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RESUMO EXECUTIVO 
Angola é o quarto maior país de África, com uma superfície territorial de aproximadamente, 1.246 
700 km2, situada entre as latitudes 04,22` S e 18,03 S na costa ocidental da África, limitado pela 
República do Congo e a República Democrática do Congo nas suas fronteiras norte e nordeste, 
Zâmbia na fronteira leste e na fronteira Sul pela Namíbia. Está limitado a oeste pelo Oceano Atlântico 
ao longo de um litoral de 1 650 km.    
Angola é uma das fontes aquáticas chave para o centro e sul de África, com 48 importantes bacias 
hidrográficas percorrendo o seu amplo e bem dotado no interior em recursos aquáticos. As bacias 
hidrográficas chave incluem as do Zaire, Zambezi, Cuando, Cubango, Cunene e Cuanza. Grande parte 
de Angola, especialmente as bacias de Zaire, Zambezi e Cubango, rega as profundas e inférteis áreas 
de Kalahari sul  e sudoeste de Angola. 
Na faixa territorial de clima seco dos tipos semi-árido e sub-húmido seco( zona caracterizada por 
pastos mistos), pode-se encontrar gramíneas típicas como a Hyparrhenia e Andropogon. As Espécies 
predominantes são Panicum, Androgopon, Heteropagon, Digitaria, Tristachia, Tehemeda, Chloris e 
Setaria. A Zona de clima húmido da estação chuvosa e quente alternando com outra seca e fresca, os 
pastos são acres e ocupam cerca de dois terços do território angolano. O estrato herbáceo de fraco 
valor forrageiro é denso de porte elevado com pouca diversidade florística com género dominante  a 
Hyparrhenia que se associam outras gramíneas de porte alto sobretudo do género Andropogon as 
vezes em savanas arbustivas 
Em Angola a pastagem utilizada é a natural. A Zona de clima árido e semi-árido (zona de pastos 
doces, Sul e sudoeste ) é dominada por gramíneas de elevado valor nutritivo particularmente espécie 
genéro aristida na orla litoral mais seca, mas para o interior existem as espécies genéro Eragróstis, 
Chloris, Urochloa e Schmitia. 
A maioria da população em Angola são mulheres, 13.289.983, correspondente a 52% do total, 
enquanto a população masculina é de 12.499.041, representando 48% do total da população. Esta 
distribuição por género é favorável ao sector, na medida em que as mulheres tem uma maior 
intervenção da exploração agrícola familiar. Parte significativa da população angolana, concretamente 
44%, dedica-se a prática da actividade agrária. Estima-se que 2.570,003 famílias de pequenos 
produtores desempenham actividades ligadas ao campo, sendo que a grande maioria estão envolvidos 
na cultura de Cereais. 
A precipitação media anual em Angola é de 50mm. A precipitação é alta nos planaltos do norte e 
centrais (média de 1250 e 1750 milímetros). No entanto diminui rapidamente ao longo da planície 
costeira (média entre 250 e 1000 mm), no sul do país, ao sul de Benguela, a média da precipitação 
anual é inferior a 100 mm. A corrente de Benguela torna as regiões costeiras de Angola, áridas ou 
semi-áridas, a precipitação média anual ao longo da costa é de apenas 50 mm em Namibe, 
 A actividade de plantação de espécies vegetais/biomassas com vista a reposição de zonas 

florestais exploradas e/ou a recuperação de áreas florestais degradadas ainda é baixa 

 A taxa anual de desflorestação em Angola, actualmente de cerca de 8,2%, tem vindo a crescer 
ao longo dos anos, fundamentalmente nas zonas de florestas com maior produtividade. 

Angola, identificou acções e prioridades para melhorar a conservação e uso sustentável da 
biodiversidade para alimentação e Agricultura. Entre as prioridades identificadas destacam-se:  
Fortalecer a colaboração entre distintos sectores e instituições académicas e apoiar projectos de 
investigação integrada.   
Realizar o registo do conhecimento tradicional associado a biodiversidade ´para alimentação e 
agricultura. 
Entretanto permanecem desafios para a conservação dos vários componentes da biodiversidade do 
sector agricola e também a respectiva biodiversidade associada.  
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CAPÍTULO 1: Introducción al país y a la función de la biodiversidad para la 
alimentación y la agriculturaError! Bookmark not defined.  
 
Panorama general del país  
  
2. En unos cuantos párrafos presente una visión sintética de su país, indicando la magnitud, 
ubicación, principales características fisiográficas y climáticas. Incluya una sección sobre 
demografía, con datos desglosados sobre la contribución de las mujeres y los hombres y su 
participación en la agricultura. Coméntese brevemente asimismo la índole general y 
características de la economía, comprendida la contribución de los diferentes sectores. Si lo 
desea, puede recurrir a los panoramas generales de los países de los primeros capítulos de 
informes del país anteriores y en curso sobre los recursos genéticos forestales, acuáticos, de los 
animales o vegetales.  
 

Angola tem uma extensão territorial de 1.246.700 Km² e é o quarto maior país de África.  
Está situada  na costa ocidental do continente Africano, entre os paralelos 4°22’ e 18°02’ sul e os 
meridianos 11°41’ e 24°05’ leste. É limitado pela República do Congo e a República Democrática do 
Congo nas suas fronteiras norte e nordeste, Zâmbia na fronteira leste e na fronteira Sul pela Namíbia. 
Está limitado a oeste pelo Oceano Atlântico numa extenão de 1 650 km.   Tem um universo 
populacional de 25.789.024 milhões de habitantes (INE, 2016). O clima é diversificado, tropical no 
norte e subtropical no centro e semi-árido no sul, sendo temperado no interior ou regiões de maior 
altitude, onde ocorrem duas estações distintas, definidas pela precipitação, uma quente e húmida e 
outra fria e seca, denominada cacimbo, com temperaturas anuais baixas (CABRAL, 2007; SADC, 
2010). . O litoral, especialmente no extremo sudoeste, é influenciado pela Corrente fria de Benguela, 
que resulta num clima desértico na Província do Namibe, com uma queda pluviométrica anual de 15 
mm no Tombua. O norte, nordeste e partes da escarpa e do planalto central recebem quedas 
pluviométricas de mais de 1 200 mm por ano, durante a estação das chuvas, nos meses de Outubro a 
Abril.  

O país é topograficamente diverso, com um estreito planalto costeiro de 20 a 150 Km de 
largura percorrendo uma zona de encosta íngreme para um vasto planalto interior de 1 000 a 1 200 m, 
que é um relevo dominante no país. O Planalto Central eleva-se do planalto interior, e atinge 2 620 m 
no Morro do Moco. De uma forma geral o relevo é caracterizado por uma faixa costeira baixa que se 
estende desde a Namíbia até Luanda e por planaltos interiores que inclinam para leste e sudeste, 
alguns deles com altitudes superiores a 1500 m (CABRAL, 2007; DINIZ, 1991). O clima é favorável 
à diversidade de culturas tropicais e semi-tropicais 
com superfície arável estimada em 35 milhões de hectares (SADC, 2010).  

O país tem 18 Províncias e 164 municípios com um enorme potencial agrícola na sua 
maioria por explorar (SADC, 2010). Os solos são férteis na região norte e no planalto central, onde as 
precipitações anuais normalmente excedem 1000 mm (MINADER, 2004; FAO, 2004).  

A agricultura em Angola é predominantemente uma actividade familiar para milhares de 
pequenos agricultores em regime de subsistência, que cultivam uma média de 1,4 a 2 ha por família 
em dois ou mais pedaços de terra; a área cultivada aumenta ligeiramente todos os anos. A população 
rural dedica-se, maioritariamente, a agricultura onde as mulheres representam  a maior percentagem. 

Está em curso o processo de diversificação de economia, apontada sobretudo para 
agricultura, pesca e industria, para evitar uma economia centrada na exploração de petróleo que 
ocupava mais de 80%.   

 
O Instituto de Desenvolvimento Agrário (IDA) é um Órgão tutelado pelo Ministério da Agricultura, 
que tem como visão o fomento e desenvolvimento agro-pecuário na agricultura familiar. É também 
um dos grandes parceiros do Centro dos Recursos Fitogenéticos cuja a missão é auxiliar  e orientar  
politicas sobre colheitas de germoplasma para a conservação de Recursos Fitogenéticos para 
Alimentação e Agricultura. e do Instituto de Investigação  Agronómica (IIA) cuja missão é aproveitar 
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os recursos fitogenéticos para estudos de melhoramento genético e desenvolvimento de  novas 
variedades visando a melhoria do desempenho  das cadeias produtivas agrícolas e da segurança 
alimentar. O IIA está presente em 9 provincias. O Instituto de Desenvolvimento Agrário (IDA) está 
presente em cerca de 131 municípios.  
. A produção é principalmente de sequeiro e a sementeira ou plantação entre os meses de Setembro a 
Dezembro. 

. Esta época corresponde a 95% da produção total de cereais, entre estes o milho. Também 
leguminosas, raizes e tubérculos são consideradas como principais culturas alimentares. A segunda 
época de plantio ocorre principalmente em terras baixas e húmidas e é realizada de Fevereiro a Maio. 
De Junho a Agosto em apenas algumas regiões do país tem sido feito a agricultura de terceira época 
caracterizada principalmente pela produção de hortícolas. Neste contexto a agricultura é uma das 
principais actividades econômicas de cultivo de cereais (milho, arroz, trigo, sorgo e massango), 
leguminosas como (feijão vulgar, feijão macunde, soja), raízes e tubérculos (batata-doce, batata 
comum e mandioca), oleaginosas como (amendoim, gergelim) e outros cultivos tradicionais. Além 
destas culturas, predominam outros cultivos de espécies industriais com potencialidades comprovadas 
no passado colonial como a cana-de-açúcar, algodão, borracha, café, sisal entre outras (MATOS, 
2002; MINADER; FAO, 2004; SADC, 2010). 
  

Biodiversidade:  Angola tem uma biodiversidade excepcionalmente rica. Possui a maior 
diversidade de sistemas naturais ou ecossistemas . Ecosistemas, segundo o MINUA, 2006 são 
unidades funcionais onde os componentes bióticos(fauna e flora) e o meio físico (ar, água e solo) 
interagem  numa multiplicidade de processos ecológicos, cujo conhecimento é fundamental para   a 
sua conservação. O mapeamento dos ecossistemas de Angola (fig 1) tomou como referência as suas 
relevâncias sociais,  ambientais e económicas. O ecossistemas de Angola são o deserto do Namibe no 
sudoeste   e as savanas áridas do kalahari no sul do País ocupando em conjunto uma área 
aproximadamente de 8% do território nacional;  as vastas florestas de Zambeziaco e miombo do 
planalto central e interior, cerca de 77%;  as  florestas tropicais das Províncias de Cabinda, Zaire, 
Uíge e Lunda Norte que compõem o Mosaico de floresta  congolesa e savana, ocupando cerca de 11% 
do território; as Florestas de Afromontane de considerável importância biogeográfica que ocorrem em 
vales isolados de montanhas altas nas províncias de Huambo, Cuanza Sul, Huíla e Benguela numa 
área de 4% .  
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Fig. 1- Ecossistemas de Angola (Relatório  do MINUA, 2006.) 
 
  
Solos:  Mais da metade do país possui areias inférteis – solos arenosos – do sistema de Kalahari e o 
resto do país é composto por solo infértil, solos ferralíticos. Apenas 10% dos solos do país são 
considerados como tendo potencial agrícola, e apenas 2,8% dos solos são considerados como tendo 
potencial para culturas permanentes.    
Hidrologia : O plano central de Angola e os planaltos do interior fornecem captações da maior parte 
dos rios da África Central, incluindo 47 bacias hidrográficas, sendo as mais importantes as do Zaire, 
Zambezi, Cuando, Cuito, Cubango, Cunene e Cuanza. As captações destes rios são as mais 
importantes fontes de água que alimentam a África Austral, sendo transnacionais sete das nove 
principais bacias hidrográficas de Angola. A protecção destas captações, através de práticas de gestão 
integrada, é de alta prioridade. A maioria das águas a montante ainda está relativamente intacta, e 
medidas apropriadas podem garantir a sua produção de água e múltiplos bens e serviços para as 
populações que delas dependem.   
 
3. Preséntese un resumen de la función de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura 
para mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición, los medios de subsistencia de los 
agricultores, los pastores, los habitantes de los bosques y los pescadores, la salud de los 
ecosistemas y la sostenibilidad de los sistemas de producción en su país. Deberá prestarse 
atención explícita a la biodiversidad relacionada, los servicios de los ecosistemas y los alimentos 
silvestres. El resumen también deberá dirigir la atención a la conservación ex situ e in situ de la 
biodiversidad para la alimentación y la agricultura, los aspectos más importantes del uso para 
mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición en el país, los principales cambios observados en 
los últimos 10 años y los principales factores que causan los cambios. También se pueden 
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destacar los riesgos o peligros significativos para la conservación y utilización de la 
biodiversidad para la alimentación y la agricultura.  
 
Angola é um dos países mais rico em biodiversidade na região sub- sarahana isto devido a sua grande 
variabilidade edafoclimatica.  
Em Angola, a nível de alguns sectores têm-se realizado acções no sentido de se obter  
informação sobre o estado da biodiversidade, dos biomas e dos ecossistemas. Estas acções estão a 
tomar um carácter mais intenso tendo em conta a elevação do nível de capacitação da comunidade 
científica e de consciencialização das populações. 

 
Agricultura: Angola tem um património de diversidade de plantas cultivadas entre as mais ricas do 
continente pelas seguintes razões: i.a extensão e variabilidade fisio-geográfico do país; ii) a 
variabilidade dos sistemas agrícolas nas diferentes regiões do país; iii) a longa história de introduções 
de culturas agrícolas de outros continentes durante os 500 anos do período  colonial, e especialmente 
como resultado do triângulo comercial entre Angola, América do Sul e Portugal.  
Nas últimas três décadas de conflito em Angola, os agricultores em muitas áreas do país ficaram 
isolados e continuaram a semear as suas variedades locais sem a introdução de material exótico nem a 
possibilidade de trocar variedades com agricultores de outras áreas. Esta situação resultou na obtenção 
de uma grande variabilidade nas variedades locais, cada uma adaptada às condições locais específicas 
de solo, clima, sistema agrícola local, etc. Os pequenos agricultores, que 
constituem mais de 90% dos agricultores do país, dependem de uma agricultura diversificada em vez 
de dependerem de uma só variedade ou proveniência de uma só cultura. Eles têm estratégias de 
combinarem culturas em diferentes épocas do ano para garantirem a segurança alimentar familiar, em 
diferentes épocas do ano, incluindo cereais, leguminosas hortícolas, animais domésticos de grande ou 
pequeno porte. Além de utilizar diferentes culturas, muitas vezes os agricultores mantêm diferentes 
variedades de uma cultura, de acordo com a época da sua sementeira. Os pequenos agricultores ao 
praticarem o sistema tradicional de cultivo tem também contribuído para manter a diversidade das 
culturas alimentares.  
Os estudos feitos pelo Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos (CNRF)  e pelo Instituto de 
Investigação Agronómica (IIA) demonstram haver em Angola uma grande diversidade biológica de 
plantas cultivadas e não só.  Estes estudos tiveram como base principal a recolha de germoplasma de 
culturas dos campos dos agricultores a nível nacional  e a sua caracterização quanto aos aspectos 
morfológicos e agronómicos (principalmente tolerança a factores bióticos e abióticos). A nível 
institucional, o Ministério da Agricultura atravês do Instituto de Investigação Agronómica (IIA)  
realiza estudos de adaptabilidade, performance  e conteúdo nutritivo das variedades locais. Os 
resultados desses  trabalhos são utilizados para recomendações técnicas  aos agricultores e 
empresários agrícolas e para auxiliar  o organismo de tutela na tomada de decisões e elaboração de 
políticas de gestão da actividade agrícola. Por outro lado, muitos alimentos são obtidos  fora das 
plantas cultivadas através da recolecção dentro da riqueza da biodiversidade que o país apresenta. 
 
