunidades rurais na província da 
Huíla20, no quadro do projecto Terra precedente. O Governo Provincial assumiu naquela altura um papel 
activo no processo de emissão destes títulos, que foram os primeiros de Angola em ter sido processados 
integralmente – delimitação, instrução e tramitação – após a entrada em vigor tanto da Lei de Terras nº 
9/04 como do seu regulamento – Regulamento Geral de Concessão de Terrenos, Decreto nº 58/07- (RGCT). 
Não obstante, antes destes, já em Outubro de 2008, tinha sido emitido na Província do Huambo o primeiro 
título de reconhecimento do direito consuetudinário de Angola – o da comunidade de Juíla –, também já 
com o actual quadro jurídico em vigor, se bem que o processo tivesse sido instruído com anterioridade a el – 
a delimitação foi levada a cabo em Novembro de 2005. 

No entanto, a emissão do título no Huambo não teve a repercussão política que teve a da Huíla. Poderia 
assumir-se que a emissão de um único título – no Huambo – teria sido visto pelas instituições como um 
primeiro passo, ainda que, talvez, anedótico, sob o novo quadro jurídico21. Pelo contrário, a emissão de seis 
títulos de uma só vez, e já com o precedente do Huambo, teria sido entendida como uma ameaça ao Status 
Quo das instituições designadas pela Lei de terras 9/40 para administrar a terra, quer dizer, o IGCA.  

Nesse contexto, em Julho desse mesmo ano o Governo de Angola, através do MINUC – antigo MINUHA –, e 
na figura do seu Ministro, remeteu um pedido formal à FAO para a criação de uma comissão de trabalho 
conjunta com o objectivo de padronizar a metodologia de delimitação de terras comunitárias.  

A metodologia de Delimitação Participativa de Terras – introduzida pela FAO no país ao longo de sucessivos 
projectos – tinha sido assumida com tal êxito pelas instituições do Huambo e da Huíla que o MINUC quis 
incluir, a exemplo de outros países como Moçambique, um Anexo Técnico à Lei de Terras que detalhasse os 
passos para a sua implementação. Foi assim como se iniciou o processo que o MINUC denominou como de 
“elaboração do Regulamento para os Procedimentos de Emissão dos Títulos de Reconhecimento de Direitos 
das Comunidades Rurais”. 

A comissão devia servir para a avaliação de diferentes aspectos da metodologia do processo de emissão de 
títulos – incluindo o DPT – e chegar assim a um consenso quanto à interpretação de alguns aspectos 
“polémicos” da Lei e do Regulamento. Por exemplo, punha-se em dúvida a primeira etapa de todo o 
processo, no qual a comunidade devia apresentar o requerimento para a sua delimitação. Para isso, são as 
instituições do Poder Tradicional, quer dizer, os Sobas, que assinam o tal requerimento, se bem que logo o 
título é emitido em nome de toda a comunidade. Foram lançadas por parte de diferentes actores, tanto 
governamentais como não governamentais, diversas reservas sobre o grau de legitimidade das Autoridades 
Tradicionais na hora de requerer tal delimitação, pois podia dar-se o caso destas não representarem a 
vontade de toda a população22. No entanto, neste caso concreto, a própria natureza participativa da 
metodologia de delimitação de comunidades rurais desmonta tal argumento, pois a mesma envolve toda a 

                                                 
20

 Comunidades de Alto Kaembala, Capandeio, Eliva, Kalomanga, Kalondjungue e Londindi. 
21

 O título foi emitido graças a um despacho do Governador Provincial do Huambo em que instava a Directora da 
DPTUA a assiná-lo, ao mesmo tempo que o IGCA a instruir o expediente. Neste caso, a DPA ficou fora do processo, tal 
como o IGCA tinha vindo a pedir até a esse momento. No entanto, a limitação do despacho a um só título e a posterior 
mudança de Governador Provincial, deixou em evidência o carácter casual desta experiência. Acto seguido, a DPA 
voltou a reclamar o seu direito de intervenção nos processos de emissão de títulos com fins agrícolas e o IGCA a sua 
negativa de instrui-los. O ciclo voltava a fechar-se no mesmo ponto de partida. 
22

 Ainda actualmente o director do IGCA do Huambo continua a manter esse tipo de reservas perante a DPT, obviando 
o carácter participativo do mesmo. Apenas a finalização do processo de definição e padronização da metodologia a 
nível nacional por parte do MINUC ajudaria a descobrir se trata-se de uma dúvida razoável o de uma desculpa mais 
para o imobilismo e a luta pelo Status Quo. 
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comunidade ou, como mínimo, a grande parte dela. Além do mais, vai  mais além das limitações impostas 
pelo próprio RGCT que no seu Capítulo II – Dos terrenos em geral, Secção V – Terrenos Comunitários,  Artigo 
18º - Título de reconhecimento, Apartado 1, diz (a negrita é do autor): 

O reconhecimento da ocupação, posse e dos direitos de uso usufruto dos terrenos rurais 
comunitários será feito em título emitido pela autoridade competente e mediante prévia audição 
das instituições do Poder Tradicional existentes no lugar de localização de tais terrenos.  

Foi seguindo essa linha de trabalho que a comissão se reuniu em três ocasiões, chegando a realizar-se uma 
demonstração da própria metodologia da DPT para os técnicos do MINUC no Município de Caluquembe – 
junto com a ONG OCADEC. Esta devia servir como actividade prévia a uma discussão mais profunda sobre o 
tema. A questão se os técnicos apresentaram qualquer tipo de informe ou valoração sobre a demonstração 
ao MINUC ainda é uma incógnita até à data de hoje, pois os trabalhos da comissão interromperam-se com a 
finalização do projecto Terra em Dezembro de 2009 e o vazio de um ano e meio deixado até à retomada das 
actividades nesta temática. 

Depois desses primeiros trabalhos, surgiu um sério obstáculo no caminho quando o próprio Ministro do 
Urbanismo instou durante um Conselho Consultivo Alargado no Lubango a todas as suas direcções 
provinciais – IGCA e DPTUA – a paralisar qualquer processo de delimitação ulterior e até novo aviso ou, o 
que é o mesmo, até ter finalizado a elaboração do Anexo Técnico à Lei. O presumível objectivo desta 
estratégia seria o de evitar outro caso mais como o da Huíla, em que o nível provincial tinha tomado a 
dianteira ao central, tirando de certa maneira legitimidade ao próprio Ministério, o qual, segundo a Lei de 
Terras, é a entidade encarregada da administração das terras. Portanto, e até não ter terminado a 
elaboração do Anexo Técnico, nenhum IGCA ou DPTUA deveria tramitar nenhum novo título de terras 
comunitárias.  

Durante a entrevista com o director cessante do IGCA do Huambo para o presente EdB, este amparou-se no 
Artigo 216º do Regulamento Geral de Concessão de Terrenos para justificar a sua negativa em continuar 
com tais emissões se a sua instituição não tem o controlo absoluto sobre o processo23. Ou o que é o lo 
mesmo, se a Direcção Provincial da Agricultura – a instituição designada pela antiga legislação de terras de 
1992 para a gestão dos processos de legalização para fins agrícolas – não cede e deixa de querer jogar um 
papel no mesmo mais além do atribuído no Art. 102º do RGCT – participação nas brigadas de demarcação e 
inspecção –, seja através de ditames como da assinatura dos títulos, como já ocorreu no caso da Huíla. 

Artigo 216º RGCT 

São transferidas para as entidades competentes nos termos do presente Regulamento 
as atribuições e competências atribuídas a outras entidades pela legislação anterior 
revogada. 

A questão que se levanta agora é se a decisão do MINUC realmente procura padronizar o processo de 
delimitação a nível nacional e acabar com as diferentes formas de actuar de cada província e organização – 
ONG, OSC – trabalhando nas delimitações. Seja como for, a consequência directa dessa decisão (ou 
estratégia) foi a promoção (implícita) da emissão de novos direitos de uso e aproveitamento da terra 
privados em detrimento do reconhecimento dos direitos das comunidades rurais, baseados no costume. Se 
se trata de um simples alto no caminho ou de uma mudança de direcção para a privatização da terra em 
Angola, só o tempo o dirá.  

Do que agora se trata é saber se existe a possibilidade de retomar essa comissão de trabalho com o MINUC, 
de averiguar se a mudança de Ministro afectou a posição e vontade da instituição para padronizar o 
processo de DPT a nível nacional e desencalhar, finalmente, o reconhecimento do Direito Útil 
Consuetudinário. Se a resposta é afirmativa, a FAO poderia encarregar-se de conseguir o financiamento 

                                                 
23

 Competências que, por outro lado, o Capítulo VI-Processo de concessão, Secção I-Disposições Gerais, Artigo 134º-
Competência para a organização e instrução do processo de concessão, efectivamente define: O processo de concessão 
de terrenos organiza-se e instrui-se pelos serviços competentes do Instituto Geográfico e Cadastral de Angola, que 
depois o submete à decisão da autoridade concedente. 
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necessário – através de um projecto de cooperação técnica de fundos próprios ou através de outro doador, 
por exemplo – para continuar com esta tarefa tão decisiva para o avanço da defesa dos direitos das 
comunidades rurais.  

