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1. Introdução

Dando sequência à pesquisa realizada na província do Huambo, no passado mês
dem, Maio (1ª fase), esta é a minuta do relatório final acerca dos resultados sobre o
estudo realizado na Província de Luanda, Município de Cazenga, comuna de Hoji-Ya-
Henda. A pesquisa decorreu no período de 28 de Junho a 16 de Julho de 2004,
conduzida por Guimarães Silva (FAS), Mário Kambambu (OHAT) e Clemente de
Oliveira Paulo (Advance Africa).

O estudo serviu de base para compreender o modo de vida das várias camadas
sociais mais vulneráveis, mais precisamente sobre o acesso aos serviços básicos,
capital humano, físico, natural, social e financeiro (acesso aos terrenos, gado, relação
de trabalho, relações com a liderança, dignidade e auto-estima e sistemas de
poupança, os mecanismos para se ultrapassarem os riscos).

O estudo de vulnerabilidade do município do Cazenga cingiu-se à Comuna do Hoji ya
Henda, devido à sua condição de zona peri-urbana, com dois modelos de vivência:
uma zona de característica urbanizada e outra suburbana, onde os seus habitantes
têm um menor acesso aos serviços básicos e de história recente (1975-1977), no que
diz respeito à fundação de um bairro de construções desordenadas, com espaços
preenchidos e sem arborização, vias de acesso precárias e um saneamento básico
deficiente ou, em alguns casos, inexistente.

Organização do relatório

O relatório está organizado da seguinte forma:

• Parte 2: Métodos e Procedimentos
• Parte 3: O Contexto do Estudo
• Parte 4: A História, Estrutura e Organização Social da Comunidade
• Parte 5: Capital Social, Exclusão Social e Conflitos na Comunidade
• Parte 6: Pobreza e vulnerabilidade
• Parte 7: Resultados, Conclusões e Recomendações

2. Métodos e Procedimentos

Metodologias

A metodologia base para a pesquisa é a participativa, com vista a se obter dados e
informações mais fiáveis e de fonte directa, nas seguintes formas:
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• Entrevistas com informantes chave, constituídos por líderes sociais,
comunitários e de instituições, formadores de opinião existentes ou
identificados e disponíveis no município/comunidade;

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

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

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

Esta 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

Procedimentos e contratempos da pesquisa

Alguns contratempos, como o fraco e tardio apoio da Administração Municipal e
comunal, a pouca facilidade concedida pela liderança da UNITA em trabalharmos
com pessoas aliadas ao seu partido como ex-militares, dificultaram o ritmo da
pesquisa, levando os pesquisadores a desenvolverem estratégias de forma a que se
pudesse alcançar os resultados publicados.

A Administração Municipal do Cazenga recebeu a equipa de pesquisa no dia
01/07/2004 depois de duas tentativas falhadas (dias 29 e 30 de Junho. O senhor
Manuel Lemos Félix, na altura Administrador Municipal em exercício (embora
desempenhe as funções de Administrador Comunal do Cazenga) exigiu uma cópia do
Diário da República, onde está publicado o decreto Nº 44/94 de 28 de Outubro, sobre
a criação do FAS (Fundo de Apoio Social) e o plano de trabalho para a pesquisa,
apesar da equipa de pesquisa ter a documentação necessária (a documentação da
Direcção executiva do FAS). Depois de apresentada a documentação exigida (a
02/07/2004) fomos confrontados com outras exigências do Senhor Administrador, tais
como uma autorização expressa da Comissão de Gestão de Luanda e de um
conhecimento prévio da Delegação Provincial do Minars (Ministério da Reinserção
Social, o que condicionou a nossa actuação no terreno

Sem a anuência formal das autoridades locais para cumprir o nosso programa,
preferimos contactar informantes chave que não dependem da Administração para
trabalhar. Actuámos sem o conhecimento da Administração Municipal do Cazenga,
tomando cautelas para poder terminar a pesquisa, embora sentíssemos que, com o
apoio “explícito” desta instituição de poder local, teriamos trabalhadode uma forma
mais veloz. A administração Municipal do Cazenga mostrou parcialidade relativa ao
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trabalho de pesquisa e orientaram a Administração Comunal do Hoji ya Henda para
que estes prestassem apoio à equipa, entretanto nunca prestado, por falta de
interesse e sensibilidade. Sem esta parceria foi difícil entrevistar um informante chave
da Administração Comunal, o Soba da Comuna, combatentes e demais grupos
sociais que dependem da anuência do poder local para conceder informações. Um
outro contratempo está relacionado com o Secretariado Municipal da Unita no
Cazenga que, por excesso de zelo, se mostrou pouco interessado em colaborar de
forma efectiva

3. O Contexto do Estudo

A comuna do Hoji ya Henda, localizada no município do Cazenga, província de
Luanda, delimita-se a oeste com o município de Cacuaco, a leste, sul e sudoeste com
o município do Sambizanga e a norte com a comuna do Cazenga (município do
Cazenga).

Compreende uma área de 9,3 Km2, onde vive uma população de aproximadamente
580 mil pessoas. A divisão administrativa abarca os bairros de São João, São Pedro,
Ilha 19, Madeira, Santo António, 11 de Novembro, Adriano Moreira e Mabor.