Relativamente a conservação ex-situ refrindo-se aos recursos fitogenéticos, Angola possui conservado 
no Centro de Recursos Nacional de Recuros Fitogeneticos, mais de 4000 acessos de diferentes 
espécies de plantas cultivadas. 
A Conservação in situ (ou nos campos dos agricultores) é prática corrente dos camponeses 
conservarem as variedades que demonstram qualidades de adaptação. Na conservação in situ/on farm 
de uma forma geral, guardam as sementes em recipientes, como garrafões, ou garrafas, ou cabaças 
adicionando no seu interior produtos de conservação baseados no conhecimento tradicioanal. Esta 
pratica permite-lhes guardar a semente de uma estação agricola para a outra. A semente mantém a 
viabilidade e isenta de pragas ou doenças. 
Por outro lado, foram feitos trabalhos de recolha e conservação de variedades locais que se encontram 
no Banco de germoplasma dos Recursos Fitogeneticos  com a finalidade de se protegerem as 
variedades locais. 
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 Ameaças à agrodiversidade: A substituição das variedades locais por variedades exóticas constitui a 
principal ameaça à agrodiversidade. Durante o tempo do conflito grandes quantidades de sementes de 
origem exótica foram distribuídas como ajuda de emergência aos agricultores. As suas próprias 
sementes tinham sido perdidas nas inúmeras deslocações causadas pelo conflito armado e as sementes 
oferecidas nas distribuições foram essenciais para poderem cultivar. Apesar destas variedades 
exóticas muitas vezes terem maior rendimento em condições de cultivo,  exigem insumos não 
disponíveis aos pequenos agricultores, elas não respondem devidamente nas condições locais 
(precipitações irregulares, falta de fertilizantes, falta de pestecidas, etc). O Governo tem trabalhado na 
legislação que regula o acesso aos recursos genéticos. O uso sistemático de alimentos provenientes de 
plantas silvestre encoraja um estudo da sua riqueza nutricional. Em relação aos recursos marinhos a 
costa angolana é rica em biodiversidade marinha devido às condições oceanográficas -proporcionadas 
pela existência de duas correntes: a corrente quente de Angola a norte e a corrente fria de Benguela a 
sul da Frente Angola – Benguela e o fenómeno de afloramento. Este facto faz desta costa, uma 
importante zona de transição específica, com importantes concentrações de espécies. Mais de trintas 
espécies de peixe, crustáceos e cefalópodes são registadas na base de dados do Instituto de Pesca 
Artesanal (IPA).  
A costa de Angola apresenta altas concentrações de várias espécies marinhas e costeiras (peixes 
pelágicos e demersais, crustáceos e cefalópodes), que encontram-se amplamente distribuídas e são 
alvos da pesca industrial, semi-industrial e artesanal. 
A pesca artesanal é mais dirigida aos principais grupos demersais que apresentaram uma distribuição 
contínua, em baixas densidades e grande diversidade de espécies de importância comercial. 
No âmbito do conhecimento do estado de recursos costeiros e sua dinâmica, o Instituto para o 
Desenvolvimento da Pesca Artesanal e da Aquicultura (IPA) e as suas representações nas províncias 
do litoral têm realizado recolha de dados estatísticos ao longo da costa especificamente nos locais de 
desembarque. 
A pesca artesanal em Angola têm jogado um papel importante no combate a fome e a pobreza, 
contribuindo para obtenção de proteína animal e aumento de rendimento e bem-estar da população. 
Àguas Continentais: O estudo da biodiversidade das águas continentais está a ser valorizado através 
da extensão dos serviços do Instituto Nacional de Investigação Pesqueira, tutelado pelo Ministério das 
Pescas, tendo em conta a importância que estes componentes da biodiversidade representam na vida 
das populações. O surgimento da Lei sobre os Recursos Biológicos Aquáticos é um outro indicador 
positivo. Aspectos preocupantes e que afectam a biodiversidade nos estuários relacionam-se com 
problemas de sedimentação, poluição e sobre-exploração dos recursos, agravada pelo uso de práticas 
de pesca inadequadas. As águas calmas nas florestas de mangais são viveiros para peixes juvenis e 
camarões, enquanto as raízes aéreas, os troncos mais baixos e as superfícies de lama, geralmente 
suportam uma fauna variada de ostras, caracóis, caranguejos e outros invertebrados.  
Marinha Costeira: A linha da costa de Angola possui uma extensão de 1650 km e estende-se entre os 
paralelos 5°02´ e 17°15´ Latitude Sul (de Cabinda até a foz do Rio Cunene). A zona nerítica da costa 
angolana cobre um terço da Zona Económica Exclusiva (ZEE), que possui cerca de 370 km da 
largura. A zona nerítica ocupa toda zona litoral de 0 até aos 30 m de profundidade, a plataforma 
continental de 50 aos 200 m de profundidade média e a largura varia entre 11 e 33 km. A zona 
oceânica cobre a talude continental ente 500 até 2000 m enquanto que a zona abissal de 2000 até 4000 
m de profundidade. A pesca artesanal é praticada até as quatro milhas náuticas, entre as duas zonas 
nerítica e a plataforma continental. A distribuição  dos recursos pesqueiros estende-se ao longo de 
toda costa angolana, é influenciada pela Corrente quente de Angola (em direcção ao sul), é 
abastecida pela Sub-Corrente Equatorial (EUC) proveniente do Equador. Esta corrente cobre a 
plataforma continental e o talude continental (Moroshkin et al., 1970), é caracterizada por alta 
temperatura (> 24°C) e salinidade (> 35.0 psu) influenciada por intrusões de vários rios, sendo o rio 
Congo com uma descarga máxima cerca de 90,000 m3 s-1, e modulada pela fraca e sazonal 
afloramento equatorial. A productividade biológica na corrente de Angola é baixa mas diversificada. 
Em direcção ao Norte,  a Corrente fria de Benguela corre em direcção do Equador, inicia em Cabo 
da Boa Esperança e corre ao longo da costa até cerca de 15-17°S Stramma & Peterson (1989). Esta 
corrente é caracterizada pelas águas frias de baixa salinidade devido ao afloramento intenso no sul do 
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ecossistema, é associada ao regime dos ventos, topografia costeira, a largura e profundidade da 
plataforma continental (Shannon, 1998). A productividade biológica é elevada e baixa diversidade de 
espécies.  A corrente de Angola corre em direcção ao sul até 14ºS-16°S onde ela converge com as 
águas frias, água de afloramento da corrente de Benguela, criando a frente nomeada a Frente de 
Angola-Benguela com movimentos periódicos. O movimento e comportamento das espécies diferem 
das outras de acordo com os hábitos alimentares e padrões de distribuição de cada uma delas.   
A nível institucional,  o Instituto de Investigação Pesqueira, hoje designado Instituto nacional de 
investigação pesqueira INIP realiza estudos sobre a distribuição, abundância das espécies pesqueiras 
(nesta fase essencialmente marinhas). Os resultados dessas investigações são utilizados para 
aconselhamento técnico e elaboração de pareceres e recomendações para o organismo de tutela com a 
finalidade de auxiliar a tomada de decisões e elaboração de políticas de gestão para regular a 
actividade piscatória (capturas, arte de pesca, esforço de pesca, etc.). Estudos levados a cabo numa 
área de exploração petrolífera (bloco 15), os resultados sugerem uma grande diversidade específica, 
mesmo em zonas onde a ocorrência de impactos sobre o ambiente poderá ser considerável. Do ponto 
de vista comercial, as espécies de crustáceos mais importantes, existentes em águas ao largo da costa 
norte de Angola são o camarão rosa e o camarão riscado de águas profundas. Chaceon maritae é um 
caranguejo explorado economicamente na região sul, parece fazer parte de um stock que é partilhado 
com a Namíbia. É uma espécie menos comum nas regiões norte e centro de Angola. Na zona norte 
são reportadas 21 famílias de crustáceos com 54 espécies presentes e 13 famílias de moluscos com 27 
espécies. Na zona centro, reportam-se 15 famílias de crustáceos com 43 espécies e 8 famílias de 
moluscos com 26 espécies. Outra referência aponta para a costa norte e centro de Angola, um total de 
23 famílias de crustáceos com uma diversidade de aproximadamente 50 espécies (Projecto Estratégia 
e Plano de Acção Nacionais para a Biodiversidade (NBSAP). A nível da biodiversidade marinha estão 
também a ser feitos esforços no sentido da conservação e utilização sustentável dos recursos marinhos 
e costeiros. Por exemplo, verificou-se a veda na pesca do peixe carapau nos anos 2003 e 2004, o que, 
segundo fontes ligadas a gestão do referido recurso, permitiu a recuperação dos níveis de bio massa 
do mesmo.  

(Referencia Primeiro Relatório Nacional da Convenção sobre a Biodiversidade, 2006)  
Zonas áridas e sub-aridas: Algumas áreas protegidas situam-se neste tipo de ecossistemas e estão a ser 
efectuados trabalhos de investigação científica e de reconhecimento do estado de conservação da 
biodiversidade. Existem alguns desafios a serem superados devido à pressão das populações sobre os 
componentes da biodiversidade . 
Florestas: O Ministerio da Agricultura (MINAGRI), através do seu Instituto especializado, Instituto 
de Desenvolvimento Florestal (IDF), é o responsável pela gestão de todos os componentes da 
biodiversidade florestal. Devido à escassez de recursos, quer sejam humanos ou materiais e a ausência 
de estudos de campo, não é possível ter-se uma ideia do estado da biodiversidade florestal. Os 
esforços que se desenvolvem para a implementação de sistemas sustentáveis ainda não alcançaram os 
objectivos desejados mas através das organizações de integração económica,  regional se têm feito 
esforços para a introdução de critérios de certificação sobre os métodos sustentáveis de exploração 
florestal. A recolha de frutos e outros produtos silvestres de maneira não sustentável assim como a 
desmatamento para o estabelecimento de novas áreas de exploração agrícola, a caça furtiva e as 
queimadas descontroladas põem em perigo a conservação das espécies. Também o derrube das 
espécies para obtenção de lenha e carvão  assim como exploração da madeira de forma não 
sustentável constitutem também factores de riscos para a conservação da biodiversidade.   
Montanhas: Tem-se dado grande importância a ornitologia já que Angola possui uma avifauna 
diversificada que necessita de ser estudada para fins de conservação. Estes esforços têm sido levados 
a cabo por instituições de carácter científico 
Verificam-se grandes problemas com a conservação da biodiversidade, fundamentalmente à volta das 
grandes cidades motivada pela necessidade de lenha e carvão pelas populações deslocadas. Um outro 
problema está ligado com o aumento da procura de espaços para a agricultura itinerante e a obtenção 
de materiais de construção. A nível do ambiente estão a ser realizados estudos, desenvolvidos 
programas que possam permitir um maior conhecimento da biodiversidade nas áreas protegidas assim 
como de espécies e habitats. 
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Sistemas de producción del país  
  
4. Indique, de cada sistema de producción enumerados a continuación en el Cuadro 1 si 
existe en su país o no (S: sí, N: no), independientemente de su importancia. En el Anexo 2 se 
presenta una descripción detallada de cada sistema de producción presentado en el Cuadro 1.    
Cuadro 1. Sistemas de producción del país 
 
 
Sector  Códi 

go  
Nombre de los sistemas de producción   Presente  

(S/N)  

 

L1  Sistemas pecuarios basados en pastizales:  Tropical1  S 
L2  Sistemas pecuarios basados en pastizales: Subtropical6  S 
L3  Sistemas pecuarios basados en pastizales: Templado7  N 
L4  Sistemas pecuarios basados en pastizales: Boreales y /o de tierras 

altas2     
N 

L5  Sistemas pecuarios sin tierras: Tropical  N 
L6  Sistemas pecuarios sin tierras: Subtropical  N 
L7  Sistemas pecuarios sin tierras: Templado  N 
L8  Sistemas pecuarios sin tierras: Boreales y /o de tierras altas    N 

 

F1  Bosques regenerados naturalmente: Tropical  S 
F2  Bosques regenerados naturalmente: Subtropical  S 
F3  Bosques regenerados naturalmente: Templado  N 
F4  Bosques regenerados naturalmente: Boreales y /o de tierras altas    N 
F5  Bosques plantados: Tropical  S 
F6  Bosques plantados: Subtropical  S 
F7  Bosques plantados: Templado  N 
F8  Bosques plantados: Boreales y /o de tierras altas    N 

 

A1  Pesca autónoma de captura: Tropical  S 
A2  Pesca autónoma de captura: Subtropical  N 
A3  Pesca autónoma de captura: Templado  N 
A4  Pesca autónoma de captura: Boreales y /o de tierras altas    N 
A5  Pesca de cría: Tropical  S 
A6  Pesca de cría: Subtropical  N 
A7  Pesca de cría: Templado  N 
A8  Pesca de cría: Boreales y /o de tierras altas    N 
A9  Acuicultura con alimentación: Tropical  S 
A10  Acuicultura con alimentación: Subtropical  S 
A11  Acuicultura: Templado  N 
A12  Acuicultura: Boreales y /o de tierras altas    N 

 A13  Acuicultura sin alimentación: Tropical  S 
A14  Acuicultura sin alimentación: Subtropical  S 
A15  Acuicultura sin alimentación: Templado  N 
A16  Acuicultura sin alimentación: Boreales y /o de tierras altas    N 

 

C1  Cultivos de regadío (arroz) : Tropical  S 

                                                      
1  
 

2  
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C2  Cultivos de regadío (arroz) : Subtropical  S 
C3  Cultivos de regadío (arroz) : Templado  N 
C4  Cultivos de regadío (arroz) : Boreales y /o de tierras altas    S 
C5  Cultivos de regadío (arroz) : Tropical  S 
C6  Cultivos de regadío (arroz) : Subtropical  S 
C7  Cultivos de regadío (otros) : Templado  N 
C8  Cultivos de regadío (otros) : Boreales y /o de tierras altas    N 
C9  Cultivos de secano: Tropical  S 
C10  Cultivos de secano: Subtropical  S 
C11  Cultivos de secano: Templado  N 
C12  Cultivos de secano: Boreales y /o de tierras altas    N 

 

M1  Sistemas mixtos (ganado, cultivos, bosques y /o acuáticos y pesca): 
Tropical  

S 

M2  Sistemas mixtos (ganado, cultivos, bosques y /o acuáticos y pesca): 
Subtropical  

S 

M3  Sistemas mixtos (ganado, cultivos, bosques y /o acuáticos y pesca): 
Templado  

N 

M4  Sistemas mixtos (ganado, cultivos, bosques y /o acuáticos y pesca): 
Boreales y /o de tierras altas    

N 

Outros O1 Apicultura S 

Savanas S1  Savanas com árvores ou arbustos S 
S2 Gramíneas S 

Deserto D Vegetação Desertica com ou sem dunas S 
Zonas 
Húmidas 

Zh Lagos, lagoas, rios e pântanos S 

 
 
5. Consigne en el Cuadro 2 los sistemas de producción señalados como presentes en su 
país en el Cuadro 1, indicando los códigos y/o los nombres de los sistemas de producción como 
se presentan.   
  
Proporcione una descripción de cada sistema de producción. Los países pueden utilizar los 
siguientes criterios, cuando haya información disponible:  
  
Propiedades y características ambientales:  

a) información adicional sobre el clima (árido, semiárido, húmedo y subhúmedo);  
b) características del mosaico del paisaje.  