A posição da FAO ante o novo contexto 

A FAO deve aproveitar a oportunidade que representa o actual Projecto Terra para consolidar o trabalho 
iniciado há dez anos no tema terra. De facto, o importante contributo da organização em relação à defesa 
dos direitos das comunidades rurais através da implementação da metodologia da DPT teve o seu auge com 
a solicitação de apoio feito à agência das Nações Unidas por parte do MINUC, para a elaboração do 
Regulamento para os Procedimentos de Emissão dos Títulos de Reconhecimento de Direitos das 
Comunidades Rurais.  

O principal obstáculo para o êxito de tal iniciativa foi, no entanto, algo alheio à própria FAO. A chegada 
tardia da petição por parte do Governo, em Julho de 2009, cinco meses antes da finalização do projecto 
Terra, e a falta de orçamento para financiar a actividade nos termos propostos pelo GoA,  impediram 
culminar a actividade. Além disso, o período de mais de um ano transcorrido desde o fim do projecto 
anterior até o início do actual e a mudança de ministro no MINUC, teve um sério impacto sobre a protecção 
dos direitos das comunidades rurais, pois nenhum título mais foi emitido desde os últimos da Huíla e 
Huambo. Tudo isso provocou um retrocesso nos direitos da população rural em Angola. 

A FAO, tendo também trabalhado em estreita colaboração com a sociedade civil durante todos estes anos 
na temática fundiária e contribuindo enormemente para a edificação de capacidades para este fim, ficou 
como a organização que liderava toda a parte legal e jurídica da terra e dos recursos naturais. É por isso que 
até hoje em dia, membros da sociedade civil continuam à espera que a FAO acompanhe o Governo de 
Angola trabalhando pela protecção dos direitos das comunidades rurais. É por essa razão que a FAO não 
deve trabalhar unicamente com o GoA em assessoria técnica, senão também com o resto de organizações 
da sociedade civil. 

Portanto, partindo da base que o projecto Terra é um projecto de apoio institucional ao GoA, mas também 
não esquecendo a posição privilegiada que a FAO já teve no passado – ou, no mínimo, durante o último ano 
do projecto anterior –, o lobby político deve continuar a ser um elemento central da sua estratégia de 
intervenção. Seria provavelmente um erro centrar-se unicamente nos demais aspectos da administração da 
terra e deixar de lado a luta pelo reconhecimento do direito consuetudinário das comunidades rurais. 

Mudança de paradigma 

1. O DTPN como estratégia de intervenção do projecto 

A estratégia do Projecto fica suficientemente reflectida no documento que recolhe a visão e filosofia do 
projecto (elaborado pela própria equipa do projecto). Nele fica perfeitamente claro que a estratégia actual 
vai muito mais além das questões relacionadas com o direito à terra. O Desenvolvimento Territorial 
Participativo e Negociado (DTPN), trata-se de promover processos de desenvolvimento rural desde um 
ponto de vista activamente participativo e negociado no seu sentido mais amplo. Nessa mesma linha, e 
completando a visão do Projecto, o EdB subscreve a visão do desenvolvimento rural fornecida por Hernán 
González e Hernán Mora (González & Mora, 2011): 

A acção institucional estatal não é suficiente para impulsionar sustentadamente o desenvolvimento rural. A 
marginalização da sociedade civil, dos governos locais e da academia24 dos processos de desenvolvimento 
rural, gerou descoordenação no desenvolvimento, dispersão de recursos débil governabilidade.  

O conhecimento científico e técnico por si mesmo é insuficiente e muitas vezes inadequado para impulsionar 
processos sustentáveis de desenvolvimento rural. Para se alcançar uma visão holística e sistémica da 
dinâmica dos territórios rurais, requer-se a incorporação do conhecimento tácito, tradicional e autóctone 

                                                 
24 

Completando o argumento de González & Mora, o Projecto Terra contempla o sector privado como o quarto 
elemento a ter em conta nos processos de desenvolvimento rural. 
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presente nos actores dos territórios e suas apreciações intuitivas e emotivas. É indispensável para o 
desenvolvimento rural o fomento deste encontro de saberes. 

A desarticulação institucional produz conhecimentos a acções fragmentados com débeis resultados para a 
transformação dos territórios rurais. 

A maior parte das experiências de desenvolvimento rural tradicionais, não consideraram o valor da 
conservação e protecção ambiental no desenvolvimento. Pelo contrário, viram os recursos naturais como 
inesgotáveis e basicamente como insumo dos processos de produção, sem tomar em consideração o valor 
intrínseco do ambiente no sustentamento da vida. 

Este conjunto de lições aprendidas, colocam diante de nós a impostergável necessidade de dar-lhe um novo 
sentido ao desenvolvimento territorial. Trata-se de se criarem condições favoráveis para a formulação e 
possível execução de estratégias de desenvolvimento rural com um enfoque territorial inclusivo e 
sustentável, no  qual a participação organizada dos actores rurais e o valor do conhecimento sejam os eixos 
centrais que o dinamizem e lhe dêem sentido e significado. 

O desenvolvimento rural centrado no conhecimento por parte dos actores sociais que integram os territórios 
e que produziram as suas transformações, fundamenta-se na ideia de que é precisamente o conhecimento 
que possibilitou a dita transformação e em consequência o desenvolvimento mesmo é uma resultante da 
aplicação desse património de saber ser, fazer e estar do conjunto de actores. 

A abordagem do desenvolvimento territorial rural exige em primeiro lugar a criação de um espaço de inter-
relação social que possibilite o encontro dos diversos tipos de saberes para a interpretação do presente do 
território, a explicação histórica deste e a construção de uma visão prospectiva do seu desenvolvimento 
futuro. É a criação deste espaço uma tarefa central para os facilitadores da gestão do desenvolvimento 
territorial rural, que implica um desenho institucional com ampla participação dos actores e uma sólida 
legitimação. Esta constrói-se num processo em que o conhecimento do território e a acção transformadora 
são o elemento articulador e dinamizador do seu desenvolvimento. 

Quando se está falando de desenvolvimento territorial rural, está-se assumindo fundamentalmente um 
enfoque de trabalho de carácter ascendente, baseado na participação democrática e no diálogo entre 
diferentes saberes. Este aspecto exige condições institucionais mínimas de democracia, liberdade e respeito 
pela dinâmica própria dos processos sociais das comunidades. 

Os compromissos institucionais para a abordagem do desenvolvimento territorial rural devem ser 
suficientemente claros em relação com as exigências que derivem deste enfoque, em termos de tempo, 
recursos e flexibilidade para a valoração dos resultados e das propostas elaboradas. 

2. A reconsideração da agricultura familiar como estratégia de intervenção do projecto 

Se bem que os projectos Terra anteriores concentraram-se mais no acesso à terra, já o trabalho ao longo dos 
anos pode avançar com a seguinte preocupação (especialmente na Província do Huambo) no que se refere à 
gestão e uso da terra. Sob essa óptica, considerar o apoio à agricultura familiar como parte da lógica de 
intervenção do projecto Terra é, consequentemente, o próximo passo a cuidar. A actividade de formação 
programada em Diagnósticos de Sistemas Agrários (DSA) é, na realidade, uma ferramenta que abre o 
caminho para a identificação das diferentes tipologias encontradas na franja denominada agricultura 
familiar. Partindo desta base, a coordenação do projecto Terra, em conjunto com a Unidade Técnica da FAO 
(NRL), pretendem basear-se em experiências bem sucedidas de outros países (como o Brasil) para o 
desenvolvimento do modelo da agricultura familiar para produtores dentro e fora de comunidades rurais, 
como prioridade na agenda do Governo de Angola. 

Assim, uma das metas prioritárias do projecto é apoiar MINADERP na criação de um Programa Nacional de 
Terras e fomento da agricultura familiar em Angola. No entanto, não há que esquecer que a tarefa de re-
impulsionar a agricultura familiar em Angola é um empreendimento a longo prazo, cujas bases podem ser 
estabelecidas no contexto do projecto, se bem que os seus efeitos talvez não sejam percebidos ao final 
destes três anos. Assim, a avaliação do impacto deste ponto deve reger-se por outro tipo de indicadores, 
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mais além dos quantitativos: o avaliador deverá entender o contexto em que se enquadra uma acção de 
lobby político como esta. 