É uma zona de características peri-urbanas, na parte sudoeste do município do
Cazenga. O local tem dois modelos de construção distintos: uma zona urbanizada,
com casas de construção colonial, ruas bem alinhadas, com acessos garantidos,
embora o tapete (piso) maioritariamente de terra batida esteja em bastante mau
estado, não permitindo a passagem cómoda de viaturas. Esta zona está mais
conservada e mantém o seu padrão arquitectónico. Este reparte-se em dois, dividido
pela avenida principal, a Ngola Kiluange. As estruturas a destacar são a ADPP, o
Templo da Igreja Católica, o grande número de armazéns comerciais e a praça dos
Kwanzas. A parte menos visível da comuna é constituída por residências construidas
individualmente (por particulares) com vias de acesso difíceis, sem um perfil
adequado e com características que se assemelham a uma vertente suburbana.

A zona de pesquisa propriamente dita foi o sector 12 do bairro Santo António, na
Comuna do Hoji ya Henda (Município do Cazenga). Esta parcela administrativa tem
um mercado (o dos Kuanzas) com características de fornecedor, e, por conseguinte,
um parque de carros de transporte de passageiros e mercadorias para vários pontos
do norte do país e mesmo para o estrangeiro (a exemplo, para Kinshasa, República
do Congo Democrático). O mesmo tornou-se um ponto de convergência obrigatório
por desempenhar a função de escoamento de pessoas e bens. Como tal, a presença
dos camiões faz surgir algumas actividades geradoras de rendimento ocasionais,
sendo a mais visível a de lotadores (enchem os carros de carga), cobradores (pedem
dinheiro aos camiões que estacionam em frente às suas casas) e outros que se
dedicam a pequenos negócios tais como a venda de refeições, detergentes, roupas
usadas e outros bens necessários para os viajantes.

Mesmo não tendo um parque industrial, o Hoji-Ya-Handa, os informantes-chave
afirmaram que este possui duas fábricas de Cerveja – Cuca e Nocal, duas de
ferragens: Faco e Tornang, que empregam pessoal do bairro e não só.
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Grandes empresas como a Mabor (pneus), Textang (tecidos), Manauto 7 (reparação
de viaturas renault) foram à falência, provocando um grande número de
desempregados. Os funcionários públicos muitas vezes têm mais uma ou duas
ocupações e a família faz pequenos negócios, para contribuir para pagar os gastos.

Contexto de Vulnerabilidade

A guerra provocou a imigração de pessoas que vieram para junto das suas famílias
ou à procura de melhores condições de vida, aumentou a população e o número de
agregados familiares em espaços reduzidos. Como consequência, o nível de vida
piorou, há uma grande pressão sobre os recursos existentes, aumentaram as
doenças, o analfabetismo, órfãos e deficientes. Aumentou ainda a delinquência, o
“separatismo” (segundo o informante chave da UNITA) e a desconfiança entre a
população.

Durante o clima seco, as poeiras provocam irritações nos olhos, ao passo que no
período das chuvas, as inundações das vias impossibilitam, em alguns casos, as
deslocações.

A comuna tem um saneamento básico precário, com muito lixo, (principalmente na
rua do mercado dos Kuanzas), esgotos entupidos e inundações no período das
chuvas. O bairro do São Pedro (pertencente àcomuna) já se tornou famoso, devido à
sua lagoa sazonal, que impele os seus habitantes para a emigração forçada para
outras zonas de Luanda. As inundações fomentam mosquitos e por consequência, a
malária e outras doenças. A fraca arborização afecta em muito o ambiente.

O bairro é bastante movimentado devido ao carácter comercial, com o mercado dos
Kwanzas, parque de camiões de transporte de mercadorias e pessoas para a zona
norte do país e para os Congos. Têm surgido problemas pontuais como:
desentendimento com familiares, vizinhos (devido ao álcool), adultério, vandalismo no
seio da juventude, discussões entre taxistas.

Meios de Vida Sustentáveis

A principal fonte de rendimento é o comércio informal. Encontramos, também,
grandes armazéns privados. As mulheres têm um papel importante, uma vez que
vendem em barracas, na zunga, nos mercados, à frente de casas e até mesmo nos
armazéns, atendendo os compradores/ clientes.

A zunga é um caso especial porque se trata de um processo de venda ambulante de
produtos (dos industriais aos agrícolas) que tem lugar um pouco por todo bairro,
devido à luta pela sobrevivência. As mulheres e, sobretudo, jovens (embora alguns
homens também o façam) são as principais pessoas que desempenham este tipo de
actividade. Fazem-no porque não encontram lugar no mercado e porque acreditam
que em contacto com os clientes é mais vantajoso

O Hoji-Ya-Henda é conhecido pela grande quantidade de armazéns (sobretudo de
bens industriais). O fluxo de várias pessoas para o local favoreceu o comércio
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informal. Hoje, este tipo de actividade, é o que emprega o maior número de pessoas.
Para além do comércio informal (armazéns, zungueiras, barracas) e todo o serviço de
apoio (serviço de refeições, troca de dinheiro carregadores, taxistas, controladores),
também existem as profissões liberais: mecânica, pintura, serralharia, carpintaria, que
funcionam em sistema de biscates (trabalho a prazo).

Na comunidade não existem terrenos disponíveis, quer para agricultura quer para
novas construções. Há, contudo, quintais grandes, cujos terrenos não estão à venda,
por constituírem reserva para a construção de casas dos filhos dos seus proprietários.
Pode-se, também, encontrar casas à venda mas a preços elevados.