   
Medios de subsistencia rurales y uso sostenible:   

c) proporción de pequeños propietarios10;  
d) proporción del sistema de producción situado en un contexto  o periurbano;  
e) proporción de la población que contribuye activamente en el sistema de producción, 

desglosada por sexos, así como el número de empleados, si está disponible;  
 
El numero de empleados de las 54 empresas de acuicultura comercial registrados en la Direccion 
Nacional de Acuicultura son 946 
 

f) importancia de los sistemas de producción para los ingresos, los medios de subsistencia 
y el bienestar de las comunidades rurales;  

Mi
xt
os 

9   
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g) niveles de intensificación de la agricultura y dependencia de insumos sintéticos, 
variedades modernas, combustibles fósiles, etc.  

Cuadro 2. Sistemas de producción del país.  
  
Código 
do 
Sistema 
de 
produçã
o  

Nome do Sistema de 
Produção 

Descrição 

L1 Sistema pecuários 
baseados em pastagens: 
Tropical 

Em Angola a pastagem utilizada é a natural. A Zona de clima árido e 
semi-árido (zona de pastos doces, Sul e sudoeste ) é dominada por 
gramíneas de elevado valor nutritivo particularmente espécie genéro 
aristida na orla litoral mais seca, mas para o interior existem as espécies 
genéro Eragróstis, Chloris, Urochloa e Schmitia. Este tipo de pastos 
assegura o apascentamento durante 9-11 meses do ano, o pasto mantém-
se comestível para o gado mesmo depois de seco, não perdendo o seu 
valor alimentar. 
Na faixa territorial de clima seco dos tipos semi-árido e sub-húmido 
seco( zona caracterizada por pastos mistos), pode-se encontrar 
gramíneas típicas como a Hyparrhenia e Andropogon. As Espécies 
predominantes são Panicum, Androgopon, Heteropagon, Digitaria, 
Tristachia, Tehemeda, Chloris e Setaria. Com esta grande diversidade 
de capins a capacidade de apascentação é elevada, permitindo com o 
maneio adequado o pastoreio ao longo de todo ano.  
A Zona de clima húmido da estação chuvosa e quente alternando com 
outra seca e fresca, os pastos são acres e ocupam cerca de dois terços do 
território angolano. O estrato herbáceo de fraco valor forrageiro é denso 
de porte elevado com pouca diversidade florística com género  
dominante  a Hyparrhenia que se associam outras gramíneas de porte 
alto sobretudo do género Andropogon as vezes em savanas arbustivas. 
A cobertura graminosa dominada por espécies vivazes no cacimbo, 
depois da seca e lenhificada, é submetida á queimada. Verifica-se um 
desenvolvimento rápido de nova rebentação logo depois das primeiras 
das chuvas. È nesta fase de crescimento de pouca duração de escassos 
meses, que o gado melhor aproveita as pastagens, até que esta 
lenhificando-se perde qualidades.  
Há uma gama interessante de espécies arbustivas, subarbustivas e 
árvores cujas vagens ou outros frutos folhas e rebentos são consumidos 
pelos ruminantes servindo como valioso complemento das pastagens 
nos períodos críticos de escassez de pasto. 
Zona árida, semi-árida seca e semi-árida húmida a árvores e arbustos 
forrageiros constituem um alimento complementar durante a estação da 
chuva, já que o seu teor em matéria azotada e em certos elementos 
minerais fazem deles excelentes complementos às gramíneas. 
Zonas de clima árido, semi – árida seca e subhúmida seca, as árvores e 
arbustos forrageiros são recursos alimentar principal durante a estação 
seca. as espécies lenhosas de mais interesse incluem-se na família de 
leguminosas, destacando-se as acácias pelo valor alimentar das suas 
vagens. Assume igualmente a folhagem de Colophospernum mopane 
(mutilai), Boscia albitruncaTerminaliasericea e Scterocaryabirrea. As 
árvores desempenham tradicionalmente a sombra para os animais, 
principalmente no período de ruminação. 
 

 F1   Bosques regenerados 
naturalmente: Tropical 

 Actualmente estima-se que a superfície do país é de 69 383 hectares 
representando uma percentagem de 55.7% da superfície territorial. 
Esses dados foram obtidos através dos resultados preliminares di 
Inventário Florestal que teve inicio em 2008. A diversidade das 
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florestas naturais inclui entre outras  a floresta densa húmida de 
Cabinda, Zaire, Bengo, e Kwanza Norte muito rica em biodiversidade. 
As manchas  de floresta de montanha situadas no Huambo, Benguela, 
K.Sul, e Huila. Formações de floresta aberta , mosaico de floresta seca e 
savanas de media produtividade e alto valor social em termos de 
combustível lenhoso, matérias de construção, pastos, alimentos e 
plantas medicinais. Tendo em conta que existe um nível populacional 
habitante no meio rural considerável, a área florestal contribui 
significativamente para a segurança alimentar visto que, esta mesma 
população tem como meio de subsistência a lenha, carvão, carne de 
caça, peixe das águas interiores, mel insectos e frutos silvestres. Por 
outro lado , o  sector florestal fornece um leque enorme de plantas 
medicinais conhecidads e outras que ainda não foram estudadas. A 
situação actual da desflorestação em Angola revela que os fenómenos 
naturais e de acção antrópica como a seca, a sobre exploração de 
recursos florestais, queimadas causam a perda de cerca de 106 mil 
hectares de florestas naturais e 370 hectares de plantações a uma taxa 
anual de 0,2 a 0,25% respectivamente. Este fenómeno ocorre 
principalmente nas províncias de Luanda, Huambo, Huíla, Bié, 
Benguela, Cunene e Kwanza Sul. 
 

 F2  Bosques regenerados 
naturalmente:subtropical 

 Igual acima referido 

F5 Bosques plantados: 
Tropical 

O Potencial da floresta artificial ou plantadas era referido nos anos de 
1970/1980 como sendo aproximadamente 148.000 hectares que 
permitiam a exploração de 850 mil m3/ano. Cerca de 86% da área 
plantada era constituída de Eucaliptos, de 10% de pinheiros e 4% de 
ciprestes, sobretudo no planalto central, mas que actualmente são 
praticamente desnudadas. 
Estima-se que a maioria das áreas florestais já foi submetida ao 
processo de exploração selectiva, existindo poucas florestas virgens. As 
informações sobre recursos florestais baseiam-se em estimativas 
resultantes dos poucos estudos feitos na época colonial e em dados 
comparativos de florestas semelhantes do país. Angola possui 
plantações florestais de espécies exóticas, tais como Eucaliptos sp. 
(128.000 ha), Pinus sp.(16000 ha) e Cupressus sp (4.000 há), que 
totalizam uma área aproximada de 148.000 hectares, tornando-a no país 
africano com maior extensão exóticas. 
Tem um potencial estimado, em pé, de aproximadamente 17.450.000 
m3, a media de 130 m3/hectare. Alem do grande potencial de madeira e 
outras matérias-primas que oferecem, desempenham um importante 
papel na protecção e conservação dos solos. Interessa referir também 
que existem plantações florestais de espécies arbóreas de forma isolada 
ou compacta nos perímetros urbanos ou períurbanos, constituindo 
cortinas de quebra vento para a protecção de campos agrícolas.   
 

F6 Bosques plantados: 
subtropical 

Igual acima referido 

A5 Pesca de cria: Tropical  
 

Devido às condições hidrológicas da costa de Angola, a fauna piscícola 
inclui tanto espécies tropicais e sub-tropicais como espécies de águas 
temperadas. 
 

A9 Aquicultura com 
alimentação: Tropical  
 

Criação de tanques piscicultores, injecção de ovas para a reprodução das  
espécies de maior cultivo, e de maior valor comercial, nomeadamente as 
várias espécies de Cacusso (família Tilapia), várias espécies de Bagre, 
Clariallabes platyprosopos (Família Clariidae) e da Tukeya, nome dado 
as espécies de peixe miúdo, da região do Cassay, englobando as 
seguintes: Barbus viviparus, Barbus puellus, Aplocheilichthys 
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gohnstonii e Pelmatocromis-ruweti. 
C6 Cultivo de regadio 

(arroz):subtropical 
Este sistema de cultivo é praticado em pequena escala por empresas 
com tecnologia moderna em algumas províncias como (Bié, Uíge, 
Kuando Cubango, Moxico). 

C 9  Cultivos de secano: 
Tropical 

a) Esta zona é de precipitações abundantes (1400 mm a 1500 mm 
anuais), elevada humidade relativa (cerca de 80%), temperatura média 
anual oscila entre 23º C a 24º C3.  
b) Destacam-se três zonas de forte incidência tradicional da cultura em 
correspondência com as formações de floresta densa húmida 
semicaducifólia, de cujo sub-bosque o cafeeiro robusta (Coffea 
canephora Pierre) é componente, ou seja, a mancha dos Dembos, que 
desde N”Dalatando se prolonga até às serras do Quitexe e Uíge, a do 
NE do Uíge, a envolver as matas de Quimbele-Macocola e, a sul do 
Cuanza, a do Amboim-Libolo. Todas estas áreas de produção se 
identificam com as formas movimentadas de relevo a envolverem 
serranias, escarpas e encostas de vales profundos, tal como o típico e 
pronunciado degrau de Amboim-Seles4. 
c) 1|3  dos pequenos produtores 
e) 30 % da população contribui activamente neste sistema de produção. 
f) O café tem um cariz económico e cultural. A produção de café é 
feita não apenas devido ao rendimento, mas também, para satisfazer 
hábitos e costumes adquiridos ao longo de gerações, tornando 
sustentável o sistema produtivo e a longevidade da cultura como 
riqueza intrínseca no meio rural. O conceito do café como “o meu 
banco”- (vende-lo só em caso de necessidade) - ainda é bem patente 
nos produtores familiares. Pois, o sector familiar é o alicerce da 
actividade cafeícola do país (INCA, 2015).  
O milho como uma planta de fecundação cruzada sendo o pólen 
espalhado pelo vento. É cultivado a extensão nos climas tropical, 
tropical húmido, tropical seco. É produzido variedades locais, 
introduzidas, sintéticas  e  ate mesmo híbridas, estas obtidas a partir de 
cruzamento de  2, 3 ou 4 linhas. As variedades locais são as chamadas  
também, vulgarmente  de variedades de polinização livres. 
O massango e massambala   como uma cultura de resistência a seca são 
cultivados em regiões com quedas pluviométricas irregulares   ( zonas 
quentes com exigência de calor e luz e com uma temperatura ideal de 
28ºc 
 

C10 Cultivos de Secano: 
Subtropical  

Idem 

M2 Sistemas mixtos (gado, 
cultivos, bosque e 
ou/aquáticos e pesca): 
subtropical 

Este tipo de sistema de produção é um dos mais generalizados 
ocorrendo com destaque nas provincias, Kuanza Norte, Uige, Zaire, 
Bengo, Cabinda e Cuanza Sul. Praticada por pequenos agricultores 
familiares e constata-se que a tecnologia moderna é quase nula tanto na 
agropecuária, piscicultura como aquicultura,. As temperaturas rondam 
entre (18-20)ºC e com distribuição pluviométrica variável  entre (1200-
1500) milímetros. 
 

01 Extensivo: Subtropical É um tipo de sistema de produção em que são usados os elementos 
disponíveis na natureza sem a inserção de tecnologia moderna por isso 
possui uma baixa produtividade praticado por um número significativo 
de pequenos agricultores familiares. 

 
 

                                                      
3 Castanheira Diniz, 1991. 
4 Castanheira Diniz, 1991 
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6. Proporcione un mapa de los sistemas de producción en su país, en el que se señalen los 
lugares y las regiones mencionadas en el informe del país.   
Aquicultura 
 
O sistema de produção de aquicultura comercial está a ser realizado em todo o território do país, com 
predominância na região norte.  
 

Com uma área agrícola potencial de cerca de 58 milhões de hectares (FAO, 2010), Angola 
utilizava cerca de 4,9 milhões de hectares na agricultura, no ano agrícola de 2009/10 (MINADERP, 
2010). Aproximadamente 97% desta área era ocupada pelas sete principais culturas alimentares: milho 
(37,6%), mandioca (24,1%), feijão (17,3%), amendoim (7%), massango/massambala (4,1%), batatadoce 
(3,9%) e batata (2,5%). O café representava apenas 0,6% desta área (FAO, 2010). 
 
 
 
O mapa abaixo mencionado refere-se apenas a produção agrícola.  
 
Figura 1. Produção agrícola por regiões 
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Fonte: INCER , 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: 2 mapa da costa de Angola 
 

7. Para cada sistema de producción de su país (consulte el Cuadro 1), indique en el 
Cuadro 3 la superficie en producción (km2, hectáreas, acres, otros). Si no se aplica, indique la 
cantidad estimada de producción (productos principales agregados) utilizando la unidad o 
medida adecuada (toneladas, cabezas, inventario, metros cúbicos, etc.) para el sistema de 
producción. Si existe el dato, indique la contribución del sistema de producción en la economía 
del sector agrícola en el país (%). Sírvase utilizar los datos disponibles más recientes, e indique 
el año de referencia de los datos o estimaciones. Anote NS si no lo sabe o NA si no se aplica.   
 
Cuadro 3. Área de producción, cantidad de la producción y contribución a la economía del sector 
agrícola de los sistemas de producción en el país.  
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Código 
del 
sistema de 
producció
n  

Nombre del sistema 
de producción   

Área  
(indicar la  
unidad)  

Producción - 
cantidad (indicar la 
unidad)   

Contribució
n a la 
economía 
del sector 
agrícola 
(%)   

Año de 
referenci
a  

C9 Cultivo de secano:  
tropical 

45,257ha(café 
Robusta)* 
4,182ha(café 
arábica)*  

  2013 

200497ha(6milho)
** 
222640ha(sorgo)*
* 

1671922 t 89,5 2015 
196564 t  10,5 2015 

F1 
 

Bosques 
regenerados 
naturalmente:tropic
al  

 ***100763m3;made
ira 
53977 ton 
carvão;4840 st lenha 
 
115131 m3 madeira; 
415 74 ton 
carvão;7057 st lenha 
 
163371 m3madeira, 
22718 ton 
carvão;3095 st lenha 
 
176508 m3madeira 
 

 2013; 
2013 
 
 
2014, 
2014 
 
2015 
2015 
 
2016 

Acuicultur
a  

 Piscicultura (Semi-
intensivo) 

   305 Ton 
853 Ton 
657 Ton 

  2014 
2015 
2016 

 
* INCA, 2013 “Potencialidades e oportunidades no subsector do café e do palmar (Diagnostico e guia/propostas para 
um programa de investimentos” Luanda (p 5) 
 **INCER, 201 
***IDF,  
 
8. Comente sobre los efectos sobre la biodiversidad para la alimentación y la agricultura 
de la producción destinada a la exportación frente a la producción para el consumo local y/o 
nacional. Cuando hay información, indíquese para cada sistema de producción la parte de la 
producción que se destina a la exportación, los principales productos participantes, los efectos 
sobre los métodos de producción (p. ej., adopción de prácticas específicas de producción para 
satisfacer las necesidades de exportación) y las consecuencias para la biodiversidad.    
 
 Relativamente  ao cultivo do café, o consumo interno do café robusta e arábica, embora, não esteja 
estimado é baixo e a grande maioria destina-se para exportação para países como : 
Alemanha,Holanda,Portugal,Estados Unidos da América entre outros. A produção de óleo de palma é 
toda consumida internamente.    
 
