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RELATÓRIO ESTUDO DE VULNERABILIDADE
EM CASSECHE, UIGE

Apresentação

Este relatório apresenta um estudo realizado na comunidade de Casseche, município
do Uíge, província do Uíge e está divido em introdução, onde se apresenta o quadro
em que se realizou este estudo quer do ponto de vista institucional como
organizacional; metodologia, onde se trata dos métodos utilizados durante a pesquisa,
as técnicas e a formação de grupos; e contexto do estudo, onde se apresenta dados
gerais da província e Casseche, no momento em que se realizou o trabalho de
pesquisa relativa aos actores sociais, as infra-estruturas básicas e os principais
serviços disponíveis bem como os recursos naturais existentes.

As duas últimas secções apresentam os dados recolhidos em Casseche e a análise
dos mesmos nos pontos que dizem respeito à geografia e demografia, o contexto de
vulnerabilidade, os meios de vida sustentáveis, acessos aos serviços sociais básicos,
às estruturas da autoridade do poder tradicional e da administração, actividades das
associações, ONG's e doadores. Existe ainda informações sobre a história, estrutura e
organização social da comunidade e a história dos principais grupos sociais aí
existentes.

O capítulo cinco apresenta a análise sobre o capital social, exclusão social e conflitos
na comunidade, ao passo que o capítudo seis reflecte sobre as análises acerca da
pobreza e vulnerabilidade. O último capítulo apresenta as principais conclusões deste
estudo, reflectindo sobretudo sobre aspectos e relações entre capital social e conflito,
pobreza e exclusão social, bem como algumas recomendações para os actores
chaves, nomeadamente o FAS para uma possível intervenção nesta província e
também o governo e as ONG's, que trabalham ou venham a trabalhar no local.

1. Introdução

No quadro do estudo e avaliação sobre vulnerabilidade no contexto de pós-conflito ao
nível das comunidades em Angola, na província do Uíge, foram escolhidos os
municípios do Uíge e de Sanza Pombo. O presente relatório debruça-se com
propriedade dada ao trabalho realizado no município do Uíge, mais precisamente na
regedoria de Casseche.

O trabalho de campo decorreu de 28 de Junho a 16 de Julho do corrente ano e teve a
participação da equipa de pesquisa composta por António Magalhães Pimenta, David
Capelenguela e Firmino Cativa, todos Assistentes de Formação do FAS em Benguela,
Kunene e Huambo, respectivamente, a comunidade de Casseche e a colaboração
efectiva da Administração Municipal, na pessoa do Sr. Administrador municipal e os
seus colaboradores directos. Deve-se realçar a prestimosa ajuda da Save Children UK
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no Uíge, que facilitou o contacto com outras ONG's nacionais e internacionais e
dispensou os seus escritórios para outros trabalhos.

O trabalho de campo foi subdividido em 2 fases: a primeira com a recolha de dados na
comunidade de Casseche e a segunda com a análise dos dados e compilação do
relatório.

2. Métodos

Metodologias
A metodologia base para a pesquisa é a participativa, como objectivo de se obter
dados e informações mais fiáveis e de fonte directa, nas seguintes formas:

 - Grupos focais, na base dos grupos existentes ou identificados na comunidade,
como por exemplo residentes, deslocados, desmobilizados, etc.

 - Entrevistas com informantes chave, constituídos por líderes sociais, comunitários
e de instituições, formadores de opinião existentes ou identificados e disponíveis no
município/comunidade;

 - Entrevistas com chefes de famílias, sendo homens e mulheres que lideram
respectivos agregados familiares nas comunidades identificadas.

 - Análise de dados secundários, na forma de leitura, análise e compreensão da
situação local com base na informação disponível, recolhida e tratada por outras
instituições.

Essa metodologia será utilizada para:
- Identificação dos diferentes grupos existentes na comunidade;
- Produção participativa do mapeamento da comunidade;
- Produção participativa do mapeamento social e institucional da comunidade;
- Categorização participativa da pobreza

A equipa de pesquisa realizou 4 encontros com parceiros, dois no início e outros dois
no término da recolha de dados e análise preliminar. Os primeiros foram para informar
a Administração, ONG's, associações e Igrejas locais sobre o trabalho que se
realizaria e bem como a solicitar apoio institucional e informações que poderiam ser
úteis à pesquisa. Os restantes foram usados para informar a comunidade sobre o
trabalho e solicitar de igual modo os seus apoios e disponibilidade. Os encontros
posteriores com os mesmos grupos serviram para dar a conhecer as principais
constatações da pesquisa após a análise preliminar.

Na comunidade, como parte das metodologias, foi realizado um encontro com os
líderes e informantes chaves que, com a nossa moderação, identificaram os diferentes
grupos sociais existentes na comunidade e ainda as pessoas consideradas chaves
para as entrevistas. Desta forma. A identificação, selecção e mobilização dos grupos e
informantes chaves foram feitas pelas lideranças locais, entre regedores, sobas e
pastores religiosos.
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Embora não tenha sido do interesse da equipa, os grupos foram divididos em naturais,
refugiados, ex-combatentes, grupos não originários da comunidade como os
Ovimbundu e Kimbundu (os últimos em menor número que os primeiros). Foram ainda
identificados os idosos, mulheres solteiras ou abandonadas, mutilados ou portadores
de deficiência.

3. Contexto de Estudo

A província

BREVE CARACTERIZAÇÃO FISICO-GEOGRÁFICA E SOCIO-ECONOMICA DA
PROVÍNCIA1

Uíge situa-se a 5º50  e 8º20  de latitude sul; 14º 10  e 17º10  de longitude Este. É
limitada a Norte e a Este pela Republica Democrática do Congo, a Sul pelas
províncias de Malange, K.Norte e Bengo e a Oeste pelas Províncias do Bengo e Zaire.
Está situada na zona tórrida e equatorial de baixas pressões, caracterizando-se por
um clima tropical de savana. Por norma, regista grandes quedas fluviométricas por
ano atingindo entre 1000 e 1.750 mm, 20 e 24º C. É de 70 % de humidade atmosférica.

A língua mais predominante e mais falada é o Kikongo, da qual faz parte a maioria dos
grupos etnolinguísticos. As religiões em maior destaque são a IERA (Igreja Evangélica
Reformada de Angola), a IUA (Igreja Unida de Angola), IMUA (Igreja Metodista Unida
de Angola), a Igreja Nova Apostólica, a Igreja Adventista do sétimo dia e a Igreja
Católica.

As principais actividades da província compreendem a agricultura, pastorícia, pesca e
caça. Sendo que as principais fontes de rendimento são provenientes da agricultura.

Actualmente a província regista um movimento migratório diminuto já que a maioria
das pessoas que se encontrava fora das suas áreas de residência regressou. A
estabilidade social no seio das populações tende a ganhar corpo, denotando-se, por
isso, que a principal demanda das populações, essencialmente camponesas, se
baseie na procura de factores de produção.