Oportunidades 

Este projecto pode marcar um ponto de inflexão com respeito às anteriores intervenções da FAO em Angola 
no que se refere às questões da terra. Até agora, os esforços tinham se concentrado em lidar com 
problemas de grupos específicos da população angolana, como os deslocados pelo conflito armado primeiro, 
na introdução da metodologia da DPT, depois. No entanto, o projecto actual diferencia-se dos seus 
antecessores pela sua visão mais ampla, baseada no conceito do território como elemento impulsor do 
desenvolvimento socioeconómico e da protecção dos direitos sobre a terra dos grupos mais vulneráveis. 
Além disso, seria a primeira vez que se leva a cabo uma experiência do DTPN em Angola. 

É por esta razão que tanto a própria FAO como o doador, devem assumir o carácter flexível e de longo prazo 
que implica a estratégia do projecto. É precisamente por isso que os indicadores sugeridos na matriz de 
desenho são de carácter qualitativo – à semelhança da metodologia empregada neste estudo – e pelo que 
deveriam ter-se em conta estes elementos na hora da sua medição.  

Neste sentido, e a nível mais prático, é importante assinalar que as bases de dados são um produto muito 
valorado pela maioria dos doadores, pois facilita a apresentação dos resultados dos projectos. Por isso, dado 
o papel central que tem a FAO em Angola em relação à questão dos direitos sobre a terra – não em vão, a 
organização trabalhou em Angola sobre este tema durante mais de dez anos – a criação de uma base de 
dados sobre delimitações a nível nacional constitui uma oportunidade para o Projecto Terra. Nela pode 
incluir-se a informação proporcionada pelos parceiros da organização que tenham trabalhado na 
delimitação de terras comunitárias ou outras actividades relacionadas com a administração da terra, como é 
o caso da ADRA, DW, WV, FCA, OCADEC, COPOLUA, Foro sobre Terras, NWRC, etc. Se trataria de centralizar 
o trabalho das ONGs nesta questão e criar uma espécie de memória ou registo histórico a nível de todo o 
país ou, se se preferir para começar, em algumas zonas seleccionadas. Se bem que é verdade que este 
enfoque pode requerer recursos adicionais – tanto financeiros como humanos –, também pode dar uma 
mais valia ao projecto Terra em particular e à própria FAO, de forma geral. Este trabalho requereria uma 
etapa inicial de identificação para conhecer o tipo de ferramentas de registo da informação que usam o 
resto de organizações, assim como o tipo e a quantidade de informação disponível, para logo, encontrar a 
melhor forma em que o uso seja adaptado pelo Governo. 

Dando um passo mais além, pode-se optar pela elaboração de um mapa que contenha todas as delimitações 
realizadas por todas as ONGs no país, tenham estas ou não, título emitido. Não se trata de fazer um cadastro 
paralelo, senão uma ferramenta gráfica que ajude a estabelecer o cenário actual do reconhecimento dos 
direitos das comunidades rurais, após anos de trabalho (ver Anexo 5). Seria uma ferramenta mais de 
recapitulação de informação que pode posicionar a FAO como a referência do tema terra em Angola através 
da assistência técnica ao GoA. 

4.1.  Província do Huambo 

Foi possível constatar ao longo deste estudo que no contexto actual do Huambo, as actividades deveriam ser 
redirigidas para a gestão dos recursos naturais e os mecanismos de administração da terra, deixando de 
momento num segundo plano as questões que giram em torno do tema da garantia da posse formal da 
terra. 

Uma das estratégias que persegue o projecto na Província é a de aumentar a cooperação entre o IDF e a 
DPTUA para a gestão das florestas e outros recursos naturais. Uma oportunidade pode ser a continuação 
com a implementação dos planos de gestão florestal, indo um passo mais além do inventário florestal. Há 
que recordar que durante o anterior projecto Terra já se realizou um inventário florestal do polígono de 
Sanguengue, com o seu respectivo plano de gestão. Pode ser interessante fazer um seguimento do grau de 
implementação do tal inventário e da sua utilidade real para o IDF, para avaliar assim a pertinência de 
possíveis réplicas desta actividade. 
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Uma questão que ainda está pendente é confirmar a localização física dos expedientes antigos, pendentes 
da emissão dos seus correspondentes títulos comunitários. De momento só foi confirmada a localização de 
cinco deles no IGCA, a do resto – entre 30 e 32 processos – ainda está por confirmar. Dado que é a DPTUA 
que se encarrega da gestão dos mesmos, deve-se continuar a pressionar para clarificar esta questão.  

Directamente relacionado com o anterior está a necessidade urgente de melhoria do mecanismo de 
intercâmbio de informação entre a DPA e o IGCA. Quais serão os mecanismos de informação que se vão usar 
no futuro para conhecer a situação dos processos de emissão de título? Isto é importante face às 
comunidades rurais com que se trabalhou no passado, pois ainda que já tenham sido advertidas de que a 
FAO não é a responsável de fazer o seguimento senão uma simples intermediária, estas continuam sem 
saber aonde dirigir-se para obter a informação e poder defender assim os seus direitos por si mesmas. 

Por outro lado, deve-se dar continuação ao trabalho iniciado pela Development Workshop para a finalização 
dos processos pendentes de legalização de parcelas individuais no bairro de Calué, Município da Caála. Além 
disso, existe a possibilidade de estender a actividade de demarcação ao bairro vizinho de Vicassa, que 
também foi delimitado durante o projecto Terra anterior, antes de saber que se encontrava dentro da área 
do foral. No entanto, a DW nunca chegou a demarcar as suas parcelas de forma individual.  

Existe já na matriz de desenho do projecto incluída neste EdB, um indicador relacionado com a obtenção dos 
avais/autorizações de todos estes processos de legalização peri-urbana pendentes. Porém, desta experiência 
com a DW surgem algumas dúvidas sobre o número de avais que serão emitidos; um por família ou um por 
cada uma das suas parcelas? Ou, sobre em nome de quem irá o aval; só no nome do chefe de família, ou no 
de ambos os membros do casal? Em suma, como assegurar a protecção dos direitos da mulher neste 
contexto, porque é uma boa oportunidade para poder emitir títulos conjuntos. Como funciona a emissão de 
títulos no município da Caála, cuja estrutura é mais parecida com da Província que a do resto de municípios? 
Este Município possui, por exemplo, uma Repartição de Urbanismo, enquanto no resto dos municípios não 
existe. Mas, é realmente esta a que deveria ser a encarregada da tramitação dos títulos de legalização? 

No relatório final sobre a actividade de demarcação, a DW lança mais perguntas: “as famílias que possuam 
menos de dois hectares poderão encontrar dificuldades em legalizar as suas terras, pois não estão previstos 
na lei os procedimentos a seguir para a legalização de terras com menos de dois hectares, estando estas 
localizadas mo meio rural, o que dificultará a aquisição de qualquer direito sobre a terra que estas famílias 
ocupam”. 

Por outro lado, o IMVF da Ecunha sugere que a FAO realize uma actualização – recompilação de dados – da 
informação estatística do Município em que se baseia o Plano de Desenvolvimento Municipal. Já existe um 
Diagnóstico Municipal realizado pelo próprio IMVF em 2003. No entanto, o Projecto Terra poderia actualizá-
lo no quadro do diagnóstico territorial, actividade programada para o segundo ano. Além disso, seria 
interessante realizar o DTPN no Município da Ecunha, pois a comunidade de Juíla, a única com um título de 
reconhecimento, pode ser um actor destacado no processo de negociação territorial. Poderia usar-se como 
experiência comparativa entre este e outros territórios em que não há comunidades com título, quer dizer, 
todo o resto. 

Há que recordar que, segundo a informação recolhida, é entre os meses de Julho e Setembro de cada ano 
que tem lugar a planificação municipal de actividades para o ano seguinte, e quando se deve consultar a 
Sociedade Civil, através dos CACS. 

Finalmente, seria importante fazer-se um seguimento do programa de Crédito Agrícola de Campanha e das 
consequências sobre os direitos da terra dos camponeses. Se bem que de momento, o GoA se tenha 
constituído como avalista do programa, num futuro pode ser que não seja assim, chegando-se a privatizar o 
sistema, o que poderia provocar embargos de terra. Ainda que a LdT permita hipotecá-la para a obtenção 
única de crédito agrícola ou, melhor dito, para o aproveitamento útil e efectivo do terreno (Art. 63ª), a 
contradição surge quando a lei também diz que a terra não pode ser alienada das comunidades. A nível 
prático, no Município do Longonjo, por exemplo, a Administração assegurou que a avaliação do programa 
vai ser realizada pela ONG ADESPOV. 
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4.2.  Província do Bié 

No Bié, o EdB foi a primeira actividade de campo implementada nos cinco Municípios beneficiários do 
projecto, pelo que serviu de cartão de apresentação perante os beneficiários do projecto Terra – tanto 
instituições municipais e comunais, como populações locais. Ainda que a primeira actividade tenha sido na 
realidade o lançamento do Projecto, a mesma teve lugar na capital da província.  

Dado o facto de que o Bié ainda se encontra numa etapa muito embrionária na questão dos direitos sobre a 
terra, a introdução do tema terra na província requer actividades de divulgação da lei e formação dos 
funcionários das instituições, tanto provinciais como municipais e comunais. 