 
 
EXPORTAÇÕES ANGOLANAS DE CAFÉ 2016/17 
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Meses Quantidades Destino 
Jan 36 t Portugal 
Fev   
Mar   
Abril 178,5 Líbano e Espanha 
Maio 36 t Holanda e Portugal 
Junho 34,5 Portugal 
Julho 150,9 Líbano,Espanha,Holanda,Portugal e 

E.U.A 
Agosto 36 t Bélgica e Portugal 
Setembro 22,8 t Portugal 
Outubro   
Novembro 162 t Portugal ,Líbano e Bélgica  
Dezembro   
Total 656,6 t  
 
Fonte: INCA, 2017. 

 
Considerando a variedade de zonas fisio-climáticas, com os amplos cursos de 

água, disponíveis em grande parte do país, Angola é um dos maiores potenciais agrícolas na 
África sub-sahariana (Banco Mundial, 1991).    

Na altura da independência (1975) Angola era auto-suficiente em produção de 
milho, sorgo, massango (millet), feijão, mandioca, café, batata, banana; era também um 
exportador significante de café, tabaco, sisal, óleo de palma, banana, arroz e milho (Banco 
Mundial, 1991) e registava também produções consideráveis de carne, leite e seus derivados. 
A grande maioria de portugueses que era detentora das fazendas comerciais abandonou o 
país e consequentemente a cadeia comercial rural começou a desaparecer. 

 
Actualmente os produtos agrícolas mais produzidos em Angola são a mandioca, a 

batata- doce, o milho, as bananas, a batata, as hortícolas, o feijão e o amendoim . O café que, 
no passado,foi uma produção importante em Angola (o país chegou a ser o 3.º maior 
produtor mundial), é hoje uma produção incipiente, com uma produtividade muito baixa. 

No que respeita aos principais produtos animais produzidos em Angola, para os 
frangos e ovos a produtividade encontra-se abaixo dos níveis médios registados para o 
continente africano, estando a produtividade do leite ao nível da produtividade média para 
África.  

Angola é auto-suficiente em mandioca, e batata-doce do grupo das raízes e 
tubérculos, em massango dos cereais e em bananas do grupo das frutícolas. Nos demais 
cereais,verifica-se uma escassez muito grande ao nível do trigo, e um rácio 
produção/consumo de 69,7% para o milho, um dos produtos base da alimentação.Mostra-se 
muito deficitária em arroz, trigo, carne de suíno, carne de frango e ovos. 

 
Nos óleos vegetais, o rácio produção/consumo está abaixo dos 50%, e no caso do 

óleo de palma este rácio está acima dos 50%. Verifica-se, a par das necessidades de 
importação de óleo de palma, alguma exportação. A produção de hortícolas aumentou menos 
do que o seu consumo, o mesmo se passando com as leguminosas, mas os rácios situam-se à 
volta dos 80%, o que indicia a quase auto-suficiência.  
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A zonagem agro-económica de Angola, elaborada por A. Castanheira Diniz em1973 é 
constituída por 36 zonas distintas, diferenciadas por condições ambientais, sistemas culturais, 
cobertura de infra-estruturas, mercados e serviços, foi durante muito tempo usada para a 
definição das potencialidades agrícolas do país. O Ministério da Agricultura introduziu 
recentemente algumas alterações a tal zonagem e desenhou cinco grandes regiões rurais. No 
litoral distinguem-se duas regiões:  
 
a) Região I a Norte, com agricultura de sequeiro e aproveitamento das faixas 
aluvionares dos principais rios, cujas principais culturas são a mandioca e o milho;  
b) Região V a Sul, que se alarga à medida que se caminha para Sul, integrando parte da 
província da Huíla e praticamente a totalidade do Cunene, fortemente marcada por uma 
economia agro-pastoril, e mesmo pastoril mais a sul, onde a criação de bovinos assume 
enorme importância, sem menosprezar a de caprinos, ovinos e suínos, e em que na 
agricultura predomina o cultivo de cereais.  
 
c) Duas importantes zonas planálticas:  
 
• RegiãoII, a Norte do país, em que a mandioca, o feijão e a batata-doce são as 
principais culturas para consumo e para o mercado, associadas em algumas áreas à banana e 
noutras ao amendoim, e ainda o café, o palmar e algumas fruteiras tropicais; 
 
• Região III, o planalto central, em que o milho assume enorme importância na dieta 
alimentar da população, mas também assumem importância,em termos alimentares e de 
mercado, a batata, o feijão e as hortícolas, e onde se vai recuperando o café arábica e certas 
fruteiras subtropicais, sendo de notar o uso de tecnologias relativamente mais avançadas, 
como técnicas de regadio e o uso de fertilizantes orgânicos e químicos.  
 
d) Região IV compreende a zona Leste do país, em que a agricultura é principalmente 
para autoconsumo, com predomínio generalizado da mandioca, mas também com tradição de 
cultivo de cereais (arroz de sequeiro, milho e massango e massambala, e onde a recolecção, a 
caça e a pesca são componentes importantes da economia doméstica.  
 
 
Com uma área agrícola potencial de cerca de 58 milhões de hectares (FAO, 2010), Angola 
utilizava cerca de 4,9 milhões de hectares na agricultura, no anoagrícola de 2009/10 
(MINADERP, 2010). Aproximadamente 97% desta área era ocupada pelas sete principais 
culturas alimentares: milho (37,6%), mandioca (24,1%), feijão (17,3%), amendoim (7%), 
massango/massambala (4,1%), batatadoce (3,9%) e batata (2,5%). O café representava 
apenas 0,6% desta área (FAO, 2010). 
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CAPÍTULO 2: Los motores del cambio 
 
Efectos de los motores del cambio en la biodiversidad asociada  
  
9 ¿Cuáles han sido los más importantes factores que afectan5 el grado y la distribución de la 
biodiversidad asociada6 en los últimos 10 años en su país? En la descripción de los motores tal 
vez quiera indicar los sistemas de producción donde la biodiversidad asociada está más 
afectada y señalar los motores que son comunes a los diversos componentes de la biodiversidad 
asociada mencionada.  Indique en la medida de lo posible los indicadores utilizados para medir 
los cambios, junto con las fuentes de información.    
 
Quanto às florestas, os principais factores que afectam o grau e a distribuição da biodiversidade 
associada nos últimos 10 anos (de acordo com o relatório nacional sobre o estado do ambiente):  
Exploração da madeira 
Exploração da lenha e carvão 
Agricultura itinerante 
Queimadas florestais 
Caça 
Assentamentos populacionais 
Conflito homem-animal 
Exploração mineira 
Abertura de vias rodoviárias 
Na provincia do Cunene a seca ou enchente 
Desertificação 
Dimuniução da área. 
 
 Os factores que têm sido mais importantes e que afectam o grau de distribuiçãoda 
Biodiversidade associada são:  
Agricultura itinerante muito intensa;  
Exploração desenfreada de florestas e savanas para o fabrico de carvão vegetal; 
Algumas políticas desenquadradas. 
 
 
Alguns indicadores destes factores: 
A superfície de florestais naturais desmatadas não conhecida que todos os anos é explorada 
para a agricultura itinerante;  
As quantidades de Camiões que entram nas grandes cidades carregadas de carvão vegetal; 
 
 
 
10 Donde se piense que el cambio climático afecta a la biodiversidad asociada, sírvase 
proporcionar información adicional sobre la índole, la gravedad y la frecuencia de la amenaza 
climática y los sistemas de producción afectados.  
 
Em Angola têm se observado na região sul do país que a seca e as chuvas torrenciais que ocorrem  
periodicamente nas províncias do Cunene  tem afectado  a biodiversidade. Também verifica~se que 

                                                      
.  
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na zona litoral, nas províncias de Benguela e do Namibe, a estão sendo afectadas pelo avanço do 
deserto. No Cunene o sistema de produção afectado é o F2. 
Observa~se também que as alterações climáticas afectam também a biodiversidade associada 
através da perturbação na reprodução, produtividade e resistência das espécies pois constata-
se ciclos de chuvas e de secas cada vez mais muito próximos e frequentes. (Províncias de 
Cunene, Namibe e Huíla).  
 
Efectos de los motores del cambio en la biodiversidad para la alimentación y la agricultura   
  
 
11. De cada sistema de producción que esté presente en su país, como se indica en el Cuadro 1, 
anote el código y el nombre de cada uno de ellos conforme al Cuadro 4 (repita el Cuadro para 
cada sistema de producción). Indique, de cada sistema de producción, los motores que han 
venido influyendo en la biodiversidad para la alimentación y la agricultura, desglosados por 
sector, durante los últimos 10 años (la descripción de los motores se pueden consultar en el 
Anexo 3). Los motores pueden tener un efecto muy positivo (2), positivo (1) negativo (-1), y muy 
negativo (-2), o ningún efecto (0) sobre la biodiversidad para la alimentación y la agricultura. Si 
el efecto del motor no se conoce o no se aplica, sírvase indicar no se conoce (NC) o NA (no se 
aplica).  
  
Cuadro 4. Efecto de los motores en la biodiversidad en los sistemas de producción del país, por 
recursos genéticos animales (RGAn), de plantas (RGP), acuáticos (RGAc) y forestales (RGF).  
  
[Repita el cuadro para cada sistema de producción]  
 
Sistemas de 
producción  

Motores7  Efectos de los motores del cambio en la 
biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura  
(2, 1, 0, -1, -2, NC, NA)  

Código o 
nombre  

RGP  RGF  RGAn  RGAq  

 Aquicultura  Cambios de uso y gestión de la tierra y el agua  
  

NC NC NC NC 

Contaminación e insumos externos  NC NC NC NC 
Explotación excesiva  NC NC NC NC 
Cambio climático  NC NC NC NC 
Desastres naturales   NC NC NC NC 
Plagas, enfermedades, especies exóticas 
invasoras  

NC NC NC NC 

Mercados, comercio y sector privado  1 1 1 1 
Políticas  2 2 2 2 
Crecimiento demográfico y urbanización  NC NC NC NC 
Cambios económicos, sociopolíticos, y culturales  1 1 1 1 

Avances tecnológicos e innovaciones de la 
ciencia y la tecnología  

NC NC NC NC 

Otros [Sírvase especificarlos]          
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Código o nombre Motores Efeitos de motores nas mudanças da biodiversidade associada 

RGP RGF RGAn  RGAq 
 
F1 
 
Floresta 
Tropical natural 

Mudanças no uso e 
Gestão da Terra e água 

-1 -1 -1 -1 

Exploração excessiva -1 -1 -2 -2 
Alterações Climáticas NC NC -1 -1 
Desastres Naturais NC NC -1 -1 
Espécies invasoras -1 -2 -1 NC 
Mercado/Comércio -2 -2 -1 NC 
Políticas 0 0 1 1 
Crescimento 
Demográfico e 
Urbanização 

-1 -1 -1 -1 

Mudanças Económicas, 
sociopolíticas e culturais 

-1 1 -1 NC 

Avanços Tecnológicos 1 NC 1 1 
F2 Floresta 
Subtropical Natural 

Mudanças no uso e 
Gestão da Terra e água 

-1 -1 -1 -1 

Exploração excessiva -1 -1 -2 -2 
Alterações Climáticas NC NC -1 -1 
Desastres Naturais NC NC -1 -1 
Espécies invasoras -1 -2 -1 NC 
Mercado/Comércio -2 -2 -1 NC 
Políticas 0 0 1 1 
Crescimento 
Demográfico e 
Urbanização 

-1 -1 -1 -1 

Mudanças Económicas, 
sociopolíticas e culturais 

-1 1 -1 NC 

Avanços Tecnológicos 1 NC 1 1 
F5. Florestas Tropicais 
plantadas 
 

Mudanças no uso e 
Gestão da Terra e água 

-1 -1 -1 -1 

Exploração excessiva -1 -1 -2 -2 
Alterações Climáticas NC NC -1 -1 
Desastres Naturais NC NC -1 -1 
Espécies invasoras -1 -2 -1 NC 
Mercado/Comércio -2 -2 -1 NC 
Políticas 0 0 1 1 
Crescimento 
Demográfico e 
Urbanização 

-1 -1 -1 -1 

Mudanças Económicas, 
sociopolíticas e culturais 

-1 1 -1 NC 

Avanços Tecnológicos 1 NC 1 1 
 
 
 
F6 
Florestas Subtropical 
plantadas 
 
 

Mudanças no uso e 
Gestão da Terra e água 

-1 -1 -1 -1 

Exploração excessiva -1 -1 -2 -2 
Alterações Climáticas NC NC -1 -1 
Desastres Naturais NC NC -1 -1 
Espécies invasoras -1 -2 -1 NC 
Mercado/Comércio -2 -2 -1 NC 
Políticas 0 0 1 1 
Crescimento 
Demográfico e 
Urbanização 

-1 -1 -1 -1 

Mudanças Económicas, 
sociopolíticas e culturais 

-1 1 -1 NC 

Avanços Tecnológicos 1 NC 1 1 
 Mudanças no uso e 

Gestão da Terra e água 
-1 -2 -2 -1 



24 
 

 
 

  
 
 
S1 
Savanas 

Exploração excessiva -1 -1 -2 -2 
Alterações Climáticas NC NC -1 -1 
Desastres Naturais NC NC -1 -1 
Espécies invasoras -1 -1 NC NC 
Mercado/Comércio -2 -2 -2 -1 
Políticas 0 0 1 1 
Crescimento 
Demográfico e 
Urbanização 

-1 -1 -1 -1 

Mudanças Económicas, 
sociopolíticas e culturais 

-1 1 -1 NC 

Avanços Tecnológicos -1 NC 1 1 
 
 
 
 
 
S2 

Mudanças no uso e 
Gestão da Terra e água 

-1 -2 -2 -1 

Exploração excessiva -1 -1 -2 -2 
Alterações Climáticas NC NC -1 -1 
Desastres Naturais NC NC -1 -1 
Espécies invasoras -1 -1 NC NC 
Mercado/Comércio -2 -2 -2 -1 
Políticas 0 0 1 1 
Crescimento 
Demográfico e 
Urbanização 

-1 -1 -1 -1 

Mudanças Económicas, 
sociopolíticas e culturais 

-1 1 -1 NC 

Avanços Tecnológicos -1 NC 1 1 
 
 
 
 
D 
Deserto 

Mudanças no uso e 
Gestão da Terra e água 

-1 -2 -2 -1 

Exploração excessiva -1 -2 -2 -2 
Alterações Climáticas NC NC -1 -1 
Desastres Naturais NC NC NC NC 
Espécies invasoras NC NC NC NC 
Mercado/Comércio -2 -2 -2 -1 
Políticas 0 0 1 1 
Crescimento 
Demográfico e 
Urbanização 

-1 -2 -2 -1 

Mudanças Económicas, 
sociopolíticas e culturais 

-1 1 -1 NC 

Avanços Tecnológicos -1 NC 1 1 
     

 
 
 
 
 
 
Zh 
Zonas Húmidas 

Mudanças no uso e 
Gestão da Terra e água 

-1 -2 -2 -1 

Exploração excessiva -1 -1 -2 -2 
Alterações Climáticas NC NC -1 -1 
Desastres Naturais -1 -1 -1 -1 
Espécies invasoras -1 -1 NC NC 
Mercado/Comércio -1 -1 -1 -1 
Políticas 0 0 1 1 
Crescimento 
Demográfico e 
Urbanização 

-2 -2 -2 -2 

Mudanças Económicas, 
sociopolíticas e culturais 

-1 1 -1 NC 

Avanços Tecnológicos -1 NC 1 1 
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Sistemas de 
producción  

Motores8  Efectos de los motores del cambio en 
la biodiversidad para la alimentación 
y la agricultura  
(2, 1, 0, -1, -2, NC, NA)  