Muitos dos entrevistados responderam que não conhecem um mecanismo de
poupança, sendo que existe a compra de produtos a grosso para a revenda, como
alternativa.

A vegetação à volta da zona residencial é escassa (por todo Hoji-Ya-Henda) e não há
jardins, há poucas árvores; embora instituições (a Nocal e a Cuca, por exemplo)
tentem, a todo o custo, manter o pouco que têm em termos de arborização. Alguns
habitantes têm lavras fora do bairro (funda), cultivando o milho para a subsistência.
Para além disto, existem actividades liberais como pedreiros, carpinteiros, pintores e
serralheiros, exercidos como biscates.

Acesso aos Serviços Básicos

Os serviços básicos e Infra-estruturas são diversos. Na comunidade existem cerca de
cinco escolas do I ao III níveis. As escolas vão de três a doze salas, para além de
alguns colégios privados, vários sem o estatuto legal e sem as condições mínimas
exigidas. O número de infra-estruturas escolares é, porém, irrisório para a população
de potenciais alunos o, que em parte, explica o número de crianças (sobretudos estes
potenciais alunos) fora do sistema de ensino. Este aspecto negativo também está
reflectido no fraco capital financeiro de muitas famílias, que não tendo para comer,
tão pouco têm para financiar o estudo dos filhos.

No campo da saúde, o bairro possui: dois centros de saúde públicos (o do Hoji-Ya-
Henda e o da Siga) e vários postos privados. Estes últimos são a alternativa dos
moradores, devido à rapidez do atendimento. Contudo, o acesso também depende do
capital financeiro. Este pormenor também tem reflexo nos centros públicos (as
pessoas têm que fazer gastos em análises e por vezes, esta capacidade falta).

O acesso à água potável está facilitado com o concurso de catorze chafarizes
financiados pela DW, (Development Workshop.) O recipiente de 60 litros custa em
média 10.00 Kz. Apesar disso, a parte urbanizada do bairro tem água canalizada.
Muitos moradores escavaram/ construíram tanques de água para venda, sempre que
o abastecimento de água no bairro registe quebras.

O Saneamento básico é deficiente. O lixo e as águas paradas existem um pouco por
todo o bairro. Há famílias que não utilizam latrinas, os dejectos são postos em
acumulações de lixo e um número considerável de fossas estão entupidas.
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Relativamente a estradas, a rua Ngola Kiluange é a principal da comuna. Para além
desta, existe a quinta e sétima avenidas que dão para o mercado dos Kwanzas. As
outras, secundárias e locais, estão muito degradadas, isto é com excesso de buracos.

No que toca a transportes, os autocarros públicos apenas circulam na via principal, os
taxistas arriscam entrar no bairro, apesar do estado degradado das estradas e
chegam a ser a alternativa principal ao transporte de bens e pessoas.

Estruturas de Autoridade e de Administração

 A administração municipal do Cazenga está estruturada da seguinte forma:
- Três administrações comunais
- Sectores
- Comissões de moradores
- Quarteirões

 A comissão de moradores é o elo de ligação entre estes e a administração comunal.
Os moradores estão distantes dos órgãos do poder local, por ausência de políticas de
aproximação e de programas concretos que incentivem a participar dos órgãos de
decisão, como reuniões, encontros.

A fraca aparência dos órgãos de decisão é visível no pouco conhecimento que os
oradores têm. Para colmatar, em alguns casos, este vazio, preferem apoiar a
emergente Comissão das águas (uma associação pela vela pelos chafarizes), que
aos poucos ganha poder, principalmente no controlo dos chafarizes e em iniciativas
de limpeza/combate ao lixo no bairro.

Actividades das Associações, Ongs e Doadores

A sociedade civil está presente no Hoji ya Henda. Vinte e duas Associações estão
congregadas na Aliança para a Promoção e Desenvolvimento da Comuna
(A.P.D.C.H.), enquanto que outras nove estão em vias de formalização da adesão, de
acordo com o previsto nos estatutos. Alguns objectivos são o sobressair da Promoção
da sociedade civil a nível local, ser porta-voz, incentivar o Desenvolvimento local,
para além de aprofundar parcerias com o Governo.

Associações nacionais

As Associações/ ONGs mais conhecidas são a Al-Shaddai (portadores de deficientes
físicos), ACI (com crianças), UCF, ACM (com mulheres) GRASCO, APAD,
MITROGRAÇA, SARA, USODEMA (desenvolve programas de combate e prevenção
do HIV/SIDA) AAADR, AADSA, ADRU.
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Associações internacionais

As de carácter internacional são a DW (Development Workshop) e Marie Stops. A
primeira, a DW, tem um papel importante no financiamento de projectos de água
(chafarizes), no saneamento básico (latrinas) e em programas de apoio à limpeza do
bairro. A Marie Stops desenvolve programas de planeamento familiar e possui um
posto de saúde para o efeito.