Estradas – A rede de estradas primárias, secundárias e locais compreende 600 km
estando na sua maioria degradadas. Isto equivale a dizer que estas vias de acesso
continuam a reclamar reabilitação, no sentido de justificar o actual fluxo de pessoas
que circula da cidade para o campo e vice-versa à procura de produtos alimentares.

Produção Agrícola – As populações começam já a produzir o suficiente para a sua
alimentação e com um certo excedente para a venda, um factor que justifica a grande
movimentação de viaturas que circula no sentido Luanda-Uíge. Está a ser produzido
em maior escala a mandioca, a banana, o feijão e o milho, como principais
potencialidades económicas actuais. O Café (até antes da guerra) a maior potência,
conhece níveis baixos de produção porque não existe no país um circuito mercantil
organizado para esse produto.

1 Dados de educação e saúde recolhidos por uma pesquisa privada, cedidos por Artur Mapuna
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Hidrografia - Possui uma importante rede hidrográfica que compreende: Bacia dos
afluentes do rio Zaire: Cuango, Buenga, Cuilo, Zadi, Luquixe, Cuhu e Cauale; Bacia
dos afluentes do rio Kwanza: Lulovo, Lucala e Bacia Atlântica: Rios Mbrige e seus
afluentes (Zadi, Andimba, Bite-bite, Coge e Lucunga, Loge e Dange)

A sua divisão política administrativa compreende dezasseis (16) municípios, entre
os quais dois com a categoria de cidade (Uíge e Negage) e trinta e uma (31) comunas.
A sua População é de 1.908.367 habitantes.

Rede comercial - Possui mais de 1.178 estabelecimentos comerciais, quatrocentos e
doze (412) unidades industriais inoperantes e quatrocentos e trinta e duas (432)
fazendas de grande dimensão praticamente paralisadas.

O Sector de educação está representado por todos os subsistemas de ensino,
aludindo o seguinte quadro:

Estabelecimentos de ensinoNíveis de ensino
Existentes  Em funcionamento

Nº de alunos Nº de professores

I Nível 1.032 225 52.528 3.067
II e III Níveis 13 13 7.364 483
Médio/ Pré-Universitario 3 3 2.505 34
Superior 1 1 547 17
Totais 1.049 242 62.941 3.601

O sector de saúde e os seus serviços distribuim-se da seguinte forma:

Designação Existência Funcionais Por reabilitar
A – infra-estruturas
Hospitais 6 1 5
Centros de tripanossomíase 4 1 3
Centros de saúde 28 16 12
Postos de saúde 182 6 176
Dispensários rurais 60 - 60
B – Meios e Equipamentos
Camas 946 946
Ambulâncias 2 2
C – pessoal
Médicos angolanos 3 3
Médicos estrangeiros 4 4
Enfermeiros 1.1.42 1.1.42

A partir dos números supracitados, facilmente se constata a baixa cobertura sanitária
nas vertentes infraestrutural (construção e reabilitação), pessoal técnico especializado,
e meios e equipamentos essenciais que respondam às demandas das populações.

Entretanto o hospital do Uíge tem os seguintes números para o atendimento de
internamento para o ano de 20032.

2 Dados fornecidos pela C.U.A.M.M. Medici con l Africa ONG italiana de 2 de Julho de 2004.
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Internamentos ano 2003
(dados do hospital)

Medicinas Pediatria Cirurgia Ortopedia Fisiologias
juntas

Maternidade Total

%em relação ao total 14,7% 41,5% 7,4% 4,2% 2,3% 29,8%
Numero de baixas 3.378 9.505 1.698 967 533 6.834 22.915
Nº altas 3.406 9.533 1.678 952 498 6.820 22.887
Nº óbitos <48h 141 501 20 6 3 7 678
Nº óbitos >48h 142 415 37 18 37 13 662
Nº óbitos total 283 916 57 24 40 20 1.340
Dias doentes 29.169 48.875 21.100 12.972 33.460 14.929 160.505
Dias estadias 24.983 56.697 19.922 14.058 36.745 15.417 167.822
Nº camas 60 73 52 33 112 32 362
Nº dias camas 21.900 26.645 18.980 12.045 40.880 11.680 132.130
Taxa ocupação camas 133% 183% 111% 108% 82% 128% 121%
Taxa óbitos 8,3% 9,6% 3,4% 2,5% 8,0% 0,3% 5,9%
Média de estadia (dias) 7,3 5,9 11,9 14,8 73,8 2,3 7,3
Intervalo de substituição (dias)  -2,1 -2,3 -1,3 -1,0 14,9 -0,5 -1,2
Índice de rotação (doentes) 57 131 32 29 4 213 63

Deve-se referir que, segundo informações colhidas na administração municipal do
Uíge, nunca houve pesquisa alguma feita nesta localidade, Casseche, e que os dados
estatísticos não estão actualizados. Muitas organizações a quem foram solicitados
dados ou informações sobre o Casseche não os apresentaram, visto que as suas
intervenções no local não se fazem sentir.

a) Geografia e Demografia

A regedoria de Casseche, localizada no município do Uíge, província do Uíge, esta
situada a 13 km a oeste da cidade do Uíge. Tem como limites geográficos a norte a
localidade de Songo, a sul e oeste as montanhas que dão o nome à localidade e os
principais terrenos agrícolas, a leste a cidade do Uíge.

Casseche tem 6 aldeias, nomeadamente Kinkalo, Kimuana, Kimukanda, que
constituem o centro da regedoria e Gunga Cruz, Kivita e Kikabando que formam a
periferia.

As casas estão construídas e organizadas em lotes, a maior parte delas feitas de
adobe cru e outras de adobe queimado e cobertas de chapas de zinco. O centro da
regedoria é composto por infra-estruturas edificadas, a maior parte delas no tempo
colonial como três escolas, um posto de saúde, a sede da Regedoria. Existem outras
infra-estruturas sanitárias descritas mais abaixo.

O acesso à localidade é feito por uma estrada em estado razoável de conservação.
Essa estrada é antiga mas sofreu obras de restauro há quase quatro anos pela ONG
internacional IBIS.

O sistema de distribuição de água, construído no tempo colonial, encontra-se em
avançado estado de degradação. O sistema que previa a distribuição de água em
vários pontos do bairro, alimentando chafarizes, casas de banho públicas e
lavandarias, agora atinge apenas 3 pontos no alto do bairro onde toda a gente vai
buscar a água.