Código o 
nombre  

RGP  RGF  RGAn  RGAq  

 Pecuaria L1 Cambios de uso y gestión de la tierra y el agua  
  

 1 0 NC  -1  

Contaminación e insumos externos   NC  NC  NC  NC 
Explotación excesiva   NC  NC  NC  NC 
Cambio climático  0  0  NC -1 
Desastres naturales    -1 0  NC  -1  
Plagas, enfermedades, especies exóticas 
invasoras  

 -1  0  -1  -1 

Mercados, comercio y sector privado   NC  NC 1  NC  
Políticas   NC  NC  NC  NC 
Crecimiento demográfico y urbanización   -1  0 NC  NC  
Cambios económicos, sociopolíticos, y 
culturales  

 NC  0  NC  NC 

Avances tecnológicos e innovaciones de la 
ciencia y la tecnología  

 NC  NC  NC  NC 

Otros [Sírvase especificarlos]   NC  NC  NC  NC 
 
 
 
 
 
 
Sistemas de 
producción  

Motores9  Efectos de los motores del cambio en la 
biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura  
(2, 1, 0, -1, -2, NC, NA)  

Código o 
nombre  

RGP  RGF  RGAn  RGAq  

 F1, F5 Cambios de uso y gestión de la tierra y el agua  
  

 -1 -1  1   1 

Contaminación e insumos externos   NC  NC  NC  -1 
Explotación excesiva   -1  -1  -1  -1 
Cambio climático   0  0  -1  -1 
Desastres naturales    -1  -1  -1  -1 
Plagas, enfermedades, especies exóticas 
invasoras  

 -1  -1 NC   NC 

Mercados, comercio y sector privado   NC  NC  NC  NC 
Políticas   NC  NC  NC  NC 
Crecimiento demográfico y urbanización   NC  NC  NC  NC 
Cambios económicos, sociopolíticos, y culturales   NC  NC  Nc  NC 
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Avances tecnológicos e innovaciones de la 
ciencia y la tecnología  

 NC  NC  NC  NC 

Otros [Sírvase especificarlos]          
 
Sistemas de 
producción  

Motores10  Efectos de los motores del cambio en la 
biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura  
(2, 1, 0, -1, -2, NC, NA)  

Código o 
nombre  

RGP  RGF  RGAn  RGAq  

 A1,A5,A9 
Aquicultura 

Cambios de uso y gestión de la tierra y el agua  
  

 NC  NC  NC  NC 

Contaminación e insumos externos   NC  NC  NC  NC 
Explotación excesiva   NC NC   NC  NC 
Cambio climático   NC NC  NC  NC  
Desastres naturales    NC  NC  NC  NC 
Plagas, enfermedades, especies exóticas 
invasoras  

 NC  NC  NC  NC 

Mercados, comercio y sector privado   NC  NC  NC  NC 
Políticas  NC  NC  NC  NC  
Crecimiento demográfico y urbanización   V  NC  NC  NC 
Cambios económicos, sociopolíticos, y culturales   NC  NC  NC  NC 

Avances tecnológicos e innovaciones de la 
ciencia y la tecnología  

 NC  NC  NC  NC 

Otros [Sírvase especificarlos]   NC  NC  NC  NC 
 
 
Sistemas de 
producción  

Motores11  Efectos de los motores del cambio en la 
biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura  
(2, 1, 0, -1, -2, NC, NA)  

Código o 
nombre  

RGP  RGF  RGAn  RGAq  

 C9 Cambios de uso y gestión de la tierra y el agua  
  

 1  0  1  1 

Contaminación e insumos externos   -1  0  -1  -1 
Explotación excesiva   -1  0  -1  -1 
Cambio climático   0  0  NC  0 
Desastres naturales    -1  NC  -1  -1 
Plagas, enfermedades, especies exóticas 
invasoras  

 -1  NC  -1  NA 

Mercados, comercio y sector privado   1  NA  1 NA 
Políticas   1  NA  1  1 
Crecimiento demográfico y urbanización   NC  NC  NC  NC 

                                                      
 
 

. 
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Cambios económicos, sociopolíticos, y culturales   1 0   1  1 

1Avances tecnológicos e innovaciones de la 
ciencia y la tecnología  

 1  NC  1 NC  

Otros [Sírvase especificarlos]   NC  NC  NC  NC 
 
Apesar de Angola possuir um enorme potencial de biomassa florestal, a área considerada como 
floresta produtiva está estimada emm 2373 000ha o que corresponde a cerca de 2% da área total do 
país. Aproximadamente dois terços da floresta, situam-se nas províncias de Cabinda, Uige, e Zaire, 
registando-se nas províncias do Kwanza Sul, Kwanza Norte, Bengo a ocorrência de ombrofilas nos 
terrenos de altitude, de 9 a 15 metros. Parte considerável da cobertura florestal do país é constituída 
fundamentalmente por Savanas abertas com predominância de gramíneas. Esta formação vegetal 
desempenha função social bastante importante para as comunidades rurais no tocante ao 
fornecimento de energia domestica, material de construção, alimentos, pastos e outras manifestações 
culturais. 
Calcula-se que 65% dos angolanos usam a madeira como fonte de energia, este consumo ocorre 
principalmente nas imediações das concentrações urbanas resultado do crescimento demográfico 
natural, quer da migração rural para urbano, embora que certamente a guerra tenha acelerado este 
processo. 
Os bosques localizados no planalto central (Huambo, Huila, e Malanje ) e das províncias costeiras do 
litoral( Zaire, Bengo, Luanda, e Kwanza Sul, Benguela e Namibe) estão em estado deplorável. A 
faixa esterita que se estende desde o Zaire ao Namibe o desflorestamento é maior em virtude de 
grande parte da população encontrar-se ali localizada. 
 
Efectos de los motores del cambio en los servicios del ecosistema   
  
12. ¿Cuáles han sido los principales impulsores (descripciones en el Anexo 3) que afectan a 
los servicios de regulación y apoyo del ecosistema (descripciones en el Anexo 4) del país en los 
últimos 10 años? Describa, para cada sistema de producción señalado en el Cuadro 1, los 
principales motores que afectan a los servicios de los ecosistemas e indique si el efecto en los 
servicios de los ecosistemas es muy positivo (2), positivo (1), negativo (-1 ), muy negativo (-2), no 
tiene ningún efecto (0), no se conoce (NC), o no se aplica (NA) en el Cuadro 5 (repita el cuadro 
para cada sistema de producción).   
  
Cuadro 5. Principales motores y sus efectos en los servicios de los ecosistemas en los sistemas de 
producción.   
  
[Repita el cuadro para cada sistema de producción]  
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Sistemas de 
producción   

Motores12    Efectos de los motores en los servicios del ecosistema13  
(2, 1, 0, -1, -2, NC, NA)  

Código o 
nombre  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  Cambios de uso y  

gestión de la tierra y el 
agua  

 1 1  1  1  1  1  1  1  NC  

Contaminación e 
insumos externos  

 NC  -1 -1  1  -1  -1  -1  NA  NC  

Explotación excesiva   NC  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  NC 
Cambio climático   -1  NC  NC  NC  NC  NC  0  NC  NC 
Catástrofes naturales   NA  NA  NA  1  NA -1  NC  NC  NC 
Plagas, enfermedades, 
especies exóticas 
invasoras  

 NC  NC  NC  NC  NC  NC  NC  NC  NC 

Mercados, comercio y el 
sector privado  

 NC  NC  NC  NC  NC  NC  NC  NC  NC 

Políticas    NC  1  NC  NC  NC  1  NC  NC  NC 
Crecimiento 
demográfico y 
urbanización  

 NC  NC  NC  NC  NC  NC  NC  NC  NC 

Cambios en los factores 
económico,  
sociopolítico y cultural  

 NC  NC  NC  NC  NC  NC  NC  NC  NC 

Adelantos e 
innovaciones científicas 
y tecnológicas  

NC  1  NC  NC  NC  NC  NC  NC  NC  

Otros [sírvase   NC  NC  NC  NC  NC  NC  NC  NC  NC 
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Nos cultivos do país, os principais agentes polinizadores são os insectos que transferem o grão de 
pólen das flores masculinas para as femininas, sendo clima tropical, é um elemento que participa neste 
processo. 
 
Sistemas de 
producción   

Motores14    Efectos de los motores en los servicios del ecosistema15  
(2, 1, 0, -1, -2, NC, NA)  

Código o 
nombre  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 Acuicultura Cambios de uso y  

gestión de la tierra y el 
agua  

 NC  NC  NC  NC  NC  NC NC  NC  NC  

Contaminación e insumos 
externos  

 NC  NC  NC  NC  NC  NC NC  NC  NC  

Explotación excesiva   NC  NC  NC  NC  NC  NC NC  NC  NC  
Cambio climático   NC  NC  NC  NC  NC  NC NC  NC  NC  
Catástrofes naturales   NC  NC  NC  NC  NC  NC NC  NC  NC  
Plagas, enfermedades, 
especies exóticas 
invasoras  

 NC  NC  NC  NC  NC  NC NC  NC  NC  

Mercados, comercio y el 
sector privado  

 NC  NC  NC  NC  NC  NC NC  NC  NC  

Políticas    NC  NC  NC  NC  NC  NC NC  NC  NC  
Crecimiento demográfico 
y urbanización  

 NC  NC  NC  NC  NC  NC NC  NC  NC  

Cambios en los factores 
económico,  
sociopolítico y cultural  

 NC  NC  NC  NC  NC  NC NC  NC  NC  

Adelantos e innovaciones 
científicas y tecnológicas  

 NC  NC  NC  NC  NC  NC NC  NC  NC  

Otros [sírvase                    
 especificar]           
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13. Describa brevemente los principales motores que afectan a los servicios de los 
ecosistemas en cada sistema de producción, como se indica en el Cuadro 5. Incluya siempre que 
sea posible una descripción de los componentes de la biodiversidad asociada que se ven 
afectados, los indicadores utilizados para medir el cambio y las fuentes de información.  
  
No sistema de produção C9 baseado na produção do café robusta em zona de floresta tem como 
particularidade a não utilização de produtos químicos (fertilizantes, pesticidas e herbicidas). Quanto 
ao sistema C10, de produção de arábica com recurso muitas vezes a consociaçao com culturas 
alimentares faz recursos a produtos químicos destinadas a essas culturas. O uso inadequado de 
fertilizantes, pesticidas e herbicidas torna possível efeitos negativos na biodiversidade. 
 
Efectos de los motores del cambio en los alimentos silvestres  
  
14. ¿Cuáles fueron los principales factores que repercuten en la disponibilidad, el 
conocimiento y la diversidad de los alimentos silvestres en los últimos diez años en el país? En el 
Cuadro 6 indíquense los principales factores que repercuten en la disponibilidad, el 
conocimiento y la diversidad de los alimentos silvestres y si los efectos son muy positivos (2), 
positivos (1), negativos (-1), muy negativos (-2), no producen efectos (0), no se conocen (NC), o 
no se aplican (NA).  
 
 
Cuadro 6. Motores que repercuten en la disponibilidad, el conocimiento y la diversidad de alimentos 
silvestres.  
 
 

Motores16  

Efectos de los motores  (2, 1, 0, -1, -2, NC, NA)  

Disponibilidad de 
alimentos silvestres  

Conocimiento de los 
alimentos silvestres  

Diversidad de 
alimentos 
silvestres  

Cambios de uso y gestión de la 
tierra y el agua  

 1 -2 -2 

Contaminación e insumos 
externos  

 NC  NC  NC 

Explotación excesiva   -1  -1  -1 
Cambio climático  NC  NC NC 
Desastres naturales    -1  -1  -1 
Plagas, enfermedades, especies 
exóticas invasoras  

 -1  -1  -1 

Evolución de los mercados  1 1  0 
Políticas  1 1 1 
Crecimiento demográfico y 
urbanización  

 -1  0 -1 

Cambios económicos, 
sociopolíticos y culturales  

 -1  -1  -1 

Avances tecnológicos e 
innovaciones de la ciencia y la 
tecnología  

 1  1  NC 
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Angola é um país onde a diversidade biológica em terrenos florísticos é abundante, a valer pela saua 
vasta extensão territorial. Nela abundam os segiintes alimentos silvestres como: maboque, ginguenga, 
loengo, fumbua, gajaja, mangostão, múcua, etc 
 
 
15. Describa brevemente los principales factores que afectan a la disponibilidad, la 
diversidad y el conocimiento de los alimentos silvestres en su país, tal como se indican en el 
Cuadro 6. Indique en la medida de lo posible los indicadores utilizados para medir los cambios, 
junto con las fuentes de información.  
 
Apesar de não existirem indicadores para medirem os efeitos na disponibilidade, diversidade e 
conhecimento dos alimentos silvestres podemos afirmar que no sistema C10 factores adversos como 
a contaminação, exploração excessiva, pragas, doenças e infestantes  que faz com que haja 
intervenção com a aplicação de pesticidas, conduzem a destruição do ecossistema e 
consequentemente o desaparecimento dos alimentos silvestres. 
Por outro lado, factores como a evolução do mercado e medidas de política (referir decreto 16.º sobre 
a diversificação da economia) tem efeito positivo sobre os sistemas de produção de café porque 
favorecem a procura no mercado e a abertura de novas áreas para exploração do café, o que aumenta 
a area disponível para recolha de alimentos silvestres. Entretanto nas regiões cafeícolas verifica-se 
que os  
principais factores que afectam a disponibilidade e a diversidade de alimentos silvestres são 
exploração excessiva de árvores lenhosas que servem como sombreadoras dos cafeeiros para 
fabrico de carvão vegetal, lenha e madeira , no caso concreto das explorações cafeeiras, 
temos a referir, as seguintes madeira , no caso concreto das explorações cafeeiras, temos a 
referir, as seguintes arvores entre outras, safueros (Dacryodes edulis), cola (Cola acuminata) 
, gajajeiras, loengos (Anisophyllea boehmii),fruta pinha (Annona squamosa), fruta pão 
(Artocarpus altilis), maboque (Strychnos spinosa Lam.) 
 
 
Efectos de los motores del cambio en los conocimientos tradicionales, las cuestiones de género y 
los medios de subsistencia rurales  
  
 
16. ¿Cuáles factores han tenido las repercusiones más significativas sobre la participación 
de las mujeres en el mantenimiento y uso de la biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura?   
 
Em Angola as mulheres possuem os mesmos direitos que os homens. Assim participam em 
conjunto com os homens em actividades relacionadas com a conservação, produção e uso 
sustentável da biodiversidade. Entretanto, no meio rural, fruto da influência cultural, ainda 
não se observa uma verdadeira igualdade entre géneros, encarando-se o papel da mulher 
como secundário na comunidade. Observa-se uma divisão de responsabilidades no sistema 
de produção. Por exemplo na zona do cultivo do café um dos principais factores que determina 
uma certa diferenciação do trabalho é o cultural. Assim aos homens cabe a colheita do dendem e do 
maruvo (Vinho de palma), a caça, a pesca e a construção . Às  mulheres cabem a actividade de 
recolha de alimentos silvestres e a actividade domestica.Em algumas regiões a mulher não é 
permitida a capina à catana.Noutras a diferenciação envolve a escolha do tipo de cultura(tomate para 
os homens e milho,mandioca para as mulheres) Os factores que têm mais repercussões na 
participação das mulheres na manutenção e uso da biodiversidade são a procura de alimento 
e a venda para a subsistência. 
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17. ¿Cuáles factores han tenido las repercusiones más significativas en el mantenimiento y 
uso de los conocimientos tradicionales relacionados con la biodiversidad para la alimentación y 
la agricultura?  

Os factores são:  
-Transmissão de costumes e tradição às novas gerações que permitem a preservação dos  usos e 
costumes alimentares permitindo a identificação da espécie ,época de recolha e dos benefícios e 
riscos associados; 
-As politicas de Conservação que o Estado estabelece; 
- Os programas de educação ambiental. 

