
XV ENCONTRO DA REAPLP – LUANDA, 13 A 15 DE MARÇO DE 

2013 

 

LISTA DE PROJECTOS A SEREM SUBMETIDOS A APRECIAÇÃO DOS 

PARTICIPANTES 

 

Caros Colegas,  

Tal como anunciamos, gostaríamos de ocupar a primeira sessão de trabalhos do XV 

Encontro da REAPLP a realizar em Luanda de 13 a 15 de Março de 2013, para apreciar, 

discutir e dar parecer a um conjunto de propostas de trabalho, que poderão ser levados à 

prática, caso tenham coerência, possibilidades de execução e candidatos para a sua 

realização.  

 

Por parte da Universidade Agostinho Neto gostaríamos de propor os seguintes Projectos: 

 

1. Curso de Mestrado em Limnologia (a distância) destinado principalmente para os 

técnicos do Ministério da Energia e Águas de Angola, com prioridade para os 

técnicos que operam em Barragens Hidroeléctricas, mas também para técnicos do 

Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, do sector das Águas 

Rurais e para os técnicos dos Governos Provinciais dos sectores das águas. 

(Esta proposta é apresentada pela Prof. Manuela Morais a nosso pedido.) 

 

2. Montagem de um Centro de Limnologia em Capanda, aproveitando as 

instalações ali existentes, onde poderão decorrer as práticas do curso de Mestrado 

proposto no ponto 1., e realizar estudos para Doutoramentos em Limnologia. 

(Proposta de acordo entre os Ministérios da Energia e Águas e Ciência e 

Tecnologia em anexo). 

  

3. Programa para estudos de Problemas Sociais resultado de ocupação dos novos 

Assentamentos Humanos (Centralidades) por uma população heterogénea e com 

diversas origens, diferentes níveis de educação e económico. 

(Proposta a ser apresentada pela Faculdade de Ciências Sociais da UAN).  

 

4. Programa para estudos dos Direitos dos novos ocupantes das Centralidades, 

quanto a propriedade do terreno, direito à privacidade, direito ao sossego (ruídos 

de música, viaturas etc.), problemas que têm implicação com o Bem Estar e Paz 

de Espírito do cidadão. 



(Proposta a ser apresentada pela Faculdade de Direito da UAN) 

 

5. Programa para estudos sobre a produção de biocombustíveis em Angola, suas 

implicações ambientais locais e na defesa dos recursos naturais incluindo a 

estabilidade dos solos. 

 

6. Programa de estudos para análise dos resíduos inertes da exploração de 

diamantes a partir de Kimberlitos. Problemas ambientais e possibilidades da sua 

aplicação em materiais de construção, pavimentação de estradas e outros. 

 

7. Programa de estudos de reciclagem de lixos urbanos, seu aproveitamento para 

produção de energia, transformação em adubos agrícolas, etc. 

 

8. Programa de integração da UAN em Estudos Ambientais de Universidades 

Brasileiras que estejam inseridas no PROJECTO ANTARTICA, com a premissa 

de também o Governo de Angola assinar o Acordo Internacional sobre a 

Antártica. 

 

  


