Rede de Estudos Ambientais de Países de Língua Portuguesa

Recordamos que no último Encontro da Rede de Estudos Ambientais dos Países de
Língua Portuguesa (REAPLP), ficou decidido realizar o XV Encontro em Angola sob o
patrocínio da Universidade Agostinho Neto (UAN), durante o mês de agosto de 2012.
Por razões diversas do conhecimento geral, este foi adiado para o mês de março de
2013.
Está então na altura de redefinir o seguinte:
1. Datas e local do Encontro: de 11 a 15 de março de 2013
Chegada a Luanda, dias 9 e 10 de março;
Visita de estudo, dias 11 a 12 de março;
Sessões técnicas para apresentação de trabalhos, dias 13 e 14 de março;
Sessões de trabalho restritas do Conselho de Representantes da REAPLP, dia 15
de março;
Regresso aos países de origem a partir de 16 de março (sábado);
O local do Encontro será no Campus Universitário da UAN em Luanda.
2. Tema do Encontro: Sustentabilidade de Assentamentos Humanos e
Inclusão Social. Com o tema proposto, pretende-se obter informações para
ajudar os governos a decidir sobre o assunto, principalmente para Angola que
está em grande desenvolvimento do setor urbano.
3. Organização Geral do Encontro.
a) A visita de estudo, a realizar nos dias 11 e 12 de março, prevê uma viagem
por terra às Quedas de Água de Calandula e à Barragem Hidroelétrica de
Capanda, Província de Malange, com retorno a Luanda no dia 12 ao fim da
tarde.
Na vila de Operadores da Barragem de Capanda será visitado o local
previsto para a instalação do Centro de Limnologia proposto pela UAN aos
Ministérios da Ciência e Tecnologia e da Energia e Águas.
b) As sessões técnicas a serem realizadas nos dias 13 e 14 de março, destinamse à apresentação de comunicações dentro do tema geral proposto
“Sustentabilidade de Assentamentos Humanos e Inclusão Social”.
A inscrição com apresentação do resumo da comunicação proposta, deverá
ser feita até 31 de dezembro de 2012* junto de Manuela Morais
(mmorais@uevora.pt), membro da Comissão Organizadora, constituída por:
João Serôdio - jmserdio1@hotmail.com; tel: 00244912502485;

Manuela Morais - mmorais@uevora.pt;
João Nildo de Souza Vianna - vianna@unb.br
* - Solicita-se a todos os interessados o cumprimento desta data para cálculo dos
valores financeiros a serem requisitados à reitoria da UAN, sob risco de
posteriormente não ser possível a sua cobertura.
c) As sessões de trabalho do Conselho de Representantes da REAPLP, no dia
15 de março destinam-se, a analisar as ações desenvolvidas desde o XIV
Encontro de Recife, a avaliar os resultados do XV Encontro de Luanda e a
preparar o próximo Encontro.
4. Informações de viagem. A deslocação para Angola/Luanda poderá ser feita a
partir de Lisboa, Rio de Janeiro, S. Paulo e Maputo nas companhias aéreas: TAP
(Linhas aéreas de Portugal); TAAG (Linhas aéreas de Angola), pelo que se
aconselha a consulta junto os respetivos balcões de informação destas
companhias.
Chama-se a atenção para a necessidade de obtenção de vistos de entrada em
Angola junto dos respetivos Consulados. Todavia, informa-se que esta diligência
não será necessária aos utentes de passaporte especial.
A hospedagem, alimentação e deslocações internas para os representantes da
Rede, serão asseguradas pela organização local.
5. Em breve todas as informações relacionadas com o XV Encontro da REAPLP
serão disponibilizadas em página web, presentemente em desenvolvimento.