4. A História, Estrutura e Organização Social da
Comunidade

História da comunidade de 1975 a 1992

Em1975, já existiam casas de construção definitiva colonial. Nesta altura começaram
a surgir deslocados de Nambuangongo (Província do Bengo), do Uige, por motivo de
guerra entre a FNLA e o MPLA. O bairro foi crescendo até atingir a dimensão que tem
hoje, sobretudo com o fluxo de deslocados nos anos 1992

- Os idiosos que ali viviam eram portugueses (que foram para Portugal em 1975): o
Sr. Paulo e o Sr. Joaquim. Os primeiros angolanos surgiram depois da
Independência. São os que participaram nas guerras de libertação, estiveram nas
bases do MPLA nos Congos. Regressaram, o governo cedeu-lhes terrenos e
fundaram o bairro hoje conhecido por Hoji-Ya-Henda (salientam-se o velho Cambira,
velha Rosa e o velho Francisco). Como regressados não trouxeram nada, apenas as
suas famílias que receberam apoio do governo durante dois meses. Como já
conheciam os Congos e eram natos do Uíge, como sobrevivência começaram a fazer
negócios nesta rota Luanda-Bengo-Uíge-Congo trazendo produtos para serem
comercializados. Ao mesmo tempo facilitavam a integração de colegas “regressados”
dos Congos e de famílias e amigos que fugiam da guerra do Uíge. Desta forma, o
bairro passou a ser habitado maioritariamente por pessoas vindas do Uíge, Zaire,
Bengo e expatriados do Congo Democrático.

Mudanças na estrutura da comunidade depois de 1992 em termos de:

Estrangeiros Recém-chegados

Os estrangeiros/recém-chegados no nosso contexto encabeçam a lista dos que têm
poder económico, são os donos dos armazéns e de outros estabelecimentos
comerciais. Pode-se dizer que o n.º destes indivíduos aumentou desde 1992 por
causa da fragilidade da situação “meio paz meio guerra”.

Nos últimos anos, com um maior fluxo de estrangeiros (Congo Democrático,
malianos, etc.,), muitos residentes venderam suas propriedades e foram viver para
fora do bairro. Sobretudo a partir de 1992, os estrangeiros foram-se tornando os
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donos dos grandes armazéns e começaram a empregar mão de obra angolana. A
principal causa da sua chegada está relacionada com o contexto comercial (segundo
evidências não apuradas por nós, os estrangeiros não são os proprietários dos
armazéns, apenas os alugam aos verdadeiros donos para fins comerciais).

Ex-combatentes das FAPLA

Estavam a viver no bairro, cumpriram o militar e, devido aos acordos de Bicesse (em
Maio de 1991), beneficiaram da desmobilização e regressaram ao seus locais de
residência, em Hoji ya Henda. A sua principal dificuldade reside na fraca capacidade
de conseguir emprego por falta de formação. Sobrevivendo de biscates.

Ex-combatentes da Unita

Muitos ex combatentes da Unita vivem no bairro (conforme informações do Comité
Municipal da Unita do Cazenga), mas não foi possível estabelecer um por falta de
informantes acerca da sua localização.

Outros grupos de indivíduos vulneráveis

Mulheres como chefes de família

Mães solteiras: mulheres com filhos, sem experiência de ter vivido com o marido,
que dependem de outros membros de família (parentes) e de “amigos”. Os filhos
surgiram por encontros ocasionais.

Mulheres com homem partilhado : mulheres que vivem sob autoridade masculina
sem apoio (moral, afectivo e económico). As suas principais dificuldades residem na
falta de apoio financeiro e de equilíbrio emocional.

Mulheres chefes de família (com marido): mulheres que vivem com o marido, mas
que desempenham o papel de chefe de família. O marido tem um papel subalterno,
sem tomada de decisão porque não trabalha por incapacidade física. Desta feita, a
mulher responde pelo sustento da família, tem a missão de manter a coesão familiar
e assumir-se como verdadeira chefe de família.

Nota: No grupo focal masculino, os homens revelaram que, na verdade, as mulheres
têm um papel de realce no sustento do agregado no Hoji-ya-Henda. (Ver grupo focal
de Homens residentes)

Viúvas: geralmente sem emprego e, como alternativa, fazem pequenos negócios na
praça. Algumas têm o apoio dos familiares, filhos e, em casos isolados, apoio dos
“amigos”.

Mulheres separadas: de forma geral, enfrentaram problemas conjugais, grandes
conflitos, infidelidades constantes por parte do marido. Com a separação, elas têm
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por missão manter o sustento/equilíbrio da casa. Sentem-se rejeitadas, trocadas por
outras e batalham sozinhas para o bem estar dos filhos.

Mutilados
Foram para a tropa muito jovens. Depois de adquirirem uma deficiência física
voltaram para o bairro, sem emprego, com esposa e filhos e a viverem sob
dependência da mulher (que geralmente vende na praça). Ele vai fazendo pequenos
biscates, os possíveis que a sua condição física permite.

Órfãos de guerra

Muitos têm o suporte da família ou passam despercebidos. Outros há que lutam
diariamente para conseguir algo no dia-a-dia. Temos evidências de um órfão que se
tornou chefe de família (ver entrevista a chefes de agregado Nº 3).

Lotadores

São sete indivíduos que vieram de diversas partes do país. Na sua maioria são
casados e desempregados. A sua actividade principal é a de “lotar” os carros de
grande ou pequeno porte que fazem longo curso, às vezes até às fronteiras e são
pagos consoante o trabalho. Por um camião recebem10 % e por um carro pequeno
(Hiace) recebem um valor equivalente a um lugar. Organizam-se em pequenos
grupos permanentes (em termos de local para carga e indivíduos) de três, quatro
pessoas, que trabalham em conjunto para encher os camiões parqueados, sem
levarem em consideração as diferenças de grupos (étnicos, crença religiosa,
residência, filiação partidária).

