Conferência Internacional da Biodiversidade Sob Lema
“Biodiversdade, um Valor do Futuro ”
HOTEL DE COVENÇÕES DE TALATONA

COMUNICADO FINAL
Realizou-se nos dias 22 e 23 de Maio de 2018, em Luanda, a Conferência
Internacional na sala Talatona no Hotel de Covenções do Talatona, com a finalidade
de dar a conhecer as pesquisas efectuadas e divulgar os resultados no âmbito da
biodiversidade, de forma a promover o intercâmbio de conhecimentos entre a
comunidade académica nacional e internacional, para a criação de uma rede da
Biodiversidade a nível nacional e regional, angariar financiamentos para projectos de
investigação com vista ao fomento de parcerias, bem como criar mecanismos de
divulgação e publicação de trabalhos científicos.
Em representação do Governador de Luanda, o Doutor Narciso Benedito, Director
provincial da Educação, deu as Boas-vindas almejando sucessos, à dissertação dos
vários temas em abordagem. O Magnífico Reitor da Universidade Agostinho Neto
Professor Doutor Pedro Magalhães, elogiou a iniciativa do Centro e recomendou a
necessidade de acção concertada utilizando parcerias, entre as várias Universidades
para a conservação da Biodiversidade.
A Abertura do encontro foi marcado pela intervenção do Exmo Senhor Secretário de
Estado, Domingos Neto em representação da Exma Senhora Ministra do Ministério
do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, que classificou o evento como
uma excelente oportunidade de divulgação e disseminação de conhecimentos inéditos
de investigação científica,

preconizando que as Instituições de Investigação e

Desenvolvimento, IES, devem assumir um papel preponderante em tal processo à luz
do” Programa 2.24- Promoção da Inovação e Transferência de tecnologia”, constante
no Plano de Desenvolvimento Nacional “ PND 2018/2022”
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A conferência Internacional reuniu mais de 300 participantes, entre docentes,
investigadores, nacionais e estrangeiros, empresas, estudantes e representantes da
sociedade civil .
Dividido em três painéis, o evento constituiu uma ocasião ímpar para a partilha dos
resultados da investigação relacionada com os temas da Conferência Internacional e a
criação de oportunidades de interacção e cooperação entre as instituições nacionais e
estrangeiras.
Os painéis foram organizados em:
-Painel I-Conservação da Biodiversidade;
-Painel II - Alterações Climáticas e Estratégias de Educação Ambiental;
-Painel III- Preservação e Gestão Intregrada de Ecosistemas
Os painéis I, II e III caracterizaram-se pela apresentação de comunicações científicas
decorrentes de trabalhos de investigação dos seus autores, seguida de debates
amplamente enriquecidos pela expressiva intervenção dos participantes, facto que
permitiu de modo profícuo levantar problemas, delinear soluções e traçar perspectivas
de evolução nestes domínios.
Foran apresentadas no total 45 comunicações, sendo 20 relativas ao painel I
Conservação da Biodiversidade; 10 relativa ao Painel II - Alterações Climáticas e
Estratégias de Educação Ambiental e 15 relativa ao Painel III- Preservação e Gestão
Intregrada de Ecosistemas. A análise e o debate das comunicações apresentadas
permitiram destacar as seguintes questões transversais a todas as abordagens:
1-.Diagnóstico e identificação actual;
2- Factores de risco e ameaças associadas;
3-Necessidades de criação de uma base de dados;
4- Educação ambiental das populações na vertente “Biodiversidade um bem comum”;
5- Importância e fortalecimento das instituições científicas;
6- Reforço das doações para instituições com angarimento de fundos;
7- Incrimento da cooperação científica com outras instituições afins;
8- Definição de políticas ambientais sustentáveis.
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Durante estes dois dias de trabalho intenso, foi salutar a divulgação de informação
sobre os trabalhos realizados ou ainda em curso no território Angolano, tendo ainda
sido partilhadas experiências de trabalho em Moçambique, Namíbia, São Tomé, Cabo
Verde, Guiné Bissau, Portugal e União Europeia.
Também o PNUD, e a TOTAL- EP, efectuaram apresentações com abordagens
sobre a disponibilidade financeira para a conservação da biodiversidade. A
apresentação da União Europeia em Angola realçou a importância do encontro e
através do seu programa “Horizonte 2020”, está disponível para o financiamento de
projectos de investigação nessa área.
Como nota final deste Encontro, salienta-se o reconhecimento de que o território de
Angola apresenta um elevado valor e importância ao nível da sua Biodiversidade,
recomendando-se:
 A realização de mais estudos sobre a Biodiversidade, não só ao nível da
identificação taxonómica de espécies, como também ao nível do conhecimento
da distribuição espacial das mesmas;
 Dado o elevado potencial em Biodiversidade da provincia do Uíge e a
degradação acentuada na Serra Pingano, apresentar ao Ministério do Ambiente
o diagnóstico que permita o estabelecimento da Serra Pingano no Uíge, como
área de Conservação;
 O debate e investigação sobre alternativas à utilização da Biodiversidade, cuja
utilização massiva periga a manutenção de alguns ecossistemas e fragmentação
de habitats;
 A criação de parques experimentais e de Jardins botânicos;
 A criação de sinergias entre vários grupos de trabalho nacionais e
internacionais, de modo a potenciar e alavancar a vasta panóplia de estudos
ainda a realizar.
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 A criação de uma disciplina a nível do Ensino Superior sobre Desenvolvimento
Sustentável tendo como base os 17 objectivos do Desenvolvimento
Sustentável, incluidos na Agenda Universal para 2030.
 A criação de uma Rede de nacional e regional para a avaliação e validação do
conhecimento tradicional.

Aos nossos parceiros, PNUD, UNIÃO EUROPEIA, as empresas SONANGOL,
TAAG, TOTAL , BP, BIOTA e ECEGA Environment Advisors, a AULP, ao nosso
Excutivo, ao Governo Provincial de Luanda, ao Ministério do Ambiente e ao nosso
Ministério do Ensino Superior Ciência, Tecnologia e Inovação

os nossos

agradecimentos. A Reitoria, Comunicação Social, Faculdade de Ciências aos nossos
colaboradores e investigadores e estudantes
indirectamente

contribuíram para

o

e a todos que directamente ou

sucesso

desta

conferência

os

nossos

agradecimentos.
Luanda, aos 23 de Maio de 2018.
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Muito obrigada.
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