Além disso, diferentemente do Huambo, o projecto Terra no Bié não conta com parceiros locais que tenham 
uma dilatada experiência nas quatro áreas temáticas do projecto (ver a matriz de desenho). Assim pois, 
seguindo as directrizes estabelecidas no documento original do projecto, a prioridade no Bié deverá ser o 
estabelecimento de relações com outras organizações que possam ser o braço implementador das suas 
actividades. Em outras palavras, encontrar parceiros, criar sinergias e edificar capacidades a nível local – na 
divulgação da LdT, DPT, DTPN, etc. Nesse sentido, organizações locais como a ADAC – que facilitou os 
inquiridores para este EdB e que implementam actividades para outros convénios de cooperação 
financiados pela AECID, como o da ONG Resgate – ou internacionais como a CARE – bem implantada no 
Município do Andulo e parceira principal do projecto PESA da FAO no mesmo município, além de já ter 
trabalhado anteriormente na temática da terra na província – podem constituir opções mais que 
interessantes para o projecto Terra. No Município do Andulo, além da CARE, existe uma série de 
organizações com muito potencial: Organização de Desenvolvimento Agrícola – ODA – ou a Associação de 
Autoridades Tradicionais (ASAT). Além disso, está o CACS, que se realiza trimestralmente, em vez dos sólitos 
6 meses ou mais de espera entre um e outro. 

No que respeita a possibilidade de se realizarem delimitações de terras comunitárias – usando a 
metodologia do DPT –, na província do Bié, actualmente, e diferentemente do Huambo, parece bastante 
factível. Visto que é a DPA que carrega o peso da legalização de terrenos e não o IGCA, seria possível realizar 
uma experiência piloto para mostrar a metodologia às instituições envolvidas. Agora porém, a questão da 
emissão do título, deveria ser esclarecida a partir do Governo provincial. O contexto parece, a priori, 
favorável para o objectivo do Projecto, pois o actual Governador Provincial do Bié esteve antes no Namibe, 
tendo mostrado um grande interesse na entrada do anterior projecto Terra nesta província. Sendo assim, 
poderiam traçar-se duas linhas paralelas na intervenção do projecto: por um lado, a introdução da 
metodologia do DPT e a divulgação da LdT; por outro, a criação de capacidades no IGCA – formação em GIS, 
equipamento técnico, elaboração de um cadastro electrónico, etc. – como base para uma (possível) futura 
transferência de competências da DPA para esta instituição. 

No entanto, caso se pretenda realizar actividades, como o DPT, que suponham a deslocação dos técnicos do 
Estado até aos municípios, é fundamental que se preveja o pagamento dos correspondentes subsídios, 
porque um dos principais obstáculos para a legalização de terrenos – principalmente privados e, portanto, 
também comunitários – é a falta de aplicação da lista de preços que, em teoria, já foi aprovada a nível 
central, segundo o Director do IGCA. É por esta razão que cada técnico e/ou instituição aplica um preço 
distinto, segundo cada caso.  

Agora, com a potencial ameaça que o doador acabe por não aceitar o pagamento deste tipo de subsídios, 
poderia prejudicar a implementação deste tipo de actividades, como já ocorreu no anterior projecto, 
financiado pela CE. Portanto, é importante que o doador seja flexível nestes casos, podendo-se negociar, 
como se conseguiu fazer no projecto anterior, um valor estipulado para a alimentação, enquanto o 
orçamento para a actividade cubra o alojamento, por exemplo. Flexibilidade é a chave para evitar o bloqueio 
das actividades. 

É importante apontar que a comuna de Cassumbe, no Município do Andulo, não apresenta as condições de 
segurança necessárias para a realização de que depende este tipo de trabalhos de campo. De todas as 
comunas visitadas, esta é a que mais riscos, a priori, representa. Ainda que a estrada esteja a ser reabilitada, 
ainda existe um troço de uns 20 Km até à Comuna sede em muito mau estado. A isso deve somar-se o facto 
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de que o caminho esteja flanqueado por áreas minadas ou, no mínimo, que ainda apresentam as 
sinalizações sobre o perigo de minas. Portanto, se na estrada principal ainda existem zonas de alto risco, 
também pode havê-las nas comunidades. Portanto, desaconselha-se a realização de actividades de campo 
nesta área, como delimitações ou outro tipo de actividades que levem a actuar em zonas fora das estradas 
principais ou centros povoados sem confirmar antes – com outras organizações de desminagem, como Halo 
Trust – o nível de segurança/perigo. 

Qualquer iniciativa de resolução de conflitos no Bié deveria incluir os técnicos da DIFAMU – além dos 
funcionários das EDAs –, porque já estão formados em técnicas de mediação pelo UNICEF – a última foi a  31 
de Maio deste ano, em técnicas de assessoria familiar. É importante recordar que no projecto Terra anterior 
já se realizou um curso de resolução de conflitos em torno da terra, a que assistiram técnicos da DIFAMU da 
Província do Huambo. Além disso, o Projecto deveria estar atento aos possíveis conflitos de terra que 
possam surgir da implementação da fazenda experimental em Camacupa, pois como o Director do IDA 
assegurava, o Governo necessita transladar algumas populações que se encontram na área. 

O projecto do MOSAP, financiado pelo Banco Mundial, pode ser um parceiro interessante com quem realizar 
actividades para a promoção da agricultura familiar, sobretudo nos municípios de Andulo e Camacupa. 

É primordial realizar acções com vista a aumentar a capacidade técnica do IGCA, assim como para a criação 
de um cadastro electrónico. Também é básica a formação em GIS para os seus 4 técnicos – além de para os 
técnicos municipais do Andulo. A estratégia do Projecto deveria ser de tentar começar uma transferência 
paulatina das competências que agora tem a DPA para o IGCA, a partir da criação da capacidade técnica 
necessária para isso. Apesar de que a decisão formal (e oficial) da transferência deverá ser tomada a nível 
governamental, a transferência de facto pode ser iniciada antes com o apoio do Projecto. Não há que 
esquecer que o facto de que o MINUC – e portanto o IGCA – seja um dos parceiros principais do projecto 
Terra, assim como a DPA, legitima este tipo de estratégias de apoio institucional. 

Não obstante, a habilidade da equipa do projecto para lidar com ambas as instituições sem ferir 
sensibilidades, ou seja, de facilitadora, será uma peça fundamental para o êxito desta actividade. 

Finalmente, não se deve desperdiçar a oportunidade de poder apoiar a criação do cadastro electrónico 
municipal no Andulo. Esta é uma situação especial, que ainda não aconteceu nos municípios do Huambo, 
salvo o IGCA da província do Huambo, a única com um cadastro digital no país. No entanto, ainda é 
necessária a criação de capacidades entre a equipa técnica municipal – 4 técnicos – em matéria de GIS, além 
do fornecimento de material electrónico como GPS, plotter, software – como ArcMap-, computadores, etc. 
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5. CONCLUSÕES 

Após a redefinição de uma série de indicadores e o estabelecimento da linha de base do projecto, 
recomenda-se à FAO uma revisão profunda do seu sistema de seguimento, com o objectivo de incluir ou 
melhorar as ferramentas necessárias para a medição e registo de tais indicadores no futuro. 

A seguir, expõem-se alguns elementos de reflexão – no que poderia denominar-se, um “workshop de 
ideias”- que podem ser importantes na hora da definição do rumo do projecto Terra,  

O Terra encontra-se num processo de redefinição estratégica, o qual veio propiciado por dois factores: o 
primeiro, a mudança no contexto institucional em Angola em relação à questão do reconhecimento do 
direito das comunidades rurais à terra, registado a partir de meados de 2009; o segundo, a peculiaridade do 
tipo de documento do projecto – assim como as suas linhas orçamentais –  que foi redigido e aprovado no 
seu dia, tanto pela própria FAO como pelo financiador. Com isto em mente, encoraja-se a FAO e o doador a 
apoiar a visão proposta pela equipa do projecto, tomando como exemplo as lições aprendidas das 
experiências de outros países que contam com um contexto similar ao de Angola. 

Há que ter em conta que existem quatro grandes obstáculos para o avanço na protecção dos direitos das 
comunidades rurais à terra: (1) em algumas áreas, a aplicação da Lei de Terras “é tomada como refém” por 
parte da elite política e administrativa local; (2) a reocupação das antigas concessões privadas provenientes 
da era colonial, por parte de indivíduos ou companhias investidoras, avalizadas na maioria dos casos pelo 
próprio Estado, são uma causa de conflito importante; (3) a debilidade existente na Lei de Terras em relação 
aos processos de consulta comunitária para a aprovação das concessões de terra; (4) a pouca clareza na lei 
sobre a definição do processo de delimitação das terras comunitárias. 