O saneamento pode considerar-se como precário, se tivermos em conta que o gado
suíno, ovino, caprino e as aves, convivem naturalmente com as pessoas, contribuindo
de certa forma para o aumento de doenças. Os detritos sólidos são depositados ao ar
livre e sem nenhum cuidado para com as consequências da exposição do mesmo às
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moscas e animais domésticos. Contudo, comunicaram-nos que o lixo era depositado
em locais apropriados e que não existia risco de contaminação. Não existem casas de
banho públicas e são escassas as residências que possuem latrinas. Muitas pessoas,
talvez a maioria, defeca ao ar livre, ao redor do bairro, no capim e nas lavras.

A população está estimada em cerca de 6447 habitantes3: homens  1639; mulheres 
1871; crianças - 2939, sendo 1427 do sexo masculino e 1512 feminino.

b) Contexto de vulnerabilidade

A comunidade de Casseche não denota indícios relevantes dos efeitos directos da
guerra pôs independência quando comparada com outras localidades do resto do país.
No entanto, é de referir que os principais efeitos mais marcantes nesta comunidade
pertencem à era colonial, no período de 1961 à1974, com a perda de vidas e
deportações de muitos dos seus filhos devido às suas reivindicações e à forte
repressão colonial, bem como ao êxodo massivo das populações para a República do
Zaire em busca de refúgio e segurança.

A comunidade não está ressentida, de forma visível, com os efeitos da chegada de
refugiados/ regressados visto que, primeiro, estes vêm em número reduzido e,
segundo, e não frequentemente.

O clima da região é tropical húmido. O excesso de chuvas tem causado, algumas
vezes, vários problemas, principalmente nas culturas das zonas mais baixas, o que
provoca um certo desconforto aos camponeses que têm de contornar a situação. O
resultado destas chuvas são as pragas cólera  que devastam culturas,
nomeadamente o feijão. A peste tem, de forma geral em época de temperaturas mais
altas, dizimado as aves e o gado suíno.

No entanto há que salientar que a região baixou consideravelmente a produção da sua
principal cultura agrícola, o café (por sinal a geradora de grandes rendimentos, tanto
para os nativos como para os fazendeiros brancos) com o abandono das grandes
fazendas e roças e com a brusca descida do preço do produto no mercado nacional,
que não estimula a sua produção.

Os principais conflitos identificados na comunidade são, essencialmente, o roubo de
animais domésticos e de produtos nas lavras, questões relacionadas com a feitiçaria,
separação de casais e adultério.

Alguns destes contratempos não influenciam de forma directa a vulnerabilidade das
famílias da comunidade. O recurso ao fórum familiar, ao sobado e às autoridades
religiosas completam o número de instâncias nas quais a comunidade confia e recorre
para contribuir para a solução de problemas que enfrentam.

c) Meios de vida sustentáveis

A principal actividade económica em Casseche depende essencialmente da
agricultura de subsistência (prática que depende das chuvas), baseada na produção
de mandioca, feijão (cultura trimestal), ginguba, milho, banana, batata-doce, hortícolas
3 Dados fornecidos da Administração Municipal do Uíge, referentes ao II trimestre/1998
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(couve, cebola, gindungo e o alho. Os instrumentos preferencialmente utilizados são a
enxada, catana, machado e lima. De notar que neste região, o trabalho é praticamente
manual/braçal.

Uma das principais culturas que mais se destacou durante bastante tempo (até finais
dos anos 70), que tanto capitalizou pessoas e contribuiu profundamente para o
desenvolvimento da região e do país foi o café. Entretanto, a produção deste produto
foi levada ao abandono devido à baixa cotação no mercado nacional e internacional, o
qual desincentivou a sua produção.

Em Casseche, as famílias possuem, no geral, lavras ou espaço de terra para cultivar.
Entretanto há que mencionar que nem todos possuem estes espaços como
propriedade privada. Por exemplo, a maioria das mulheres solteiras não tem terrenos
bem como a totalidade dos que não são originários de Casseche, nomeadamente os
Ovimbundu.

A criação de gado caprino, ovino, suíno e aves é notória, já que estes animais não
estão confinados em currais nem em capoeiras. Os solos são férteis e propícios à
prática da agricultura.

Os problemas climáticos estão relacionados com a seca e as chuvas torrenciais que
por vezes se abatem sobre a região e que resultam nas pragas conhecidas por
cólera  e a peste que afectam consideravelmente a produção. As pragas têm trazido

consequências nefastas à produção, principalmente nas culturas do feijão. A peste
dizima o gado suíno e as aves, principalmente na época mais do ano.

As principais fontes de rendimento provêm da venda do excedente de produção
agrícola, feita preferencialmente na cidade do Uíge. O comércio na localidade ainda é
bastante tímido. Existe um pequeno espaço onde as pessoas vendem produtos do
campo durante as primeiras horas do dia actividade que, normalmente, não se
prolonga para além das 8h30, altura em que as pessoas vão para as lavras. A maioria
dos produtos é vendida nos mercados na cidade do Uíge. Embora o acesso aos
mercados esteja facilitado devido ao razoável estado em que se encontra a estrada de
ligação entre a cidade do Uíge e a localidade de Casseche, os meios de transporte
são, na sua totalidade privados. O serviço de táxi, que cobra 50kz por pessoa, por
viagem, é, para a maioria das pessoas que, normalmente, não atinge os Kz.500,00 em
vendas diárias, considerado caro.

As principais despesas estão relacionadas com produtos industriais como o óleo
alimentar, sabão, sal, medicamentos, roupa e petróleo iluminante. Existem diferentes
formas de poupança, como guardar algum dinheiro e a criação de animais,
principalmente para dar solução a questões pontuais como, por exemplo, doenças. As
possibilidades de fazer investimentos ainda são remotas para a maior parte da
população.

Desde a época colonial, a produção de café tem sido o principal produto de venda
e/ou troca, que proporciona lucros razoáveis. Todavia a perda de mercado para a
venda de café em Angola tem diminuído as possibilidades de geração ou manutenção
de riquezas a nível da comunidade. Deve-se referir, igualmente, que as plantações de
café eram o principal empregador de pessoas em Casseche e, de uma maneira geral,
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no Uíge. A quase nula produção, deixa muitas famílias sem uma actividade agrícola
para além da de subsistência.

As dificuldades que a maioria das pessoas vive obriga a certas formas de actividades,
muitas bastante humildes como o trabalho das lavras de outras pessoas. Mesmo não
sendo uma actividade regular, muitos indivíduos vivem da mesma e tem sido uma
forma de recurso para a solução de problemas pontuais. O que realizam esta
actividade são membros da comunidade e, em todos os casos analisados, os
empregadores  são, também, de Casseche. As tarefas são, normalmente, a limpeza

de terreno para lavras, preparação para sementeiras, derrube de árvores entre outras.

d) Acesso aos serviços básicos

Os principais serviços sociais básicos oferecidos à comunidade são os de saúde,
educação e abastecimento de água;

§ Saúde: existe um posto médico que fornece serviços de consultas de
assistência médica com alguma regularidade. O posto é servido por dois enfermeiros
que trabalham em regime de escala diurna. As principais doenças são: malária,
doenças diarreicas agudas, gastrointestinais, e respiratórias agudas. Não existe
qualquer serviço oficial materno-infantil, apenas algumas parteiras tradicionais (quinze).
O fornecimento de medicamentos ao posto pelas autoridades de direito é feito de
forma irregular, o que resulta em algum constrangimento no atendimento aos
pacientes que desta forma têm que se deslocar à cidade do Uíge para fazer consultas
e compra de medicamentos. De referir que os medicamentos são os essenciais e
apenas na forma oral. Têm sido realizadas campanhas de vacinação contra
poliomielite, não obstante com fraca cobertura, mormente devido à falta de meios de
transporte e conservação das vacinas.