 
 
18. ¿Cuáles factores han tenido el efecto más significativo en la función de la biodiversidad 
para la alimentación y la agricultura para mejorar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad?  
  

 Com base no decreto 16 .º sobre a diversificação da economia,medidas de politica tem 
sido promovidas para  o aumento e diversificação das fontes de receitas e garantir a segurança 
alimentar ,é o caso do fomento do cacau em Cabinda que preve em dois anos distribuir 300 000 mil 
mudas (existem 50 000 em viveiros). O fomento da palmeira de dendem que distribuiu nos últimos 
anos (2008) cerca de300 000 sementes pré-germinadas nas provncias de Cabinda, Bengo e Uíge, 
Cuanza Sul, Cuanza Norte e Benguela e do fomento do café arábica que distribuiu mais de 150000 
mil mudas nas províncias do Huambo,  Bié e Huila 
Os factores que contribuem para melhorar a segurança alimentar são os programas de 
educação e sensibilização ambiental. 
 
 
Medidas paliativas frente a los actuales y nuevos motores del cambio, mejores prácticas y 
enseñanzas adquiridas  
  
19. Respecto a la información proporcionada en este capítulo, señale las medidas paliativas 
previstas o en vigor para reducir las consecuencias perjudiciales de los factores de impulso en 
a) la biodiversidad asociada, b) los servicios del ecosistema y c) los alimentos silvestres. 
Proporcione los resultados previstos, las enseñanzas adquiridas y mejores prácticas.  
Medidas:  

• Sensibilização e educação das comunidades através de escolas de campo; 
• Formação de cooperativas e de Jangos Pastoris (Locais de discussão e tomada de 

decisão nas comunidades); 
• Mise en Defens (Reserva ou protecção concordado de certos terrenos, para 

recuperação ou gestão de recursos). 
• Elaborar planos e programas de gestão; 
• Elaboração da Legislação e de estratégias sobre gestão e uso de recursos naturais.  
• Entretanto fruto do programa CFC015 (projecto Amboim) foram desenvolvidas actividades 

demonstrativas de praticas agrícolas que pelos seus bons resultados passaram a ser directrizes para os 
orgãos de fomento do café em todo país. 

•  
• Em relação aos nutrientes de solo o incentivo vai no sentido de evitar-se o uso de químicos e 

priorizar a compostagem (o fabrico do bokashi) e concentrado de nutrientes (biol). 
• Em relação a pragas e doenças a prioridade passou a ser dada a utilização de repelentes 

naturais usando vegetação local e armadilhas. 
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• A regulação de perigos naturais, a formação e a protecção de solos e o ciclo de nutrientes 
passaram a ser práticas correntes, a plantação em curvas de nível, a utilização de cobertura viva com 
feijão macuna e a utilização de restos vegetais como estrutura para conter a erosão dos solos 
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Capitulo 3 O Estado  e as Tendencias da biodiversidade para Alimentação e a Agricultura 
  
20. Describa 1) el estado, 2) las tendencias y 3) el estado de conservación en general de la 
biodiversidad de  los recursos genéticos forestales, acuáticos, animales o vegetales en su país con 
respecto a:  

a) las características comunes a todos los sectores;  
b) las principales diferencias entre los sectores;  
c) las sinergias o compensaciones en el estado de la diversidad entre los sectores.  

 
A característica comum a todos os sectores em Angola é a ocorrência de diversidade em distintas 
especies como resultado da variabilidade edafo-climatica existente no país. As instituições 
participantes na gestão da biodiversidade, defendem a necessidade de preservar -la  em conjunto 
com o meio ambiente pois verifica-se o desaparecimento de algumas espécies. Por exempo 
na silvicultura, o número de espécies arbóreas indígenas que era vasta está diminuindo e 
muitas espécies estão confinadas em alguns zonas e com indícios de extinção. 
 
As principaos diferenças entre os sectores: Os setores agrícola e florestal diferem claramente 
nas tendências e na condição geral da biodiversidade e de produção.  
No sector agrícola a produção de culturas ainda não é especializada, dependendo 
relativamente de muitas variedades de várias espécies em rotações (por exemplo, a rotação 
mais comum para agricultura empresarial é o milho seguido do feijão ou soja e na agricultura 
familiar mandioca, milho, feijão, batata doce). A mecanização da produção na agricultura 
familiar é insipiente, continua-se com os serviços manuais. Nas médias e  grandes empresas 
a maior parte das operações são mecanizadas e existe a utilização de mão de obra externa em 
grande escala. A agricultura familiar que não utiliza maquinaria para a produção ainda 
representa cerca de 85% do total de produtores agrícolas.  
O setor florestal sempre baseou-se quase inteiramente em espécies de árvores indígenas e no 
uso de material exótico de reprodução produzido no país. Na maioria dos casos, estudos 
experimentais mostraram que o germoplasma de árvore muitas especies introduzidas de 
outros lugares adaptam-se bem em Angola.  
A eficiência e a conservação dos valores da natureza ou do patrimônio cultural ainda não é o 
desejado. O êxodo populacional e a grande tendência de fuga as profissões rurais vem 
contribuindo para  a  abstracção da população da diversidade biológica e dos ecossistemas. 
 
A importância dos recursos genéticos nacionais e sua utilização para a segurança alimentar e 
a nutrição foram reconhecidos como questões-chave no Plano Nacional de Desenvolvimento 
2013-2017 e nos Programas Nacionais de Desenvolvimento Agrário. As variedades de 
culturas agrícolas em Angola são criadas para diferentes condições agroecologicas, ciclo 
curto de  crescimento, de modo que contribuem para a segurança alimentar do país. As 
variedades locais são cultivadas em quase 2/3 das terras aráveis de mostrando que os 
recursos genéticos locais contribuem para a sustentabilidade da agrícola nacional. O papel do 
potencial genético das culturas para manter os rendimentos pode ser crucial, especialmente 
em situações de ruptura de insumos agrícolas importados. Além disso, as variedades locais 
de plantas cultivadas e raças de animais nativas adaptadas às condições do país são um 
recurso genético globalmente único, e podem são consideradas património cultural e parte da 
história agrícola do Angola.  
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21. ¿Se han detectado cambios en su país en los componentes de la biodiversidad asociada 
de los diferentes sistemas de producción en los últimos 10 años? En caso afirmativo, indique si 
las tendencias están aumentando mucho (2), aumentan (1), son estables (0), disminuyen (-1) o 
están disminuyendo mucho (-2) en el Cuadro 7. Si no hay información, indique: no se conoce 
(NC). Si no es aplicable, (NA).   
  
Cuadro 7. Las tendencias en el estado de los componentes de la biodiversidad asociada en los 
sistemas de producción.  
  
Sistemas de producción  Tendencias de los últimos 10 años (2,1,0 , -1, -2, NC, NA)  
Código o nombre  Microorganismos  Invertebrados  Vertebrados  Plantas  
 C9 NC -1 -1 0 
 C10 NC -1 -1 0 
01 NC -1 1 1 
F1  NC NC NC 2 
F2 NC -1 -2 -2 
F5 NC NC -2 -2 
F6 NC NC -1 -1 
S1 savanas NC -1 -2 -2 
D deserto NC 0 1 0 
Acuicultura NC NC NC NC 
Zh zonas humidas NC 0 0 0 
[Puede insertar filas si es necesario]  
 
 
22. Describa brevemente los cambios o tendencias en la diversidad registrados en el  
Cuadro 7. Cuando sea posible, proporcione información sobre: los niveles de referencia (en los 
últimos 10 años, o indique si es otro período), las medidas y los indicadores que se utilizan, el 
alcance de los cambios, y las causas probables. Incluya la bibliografía de las fuentes de 
información.   
 

Angola é um país que apresenta uma elevada diversidade vegetal. Entretanto, nos últimos 
10 anos verifica-se uma mudança significativa na fisionomia do coberto vegetal, resultado da acção 
antrópica intensa, a desflorestação, motivada pela comercialização de madeira e carvão, para suprir as 
necessidades domésticas de combustível, a obtenção de novas áreas para o cultivo e pastos, constitui 
uma enorme ameaça à manutenção da biodiversidade. Igualmente, as queimadas frequentes, 
contribuem para a degradação da biodiversidade e do ambiente, desencadeiam o processo de erosão 
do solo, contribuem para a emissão de gases de efeito e estufa para a atmosfera, que contribuem de 
forma acentuada, negativamente para as Alterações Climáticas.   
Em relação aos microorganismos não há informação disponível sobre as tendências da 
Biodiversidade de microrganismos em todos os sistemas de Produção. 
Em referencia aos invertebrados nos sistemas naturais têm uma tendência de diminuição pois ha 
sobre exploração de certos invertebrados, sobretudo larvas de insectos, como é o caso de varias 
espécies de lagartas, grilos, térmitas;  
A situação actual de muitas destas espécies é desconhecida fruto da falta de dados actualizados e 
sobretudo de especialistas nacionais nesta matéria e de instituições com capacidade técnico-humana 
para levarem avante um trabalho científico de realce. 
O pouco que se faz, deve-se aos especialistas estrangeiros, em pareceria com instituições locais, que 
se prezam em contribuir para o conhecimento da Biodiversidade angolana. 
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Através das informações recolhidas nos relatórios dos diversos sectores ligados à Biodiversidade, 
Constata-se que  “Lista Vermelha” indicativa de mamíferos em estado crítico em Angola.  
No entanto, ela pode ser melhorada com investigações individualizadas por cada espécie que poderá 
orientar a sua permanência ou saída e a introdução de novas espécies nesta lista com base a 
informações ou dados de pesquisas científicas que revelem o seu estado de conservação numa 
abordagem ecossistémica, isto é, tendo em conta a sua reprodução, o estado de conservação do seu 
habitat e a pressão antrópica  de que é vítima. Desta lista ficam de fora o elefante (Loxodonta 
africacnana), as focas (Arctocephalus pusillus), Hipopotámos (Hipopotamus amphibius) tendo em 
conta as suas populações que apresentam a nível nacional consideradas estáveis. 

“Lista Vermelha” indicativa de mamíferos em estado crítico em Angola. (Fonte: Síntese 
de diversos Relatórios a nível nacional, 2007-2012.) 
 
 
 Nome em Português Nome científico Estimativa actual de n.º de animais 
1. Búfalo preto Syncerus caffer caffer Menos de 100 na Provincia de C. Cubango 
2. Chimpanzé Pan troglodytes Menos de 30  na Provincia de Cabinda 
3.  Chita Acinonyx jubatus Menos de 100 em todo País 
4. Girafas Giraffa camelopardalis Menos de 50 em todo País 
5. Gorilas Gorilla gorilla Menos de 30 na Província de Cabinda 
6. Gunga ou Elande Taurotragus oryx Menos de 100 em todo País 
7. Hiena castanha Hyaena brunnea Menos de 50  no Parque Nacional do Iona 
8. Hiena malhada Crocuta crocuta Menos de 100 em todo País 
9. Leão Panthera leo Menos de 50 em todo País 
10. Leopardo Panthera pardus Menos de 100 em todo País 
11. Mabeco Lycaon pictus Menos de 100 em todo País 
12. Manatin africano Trichechus senegalensis Muito raro nos Rios Kwanza, Dande e 

Chiloango, foz do Congo, Longa e Cunene 
13. Pacaça  Syncerus caffer nanus Menos de 100 em todo Páis 
14.  Palanca Negra Gigante Hoppotragus níger variani Menos de 80 no Parque Nacional da 

Cangandala e na Reserva Natural e Integral do 
Loando 

15.  Palanca negra do Sudoeste Hippotragus niger niger Menos de 100  na Provincia do C. Cubango 
16.  Rinoceronte Preto Diceros bicornis Menos de 20 na Provincia do C. Cubango 
17. Zebra de Montanha Equus zebra hartmannae Menos de 20 no Parque Nacional do Iona 
 
Microfauna 
Em Angola, pós independência, quase não existem estudos realizados para as espécies como insectos, 
batráquios, moluscos e outras ligadas a micrifauna. Desta forma fica muito difícil avaliar a situação 
actual das suas populações. 
São espécies que em certos casos sofrem uma pressão antrópica bastante elevada, visto que algumas 
constituem alimentação das populações e são fruto de um comércio muito intenso como é o caso das 
lagartas, larvas de borboletas. 
Por outro lado, o desmatamento, as queimadas, são as grandes ameaças para este tipo de fauna pois 
degradam ou eliminam o seu habitat.  
Flora 
Estima-se que cerca de 10 milhões de pessoas vive no meio rural. Esta população tem na 
lenha, no carvão, na carne de caça, no mel, nos insectos, nas folhas e frutos silvestres e no 
peixe das águas interiores e costeiras as suas principais fontes de subsistência e de 
rendimento. Os produtos derivados da Biodiversidade são ainda a principal matéria-prima de 
construção para a maioria da população rural. 
O bem-estar destas populações e a sua segurança alimentar são influenciados pelo estado da 
Biodiversidade de que dependem, pois qualquer alteração nos seus componentes tem uma 
influência nas suas vidas. 
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A título de exemplo, o consumo doméstico de lenha e carvão representa cerca de 56,8% do 
consumo de energia total. Este comércio tem um circuito que envolve muitas pessoas desde 
produtores ou fabricantes. Geralmente são habitantes rurais, depois segue os grossistas que, 
com ajuda de camionistas e carregadores, compram e transportam a mercadoria para os 
centros de consumo, onde os retalhistas e consumidores finais adquirem o produto. Isto faz 
com que uma boa parte da população rural, e não só, encontre a sobrevivência neste 
comércio. 
É costume em Angola as populações fazerem desmatamentos e queimadas nas florestas e não só como 
método de preparação de terras para cultivo. Estima-se que cerca de 10 mil a 24 mil hectares de 
vegetação é clareada para agricultura itinerante na província de Cabinda todos os anos (Silva et al. 
2011). 
 
 Esta prática tem como consequências: 
- Perda, modificação e fragmentação de habitat; 
- Perda de espécies de plantas de valor conservacionista ou comercial: 
- Deslocação e perturbação da fauna; 
- Aumento de caça furtiva devido à melhoria dos acessos. 
A limpeza de vegetação pode favorecer a recolonização por parte de espécies que estão adaptadas ás 
áreas abertas, mas iluminadas, com maior exposição ao vento, temperaturas e níveis de humidade 
mais elevadas. 
Estas áreas podem ser invadidas pelas espécies exóticas, principalmente a cromolena (Chromolaena 
odorata) como acontece nas províncias com florestas húmidas é o caso de Cabinda, Uíge, Cuanza 
Norte e Bengo.  

 
 

 

 
 
23. ¿Se han detectado cambios en su país en los servicios de regulación y apoyo del 
ecosistema de los diferentes sistemas de producción en los últimos 10 años? En caso afirmativo, 
indique si las tendencias están aumentando mucho (2), aumentan (1), son estables (0), 
disminuyen (-1) o están disminuyendo mucho (-2) en Cuadro 8. Si no hay información, indique: 
no se conoce (NC). Si no es aplicable, (NA).  
  
Cuadro 8. Tendencias en el estado de los componentes de la biodiversidad asociada en los sistemas 
de producción.  