O apoio à criação de um Programa Nacional de Terras e um fomento da agricultura familiar não deve ser 
senão a nova estratégia da FAO para a inclusão desses temas na agenda do Governo de Angola, como 
substituição da antiga comissão de trabalho MINUHA-FAO, criada para a elaboração do Anexo Técnico à Lei 
de Terras. 

Enquanto que noutros países, como Ruanda e Uganda, uma das principais estratégias do Governo é levar a 
cabo a adjudicação e demarcação – assim como a delimitação – sistemática dos direitos sobre a terra, em 
Angola, a estratégia continua a ser a da demarcação-segundo-a-demanda. Neste sentido, foi possível 
constatar que os princípios da delimitação adoptados pelo GoA são: a decisão de delimitar – e demarcar – 
está baseada na demanda local; as áreas são seleccionadas de acordo com critérios estabelecidos de 
benefício social, económico e ambiental; o nível da natureza dos direitos a ser delimitados é definido a nível 
local pelas próprias comunidades afectadas, com o objectivo de reflectir as circunstâncias locais; ali onde for 
necessário, a metodologia está aberta à incorporação de outras técnicas, incluindo a redefinição de áreas de 
terra, planificação participativa do uso da terra ou consolidação de terra por necessidades do mercado. 

Por outro lado, a situação de bloqueio actual em que se encontram as delimitações de terras comunitárias 
em Angola, não é exclusiva deste país. Sem ir mais longe, em Moçambique, as delimitações estiveram 
paradas desde Outubro de 2007, até a sua recente retomada em Outubro de 2010. As semelhanças com o 
caso de Angola são muitas, porque múltiplos aspectos da LdT angolana estão baseados na de Moçambique – 
que data de 1997. Em Moçambique, como em Angola, as delimitações são um simples reconhecimento de 
um direito já existente e são aprovadas a nível provincial – também, como no caso de Angola, só aquelas de 
até 1.000 ha –, no entanto, o Ministério da Agricultura, após ver a grande quantidade de delimitações 
realizadas pelas ONGs, decidiu mudar a sua interpretação da lei, bloqueando de facto todos os processos de 
emissão de novos títulos: começou a pedir a elaboração de planos de uso da terra das comunidades com 
áreas superiores a 1.000 ha – o que inicialmente tinha sido pensado só para as concessões de privados. A 
resposta a tal situação foi uma discreta campanha, dentro do Ministério da Agricultura e por parte da 
Sociedade Civil, para dizer que isso era ilegal, porque a delimitação apenas reconhece um direito já existente 
e não pode estar sujeita à vontade do Conselho de Ministros. Finalmente, em Outubro de 2010, o Governo 
emitiu um comunicado confirmando que a mudança realizada na lei apenas seria aplicada às demarcações 
de concessões privadas. 
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Existe em muitos países africanos um debate aberto sobre a distinção entre “ocupação” e “uso” da terra. 
Enquanto alguns definem o termo “uso” de forma restrita e falam da existência de milhões de hectares 
“ocupados” mas “sem usar”, consideram as comunidades rurais como um obstáculo para o investimento. 
Outros interpretam o “uso” na sua forma mais ampla e vêem nos direitos de ocupação um mecanismo para 
a protecção das comunidades, que lhes confere o poder para negociar associações e empreendimentos, com 
vista a intensificar o seu uso da terra. Seria útil estimular um debate sobre esta questão em Angola, para 
ajudar a consolidar o conhecimento em volta a este aspecto por parte do conjunto de actores nacionais 
relacionados com a questão da terra. 

Finalmente, como ocorre com toda a lei, a LdT de Angola encontra-se ainda em período de prova e, mais 
tarde ou mais cedo, deverá passar por um processo de reajuste à realidade. Nesse sentido, no Art. 84º da lei, 
alerta-se para a necessidade dos cidadãos requererem a titulação das terras que ocupam no prazo de três 
anos, a partir da data da publicação do Regulamento Geral de Concessão de Terrenos – Decreto nº58/07 de 
13 de Julho. A função deste artigo da lei não está muito clara e, felizmente, parece ter sido esquecido por 
parte das instituições, porque o prazo finalizou para a apresentação das solicitações de legalização expirou 
em Julho de 2010.  

Esta é apenas mais uma mostra do carácter alterável do contexto da terra em Angola que tem que enfrentar 
o projecto Terra e, é precisamente nestes termos em que deverá ser avaliado o impacto do mesmo, daqui 
até à sua finalização. Que este estudo sirva de trampolim para o efeito.  
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I. Termos de Referência Estudo de Base Projecto Terra -  FAO Angola 

 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A AGRICULTURA E A ALIMENTAÇÃO 

Mandato de consultor ou subscriptor de acordo de serviços pessoais (ASP) 

 

Nome: Rubén Villanueva RODRIGUEZ 

Título do posto: Consultor/ra para Estudo de BasedeProjecto Terra 

Divisão/Departamento:  

Número de programa ou projecto: GCP/ANG/045/SPA 

Lugar: Províncias de Huambo y Bié 

Data prevista de início da missão: 1/06/11 Duração: 48 días 

Responsável perante: Nome: FRANCISCO CARRANZA Cargo: Coordenador do Projecto 

 

DESCRIÇÃO GERAL DA(S) TAREFA(S) E OBJECTIVOS QUE SE DEVEM ALCANÇAR 

Sob a supervisão do Representante da FAO do Coordenador do Projecto Terra, o/a Consultor/ra para um Estudo de Base, 
deverá realizar um estudo para o estabelecimento de uma linha de base sobre a qual poderá ser elaborada uma futura 
avaliação do impacto da intervenção e um instrumento de monitorização, nas províncias do Huambo e do Bié, no quadro do 
Projecto Terra GCP/ANG/045/SPA. Com o apoio logístico da FAO, ele/ela deverá: 

(i) Medir no terreno o estado actual sobre o grau e as formas de actuação das comunidades rurais no exercício dos seus 
direitos sobre a terra e a gestão dos seus recursos naturais, com particular atenção às questões de género; 

(ii) Medir no terreno o nível de segurança da posse, acesso, uso e aproveitamento da terra e dos recursos naturais e a sua 
contribuição para a melhoria das  condições de vida das comunidades rurais (mulheres e homens); 

(iii)  Medir o nível de envolvimento das instituições públicas angolanas na administração de terras e de outros recursos 
naturais e a situação do contexto actual em torno da questão fundiária;  

(iv)  Tecer recomendações sobre os indicadores (de processo e de impacto) e o sistema de monitoria do projecto Terra. 

Objectivo do estudo 

O estudo deverá fornecer uma informação sobre o ponto da situação real actual (linha de base) e deverá definir uma matriz de 
indicadores aplicáveis aos objectivos e resultados do projecto a ser executado nos próximos anos.  

Especificamente o estudo terá como tarefas: 

 Elaboração, junto com a equipa da FAO, de um plano detalhado de trabalho e de uma metodologia de monitoria e 
seguimento do projecto; 

 Visitas de campo aos municípios seleccionados nas Províncias do Huambo e do Bié para o levantamento de dados junto 
das comunidades locais do projecto. A mulheres e outros grupos vulneráveis deverão constituir o grupo de especial 
enfoque na definição da amostra;  

 Contacto com as autoridades governamentais a nível provincial (IGCA, IDA, DPA, INFAMU) e municipal (EDAs, 
Administrações) e com contrapartes de implementação (ADRA, Faculdade de Ciências Agrárias, etc.) como parte dos 
beneficiários directos na formação dos quadros institucionais que representam uma melhor gestão e administração 
dos recursos naturais e da terra;  

 Elaboração do relatório do estudo com base nos dados recolhidos junto das comunidades locais e instituições 
contactadas. 

Tempo e duração do estudo 

O estudo será realizado ao longo de dois meses (Junho e Julho de 2011), devendo iniciar imediatamente depois da assinatura 



Estudo de Base Projecto Terra FAO Angola – GCP/ANG/045/SPA  

 

61 

do contrato e ser concluído dentro dos prazos estabelecidos no acordo.  

O relatório deverá ser produzido em Português, devendo o primeiro esboço ser submetido à FAO para a sua revisão e 
comentários. A versão final do relatório deverá incluir os comentários feitos pela equipa da FAO. 

Habilidades e experiências 

 Ter formação académica de nível superior na área de desenvolvimento rural ou sociologia rural (ou domínio similar); 

 Mínimo de cinco anos de experiência comprovada no sector de Desenvolvimento e Acção Humanitária, a metade dos 
quais em aspectos ligados ao acesso à terra, desenvolvimento rural, gestão de recursos naturais, 
capacitação/formação e investigação; 

 Deve estar familiarizado com as metodologias da FAO com relação aos diagnósticos participativos, gestão de conflitos 
sobre a terra e o género; 

 Conhecimento da Língua Portuguesa é essencial. 

 Se valorizará a experiência em outros países africanos de língua portuguesa. 