§ Educação: Há quatro escolas primárias, totalizando oito salas. Destas escolas,
uma necessita de restauro/reparação. Existem cerca de quinze professores para um
grupo de 700 alunos repartidos pelos diferentes níveis de ensino, do Iº ao IIIº nível. O
III nível funciona apenas com uma classe da 7ª classe, anexa à Escola do PUNIV do
Uíge. Existe um número considerável de crianças fora do sistema de ensino, devido à
exiguidade de espaço nas escolas existentes. Outro factor que limita o acesso ao
ensino é o custo das matrículas e propinas que muitos pais/encarregados de
educação não estão em condições de pagar.

Não obstante existir apenas uma sala para a 7ª classe, existem indivíduos com
habilitações superiores, que vão até à 12ª, adquiridas nas escolas da cidade do Uíge.
As autoridades, estudantes e encarregados de educação estão preocupados com a
falta de salas para a 8ª classe e estão a fazer pressão sobre as autoridades
municipais para a rápida instalação de salas.

§ Água e saneamento básico: O fornecimento de água à comunidade ainda é
deficiente, feita a partir de uma única fonte, e que chega a apenas três pontos
distanciados entre si por menos 100 metros, pelo facto de a conduta que transporta a
água estar em avançado estado de degradação. A existência de apenas três
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chafarizes degradados, que serve toda a comunidade, tem sido fonte de desavenças e
algumas contendas entre os utentes. Entretanto, a qualidade da água é considerada
boa para consumo, por estar a vir de fonte natural na montanha. O saneamento da
localidade é razoável na medida que existem locais de depósito de lixo, não obstante
serem ao ar livre. Também não se notam charcos ou lagoas no interior, devido ao
relevo do bairro e porque a água está concentrada em alguns lugares. No entanto, um
aspecto constrangedor deve ser mencionado, como a circulação e convivência natural
dos animais domésticos com as pessoas, resultando daí situações prejudiciais à
saúde da comunidade.

e) Estruturas da autoridade do poder tradicional e da administração: A
regedoria representa a administração do estado na comunidade, mas as suas
responsabilidades, deveres e direitos4 não estão suficientemente claros.

A mais alta autoridade em Casseche é o Regedor, o qual coordena a administração de
seis bairros e supervisiona a actividade dos respectivos sobas. Os sobas são
autoridades máximas das aldeias e são coadjuvados pelos sobas adjuntos e
assessorados pelos seculos, que também são conselheiros.

Na comunidade existem outros líderes, nomeadamente pastores de diferentes
confissões religiosas, professores e outras pessoas que já foram regedores ou sobas.

O relacionamento entre a comunidade e líderes é bastante salutar, como se pode
observar pelo respeito e confiança que os membros da comunidade nutrem e
depositam nos seus líderes. A comunidade tem consciência das limitações dos líderes
na solução dos diferentes problemas e preocupações que os afecta.

Entre as lideranças da comunidade e a administração existem relações, que se podem
considerar cordiais,já que o eixo de comunicação está aberto e flexibilizado, porque os
interesses em causa são comuns e partilhados - ajudar a solucionar os problemas da
comunidade .

A ascensão ao posto de soba ou regedor depende de um processo de análise das
condutas individual e sociais das pessoas que em seguida é proposta pelos líderes e
apresentada à população, como cabos e conselheiros. A sua conduta ao longo do
período de análise determina a ascensão. Não se notou a ascensão por linhagem ou
por questões políticas, i.e. filiação política, se bem que pode estar de alguma forma
subjacente na aceitação pelas estruturas de poder a nível do município. Não obstante
existirem e terem sido entrevistados três sobas actuais e outros três anteriores, trê
regedores anteriores e o actual, apenas um soba declarou que é simpatizante da
FNLA.

De referir que a média de idade entre os sobas actuais, incluindo regedor, é de 45
anos e as habilitações rondam a 8ª, sendo um deles professor do II nível local.

4 Os regedores e sobas declararam não receber subsídios do governo pela actividade que desenvolvem
e principalmente não têm assistência após a reforma .
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f) Actividades das associações, ONG's e doadores

A actividade de organizações de desenvolvimento é ainda incipiente ou mesmo
inexistente nesta comunidade. Apesar desta informação não ter sido recolhida nas
entrevistas e grupos focais, um técnico do CDR (Conselho Dinamarquês para os
Refugiados), declarou, num encontro, que esta organização está a operar na
comunidade de Casseche, com o fornecimento de material e sementes agrícolas nas
aldeias de Kimukanda (vinte e cinco camponeses) e Kimuana (oito camponeses). No
entanto, relatos da comunidade, dizem não existirem quaisquer ONGs a intervir na
localidade.

A Prodeca 5 , um projecto governamental, intervém também em Kimukanda, em
projectos de âmbito agrícola, especialmente na formação de extensões agrícolas,
fornecimento de sementes e materiais agrícolas.

A Cooperativa de Casseche, que foi a maior associação da localidade e
essencialmente especializada no apoio aos produtores de café, encontra-se
inoperante. A IBIS, uma ONG internacional, implementou, com sucesso, um projecto
de reabilitação da estrada Casseche  cidade do Uíge há quatro anos.
O PNUD iniciou um projecto de reabilitação de uma escola primária, sem, no entanto,
tê-lo concluído. A comunidade não tem conhecimento dos motivos da paragem, que
teve lugar há 2 anos. O projecto é considerado como tendo sido abandonado.

4. História, estrutura e organização social da comunidade

a) História da comunidade

A regedoria de Casseche surgiu em meados de 1961, fruto da congregação de três
aldeias, Kimuana, Kimukanda, e Kinkalo. Com uma configuração de quadrilátero, as
aldeias estão apenas separadas pelas ruas no interior das mesmas. Esta intenção,
planeada e concretizada pelas autoridades do poder colonial, era a forma de melhor
controlar as populações e evitar o contacto com os guerrilheiros que, na altura, a partir
das montanhas e da mata, desencadeavam ataques contra as tropas colonialistas na
região.