Sistemas de 
produção 

Tendencias dos últimos 10 anos  
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F1 0 NC 0 0 NC 0 NC -1 NC 
F2 0 NC 0 0 NC 0 NC -1 NC 
F5 0 NC NC 0 NC 0 NC 1 1 
F6 0 NC NC 0 NC 0 NC 1 1 
L1 NA 0 NC 0 NC NC 0 -1 NA 
S1 NC NC NC NC -1 NC NC -1 NC 
S2 NC NC NC NC -1C NC NC -1 NC 
D NC NC NC NC 0 0 NC 0 NC 
Zh NC NC NC -1 -1 -1 NC -1 NC 
C9 NC NC 0 NC NC NC NC NC NC 
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24. Describa brevemente los cambios o tendencias en la diversidad registrados en el  
Cuadro 8. Cuando sea posible, proporcione información sobre: los niveles de referencia (en los 
últimos 10 años, o indique si es otro período), las medidas y los indicadores que se utilizan, el 
alcance de los cambios, y las causas probables. Incluya la bibliografía de las fuentes de 
información.  
 
É costume em Angola as populações fazerem desmatamentos e queimadas nas florestas fazendo parte 
também deste procedimento como método de preparação de terras para cultivo. Estima-se que cerca 
de 10 mil a 24 mil hectares de vegetação é clareada para agricultura itinerante na província de 
Cabinda todos os anos (Silva et al. 2011). 
 Esta prática  tem como consequências: 
- Perda, modificação e fragmentação de habitat; 
- Perda de espécies de plantas de valor conservacionista ou comercial: 
- Deslocação e perturbação da fauna; 
- Aumento de caça furtiva devido à melhoria dos acessos. 
 
A limpeza de vegetação pode favorecer a recolonização por parte de espécies que estão adaptadas ás 
áreas abertas, mas iluminadas, com maior exposição ao vento, temperaturas e níveis de humidade 
mais elevadas. 
Estas áreas podem ser invadidas pelas espécies exóticas, principalmente a cromolena (Chromolaena 
odorata) como acontece nas províncias com florestas húmidas é o caso de Cabinda, Uíge, Cuanza 
Norte e Bengo.  

 
FOTO 1:  Cromolena (Chromolaena odorata) nas províncias de Cabinda, Uíge, Cuanza Norte e Bengo.  
    

A1 NA -1 -1 NC NC NA NC 0 NC 
Aquicultura NA NA NC NC NC NC NC NC NC 
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Verifica-se também desmatamento para a construção de infra-estruturas, que através de avaliação de 
impactes ambientais são recomendadas medidas de mitigação e reposição da cobertura vegetal. 

A venda de carne de caça é notória nas principais estradas do país. Esta pratica, não sustentada, tem 
consequências negativas nas populações animais principalmente nos mamíferos de grande porte. 
A prospecção  e a exploração artesanal de diamantes e outros minerais, devasta várias zonas e degrada 
importantes habitats de muitas espécies incluindo as endémicas. 
O país já criou e publicou várias leis e políticas que visam proteger a Biodiversidade e o Ambiente em 
geral, mas a sua aplicação e fiscalização ainda estão longe de satisfazer os anseios almejados. 
Como ameaças indirectas, podemos citar  a falta de realização de acções que visam a gestão das 
florestas como o inventário e o ordenamento das florestas, assim como a pobreza que afecta grande 
parte da população rural, o desemprego, e a debilidade na implementação da legislação especifica em 
vigor, constituem ameaças que perigam a Biodiversidade. 
 
Quadro A: Espécies de animais principais  vítimas de caça furtiva em Angola 
 
N.º Nome Vulgar Nome cientifico Interesse  Intensidade da caça 

(1-10) 
1. Bambi Sylvicapra grimmia Carne 8 
2. Elefante Loxodonta africana Marfim 4 
3. Golungo Tragelaphus scriptus Carne 8 
4. Giboaia  Carne, pele e 

gordura 
1 

5. Javali Potamochoerus porcus Carne 6 
6. Leopardo Panthera Pardus Pele 4 
7. Macaco de Lunetas Cercopithecus ascanius Carne 5 
8. Macaco cinzento Cercopithecus aethiops Carne e estimação 4 
9. Pacaça Syncerus caffer nanus Carne 8 
10. Paca ou Rato de canas Thryonomys swinderianus Carne 8 
11. Palanca Negra Gigante Hippotragus niger variani Carne 6 
12.. Seixa Cephalophus monticola Carne 8 
13. Porco-espinho da floresta Hystrix Athenuns Carne 5 
Escala: 1: Caçado com menos intensidade;  10: Caçado com maior intensidade  
Fonte: Resumo de diferentes Relatórios 2010-2012 
 
Espécies exóticas e invasoras 
Em Angola há poucos estudos feitos especificamente dedicados a espécies invasoras.  
As principais espécies invasoras em Angola são:  
 

• Jacintos de água (Eichhornia crassipes): É uma planta aquática, flutuante originária da 
Amazónia. Coloniza lagos, rios canais de irrigação, albufeiras e outras zonas húmidas, apresenta uma 
grande capacidade de reprodução e propagação, obstrui as áreas onde se desenvolve causando sérios 
prejuízos económicos e de qualidade de vida para as populações que vivem próximo destas áreas, 
dificultando o fornecimento da água, a pesca e a navegabilidade. 
Do ponto de vista ecológico, o facto de cobrir a superfície da águas, ela impede a penetração de raios 
solares o que dificulta o desenvolvimento das espécies submersas. 
 
Distribuição geográfica: esta espécie encontra-se distribuida praticamente em todo país, 
principalmente ao longo do rio Kwanza. 
 

• Eucaliptos (Eucalyptus sp): O Eucalipto é classificado como uma planta invasora pelo facto 
de ser uma espécie oportunista no consumo de água do solo, eliminando os seus concorrentes à sua 
volta. 
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Não obstante o seu interesse económico, o eucalipto não apresenta grandes vantagens ecológicas, 
porque nas plantações exóticas de eucaliptos há geralmente fraca diversidade biológica pelo facto 
desta eliminar as outras espécies. 
Distribuição geográfica: Em Angola a área de eucaliptal estima-se em 100.000 ha, concentrando-se a 
sua maioria no planalto central e no litoral sul que outrora fornecia Matéria prima para a fábrica de 
celulose e da lenha como combustível para as locomotivas do Caminho de Ferro de Benguela. 
Embora esta área não possa corresponder com a realidade actual, também há a considerar algumas 
plantações noutras regiões utilizadas para diversos fins. 

• Cromolena- Chromolaena odorata: Esta espécie domina nas clareiras das florestas húmidas 
de Angola, isto é, no Maiombe em Cabinda, nas florestas do Uíge, Kwanza Norte, Bengo e Zaire. 
Ocupa grandes extenções de áreas abandonadas pelos camponeses, onde elimina ou concorre 
vantajosamente com as nativas. 
 
 
Quadro B: Espécies exóticas invasoras em Angola 
 
N.º Nome em português Nome Científico Área de Distribuição em Angola 
1. Acacia Palida:; Leucaena leucocephala Desconhecida 
2. Bambus  Bambusa sp Desconhecida 
3. Cantoa  Panicum repens Desconhecida 

4. Caniços:  Phragmites australis Em todo País 
5. Chorão de praias  Carpobrutus edulis Ao Longo da Costa 

6. Cromolena Chromolaena odorata Bengo, Cabinda, Kuanza Norte, Uíge 
e zaire 

7. Eucaliptus Eucalyptus sp Em todo País 

9. Jacintos de água Eichhornia crassipes Em todo País 

10. Hypnea: Alga vermelha aquática Hypnea musciformis Desconhecida 
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25. ¿Hay datos que atestigüen que los cambios en la biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura han repercutido en los ecosistemas en su país? Indicar si está aumentando mucho (2), 
está aumentando (1), está estable (0), disminuye (-1) o disminuye mucho (-2) en el Cuadro 9 y 
proporcione una descripción de las situaciones concretas y la documentación, si está disponible. 
(repita el cuadro para cada sistema de producción).  
  
Cuadro 9. Impacto de los cambios producidos en la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en 
los servicios de los ecosistemas.    
 
Sistemas de 
producción   

Cambios  Impacto de los cambios producidos en la biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura en los servicios de los ecosistemas. (2, 1, 0, -1, 
-2, NC, NA)  

Código o 
nombre    
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Cambios en los 
recursos genéticos  
de los 
invertebrados  

 NC NC   NC  NC  NC  NC  NC  NC  NC 

Cambios en los 
recursos genéticos 
de los vertebrados  

NC NC NC   NC NC  NC NC  NC  NC 

Cambios en los 
recursos 
fitogenéticos 
(biodiversidad 
asociada)  

NC NC NC  NC NC  NC  NC NC NC 

[Repita el cuadro para cada sistema de producción]  
 
 
 
 
Siste
mas 
de 
prod
ução 

cambios Impacto das mudanças produzidas na biodiversidade para a alimentação e a 
agricultura nos serviços dos ecossistemas (2,1,0,-1,-2,NC,NA) 

Códi
go 
ou 
nom
e 

 polini
zação 

Cont
rolo 
de 
prag
as e 
doen
ças 

Purifi
cação 
de 
água e 
de 
tratam
ento 
de 
residu
os 

Regula
mento 
de 
riscos 
naturai
s 

Ciclo 
de 
nutri
entes 
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do 
solo  
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ua 

Proporci
onando 
habitats 

Produç
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control
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io\gás 

L1 
Pecu
aria 

cambios 
nos recursos 
zoogeneticos 

NA NC NC NC NC NC N
C 

NC NC 

Mudanças nos 
recursos genéticos 
das culturas 

NC NC NC NC NC 1 N
C 

NA NC 

Mudanças nos 
recursos genéticos 
florestais 

NC NC NC NC NC NC N
C 

NC NC 

Mudanças nos 
recursos genéticos 
aquáticos 

NA NC NC 1 NC NC N
C 

NC NC 

Mudanças nos 
recursos genéticos 
dos 
microorganismos(
biodiversidade 

NC 1 NC NC NC 1 N
C 

NC NC 
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associada) 
Mudanças nos 
recursos genéticos 
dos invertebrados 

NC NC NC NC NC NC N
C 

NC NC 

Mudanças nos 
recursos genéticos 
dos vertebrados 

NC NC NC NC NC NC N
C 

NC NC 

Mudanças nos 
recursos 
fitogenéticos 
(biodiversidade 
associada) 

NC NC NC NC NC NC N
C 

NC NC 

 
 
 
 
26. Describa brevemente las repercusiones sobre los servicios de los ecosistemas en el 
Cuadro 9. Cuando sea posible, proporcione información sobre: los niveles de referencia 
(en los últimos 10 años, o indique si es otro período), las medidas y los indicadores que se 
utilizan, el alcance de los cambios, y las causas probables. Incluya la bibliografía de las 
fuentes de informació 
Presenteamente existe poucos estudos em Angola para mostrar as mudanças nos componentes da 
biodiversidade às mudanças . nos serviços dos ecossistemas. Também exitem trabalhos que mostram que 
a diversidade de culturas melhora o funcionamento do ecossistema e uma série de serviços de regulação 
em campos (por exemplo, em regulação de pragas, estrutura do solo, ciclo de nutrientes). 

Em relação as florestas Angola, sendo um país tropical, apresenta um serviço de agro-
florestas baixo, ou seja, ainda razoável, mas a longo prazo, com a prática habitual da agricultura 
itinerante e o abate excessivo de arvores e das florestas, estes factores poderão contribuir para a 
diminuição deste tipo de serviço a nível nacional. Como consequência desta degradação, poderá também 
levar a transformação das florestas húmidas naturais em florestas secundárias com uma possível intrusão 
de espécies invasoras como a Cromolena (Chromolaena odorata) fenómeno que já começou a acontecer 
nas províncias de Cabinda, Uíge, Bengo e Cuanza -Norte. 
 
Vitalidade dos Principais Serviços Ecossistémicos em Angola 
 
Analisando o quadro n.º 9 que apresenta a vitalidade dos principais Serviços Ecossistémicos em 
Angola, podemos notar que a Província do Cunene apresenta-se como beneficiária de um 
serviço ecossistémico mínimo. Esse serviço assenta no facto de que esta província sofre 
frequentemente consequências de fenómenos das alterações climáticas prolongados como é o 
caso da seca e das inundações. Este problema é agravado pelo excesso de gado bovino na região 
que provoca o sobre-pastoreio na província em consequência, a população enfrenta a penúria 
alimentar e de água para as pessoas e o seu gado, provocando uma mortalidade elevada entre os 
animais. 
Muitas províncias do país, sobretudo no leste, sofrem de ravinas nas vilas e cidades, o que 
periga muitas infra-estruturas como vias de circulação e edifícios públicos, dificultando a 
circulação de transporte rodoviário. 
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As ravinas, em muitos casos são consequências de desmatamento excessivo agravado com as 
fortes precipitações que se verificam nestes locais. 
de insertar filas si es necesario]  
  
 
27. Enumere las especies o la biodiversidad asociada o subespecies (si está disponible esta 
información) que de alguna manera son objeto de gestión activa en su país para ayudar a 
proporcionar servicios de regulación o apoyo del ecosistema en el Cuadro 10. Indique qué sistemas 
de producción se producen e indique si hay información sobre la diversidad. Proporcione las 
fuentes de información disponibles.  
 
 
Cuadro 10. Enumere las especies de la biodiversidad que de alguna manera son objeto de gestión activa 
en su país para ayudar a proporcionar servicios de regulación o apoyo del ecosistema  
 
Servicios del 
ecosistemas  
proporcionados  
  

Especies manejadas de forma 
activa (nombre) y subespecies 
(si las hay)  

Sistemas de 
producción (código o 
nombre)  

Disponibilidad 
de 
información  
sobre la 
diversidad 
(S/N)  

Fuente de 
información   

Polinización          
Regulación de 
plagas y 
enfermedades   

Bixadus siericola White, 
Hypotenemus hampei   
LEUCOPTERA SP. 
MACROMICHOIDES SP, OECOPHYLA 
LONGINODA, PHEIDOLE 
MEGACEPHALA 
rynchophorus palmarum 
Chromolaena odorata  
Imperata cilindrica 
Outros (Ver Anexo) 

C9 Sim INCA 

Purificación del 
agua y tratamiento 
de residuos   

  Tratamiento de 
residuos (Biogás ou 
compostagem) 
C9 

Sim Boletim 
técnico do 
INCA n.2 

Regulación de 
peligros naturales  

        

Ciclo de nutrientes  Phageolus vulgaris, Arachis 
hypogae, Hypomea batata, 
Coffea canephora, Grevillea 
robusta, Elaies guinensis, 
Albiziaglabrescens, Celtis spp, 
Melia bombolo, Ceiba 
pentandra, Chrorophora 
excelsa, entre outras. 
  

C9 Sim Carta 
fitogeográfic
a de Angola 
de Granvaux 
Barbosa. 
Monteiro, 
R.F. Romero 
(1960). 

Formación y 
protección de 

Phageolus vulgaris, Arachis 
hypogae, Acacias Spp,  

C9 Sim INCA 
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suelos  

Ciclo del agua       
Suministro de 
hábitats  

Tauraco erythrolophus,  
Columba larvata 
Centropus anselli 
Glaucidium capense 

Campethera nivosa, Apis 
mellifera. 
Cercopithecus ascanius ascanius, 
Peromyscus maniculatus. 
 
 
 

C9 Sim Lima Santos 
(Sem data) 

Producción de 
oxígeno/regulación 
de gases  

        

 
 
 
28 ¿Tiene su país actividades de seguimiento relacionadas con la biodiversidad asociada? En 
caso afirmativo, sírvase describirlas.  En la medida de lo posible proporcione información sobre los 
componentes de la biodiversidad asociada que son objeto de seguimiento y sobre la cobertura 
geográfica del sistema de vigilancia (local, regional, nacional y mundial). De ser posible, incluya la 
bibliografía de las fuentes de información.  
 