PRINCIPAIS INDICADORES DO RENDIMENTO  

Produtos esperados: Data de finalização establecida: 

Definição dos indicadores a nível municipal 
 
Formação dos inquiridores para o Huambo 
 
Definição dos indicadores a nível provincial 
 
Elaboração da matriz de desenho e análise para a criação da ferramenta de 
monitorização e avaliação 
 
Inquéritos feitos com as autoridades provinciais do Huambo 
 
Investigações realizadas nos municípios seleccionados do Huambo 
 
Investigações feitas com as autoridades provinciais do Bié 
 
Investigações realizadas nos municípios seleccionados do Bié 
 
Relatório final (antes da revisão pela equipa da FAO Terra) 

1 Junho 2011 
 
3 Junho 2011 
 
3 Junho 2011 
 
 
4 Junho 2011 
 
10 Junho 2011 
 
13 Junho 2011 
 
30 Junho 2011 
 
30 Junho 2011 
 
11 Julho 2011 

V2 09/10 
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II. Cronograma de actividades actualizado 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viaje Maputo-Luanda Transporte aéreo

Viaje Luanda-Huambo Transporte terrestre

Trabajo de revisón del Marco Lógico 

(Huambo)

Marco Lógico y Estrategia del Proyecto Revisados: Matriz 

de Diseño y Análisis.

1 dia en la oficina de FAO Huambo; Coordinadores de 

antena haciendo lluvia de ideas

Consultor + Equipo Técnico FAO

Actualización de agenda y formación 

de encuestadores (Huambo)

Estrategia Metodológica de recogida de información;  

Mapa de actores.

1 dia en la oficina de FAO Huambo; Consultor + Equipo Técnico FAO + 

Encuestadores

Recogida de información de los 

actores provinciales (Huambo)

Notas de entrevista Revisión de Fuentes secundarias de información y  

entrevistas con los actores institucionales clave del 

proyecto a nivel provincial.

Consultor

Municipio de Huambo Encuesta cuantitativa y notas de entrevista con la 

administración municipal y comunidades rurales 

delimitadas

Consultor: 1 día con las comunidades locales; 

Transporte y organización a cargo de FAO 

Consultor + Equipo Técnico FAO + 

Encuestadores

Municipio de Bailundo (Huambo) Encuesta cuantitativa y notas de entrevista con la 

administración municipal y comunidades rurales 

delimitadas

Consultor: 1 día con las comunidades locales y 1día 

con la Administración; Transporte y organización a 

cargo de FAO 

Consultor + Equipo Técnico FAO + 

Encuestadores

Municipio de Longonjo (Huambo) Encuesta cuantitativa y notas de entrevista con la 

administración municipal y comunidades rurales 

delimitadas

Consultor: 1 día con las comunidades locales y 1día 

con la Administración; Transporte y organización a 

cargo de FAO 

Consultor + Equipo Técnico FAO + 

Encuestadores

Municipio de Ecunha (Huambo) Encuesta cuantitativa y notas de entrevista con la 

administración municipal y comunidades rurales 

delimitadas

Consultor: 1 día con las comunidades locales y 1día 

con la Administración; Transporte y organización a 

cargo de FAO 

Consultor + Equipo Técnico FAO + 

Encuestadores

Municipio de Caála (Huambo) Encuesta cuantitativa y notas de entrevista con la 

administración municipal y barrios peri-urbanos 

demarcados

Consultor: 1 día con las comunidades locales y 1día 

con la Administración; Transporte y organización a 

cargo de FAO 

Consultor + Equipo Técnico FAO + 

Encuestadores

Viaje Huambo-Bié Transporte terrestre Consultor

Recogida de información de los 

actores provinciales (Bié)

Notas de entrevista Entrevistas con los actores institucionales clave del 

proyecto a nivel provincial.

Consultor

Formación de encuestadores Cuestionários Consultor + Encuestadores

Municipio de Kuito (Bié) Encuesta cuantitativa y notas de entrevista con la 

administración municipal y comunidades rurales (no 

delimitadas)

Consultor: 1 día con las comunidades locales y 1día 

con la Administración; Transporte y organización a 

cargo de FAO 

Consultor + Equipo Técnico FAO + 

Encuestadores

Municipio de Andulo (Bié) Encuesta cuantitativa y notas de entrevista con la 

administración municipal y comunidades rurales (no 

delimitadas)

Consultor: 1 día con las comunidades locales y 1día 

con la Administración; Transporte y organización a 

cargo de FAO 

Consultor + Equipo Técnico FAO + 

Encuestadores

Municipio de Nharea (Bié) Encuesta cuantitativa y notas de entrevista con la 

administración municipal y comunidades rurales (no 

delimitadas)

Consultor: 1 día con las comunidades locales y 1día 

con la Administración; Transporte y organización a 

cargo de FAO 

Consultor + Equipo Técnico FAO + 

Encuestadores

Municipio de Kamakupa (Bié) Encuesta cuantitativa y notas de entrevista con la 

administración municipal y comunidades rurales (no 

delimitadas)

Consultor: 1 día con las comunidades locales y 1día 

con la Administración; Transporte y organización a 

cargo de FAO 

Consultor + Equipo Técnico FAO + 

Encuestadores

Municipio de Chitembo (Bié) Encuesta cuantitativa y notas de entrevista con la 

administración municipal y comunidades rurales (no 

delimitadas)

Consultor: 1 día con las comunidades locales y 1día 

con la Administración; Transporte y organización a 

cargo de FAO 

Consultor + Equipo Técnico FAO + 

Encuestadores

Viaje Bié-Luanda Transporte aéreo Consultor

Viaje Luanda-Maputo Transporte aéreo Consultor

Introducción de datos en la Base de 

Datos

Base de Datos (SPSS) 4 días Consultor

Organización y análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos

Base de Datos + Notas de entrevista 6 días Consultor

Elaboración Informe Preliminar Informe Preliminar de EdB 6 días Consultor

Elaboración Informe Final Informe  Final de EdB 2 días; Ya incluyendo los comentarios del equipo de 

FAO

Consultor + Equipo Técnico de FAO

Fase 1: Preparatoria

Fase 2: Recolección de datos

Fase 3: Análisis de datos y resultados (Hasta 31 Julio)

Fase/Actividad Productos Logística Actores Involucrados
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III. Entrevistas realizadas 

 

Província 
Instituição/Organização/C

omunidade 
Cargo Nome Entrevistado Data 

Luanda FAO  Representante país  Mamoudou Diallo 4/Junho 

Huambo IDF  Chefe de Divisão  Piedoso Kaunda 6/Junho 

Huambo IGCA  Director Provincial  Albertino Caveia 6/Junho 

Huambo Comunidade N’Gongoinga 
(Município do Huambo) 

 Comunidade rural  População local 6/Junho 

Huambo DPA  Responsável Secção de Ordenamento e 
Engenharia Rural 

 Joanna Fragoso 7/Junho 

Huambo IDA  Técnico  Samuel Saliwango 7/Junho 

Huambo Administração Municipal 
do Bailundo 

 Chefe da Repartição de Estudos e Planeamento. 

 Chefa da Área de Promoção da Mulher 

 Luciano Matías 

 Albertina Rosalina 

8/Junho 

Huambo DPTUA  Chefe do Departamento do Ambiente-DPTUA 
Huambo 

 Júnior Epalanga Chinendele 8/Junho 

Huambo Administração Municipal 
do Longonjo 

 Técnica da Área de Promoción da Mulher  

 Director da EDA 

 Chefe da Repartição da Agricultura 

 Manuela Emilia 

 Julio de Oliveira 

 Moisés Capusso 

10/Junho 

Huambo Comunidade Juíla 
(Município da Ekunha) 

 Comunidade rural  População local 13/Junho 

Huambo Administração Municipal 
da Ekunha 

 Administrador Municipal 

 Chefe da Repartição da Agricultura 

 Director da EDA 

 Técnica Área de Promoção da Mulher 

  Chefe Repartição de Estudos e Planeamento 

 Agostinho Calique 

 Natalia Santiago 

 José Faustino 

 Carolina Jamba 

 Adalberto Duarte 

17/Junho 

Huambo Comunidade Calué 
(Município da Caála) 

 Comunidade rural  População local 16/Junho 

Huambo Instituto Marqués de Vale 
Flôr (Município Ekunha) 

 Coordenador  Manuel Barcelos 17/Junho 

Bié DPA  Chefe da Secção de Ordenamento Rural  Jorge Manuel Sanjala 20/Junho 

Bié IDA  Director Provincial  Roque Miguel 20/Junho 

Bié DIFAMU  Chefe da área de administração 

 Chefe da área de organizações e associações 
femininas 

 Chefe da área de política familiar 

 Lidia de Lurdes 

 Francisca Augusta 
 

 Carlos Jamba 

20/Junho 

Bié Administração Municipal 
do Kuito 

 Administrador Municipal  Moisés Américo Kapapelo 
Gaspar 

20/Junho 

Bié Comuna de Cassumbe 
(Município do Andulo) 