As autoridades coloniais decidiram, como estratégia, construir algumas infra-estruturas
sociais tais como: uma escola de duas salas, um posto médico, um centro social
(Regedoria), o sistema de abastecimento de água e sanitárias (casas de banho e
lavandarias) e a igreja católica, como forma de reter as pessoas na comunidade e
incentivar os guerrilheiros a saírem da mata e a virem fixar-se na localidade.

Casseche deriva do nome da montanha que se encontra a sul da localidade e que
significa local de refúgio (onde os guerrilheiros se escondiam da perseguição das
tropas coloniais). As primeiras casas foram feitas de pau a pique mas três anos mais

5 PRODECA  Programa de Desenvolvimento de Culturas Alimentares. Este Programa é financiado pela FIDA e tem como áreas
de intervenção a agricultura e construção e reabilitação de infra-estruturas sociais nas províncias do Uíge, Malange, Kwanza
Norte.



Relatório draft sobre pesquisa de vulnerabilidade, pobreza e exclusão social
Casseche – Uíge

Equipa de trabalho Cativa, David e Magalhães 12

tarde houve um melhoramento no loteamento da área e começaram a erguer-se casa
feitas de adobe cru e cobertas de chapas de zinco.

Com o crescimento da população, houve necessidade de se construir mais uma nova
escola, contribuição feita pela comunidade com sacos de café.

Entretanto, a repressão colonial continuou a ser feroz, fazendo várias detenções,
prisões e deportamentos de nacionalistas e todos os que eram suspeitos de
pertencerem a redes que mantinham contactos com os guerrilheiros em áreas
longínquas. Nessa altura, a estrutura da comunidade mudou consideravelmente para
com um clima de desconfiança e insegurança, e a população diminuiu devido a um
êxodo para regiões mais seguras, como por exemplo, países vizinhos.

b) História dos diferentes grupos de famílias da comunidade relativas à
guerra e do tempo de chegada.

A comunidade ou regedoria de Casseche tem uma história muito peculiar
principalmente porque os efeitos da guerra foram mais prementes durante a era
colonial e antes da independência. Desta forma, a identificação dos grupos e as suas
experiências estão um pouco ligadas a este período. Os grupos identificados pela
comunidade são: residentes, refugiados, ex-combatentes, ovimbundu como os mais
importantes. Também existem outros grupos, os de mulheres solteiras, homens e
mulheres idosos e deficientes físicos.

§ Residentes

São pessoas que praticamente nunca saíram da localidade, excepto durante períodos
cruciais durante a guerra, para se protegerem e procurarem áreas mais seguras para
eles própriuos e família. As suas experiências durante este período são bastantes
comoventes, no que diz respeito à perda de haveres e animais domésticos.

§ Refugiados

São, na realidade, ex-refugiados provenientes da República do Congo. A sua chegada
foi-se registando mais a partir dos anos 1977/78 e outros em número menor depois de
1992. Muitos encontraram as suas famílias, que os recebem carinhosamente e os
ajudam a inserirem-se na vida da comunidade, cedendo-lhes alojamento e terrenos
para o cultivo. Trazem várias experiências como por exemplo, feituras de adobes
queimados para a construção de casas. São dinâmicos em questões de negócios,
venda e troca de produtos, principalmente os manufacturados.

§ Ex-combatentes

Os ex-combatentes são praticamente da localidade. Começaram a chegar a partir de
1997, vindos de diferentes áreas de aquartelamento. Dizem que vieram porque este é
o local onde nasceram e têm a maior parte dos seus familiares. Alguns foram raptados,
outros aconselhados ao alistamento nas forças armadas da UNITA pelos líderes da
comunidade, estes pressionados pelos líderes militares da UNITA.
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§ Os Ovimbundu

Indivíduos oriundos principalmente do Huambo e Bié durante a era colonial, finais da
década dos anos 60 a 70, contratados para trabalhar nas fazendas e roças de café.
Encontraram algumas dificuldades em se adaptarem ao regime de vida da localidade,
devido a alguma discriminação protagonizada pelas comunidades representadas pelos
líderes (sobas) e, também, à impossibilidade de se poderem casar com jovens da área,
de construírem as suas casas dentro das aldeias etc.

Durante a guerra, alguns foram acusados de pertencerem à UNITA por serem do sul e
foram utilizados como escudo para actividades militares. Conseguiram casar com
mulheres da região devido à flexibilidade e mudança de mentalidade de quase todos e
do sentido de visão dos sobas actuais. Têm apoio moral e espiritual das igrejas onde
são membros.

Outros grupos de indivíduos que são vulneráveis

Outros grupos identificados que também podem ser considerados vulneráveis são de
homens e mulheres idosos e desamparados, deficientes físicos, mulheres solteiras.

Os idosos e desamparados: são normalmente pessoas que ou não têm filhos, ou
estes não vivem na comunidade. Dependem muitas vezes da caridade e solidariedade
dos outros membros da comunidade.

As mulheres solteiras: grupo que compreende mulheres divorciadas, abandonadas e
mães adolescentes que têm a seu cargo a responsabilidade do sustento da casa e
respectiva família, muitas vezes de mais de 4 filhos. As suas idades oscilam dos 14
aos 62 anos. A maioria das mulheres estão em risco de serem abandonadas.

Os deficientes físicos: são pessoas que pela sua condição física não têm
possibilidade de lutar pelo seu sustento (também podem ser idosos). A maioria deles é
deficiente por acidente de viação, doença prolongada, ou natural. Muito poucos
indivíduos deste grupo são deficientes de guerra.

5. Capital social, exclusão social e conflitos na comunidade

Neste ponto trata-se a situação do capital social, da exclusão social e dos conflitos
dentro comunidade. Sobre o capital social analisam-se as relações e formas de rede
de solidariedade, as instituições de solidariedade e que promovem as ligações entre
os diversos grupos existentes na comunidade, as lideranças como ponto focal para as
ligações e relações.

a) Capital social

De acordo com as análises feitas, de uma forma geral, as pessoas de diferentes
grupos têm uma participação bastante activa em diferentes credos religiosos
existentes na comunidade, por exemplo, a igreja Católica, Baptista, Anglicana,
Pentecostal, Kimbanguista, Nova Apostólica e Tocoísta. Todas as pessoas
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entrevistadas, lideres, conselheiros, velhos, jovens e mulheres de diferentes grupos
étnicos declararam pertencerem a uma determinada religião, e manifestaram
claramente praticarem a religião porque depositam confiança num ser supremo, para a
sua salvação pessoal.

As pessoas têm uma expectativa de apoio elevada por parte da igreja mas as
entrevistas dizem que este é quase inexistente. Os indivíduos com algum poder
recebem mais apoios das igrejas do que os que não têm poder.