A este nível encontramos lotadores numa situação mais precária: Não têm mulher
nem namoradas. Dormem em barracas ou em contentores estragados, sem meios
materiais, desesperados, dedicam-se a fumar liamba e a praticar actos de
vandalismo. Os grupos descritos têm pouca intervenção social e como tal não tem
influência na tomada de decisões ao nível da comunidade.

5. Capital Social, Exclusão Social e Conflitos na
Comunidade

Capital Social

Todos os grupos encontrados na Comuna do Hoji ya Henda (residentes, viúvas,
mulheres separadas, mulheres com marido sem apoios, mulheres chefes de família,
lotadores, mutilados) foram unânimes em reconhecer que professam as diferentes
religiões que se encontram sediadas no local. As razões que os levam a aderir a uma
ou outra igreja prendem-se com a procura de paz espiritual, crença na palavra de
Deus e apoio moral a várias vicissitudes que enfrentam no dia a dia.

As Igrejas mais conhecidas são a Católica, IEBA Metodista, Universal, Pentecostal e
Combate Espiritual. Algumas desenvolvem acções sociais, de forma a beneficiar a
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sociedade, no geral, com conhecimentos e instrução profissional para os tornar úteis
à sociedade. Nem todas as congregações religiosas são legítimas, mas têm
aderência dos moradores do bairro.

Quanto à participação de associações, muitos confessaram não ter conhecimento da
existência ou actividades destas. Contudo, realçaram o excelente trabalho
desenvolvido pela DW (Development workshop) que financiou projectos de água e
saneamento na comuna, bem como a criação da Associação de água, um colectivo
constituído por jovens, que tem por missão velar pela gestão, manutenção e pelo uso
correcto dos chafarizes.

Um outro grupo de desempregados criou um sistema de cobrança de camiões que
constitui a base da sua sobrevivência, em conjunto com actividades como a troca de
dólares por kuanzas e o aluguer de telefones móveis. O sistema de inter ajuda entre
vizinhos, amigos e familiares, em caso de emergência, é uma constante, o que
reforça os elos de solidariedade.

A comunidade da Comuna não tem tido participações de destaque nos órgãos de
decisão, por falta de iniciativas, interesse e estímulo. A maior parte dedica-se ao
comércio, ou faz parte de negócios de pequena escala (na praça) que não
necessitam de documentação comercial. Desta feita, o recurso à administração está
relacionado com questões de outra índole. Muitos confessam, no entanto, não
conhecerem as autoridades locais e sentem-se defraudados quando estas não
encontram soluções para muitos problemas sociais/ comunitários, e sentem que o
seu senso de participação não é considerado nem representado. (ver quadro de
entrevistas de chefes de agregado familiar Nº 10,16).

Exclusão Social

Não identificamos concretamente formas de exclusão social. Existem casos isolados
como o da Senhora Maria Amélia, de 26 anos (ver quadro de entrevistas a chefes de
agregado familiar Nº 8) que se sente marginalizada e com receios de violação por
parte de certos vizinhos, por ter vários “amigos”. Muitos lotadores, por não terem um
emprego formal como meio de sobrevivência, são acusados de ladrões.
Relativamente aos militantes da Unita do município, pensamos nós, que se auto
excluem dos programas sociais, por não se reverem nas formas de governação da
Administração municipal do Cazenga. O acesso dos diferentes grupos aos serviços
básicos e aos recursos chaves não encontra entraves, dependendo do capital
financeiro de cada um.

Conflitos e, Formas de Resolução

Existem pequenos conflitos domésticos, ou entre vizinhos, que não atingem grandes
proporções. Existem pequenos conflitos entre grupos de lotadores na corrida aos
passageiros para os carros onde se encontram a trabalhar. A dificuldade de acesso
das viaturas aos parques de carregamento provoca insultos e trocas de palavras
entre os motoristas. Os conflitos correm de forma individualizada e resolvem-se na
base do entendimento comum, e dificilmente com recurso à polícia. Existem críticas
contra a polícia (de ter uma intervenção tardia e algumas vezes corrupta - ver grupo
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focal de meninas vendedoras). Estes conflitos não são profundos nem inibem o
processo de construção do capital social e reintegração da paz. Todos apostam na
harmonia e o denominador comum é o comércio, como forma de sobrevivência.

6. Pobreza e Vulnerabilidade

Categorização da Pobreza na Comunidade

O resultado do trabalho com o grupo focal de residentes permitiu identificar 5 níveis
de pobreza:

A.Não têm casa, dormem em esteiras nas ruas, fazem alguns biscates, cozinham em
latas, andam a pé algumas vezes, usam o autocarro público;
B. Não têm casas próprias, têm mobília plástica, os filhos estudam em escolinhas de
explicação, fazem pequenos negócios, zungam, o meio de transporte é o autocarro
público;
C. Alguns têm casa própria, outros de aluguel, fazem negócios, alguns filhos fizeram
o ensino médio, a maioria tem a 8ª classe, não têm carros próprios, usam os
“candongueiros” para se deslocarem, a mobília de casa é simples, não têm geleiras
nem arcas, têm gerador pequeno;
D. Têm casas próprias grandes, alguns têm carros, boa mobília, os filhos fazem
faculdade em universidades privadas ou pública, têm parabólica, arcas congeladoras,
geradores médios, bons empregos, fazem poupança;
E. Têm carros, casas próprias grandes, rés do chão ou com primeiro andar,
parabólica, os filhos estudam na universidade, no estrangeiro ou em universidades
privadas, fazem consultas médicas em clínicas privadas caras, mobília muito cara,
geleiras, arcas, geradores grandes, bons empregos, casas comerciais, fazem
poupança, etc.