 Administradora comunal adjunta 

 Soba bairro da comuna sede 

 Soba aldeia Boa Esperança Tchomba 

 Soba bairro da comuna sede 

 Regedor Ombala Tchipolocosso 

 Soba aldeia Epongoloco 

 Soba bairro da comuna sede 

 Anastasia Chitula 

 Cornelio Sapilica 

 Sebastião Cupanda 

 Antonio Cauele 

 Jonás Cassoma 

 Feliciano Cassoma 

 Lucas Cahongo 
 

23/Junho 

Bié EDA Município de Andulo  Director  Rodrigues Cambinda 23/Junho 

Bié IGCA Município Andulo  Técnico municipal del IGCA  Fernando Casaco 24/Junho 

Bié Administração Municipal 
da Nharêa 

 Administrador Municipal 

 CACS 

 Nicolau Sapala 

 Sociedade Civil 

24/Junho 

Bié EDA Município Nharêa  Director  Antunes Mariano 25/Junho 

Bié UNACA Nharêa  Director  Alfredo Benedito Chipongue 25/Junho 

Bié EDA Municipio Camacupa  Director  Leonardo César 27/Junho 

Bié Cooperativa de Canana, 
município de Camacupa 

 Presidente e associados  Eduardo Paulino Matias y otros 27/Junho 

Bié Administração Municipal 
do Chitembo 

 Administrador Municipal  Daniel Mukanda 29/Junho 

Bié EDA Chitembo  Director  Bernabé Chico 29/Junho 

Bié IGCA   Director Provincial  Paulo Soares 30/Junho 

Bié IDA  Supervisor das EDAs  Manuel Domingos 1/Julho 
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IV. Questionário do inquéerito 

 
 

2. Estado Civil:

  1.   ≤ 17 anos 3. Sexo:

  2.  18-29 anos

  3.  30-39 anos
  4.  40-59 anos

  5.  ≥ 60 anos

Acesso e uso da Terra

  1. Herança por parte da família do marido. 4. Alugada: em troca de dinheiro. 7. Comprada.

  2. Herança por parte da família da esposa. 5. Alugada: em troca de bens o parte da colheita. 8. Oferecida pelo Governo.

  3. Empréstimo (gratuito). 9. Outro.

1. Não 2. Sim

1. Não 2. Sim

  1. Porque é mata. 4. Falta de bois. 7. Idade (idoso). 10. Género(mulher).

  2. Falta de mão de obra na família. 5. Falta de charrua. 8. Doença. 11. Outro.

  3. Falta de mão de obra externa (ganhu ) 6. Falta de sementes. 9. Não é própria para cultivo.

1. Não 2. Sim

  1. Não.

3. Sim: lenha 

(que precise 

cortar árvores) 5. Sim: pesca e caça. 6. Sim: outros usos.

  1. Não.
3. Sim: lenha 

(que precise 

cortar árvores)

5. Sim: pesca e caça. 6. Sim: outros usos.

Segurança de posse

  1.  Não.

  2.  Uma declaração da transacção realizada (compra,venda, aluguer). 6. Croquis.

0. NS/NC

  4.  Sim: título do Direito de Superfície.

  1. Onaka. 5. Elunda. 9. Fazenda. 4. Dos filhos.

  2. Ombanda. 6. Osenda. 10. Outra. 5. Outro.

  3. Oleka, Ombomba. 7. Otchumbo. 6. NS/NC.

  4. Ongongo. 8. Toda a comunidade.

8. Por que?  [ Não leia  as respostas, coloque um círculo  em todas as respostas dadas]

2. Sim: recolha de mel, plantas, 

paus mortos e outros recursos 

silvestres.

2. Sim: recolha de mel, plantas, 

paus mortos e outros recursos 

silvestres.

4. Sim: pastagem.

9. Existem na sua comunidade terras "comuns" (que são "de todos"), que os membros da comunidade tem direito 

a usa-las?

11. E às pessoas que não pertencem à sua comunidade?  [ Não leia as respostas, coloque um círculo em todas as respostas dadas]

6. O Sr. (a) o a sua família possuem mais terra da que podem trabalhar e cultivar?

  3.  Sim: título individual da sua parcela (do Domínio Útil Civil).

5.  Sim: título comunitário de reconhecimento (do Domínio 

Útil Consuetudinário).

12. O/A Sr(a). ou a família tem algum documento de: a) a terra da comunidade ou b) de alguma das suas parcelas? [Se sim]  Pode nos dizer que 

tipo de documento? [ Não leia as respostas, coloque um círculo com a letra a  ou b do lado das  respostas  dadas] [Em caso de responder Não, 

passar à P15] 

7. Tem passado mais de três anos consecutivos sem poder trabalhar a sua terra ou algumas das suas parcelas 

(exceptuando aquela terra em alqueive ou rotação)?  [Se a resposta é Não, passar para a P9]

10. Tem permitido o acesso a parte da sua terra ao resto de habitantes da sua comunidade sem que estes tenham que lhe pedir permissão para 

determinados usos?  [ Não leia as respostas, coloque um círculo em todas  as respostas dadas]

13. Quais são as terras que tem legalizado?  [ Não leia  as respostas, 

coloque um círculo  em todas  as respostas dadas]

14. Ao nome de quem as tem registado?  [ Não leia as 

respostas, coloque um círculo na resposta  dada]

Município No. de Inquérito

4. Sim: pastagem.

Nome do InquiridorLocalidade/Comunidade

4. Quantas lavras ou terras (Ongongo, Otchumbo, Ombanda, Onaka)  o (a) Sr(a) ou o seu agregado 

familiar tem? [Coloque o número dado. Ponha um "Zero" se não tiver terras]

  2. Casado(a) – apenas um(a) esposo(a) no lar.

  1. Do marido.

1. Idade:

  3. Casado(a)  – dois ou mais esposos(as).

  4. Divorciado(a)/Separado(a)
  5. Viúvo(a).

  3. Dos dois (casal).

  1. Solteiro(a)/Nunca casou.

  2. Da esposa.

  1. Homem            2. Mulher

5. Como adquiriu  as suas terras? [ Não leia  as respostas, coloque um círculo em todas  as respostas dadas]

6. Alugada: em troca de prestação de trabalho 

(ganhu).
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  1. O título comunitário.
  2. O título individual.

  3. A delimitação de terras comunitárias.

  4. A demarcação de terras individuais.
  5. A Justiça formal (Tribunais).

  1.  Muito inseguro. 2.  "Mais o menos" (Um pouco inseguro). 3.  Seguro. 4.  Muito seguro.

  1.  Muito inseguro. 2.  "Mais o menos" (Um pouco inseguro). 3.  Seguro. 4.  Muito seguro.

Conhecimento dos direitos das comunidades

  1. Não. 3. Sim. Através das ONG. 5. Sim. Através de outro membro da comunidade.

  2. Sim. Através do Governo. 4. Sim. Através da rádio. 6. Sim. Outro.

  1. A terra pertence ao Estado. 0. NS/NC

  2. A comunidade tem que delimitar as suas terras. 0. NS/NC

  3. A Lei proíbe vender a terra. 0. NS/NC

  4. Pode perder o direito à terra se não a trabalha. 0. NS/NC

  5. A mulher não tem direito à terra, só o homem tem. 0. NS/NC

  6. A comunidade tem o direito de decidir sobre como usar as suas terras. 0. NS/NC

  7. Os recursos naturais pertencen ao Estado. 0. NS/NC

0. NS/NC

0. NS/NC

0. NS/NC

Participação e organização comunitárias na administração de terras e recursos naturais

0. NS/NC

0. NS/NC

  1. Muito fraca. 2. Fraca. 3. Bõa/Suficiente. 4. Muito boa.

Resolução de conflitos

  1.  Muito grave/complicada. 2.  Tranquila/calma. 4.  Está a melhorar. 0. NS/NC.

1. V       2. F

1. V       2. F

19. Responda Verdadeiro ou Falso às seguintes questões [ Leia  as questões uma por uma]

8. Niguém pode vir a reclamar as terras que foram nacionalizadas pelo Estado no passado.

1. V       2. F

1. V       2. F

1. V       2. F

1. V       2. F

7. As Autoridades Tradicionais.

6. A consulta comunitária (quando chegam investidores de 

fora).

8. Nenhuma das anteriores: as comunidades estão sempre 

desprotregidas.

 16. Como se sente em relação à segurança de posse sobre a sua terra? [ Não leia  as respostas, coloque um círculo na resposta  dada]

21. Tem participado em alguma Delimitação de terras comunitárias?

22. Acha que as Autoridades Tradicionais defendem o interesse de toda a comunidade (e não só de uns 

poucos) na hora de tratar os assuntos de terras e outros recursos naturais?