Em termos de redes e conexões de trabalho as pessoas nestas comunidades têm uma
ligação coesa, pois prestam serviços de apoio uns aos outros sempre que necessário,
como no trabalho das lavras. As vendas ou trocas são feitas sobretudo ao nível da
comunidade. Por vezes, vão à cidade do Uíge para comerciar os seus produtos de
maneira mais directa com os revendedores. Quando existem problemas, as famílias
recorrem às igrejas, familiares conselheiros e outros para se resolver este problema.
Também é possível pedir um empréstimo de valor monetário para resolver os
problemas, que depois será pago com a prestação de serviços na lavra pertencente ao
indivíduo que emprestar o dinheiro.

A participação da comunidade nos encontros de concertação e decisão é notória e
assumida pelas próprias comunidades, as quais reconhecem a importância do seu
envolvimento e participação activa. Para todos efeitos, a comunidade vê a figura do
regedor, soba, conselheiros e catequistas como sendo elementos fortes e
indispensáveis para representar os seus interesses elementares ao nível das
estruturas superiores e/ou de decisão comunitária.

As ligações entre os diferentes grupos

As ligações entre os diversos grupos da comunidade, pouco visíveis, são
consideravelmente fracas. Esta situação é notória, principalmente no modo de vida de
cada um, pois os indivíduos tentam resolver os problemas de forma pessoal. Os
grupos não são fechados mas a sua ligação é mais do tipo relacionamento pessoal e
laboral do que de integração grupal. O contacto entre os diferentes grupos é mantido
através do relacionamento e intercâmbio no trabalho agrícola e actividades de carácter
religioso.

Há outras ligações, que não foram comprovadas, relacionadas com as de cedência de
terrenos entre pessoas de grupos diferentes. Muitas destas conexões são feitas na
base de parentesco ou familiaridade, vizinhança prolongada, amizade e política.
Apesar de existir alguns tipo de dependência, as relações são essencialmente
horizontais.

b) Exclusão Social

A exclusão social está mais acentuada em relação aos grupos dos sul, os Umbundu,
que entraram para a comunidade nos anos sessenta, fruto do trabalho forçado nas
fazendas de café dos antigos proprietários Portugueses. Outro grupo considerado
excluído é o das mulheres (de uma forma geral), mas mais específicamente das
mulheres solteiras abandonadas.
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Relativamente ao acesso aos terrenos, este está aberto a todos dependendo da
capacidade financeira ou de trabalhar a terra, mas os Umbundu que deixarem de viver
com as suas esposas perdem directamente a propriedade ou possibilidade de usufruir
das terras que adquiriram. Questionados sobre o acesso aos terrenos dizem que
estes terrenos são das nossas mulheres se um dia sairmos daqui elas é que sabem o

que vão fazer com estes terrenos . Quanto às formas de liderança, o grupo respondeu
que o relacionamento com os líderes antigos estava mal, porque alguns sobas não
queriam que nós, os que viemos do sul estivessem que nos misturados no meio do
bairro, só tínhamos que ficar ali no bairro da entrada. Não podíamos casar com as
mulheres Bakongo .

No caso das mulheres naturais elas não têm nenhum poder de decisão mesmo em
relação ao que lhes pertence adquirido por herança. Para o efeito dependem dos
homens da família, pai, irmãos ou tios que tomam as decisões por elas.

Entretanto verifica-se que os repatriados não estão sujeitos a exclusão. Uma das
causas é o facto de terem deixado as suas heranças e manterem um certo capital
social, que os outros nativos respeitam.

c) Conflitos, formas de resolução e reintegração

No ponto, identificam-se as principais formas de problemas existentes na comunidade,
as formas de resolução e os principais actores.

Os conflitos estão relacionados com roubos nas lavras, roubo de animais, separação
de casais, feiticismo, e adultério e não têm ligação directa ao conflito da guerra
recentemente terminada. Também nãao representativos de alguma forma de divisão
na comunidade entre grupos diferentes. As suas formas de resolução são várias, tais
como o apoio de conselheiros e catequistas em questões de adultério, etc.

Quanto ao feiticismo, os acusados também são chamados a depor, de forma a que se
possa encontrar um consenso. Todas estas formas de resolução têm ajudado bastante
pois os problemas são ultrapassados e o relacionamento das pessoas volta à
normalidade. O processo de reconstrução de capitais sociais e a integração dos
diferentes grupos na comunidade tem sido bem sucedido, visto que todas os
indivíduos que, devido à guerra, se tinham retirado da comunidade, têm estado a
regressar e quer os líderes locais quer as entidades administrativas como religiosas
recebem-nos bem.

Os principais conflitos identificados não causam efeitos adversos profundos na vida da
comunidade e são derivados basicamente da falta de oportunidades de emprego, a
contribuição que as instituições e organizações vocacionadas deviam ter para atender
ás necessidades da comunidade e a imensa carência em que está mergulhada a
população.
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Podem ser mencionadas alguns conflitos, derivados sobretudo de questões
relacionadas com:

§ Acusações de feitiçaria,
§ Roubo de animais domésticos
§ Roubo de produtos agrícolas nas lavras
§ Adultério
§ Separação de casais

As formas de resolução passam geralmente pelo diálogo entre as partes envolvidas
com recurso ao:

§ Fórum familiar
§ Autoridades do poder tradicional
§ Igreja
§ Conselheiros

De referir que a igreja tem um papel muito importante, não só na resolução de conflitos
mas também na prevenção. Por exemplo, o trabalho de evangelização, em que a
maioria da população está envolvida, contribui para a diminuição de conflitos entre
indivíduos. A igreja e a evangelização são, também, elementos inibidores de práticas
de feitiçaria.

6. A pobreza e a vulnerabilidade

Categorização da pobreza
Foram identificados participativamente quatro categorias de pobreza, nomeadamente:

Grupo A – Extremamente pobres: são as pessoas consideradas como as mais
pobres. As pessoas deste grupo normalmente não têm casas e vivem em casas de
aluguer de adobe coberta de capim, sem cama, instrumentos de trabalho, aves e
terrenos próprios

Grupo B – Muito pobres: os membros deste grupo são pessoas também sem casa,
vivem normalmente em casa de aluguer de adobe coberta de chapa de zinco, sem
cama. Possuem alguns instrumentos de trabalho, mas não têm aves, nem terrenos.

Grupo C – Pouco pobres: são pessoas que possuem casa, com algum mobiliário
como cama de bordão, com instrumentos de trabalho, com aves e terreno,

Grupos D – Dos pobres: estes sem serem ricos são os menos pobres dos quatro
grupos existentes. São pessoas com casa de adobe ou tijolo e coberta de chapa de
zinco, terrenos (lavras e fazendas com árvores de fruta e café), aves, gado ovino,
suíno e caprino.
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Perfil de pobreza - Casseche Uíge
GRUPO A Grupo B Grupo C Grupo D

Tipo de agregado
(características (género,
solteiro/a, idade,
deslocamento, etc))

A maioria dos membros deste
grupo é jovem, mulheres
solteiras abandonadas. São
todos naturais de Casseche e
nunca saíram desta localidade. A
principal actividade é a agrícola.