Quadro do perfil de pobreza

Como resultado das entrevistas individuais (21), foi-nos possível identificar quatro
categorias, sem no entanto ter sido possível abordar as categorias A, D e E
apontadas pela comunidade em grupo focal. Mas nas nossas caminhadas
transversais pelo bairro Hoji ya Henda, observámos a existência de tais categorias,
embora não tenhamos evidências.

Desta forma, segundo características muito próximas umas das outras, conseguimos
descortinar os grupos B, B1, C, C1. A diferença é mínima, sobretudo em termos de
bens, variando em alguns casos em quantidade ou qualidade.

Grupo B – Constituído pelos mais pobres, geralmente:

a) Sem casa própria, vivendo em casa de aluguer ou emprestada.
b) Desenvolvem pequenos negócios
c) Fazem biscates
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d) Alguns filhos frequentam grupos de explicação
e) Não tem contacto com a Administração
f) Têm baixa auto-estima
g) Não fazem poupanças

Grupo B 1- Constituído pelos  pobres, geralmente:

a) Têm casa própria pequena
b) Desenvolvem pequenos negócios
c) Fazem biscates
d) Os filhos frequentam a escola
e) Não tem contacto com a Administração
f) Têm baixa auto estima
g) Não fazem poupanças

Grupo C - Constituído pelos menos  pobres, geralmente:

a) Têm casa própria mais ou menos grande
b) Desenvolvem negócios
c) Fazem biscates
d) Todos os filhos estudam
e) Não tem contacto com a Administração
f) Têm baixa auto estima
g) Não fazem poupanças

Grupo C1 - Constituído pelos  pobres, geralmente:

a) Tem casa própria grande
b) Desenvolvem negócios
c) Têm pequenas propriedades
d) Todos os filhos estudam
e) Não tem contacto com a Administração
f) Fazem pequenas poupanças
g) Têm projectos em carteira para alargar os negócios
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Grupo B Grupo B1  Grupo C Grupo C1

Ti
po
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do

 1 Residente
1Mulher

separada,
3 Mães

solteiras
2 Viúvas,
1 Lotador
1 Órfão

chefe de
família

2 Mulheres
separadas,
1 lotador
1 Mutilado
1 residente
1viúva

1Ex-combatente
1mãe separada

3 Residentes
1ex-combatente
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se
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s

Filhos
estudam em
grupos de
explicação,
outros em
escolas
oficiais
Conseguem

água dos
chafarizes
Vão ao

posto de
saúde
privados ou
estatais
Utilizam o

autocarro

Filhos estudam
em grupos de
explicação,
outros em
escolas oficiais
Conseguem

água dos
chafarizes
Vão ao posto de

saúde privados
ou estatais
Utilizam o

autocarro

Os filhos estudam
A classe mais
elevada é a 9ª
Conseguem água

dos chafarizes
Vão ao posto de

saúde privados ou
estatais

Os filhos estudam
O nível de escolaridade mais

elevado é o ensino médio
Utilizam o táxi
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l
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e
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l
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Casa de
aluguer ou
emprestada

Casa própria
pequena

Têm casa própria  Casa própria grande
Fogão a gás
Têm terreno para construir

(alguns)

R
el

aç
õe

s 
de

tr
ab

al
ho

 
(m

ão
 

de
ob

ra
, 

pr
es

ta
çã

o 
de

se
rv

iç
o)

As mulheres
vendem no
mercado
Fazem

biscates (de
vários tipos)
Trabalham

como
lotadores

As mulheres
vendem no
mercado
Fazem biscates

(de vários tipos)

As mulheres
fazem negócio
Um faz negócios

inter provinciais

Alguns têm trabalhadores sob
a sua tutela
Um tem taberna para vender

bebidas

C
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l

so
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/p
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Frequentam
a igreja
Alguns

pertencem à
associação
de água

Frequentam a
igreja
Alguns

pertencem a
associação de
água

Frequentam a
igreja

Frequentam a igreja
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A maior
parte deles
não conhece
o
administrador
comunal
Não têm

documentos
de
identificação

A maior parte
deles não
conhece o
administrador
comunal

A maior parte
deles não conhece
o administrador
comunal
Alguns participam

em reuniões
pontuais quando
convocados

Alguns conhecem a
administração, pois recorrem a
ela para resolver problemas
pontuais
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s 
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Têm baixa
auto estima
Revelam que
a situação em
que se
encontram
não é a
melhor

Têm baixa auto
estima
Revelam que a
situação em que
  se
 encontram não
 é a melhor

planeiam um
futuro melhor

Têm projectos em carteira
para alargar os seus negócios

R
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s
R
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e

C
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ita
l f

in
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 Não fazem
poupanças
O que

conseguem
dos negócios
vai para  o
sustento
imediato da
casa.

 Não fazem
poupanças
O que

conseguem dos
negócios vai para
o sustento
imediato da casa.