23. O que acha em relação a isso quando se trata das Administrações do Estado (comunal e municipal)?

25. Como avalia a situação atual dos conflitos pela terra e pelo resto de recursos naturais na sua comunidade? [ Não leia  as respostas, e coloque 

um círculo  na resposta  dada]

3.  Está a piorar.

1. Não       2. Sim

1. Não       2. Sim

1. Não       2. Sim

1. V       2. F

18. Já alguma vez ouviu falar da Lei de Terras? [Se sim] Diga como/com quem ouviu falar da lei? [ Não leia  as respostas, e coloque um círculo em 

todas  as respostas dadas ]

  10. A comunidade tem o direito de receber uma compensação ou indemnização pela perda da sua 

terra e outros recursos naturais (floresta, minerais, pedra, agua) quando o Estado tira parte dela.  

15. Qual é o meio mais eficaz (o melhor) que tem a sua comunidade para defender os direitos sobre a sua terra e outros recursos naturais?  [ Leia 

as respostas uma por uma até o final e coloque um círculo  numa única resposta , aquela considerada pelo inquirido como a principal]

24. Qual é a participação das mulheres na gestão da terra e de outros recursos naturais (como a agua ou a floresta) na sua comunidade?  [ Não leia 

as respostas, coloque um círculo na resposta  dada]

  9. A comunidade tem de ser consultada quando chega alguem de fora querendo que lhe seja 

concedida parte da sua terra.

20. Tem participado em alguma reunião com o resto dos membros da comunidade antes de que seja 

concedida terra a alguém de fora?
1. Não       2. Sim

 17. E como se sente em relação à terra da comunidade? [ Não leia  as respostas, coloque um círculo na resposta  dada]

1. V       2. F

1. V       2. F

1. V       2. F
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  1. Nunca teve. 8. Com uns desconhecidos.

  2. Com algum membro da minha família. 9. Com a Administração (comunal, municipal).

  3. Com algum membro da família da minha mulher/marido. 10. Com um indivíduo da cidade/da capital. 

  4. Com o meu marido/mulher. 11. Com o Governo da Província.

  5. Com outro membro da comunidade. 12. Com a missão católica / Igreja.

  6. Com as Autoridades Tradicionais (Soba,  Sekulo ). 13. Outro.

  7. Com um membro de uma comunidade vizinha.

  1. Herança. 6. Queriam me expulsar da minha terra.

  2. Venderam a terra sem me consultar. 7. Expropiação por parte do Estado.

  3. Venderam a terra e não dividiram o dinheiro. 8. Problemas com o fazendeiro.

  4. Problema de limites. 9. A minha terra foi concedida à um novo requerente.

  5. Invadiram ilegalmente a terra. 10. Outro.

  1. Chefes das famílias envolvidas. 4. Polícia. 7. ONG.

  2. Autoridades Tradicionais (Justiça comunitária). 5. Autoridades Admin. (comunal, municipal). 8. Outro.

  3. Igreja. 6. Justiça formal (Tribunais). 0. NS/NC.

  1. Autoridades Tradicionais (Justiça comunitária). 4. Mediador-Conciliador. 7. Outro.

  2. ONG. 5. Tribunal de arbitragem. 0. NS/NC.

  3. Autoridades Admin. (comunal, municipal). 6. Tribunal Civil.

Direitos dos grupos vulneráveis

  1. Fica com a mulher. 3. Fica com os filhos. 5. Fica com a família do marido. 0. NS/NC.

  2. Fica com a mulher e os filhos. 4. Fica com a família da mulher. 6. Outro

  1. Fica com o marido. 3. Fica com os filhos. 5. Fica com a família da mulher. 0. NS/NC.

  2. Fica com o marido e os filhos. 4. Fica com a família do marido. 6. Outro

3. Fica com a mulher e os filhos. 5. Fica com a família da mulher.
7. Outro

4. Fica com a família do marido. 6. Fica com os filhos 0. NS/NC.

Assinatura do Inquiridor: Assinatura do Supervisor:

  1.Divide-se (ou vende-se e reparte-se o 

dinheiro).

  2. Fica com um dos dois: a mulher ou 

marido.

26. Com quem tem tido o(a) senhor(a), a sua família ou a sua comunidade alguma disputa relacionada com a terra ou outros recursos naturais 

(floresta, areia, pedra, agua, capim)? [ Não leia  as respostas, e coloque um círculo  em todas  as respostas dadas] [Em caso de que "nunca tivesse", 

passar à P28] 

Data do Inquérito:

29. No caso de não conseguirem resolver o conflito no nível anterior, a quem recorrem? [ Não leia as opções, e coloque um círculo na resposta 

dada]

27. Qual foi o motivo da(s) disputa(s)? [ Não leia  as respostas, e coloque um círculo em todas  as respostas dadas]

30. Na sua comunidade, o que acontece com a terra quando morre o marido? [ Não leia  as opções, e coloque um círculo na resposta  dada]

31. E quando morre a mulher? [ Não leia  as opções, e coloque um círculo  na resposta  dada]

32. E quando o casal se separa? [ Não leia  as opções, e coloque um círculo na resposta  dada]

28. Quando existe conflito de terras com alguém, a quem você recorre em primeiro lugar para a sua resolução? [ Não leia as opções, e coloque um 

círculo na resposta  dada]
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V. Exemplo de mapa de direitos comunitários 

 
Fonte: BM, 2011. 
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VI. Gráficos dos Resultados do Inquérito 
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Gráfico 1: Acesso à terra 
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Gráfico 2: Acesso à terra – Comparativa entre províncias 
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Gráfico 3: Acesso à terra (cont.) 
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Gráfico 4: Uso da Terra                                                         Gráfico 5: Uso da Terra (cont.) 
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Gráfico 6: Uso da Terra (cont.) 

 
 
Gráfico 7: Uso da Terra (cont.) 
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Gráfico 8: Uso da Terra (cont.) 
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Gráfico 9: Uso da Terra (cont.)
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Gráfico 10: Segurança na posse        Gráfico 11: Segurança na posse (cont.) 
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Gráfico 12: Segurança na posse                Gráfico 13: Segurança na posse (cont.) 
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Gráfico 14: Segurança na posse (cont.) 
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Gráfico 15: Segurança na posse (cont.) 
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Gráfico 16: Defensa dos direitos das comunidades rurais 
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Gráfico 17: Divulgação da Lei de Terras 
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Gráfico 18: Divulgação da Lei de Terras 
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Gráfico 19: Conhecimento sobre a Lei de Terras 
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Gráfico 20: Conhecimento sobre a Lei de Terras (Cont.) 
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Gráfico 21: Participação na administração da Terra 

65,0%

35,0%

27,0%

73,0%

,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Sim Não

Tem participado em reuniões com outros 
membros da comunidade antes de conceder 

terras a alguem de fora?

Província Huambo

Província Bié

 
Gráfico 23: Participação na administração da Terra (Cont.) 
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Gráfico 25: Participação na administração da Terra (Cont.) 
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Gráfico 22: Participação na administração da Terra (Cont.) 
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Gráfico 24: Percepção sobre os administradores da terra 
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Gráfico 26: Conflitos de terras 
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Gráfico 27: Actores em conflitos sobre terras 
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Gráfico 28: Actores em conflitos sobre terras (Cont.) 
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Gráfico 29: Causas dos conflitos sobre terras 

 
 
Gráfico 30: Causas dos conflitos sobre terras (Cont.) 

1 Herança; 
12,0%

2 Venderam a terra sem 
consultar-me; 12,0%

3 Venderam a terra sem 
dividirem o dinheiro; ,0%

4 Problema de límites; 
32,0%

5 Invadiram ilegalmente a 
terra ; 8,0%

6 Queriam expulsar-
me da minha terra; 

32,0%

8 Problemas com 
fazendeiro; ,0%

9 A minha Terra foi 
concedida a um novo 

solicitante; 4,0%

10 Outros; ,0%

Qual foi o motivo da disputa? - Província Bié

 
 
 

1 Herança; 27,1%

2 Venderam a terra sem 
consultar-me; 2,8%

3 Venderam a terra sem 
dividirem o dinheiro; ,7%

4 Problema de límites; 
36,8%

5 Invadiram ilegalmente a 
terra ; 11,8%

6 Queriam expulsar-me da 
minha terra; 4,2%

8 Problemas com 
fazendeiro; 13,9%

9 A minha Terra foi 
concedida a um novo 

solicitante; ,0%

10 Outros; 
2,8%

Qual foi o motivo da disputa? - Província Huambo



Estudo de Base Projecto Terra FAO Angola – GCP/ANG/045/SPA  

 

80  

Gráfico 31: Mecanismos de resolução de conflitos sobre a terra 
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Gráfico 32: Mecanismos de resolução de conflitos sobre a terra (Cont.) 
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Gráfico 33: Direito da Mulher à terra 
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Gráfico 34: Direito da Mulher à terra (Cont.) 
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Gráfico 35: Direito dos filhos à terra (Cont.) 
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