Os membros deste grupo são
homens idos do Huambo por volta
de 68-70 para o contrato em
plantações de café. São
camponeses e estão casados com
mulheres locais, com as quais tem
filhos. A idade destes indivíduos
varia entre 45 e 53, por altura da
recolha de dados.

Os membros deste grupo são
homens com mais de 50 anos
de idade. São residentes e
naturais de Casseche. Alguns
deles são viúvos e exercem a
actividade agrícola.

Este grupo é caracterizado
por homens com mais de 70
anos. Vivem sem as suas
mulheres por viuvez ou
separação. São
camponeses e naturais
residentes de Casseche. Já
foram líderes na
comunidade,
nomeadamente regedores e
sobas.

Capital humano/acesso aos
serviços básicos

A maioria é jovem, baixas
habilitações,a  maioria não
atinge a 4ª classe, outros são
analfabetos, a maioria das
crianças estuda, são todos
camponeses, um é carvoeiro e
lenhador, recebem água e
assistência médica a partir das
infra-estruturas no bairro,

Alguns chefes de família são
analfabetos, os filhos estudam na
escola do bairro; a maioria é
camponês, abastecem-se de água
no fontanário do bairro; as
situações de saúde são tratadas no
posto do bairro.

Camponeses, pedreiros,
serralheiros, carpinteiros e
professores;os filhos estudam,
alguns mais da 4ª classe. Têm
água da fonte do bairro,
recebem assistência no Posto
de Saúde local.

Ex-regedor, velho e doente,
camponês, tem água e
assistência disponível no
bairro

Capital físico e natural (meios
e bens, e acesso aos terrenos
e gado)

Sem casa, casa cedida ou
aluguer, de adobe cru coberta de
capim; poucos têm instrumentos
de trabalho; não têm lavras
próprias e são pequenas,
cedidas ou emprestadas, alguns
utensílios domésticos, pratos,
panelas, baldes de água; podem
ter até uma ave.

Sem casa, cedida ou aluguer, de
adobe cru ou queimado, coberta de
capim ou chapa de zinco velha ou
em mau estado; tem mesa,
cadeiras, ou bancos, cama de
bordão com colchão de palha de
milho ou esteira; pequenas lavras
de bens de subsistência

Têm casa própria de adobe
queimado, cobertas de chapas
de zinco; têm cama e outro
mobiliário de madeira,
colchão; rádio e bicicleta,
animais como cabras, ovelhas
ou porcos e aves; têm vários
terrenos e plantações de café.

Casa própria grande, mais
de 4 divisões, de adobe
queimado e coberto de
chapa de zinco; têm
mobiliário de madeira,
incluindo cama com
colchão; têm bicicleta, rádio,
televisor e gerador de
corrente eléctrica; têm
muitos terrenos com vários
hectares

Relações de trabalho (mão de
obra, prestação de serviço)

Fazem trabalhos para outras
pessoas do bairro; apenas uma
pessoa emprega pessoas na sua
lavra esporadicamente;
cooperação é feita à base de
conhecimentos, principalmente
familiaridade e amizade.

Algumas pessoas deste grupo
trabalham para outras pessoas,
mas não a maioria.

Algumas pessoas trabalham
para outras famílias, maioria
trabalha e não precisa que
trabalhem para elas

Emprega pessoas nas suas
lavras
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Capital Social/
Político

Todos estão ligados a uma
igreja; têm poucas relações
políticas; as relações religiosas
não implicam relações de
amizade e entreajuda

Pertencem a igrejas locais como
católica, kimbanguista e tocoísta.
Não têm actividade política activa
aparente. A nível da igreja, há
possibilidades de receberem
apoios

Pertencem a uma
denominação religiosa; alguns
são membros de partido
político, membro de grupo
religioso e alguns com
responsabilidades

Pertence a uma igreja, ex-
regedor, de famílias
conhecidas; pertence muitas
vezes a um partido político

Relacionamento com a
administração/ resolução de
conflitos

A maioria não participa no
processo de tomada de decisões
do bairro, apenas os que têm
funções políticas; têm mais
participação em actividades
comunitárias. Os conflitos são
resolvidos com recurso aos
sobas e regedor

Pouco envolvidos no processo de
tomada de decisões, maioria toma
conhecimento das decisões
tomadas pelas lideranças do
bairro. Um tem participação activa
porque é conselheiro do soba. A
resolução de conflitos é por
recurso aos sobas.

A maioria participa por convite
ou consulta das autoridades
na tomada de decisões.
Alguns problemas não são
tidos em devida conta pela
liderança do bairro que tem
sido solicitada para a
resolução dos conflitos.

Participa pouco, por
questões de saúde.
Problemas resolvidos com
apoio do sobado, regedoria

Indicadores de
dignidade/auto-estima

Maioria está insatisfeita/frustrada
com a situação que vive, da falta
de meios de vida, bens e falta de
capacidades pessoais e ainda
falta de ajuda de outros. Para as
mulheres, terem um
companheiro mudaria a situação.

Sentem-se confiantes nas pessoas
que têm ao redor; poderia ser
melhor, caso tivessem maiores
apoios e recursos.

Maioria dos membros deste
grupo são pessoas com mais
de 50 anos, com saúde
debilitada e fraqueza física. A
ausência de companheira/o ou
outras pessoas de família que
possam ajudar

Participou na luta de
libertação,

Relação Receitas  Despesas
e
Capital Financeiro

Com excepção de um indivíduo,
todos dependem de venda de
produtos da lavra; alguns fazem
biscates para outras pessoas e
vendem kikuanga ou carne de
caça, também fazem carvão;
As principais despesas são para
alimentação, saúde e educação.
Quase ninguém faz poupanças.

Receitas provêm de venda
agrícolas, há pequenos negócios
mas pouco significativos. As
despesas principais são
alimentação, medicamentos, renda
e vestuário. Não fazem poupanças.

Os membros deste grupo
obtêm as suas receitas da
produção agrícola. Vendem
parte da produção e obtêm
outros produtos e serviços
como alimentação,
medicamentos, material
didáctico. Normalmente não
fazem poupanças, não
obstante um dos membros ter
conta bancária e outro que faz
poupanças esporádicas.

Vende bens do campo;
pequenos negócios.
Despesas para alimentação,
saúde, ensino e
bens/instrumentos. Têm
poupanças regulares.

Mecanismo para ultrapassar
os riscos

Poucos mecanismos para
resolver problemas naturais e
climáticos. Em caso de
necessidade recorrem a
empréstimos de vizinhos

Não têm soluções para problemas
naturais ou climáticos, apenas um
experimenta pesticidas. Em caso
de necessidade urgente, recorrem
a empréstimos ou vendem
produtos alimentares.