Fazem alguma
poupança e
investem nos
estudos dos filhos

Negócios lucrativos
Fazem poupança e investem

nos estudos dos filhos

M
ec

an
is

m
o
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ra

ul
tr

ap
as

sa
r 

os
ris

co
s

Recorrem a
familiares
Recorrem a

amigos
Vendem o

pouco que
têm em casa

Recorrem a
familiares
Recorrem a

amigos
Vendem o

pouco que têm
em casa

Recorrem a
família

Solicitam apoios a família e
aos amigos

Comentário do perfil de pobreza

Nao aparecem os grupos A, D e E no perfil de pobreza:

Os grupos D e E embora não encontrados, foram referenciados pelos grupos focais.
As características deles relativas ao perfil sao as seguintes:

• Grupo D: Têm casas próprias grandes, alguns têm carros, boa mobília, os filhos
festão na faculdade em universidades privadas ou públicas, têm parabólica, arca
congeladora, geradores médios, bons empregos, fazem poupança.

• Grupo E: Têm carros, casas próprias grandes, rés-do-chão ou com primeiro andar,
parabólica, filhos a fazerem universidade no estrangeiro ou em universidades
privadas, fazem consultas médicas em clínicas privadas caras, mobília muito cara,
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geleiras, arcas, geradores grandes, bons empregos, casa comerciais, fazem
poupança, etc.

O contacto com eles, para fins de pesquisa, não foi possível por constrangimentos
ligados à autorização da administração do Cazenga. Contudo, a descrição dos seus
bens por parte dos grupos focais dá a entender que têm maior acesso aos recursos e
tendem a subir e a melhorar os seus rendimentos.

O grupo A, também referido pelos grupos focais, não tem localização exacta, pois
vivem escondidos, num sentido de auto-exclusão. As características relativas ao perfil
são as seguintes:

• Não tem casa, dormem em esteiras pelas ruas, fazem alguns biscates, cozinham
em latas, andam a pé algumas vezes, usam o autocarro público.

Pobreza, Vulnerabilidade e Eixos de Diferenciação na Comunidade

O estudo não encontrou pessoas com características para o grupo A, D e E, embora
na categorização da pobreza fossem apontados pelos grupos focais. Relativamente
ao grupo B, os que têm probabilidade de se tornarem mais pobres são os ex-
militares, mutilados, mães solteiras com muitos filhos e viúvas na condições de
desempregadas (i.e., sem um emprego formal), vivendo em casa de aluguer, ou
emprestada; com um volume de negócios pouco expressivo, que produz um salário
baixo. No geral, as diferenças entre rendimentos e despesas destes chefes de
agregados é deficitária, pois, por vezes, fazem apenas duas refeições por dia, como
forma de poupar algum dinheiro.

Os do tipo B1 tem algum capital físico, uma casa por exemplo, que dá certas
garantias.

Os agregados (do tipo C 1), que desenvolvem actividades geradoras de salário (a
exemplo dos vendedores de Chicuanga, ver categorização de chefe de agregado Nº
2), sem perspectivas de expandir os seus negócios, podem correr o risco de terem
rendimentos pouco significativos, e, por conseguinte, continuarem na mesma situação
de pobreza de forma prolongada.

Os agregados (do tipo C1) que possuem um capital físico visível (ver categorização
de chefe de agregado Nº 1), com filhos a estudar e com alguma poupança, tendem
para a expansão dos seus negócios e, com isto, a perspectiva de saírem da actual
situação.

Género

As evidências dão conta que as mulheres do Hoji ya Henda, independentemente do
seu estatuto social ou grupo a que pertencem, têm uma participação muito activa na
busca de sustento e outros bens para casa. As informações apontam que, para além
do esforço do marido, as mulheres lutam diariamente, normalmente vendendo na
praça, para que a casa e os filhos tenham o mínimo para sobreviver.
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O estudo confirmou que as mulheres procuram formas expeditas de sobrevivência,
como a venda de algo no mercado e conseguem, com esta postura, trazer maior
volume de rendimentos para casa, contribuindo, muitas vezes, para o sustento dos
próprios maridos. Mesmo sem uma participação activa no abastecimento da casa e
da família, os homens estão mais inclinados para influenciar decisões na
comunidade, pela sua posição natural.

Quanto à dignidade e auto estima, há maior tendência para as mulheres separadas
se sentirem repudiadas, marginalizadas e com doses de frustração, porque sozinhas
tendem a batalhar pela afirmação social e pela sobrevivência. Não têm grande
alternativo senão o recurso à venda de produtos no mercado ou a “caridade” de
pseudo “amigos” que, por várias razões, doam um pouco do seu dinheiro, muitas
vezes à troca de prazeres sexuais.

Etnia

Não há evidências sobre discriminação étnica. O estudo, no entanto, mostra que as
pessoas da etnia bacongo têm maior tendência para os negócios e desenvolvem-nos
em diferentes formas; vendendo no mercado, transportando para a zona norte (Uíge)
ou mesmo vendendo em casa.

Residentes, Não-residentes e Deslocados

O capital social e físico dos residentes, devido à sua longa permanência, sobressai
em relação aos demais. Os residentes têm maior capacidade de influenciar decisões
na comunidade. Contudo. O seu acesso aos recursos chave não é diferenciado dos
demais.

Deslocados, refugiados e regressados, independentemente da sua origem étnica e
terra de natal, não estão à margem de acesso aos recursos, pois este processa-se
dependendo do capital financeiro de cada interveniente. Há dados, não apurados
pela pesquisa, de que os donos dos armazéns (na sua maioria estrangeiros recém
chegados) se apresentam com maior poder de investimento e conseguem empregar
muita gente; são os mais ricos.

Ex-combatentes e mutilados

Os ex-combatentes do governo, sem capital físico, débil capital social e financeiro
(não há evidências de ex-combatentes da Unita por impossibilidade de conversar com
eles) não têm a possibilidade de investir por falta de acesso a apoios e iniciativas
como créditos, e outras formas cooperativas. Neste nível, apresentam-se como
vulneráveis à pobreza, sem possibilidades de igualar-se com os outros grupos.
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Relativamente a assuntos de dignidade e auto-estima, destacamos os mutilados que
pela sua condição, sentem-se usados e esquecidos, deixados ao abandono,
constituindo uma tendência à auto exclusão e à pobreza.

Estes grupos apresentam-se mais pobres porque muitos não têm formação (foram
para as forças armadas ainda em idade de formação profissiona) l e encontram-se
desempregados. A sua base de sobrevivência é composta de biscates (esporádicos,
sem um quantitativo financeiro visível), volume de negócios da esposa (que, no geral,
vende pequenas coisas no mercado, vive com uma salário baixo e não faz
poupanças).

Lotadores

Não têm uma profissão definida que lhes sirva de sustento. Esforçam-se em encher
os camiões (num período determinado, consoante os viajantes) para conseguir
responder às necessidades imediatas. Parte deles, os que têm uma companheira,
também esperam desta um contributo maior em termos de receitas para casa.

O nível mais baixo de pobreza (representado por lotadores solteiros) é visto como um
fardo pejorativo ao ponto de cidadãos, nesta situação, sofrerem de algumas
acusações, tais como a de ladrões, pela sua aparência, o desempenho de um serviço
pouco considerado e o esforço que fazem para ganhar muito pouco. São
considerados, na comunidad, e como os últimos da fila.

7. Resultados, Conclusões e Recomendações

Os dados encontrados revelam que as mulheres tendem a posicionar-se nos lugares
mais baixos em termos de pobreza e, desta forma, têm poucos acessos aos recursos,
órgãos de decisão e na participação da vida das comunidades. Algumas sofrem
humilhações por terem “amigos”.

Também há uma tendência para os ex-combatentes e os mutilados de ficarem numa
posiçao mais baixa devido à falta de oportunidades de emprego e falta de habilidades
para conseguir um emprego seguro.

Os residentes tendem a fazer parte dos lugares mais altos, isto é, ascenderem a uma
posição mais favorável em termos de acesso aos recursos.

Capital Social e Conflito

A presença de uma Administração Municipal e estruturas subsequentes, como
representantes do poder local, com a missão de facilitar serviços, apresenta-se como
uma oportunidade e factor de convergência dos cidadãos no processo de
desenvolvimento local.

A fraca afirmação/influência dos programas da Administração na comunidade, bem
como das várias associações e ONGs locais, são constrangimentos que podem
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interferir no processo participativo dos programas do governo e das ONGs. Os locais
afirmam não estreitar parcerias com o poder local, devido à ausência de políticas e
programas concretos que os catalisem a participar dos órgãos de decisão, como
reuniões, encontros.

Diferentes igrejas fazem parte do mosaico do bairro e têm muita aderência por parte
dos populares, constituindo uma grande oportunidade na difusão dos programas de
reconstrução social, reintegração e paz.

GLOSSÁRIO
Glossário dos principais termos utilizados no presente relatório:

 Lotadores – A actividade principal é chamar os clientes e encher os carros de grande
ou pequeno porte que fazem longo curso até às fronteiras. São pagos consoante o
trabalho.

 Zunga – um processo de venda ambulante de produtos (dos industriais aos
agrícolas) que acontece um pouco por todo o bairro, em decorrência da luta pela
sobrevivência.

 Kilápi – Crédito em dinheiro para pagar mais tarde.

Amigo - Homens que aparecem ocasionalmente e pagam algum dinheiro por favores
sexuais.

Candongueiro – Nome dado aos comerciantes (ou taxistas) que desempenham a sua
actividade sem um cunho legal (tendem a cobrar mais caro pelos serviços que
prestam).
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Uma palavra de apreço vai para a DW, que disponibilizou os seus serviços para
levarmos a contento a pesquisa. O esforço foi complementado pelos jovens da
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chafarizes por ela financiados), que não mediram esforços e tempo para acompanhar
e (pelas palavras dos mesmos) aprender com o grupo de pesquisa.

A comunidade do Hoji ya Henda foi uma boa escola; um local de aprendizagem multi-
étnico, com um mosaico cultural diversificado, onde a luta pela sobrevivência é o
ponto comum de todas as sensibilidades reunidas. Os nossos agradecimentos aos
poucos que  dispensaram o precioso tempo para participar, ajudar, emprestar valores
informativos  úteis  à pesquisa.

Por último, é importante referir que a comuna do Hoji ya Henda, devido a
características próprias, como a proximidade de um mercado informal importante,
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possui uma população feminina muito activa, que participa diariamente na luta da
vida, um importante foco localizado e susceptível para  futuras pesquisas específicas
sobre o papel da mulher na  manutenção das residências.

Luanda, 17 de Julho de 2004