Não têm capacidade de
enfrentar os riscos naturais.
Em casos aflitivos recorrem a
familiares, vizinhos, venda de
produtos ou hipotecas de
bens.

Recorre aos filhos, hipoteca
bens (lavras)
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a) Características dos mais pobres

§ Trabalhar na lavra de outros, isto é, não ter uma actividade económica
sustentável
§ Viver em casa de aluguer ou por empréstimo
§ Falta de mobiliário básico como cama, mesa, cadeiras
§ Falta de instrumentos de trabalho como enxada, catana
§ Sem qualquer reserva financeira para acudir em situações de saúde ou outras
crises
§ Não ter capacidade de acesso aos serviços de assistência médica e
medicamentosas aceitáveis
§ Os rendimentos obtidos das suas colheitas (mandioca, banana, feijão, ginguba
e outros) anuais não serem suficientes até a próxima colheita e
§ As principais despesas estarem ligadas à alimentação

b) Pobreza, vulnerabilidade e eixos de diferenciação na comunidade

A tendência em ficar mais pobre não é muito visível porque até porque atéo indivíduo
mais pobre tenta sempre fazer alguma coisa para não ficar ainda numa situação mais
complicada e/ou mais pobre. O facto de serem quase todos jovens com um forte
capital humano em termos de força física e saúde também favorece um pouco o
combate à pobreza. A actividade está mais assente na força e saúde do que em
capacidades intelectuais como se pode ver pelo grupo B, que é composto por pessoas
sem casa, que vivem em casa de aluguer de adobe coberta de chapa de zinco, sem
cama, com alguns instrumentos de trabalho, sem aves e sem terrenos próprios.
Contudo, demonstram vontade em trabalhar para mudar do grupo em que se
encontram hoje. A auto-estima é muito forte e impele todos a melhorarem a sua vida,
fazendo muito esforço neste sentido.

Aos grupos C e D pertencem as pessoas com casa própria, com cama de bordão, com
instrumentos de trabalho, com aves e terrenos para cultivar e fazendas grandes,
animais e árvores de fruta. Este grupo é o que dá indícios de estarem preocupados em
se entregar ao sacrifício e trabalhar para encontrar a sua própria dignidade e auto-
estima, através da continuação da posse de terrenos e fazendas grandes para cultivar
e de criar capacidades de ultrapassar as dificuldades encontradas no trabalho de
campo.

Não são muito visíveis as diferenças entre homens e mulheres, como chefes dos
agregados famíliares, em termos da probabilidade e tendência em se ser pobre e os
diferentes grupos da comunidade. Todavia existem mais mulheres no grupo A do que
homens. A questão de posse de recursos chave para homens e mulheres como
terrenos, quer para cultivo quer para construir, está ao alcance das pessoas de acordo
com a sua capacidade de trabalhar, constituição familiar, número de pessoas a
trabalharem para a renda familiar, entre outras.

As mulheres estão propensas a serem abandonadas, possivelmente por existirem
mais mulheres do que homens e por haver uma fraca preparação para vida,
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principalmente no que diz respeito à educação sexual, aliada à irresponsabilidade dos
parceiros ou companheiros, que não se responsabilizam por uma eventual gravidez.

Existem, ao nível de homens e mulheres, capacidades em influenciar decisões na
comunidade, daí a existência de mulheres com responsabilidade de liderança (OMA,
Comité de bairro, professoras, conselheiras, parteiras tradicionais entre outras). Numa
breve análise do relacionamento com administração/resolução de conflitos, verifica-se
que há mais homens que participam no processo de tomada de decisões.

Os efeitos de guerra são mais visíveis nos homens do que nas mulheres pois a maior
parte dos homens, directa ou indirectamente, fez parte do exército, quer do governo
quer da UNITA.

Os regressados já chegaram há mais de dois anos, excepto aqueles que, depois do
fim da guerra, foram viver para outras cidades do país. O elemento de chegada,
actualmente, é de grande importância para a inserção, pois aos poucos vão-se
ultrapassando as dificuldades relacionadas com moradias, ainda que de aluguer, terra
própria para cultivar e posse de outros bens.

Os residentes, em detrimentos de outros grupos diferentes, estão, em muitos casos,
melhor posicionados, pelo facto de nunca terem saído e não terem praticamente
perdido os seus haveres. As diferenças entre os nativos e outros grupos não são muito
visíveis. Contudo, é possível notar uma maior introspecção por parte dos não nativos
ou da Província do Uíge. Os ex-combatentes do governo, UNITA e os residentes,
como são todos nativos desta comunidade, não sofrem de exclusão social e/ou de
possíveis conflitos entre eles.

7.Conclusões

Pobreza e exclusão social

Usando a análise do acesso em diferentes níveis, os tipos de chefes de agregados
familiares que têm a tendência em ser mais pobre são: mulheres solteiras com filhos
cujos maridos as abandonaram e o grupo dos Umbundos.

As mulheres, com o seu fraco acesso aos líderes e processo e tomada de decisão a
nível da comunidade, têm que enfrentar ainda exclusão dos processos de tomada de
decisão dentro das próprias famílias em relação aos recursos existentes (ver secção 5
a)). O quadro do perfil da pobreza dá-nos, de forma clara, a indicação de que na
categoria de pobreza mais baixa, A, a maioria é composta por mulheres solteiras,
abandonadas e mães com filhos. Outro factor importante é a idade, já que as mulheres
são quase todas (talvez relacionado com a fraca participação na tomada de decisões
na comunidade)

O outro grupo em discussão é dos Umbundu. O quadro de perfil de pobreza mostra
que a maioria dos integrantes deste grupo estão numa das categorias mais pobres - B.
Análise de exclusão social diz que este grupo é, também, um dos mais excluídos.
Segundo depoimentos, a exclusão a que estão sujeitos inclui formas de
relacionamento com pessoas locais, principalmente mulheres, bem como o acesso
aos terrenos e usufruto dos mesmos.
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Capital Social e Conflito

O envolvimento de diferentes grupos nos processos participativos dos programas do
governo, das ONGs, etc., de uma forma geral é maior, já que estes grupos interligam-
se na busca dos mesmos interesses e oportunidades, com base na presença e
participação activa em diferentes acções inerentes à comunidade. As lideranças,
através da confiança nelas depositada, procuram envolver a comunidade e estar
presente na gestão de todos os aspectos que a afectam directa ou indirectamente. Os
constrangimentos ultrapassam a gestão administrativa local, por exemplo, a resolução
do problema da água que muitas vezes foi motivo de conflitos entre mulheres. Em
termos de oportunidades da comunidade, processos de reconstrução de capital social,
reintegração e paz, esta comunidade está intimamente ligada à vida cristã, desde as
lideranças à população em geral. A comunidade tem a convicção de que são todos
irmãos e devem obediência a um ser supremo  Deus, que permite a aproximação e
irmandade entre os homens no mundo.