Sim. Programas multissectoriais de conservação e preservação que envolvem o Ministério do Ambiente, 
Ministério da Agricultura, Centro de Botânica da UAN, Organizações Não-governamentais ligadas ao 
Ambiente, com a inclusão das populações nativas 
Especies de la biodiversidad asociada en riesgo de pérdida  
  
 
29. Enumere en el Cuadro 11 los componentes de la biodiversidad asociada de los que está 
demostrada una considerable amenaza d 
e extinción o de pérdida de un número importante de poblaciones en su país. Especifique el grado 
de amenaza según la clasificación en uso en su país o con las categorías y los criterios de la lista roja 
de la UICN.17 Incluya una descripción de la amenaza y la bibliografía o fuentes de información, si la 
hay.  
  
Cuadro 11. Principales amenazas para la biodiversidad asociada señalada como en riesgo.  
  
Espécie  Grau de 

ameaça  
Causa da ameaça  

Aloe ferox Mill.  VU Fins medicinais e cosméticos  
Protorthus longifolia (Bernh.) Engl. LR Fins medicinais  
Diplorrhynchus condylocarpon (Müll. Arg.) Pichon VU Construção, madeirável, 

                                                      
17 
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medicinal 
Avicennia germinans (L.) L.  EN Lenha e construção  
Adansonia digitata L.  VU Feitura de utensílios, 

medicinal e comércio.  
Rhipsalis bacifera (J. S. Muell.) Stearn EN Medicinal. 
Boscia polyantha  Gilg LR Alimentação 
Parinari curatellifolia Planch. ex Benth.  VU Lenha e carvão, medicinal.  
Cochlospermum angolense Welw. Ex Oliv.  EN Comercio, medicinal  
Combretum hereroense Schiniz  LR Construção de habitações. 
Combretum imberbe Wawra  VU Lenha e carvão 
Combretum molle R. Br. Ex G. Don  LR Construção e fabrico de 

utensílios. Medicinal.  
Combretum psidioides Welw.  LR Fabrico de utensílios 

tradicionais. 
Combretum zeyheri Sond.  LR Fabrico de utensílios, 

construção de barcos. 
Laguncularia racemosa (L.) C. F. Gaertn. EN Construção e lenha. 
Pteleopsis anisoptera (Welw. Ex Laws) Engl. & Diels VU Lenha e carvão. Medicinal. 
Pteleopsis diptera (Welw.) Engl. & Diels VU Lenha e carvão. 
Terminalia sericea Burch. Ex DC. VU Construção de habitações. 

Lenha e carvão. 
Terminalia superba Engl. & Diels  LR Construção de habitações. 

Lenha e carvão. 
Marquesa macroura Gilg LR Construção. 
Sansevieria cylindrica Bojer ex Hook. LR Medicinal. 
Diospyros kirkii Hiern  LR Medicinal.  
Diospyros mespiliformis Hochst. ex A. DC.  LR Construção de habitações, 

fabrico de móveis. Lenha e 
carvão.  

Euclea natalensis A. DC.  LR Medicinal.  
Bridelia angolensis Welw.  LR Medicinal. 
Euphorbia grandicornis Goebel  DD - 
Euphorbia pentagona Haw DD - 
Hymenocardia acida Tul.  LR Medicinal. 
Ricinus communis L.  LR Medicinal. 
Spirostachys africana Sond.  VU Lenha e carvão. 
Synadenium cupulare L. C. Wheeler  DD - 
Acacia erubescens Welw. Ex Oliv.  VU Lenha e carvão. 
Acacia melifera (Vahl) Benth. Subsp. Detinens (Burch.) 
Brenan 

VU Lenha e carvão. 

Acacia sieberiana DC.  LR Medicinal. 
Acacia tortilis (Forssk.) Hayne VU Lenha e carvão. 
Acacia welwitschii Oliv. VU Construção, lenha e carvão. 
Afzelia quanzensis Welw.  VU Construção. 
Albizia adianthifolia (Schumach.) W. Wight VU Construção, lenha e carvão.  
Albizia antunesiana Harms LR Medicinal.  
Albizia gumifera (J. F. Gmel.) C. A. Sm. LR Medicinal.  
Albizia versicolor Welw. Ex Oliv. VU Construção, lenha e carvão.  
Amblygonocarpus andongensis (Welw. Ex Oliv.) Exell & VU Construção.  
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Torre  
Baikiaea plurijuga Harms VU Construção. 
Bauhinia petersiana Bolle  LR Medicinal.  
Bobgunnia madagascariensis (Desv.) J. H. Kirkbr. & 
Wiersema  

VU Lenha, carvão e medicinal.  

Brachystegia gossweileri Hutch. & Burtt Davy VU Construção, lenha e carvão.  
Brachystegia tamarindoides Welw. Ex Benth.  VU Construção e lenha.  
Burkea africana Hook. DD - 
Colophospermum mopane (kirk ex Benth.) J. Léonard VU Lenha e carvão.  
Crotolaria laburnifolia L.  DD - 
Dalbergia nitidula Welw. ex Baker  LR Medicinal.  
Erythrina abyssinica lam. Ex DC. VU Medicinal e artesanato.  
Erythrophleum africanum (Welw. Ex benth.) Harms VU Construção.  
Faidherbia albida (Delile) A. Chev. DD - 
Guibourtia coleosperma (Benth.) J. Léonard LR Construção.  
Isoberlinia angolensis (Welw. Ex Benth.) Hoyle & 
Brenan 

VU Lenha e carvão.  

Julbernardia paniculata (Benth.) Troupin  VU Construção, lenha e carvão.  
Mimosa pigra L.  DD - 
Peltophorum africanum Sond.  VU Medicinal.  
Pericopsis angolensis (Baker) Van Meewen  VU Lenha e carvão.  
Piliostigma thonningii (Schumach. & Thonn.) Milne-
Redh. 

VU Lenha e carvão.  

Prioria balsamifera (Vermoesen) Breteler  VU Construção. Exportada como 
madeira.  

Pterocarpus angolensis DC. VU Medicinal, construção,lenha 
e carvão. 

Senna singueana (Delile) Lock LR Medicinal.  
Tylosema fassoglense (Kotschy ex Schweinf.) Torre & 
Hilic. 

LR Alimentação.  

Vigna vexillata (L.) A. Rich. LR Medicinal.  
Psorospermum febrifugum Spach LR Medicinal.  
Srtychnos cocculoides Baker  LR Madeira utilizada para 

confecção de instrumentos.  
Strychnos pungens  Soler.  VU Medicinal.  
Strychnos spinosa Lam.  LR Alimentação.  
Tapinanthus kraussianus (Meisn.) Danser  EN - 
Ekebergia benguelensis Welw. Ex C. DC.  DD Construção  
Khaya anthotheca (Welw.) C. DC. VU Construção.  
Trichilia emetic Vahl  VU Construção.  
Ficus sansibarica Warb.  VU - 
Ficus thonningii Blume  LR - 
Ochna pygmaea Hiern VU Medicinal.  
Hyphaene guineensis Schumach. & Thonn. VU Fabrico de utensílios (cestos, 

cordas, esteiras e chapéus).  
Pandanus welwitschii Rendle  LR - 
Securidaca longipedunculata Fresen.  VU Construção, lenha e carvão. 
Faurea rochetiana (A. Rich.) Pic. Serm.  VU Construção.  
Ptaeroxylon obliquum (Thunb.) Radlk. VU Construção, lenha e carvão.  
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Berchemia discolor (Klotsch) Hemsl. VU Lenha e carvão.  
Ziziphus mucronata Willd. VU Construção. 
Rhizophora mangle L.  EN Construção, lenha e carvão.  
Rhizophora harrisonii Leechm. EN Construção, lenha e carvão.  
Rhizophora racemosa G. Mey. EN Construção, lenha e carvão.  
Afrocanthium lactescens (Hiern) Lantz LR Medicinal.  
Gardenia ternifolia Schumach. & Thonn. Subsp. Jovis-
tonantis (Welw.) Verdc.  

VU Construção e medicinal.  

Pavetta schumanniana F. Hoffm. ex Schum.  LR Medicinal.  
Chrysophyllum argyrophyllum Hiern LR Medicinal.  
Kirkia acuminata Oliv. VU Construção.  
Dombeya antunesii Excell & Mendonça  LR Medicinal.  
Sterculia quinqueloba (Garcke) K. Schum.  VU Fabrico de mobiliário.  
Lippia adoensis Hochst. ex Walp.  LR Medicinal.  
Cissus quadrangularis L.  LR Medicinal.  
Legenda  DD – Dados insuficientes, EN- Em Perigo, 

LR- Baixo risco, VU – Vulnerável  
Referência bibliográfica:   
Costa, E, Dombo, A., Paula, M. (2009). Plantas Ameaçadas em Angola. Luanda, Centro de Botânica da 
Universidade Agostinho Neto.  
 
Conservación de la biodiversidad asociada  
  
30. ¿Su país tiene  actualmente actividades de conservación ex situ  o de gestión o programas 
para la biodiversidad asociada para la alimentación y la agricultura? Estos podrían ser, por 
ejemplo, colecciones de cultivos, colecciones de los polinizadores, etc. Si es así, sírvase enumerarlos 
en el Cuadro 12.   
 
Cuadro 12. Actividades de conservación ex situ  o de gestión o programas para la biodiversidad asociada 
para la alimentación y la agricultura.  
   
Componentes de 
la biodiversidad 
asociada  

Organismos, 
especies y 
subespecies (si 
las hay) 
conservados   

Magnitud de la 
colección  

Condiciones de 
conservación  

Objetivos  Caracterización y 
estado de 
evaluación   

Microorganismos   NC  NC  NC  NC  NC 
Invertebrados   NC NC  NC  NC  NC  
Vertebrados   NC  NC  NC NC  NC  
Plantas   Plantas 

cultivadas e 
seus parentes 
silvestres 

 4800 amostras Em freezers 
longo termo de 
conservação  

 Conservação 
Recursos 
Fitogeneticos 
 

Menos de 10%  

[Inserte filas si es necesario]  
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31. ¿Su país tiene actualmente actividades de conservación in situ y de gestión o programas en 
su país que contribuyan al mantenimiento de la biodiversidad asociada? Si es así, proporcione 
toda la información disponible sobre los organismos y especies controladas o conservados, nombre 
del sitio y ubicación, sistemas de producción de que se trate, objetivo de la conservación y las 
medidas concretas que aseguran la biodiversidad asociada o servicios de los ecosistemas (si existe).  
 
Cuadro 13. Actividades de conservación in situ o de gestión o programas para la biodiversidad asociada 
para la alimentación y la agricultura.  
 
   
Componentes  
de la 
biodiversidad 
asociada  

Organismos, especies 
y subespecies 
conservados (si existe 
esta información)  

Nombre del  
sitio y ubicación  

Sistemas de 
producción 
(código o 
nombre)  

Objetivos de la 
conservación  

Medidas 
específicas 
que aseguran 
la 
biodiversidad 
asociada o los 
servicios de 
los 
ecosistemas  

Microorganismos  Plâncton 
(Fitoplancton e 
Zooplâncton), 
microrganismos de 
solo 

Espécies 
marinhas 
dominantes na 
costa de Angola 

C9 Protecção e 
conservação 
das espécies 

 
Decomposição 
da matéria 
orgânica e 
inorgânica nos 
solos 

Invertebrados  143 taxa o que 
representa 80 
espécies de anelídeos 
(55,9%), 33 espécies 
artrópodes (23,1%), 
5 espécies de 
equinodermos 
(3,5%), 20 espécies 
de moluscos (14%), 
enquanto 
sipunculídeos e 
nemertíneos somam 
3,5% 

Zona marinha e 
costeira 

C9, C10 Protecção e 
conservação 
das espécies 

 Agentes 
polinizadores 

Vertebrados  Parques Nacionais, 
Reservas Naturais 
Integrais, Parques 
Regionais e 
Monumentos 
Naturais 

Savanas, 
Florestas,  

L1, C10 Protecção e 
conservação 
das espécies 

  

Plantas   Plantas silvestres, e 
medicinais 

 Áreas protegidas  F1,F2 Conservar a 
diversidade 
existente  

  

[Inserte filas si es necesario]  
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Interessa também referir aos Parques Nacionais (Quiçama, Cangandala, Maiombe, Iona, etc.); 
Reserva do Luando, Jardim Botânico do Quilombo relativamente as seguintes espécies do género 
de Acacia, Albizia, Bractystegia, Combretum, Rizophora, Sterculia, Adansonia digitata, 
Jubernardia paniculata, Isoberlina angolensis, Euphorbia conspicua, Cochlospermum 
angolense, Terminalia sericea, etc.   
 
 
32. ¿Qué actividades se realizan en su país para mantener los conocimientos tradicionales 
sobre la biodiversidad asociada? ¿Se han utilizado conocimientos tradicionales de la biodiversidad 
asociada para informar las decisiones sobre el uso y la conservación en su país? Sírvase comunicar 
las mejores prácticas y las enseñanzas adquiridas.  
 
 
 Actividades que se realizam: Conferências, Colóquios, seminários, palestras, entrevistas etnobotânicas 
semiestruturadas. Por outro lado nas actividades de colecção dos Recursos Fitogeneticos consta nos dados 
de passaporte ou ficha de colecta, registro do uso tradicional. O Comite Nacional de Recursos 
Fitogenéticos, em conjunto com seus parceiros multisectoriais, têm divulgado a necessidade de se 
valorizar, proteger, o conhecimento tradicional presente nos recuros genéticos. 
 
  
33. Proporcione cualquier información disponible sobre los aspectos de género en relación con 
el mantenimiento y el conocimiento sobre la biodiversidad asociada. Estos pueden incluir las 
diferencias entre las funciones y las percepciones de las mujeres y los hombres en lo que respecta a 
mantener determinados recursos en particular, dar seguimiento a su estado, supervisar su gestión 
en distintas fases de la producción o gestión de los ecosistemas.   
  
Respondido na pergunta 16 
 
 
 
34. Proporcione en el Cuadro 14 una lista de alimentos silvestres que se sabe que se cosechan, 
cazan, capturan o recogen en su país, y que no estén ya incluidos en el informe de país o en los 
informes en curso sobre los recursos genéticos forestales, acuáticos, animales o de las plantas. 
Indique en o alrededor de cuál sistema de producción está presente y se cosecha la especies, y el 
cambio de estado de la especie en los últimos 10 años (ha aumentado mucho (2), aumenta (1), está 
estable (0), disminuye (-1), o disminuye mucho (-2), o no se sabe (NC). Indique donde se hayan 
detectado y caracterizado diferencias dentro de las especies.    
  
Cuadro 14. Especies silvestres que se utilizan para la alimentación en el país.  
[Puede insertar filas si es necesario]  
 
Especie (nombre  
local)  

Especie (nombre  
científico)  

Sistemas 
de 
producción 
u otros 
entornos 
en los que 

Cambio de  
estado 
(2,1,0 , -1, -
2, NC)  

Diferencias 
encontradas 
dentro de las 
especies y 
caracterizadas  
(S/N)  

Fuente de 
información   
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está 
presente y 
se cosecha  

Mucumbi (Kimbundu), 
Mukumbi (Kikongo); 
Humbi (Umbundu) 

Lannea welwitschii 
(Hiern) Engl.  

 F1 -1   N  Plantas 
Ameaçadas 
em Angola. 
Luanda, C 
B-UAN. 

Mufongo (Kimbundu); 
Lohengo, hengu 
(Ganguela); Cuchi, 
Ohengo, Ukengo 
(Umbundu).   

Anisophyllea boehmii 
Engl. (Anisophyllea 
gossweileri Engl, & V. 
Brehm.) 

 F1 -1  N  Plantas 
Ameaçadas 
em Angola. 
Luanda, C 
B-UAN 

Malâlo, Dilôlo-Ambúlo, 
Dilolo (Kimbundu); Eiolo 
(Umbundu); Omuyola 
(Lunyaneka); Mulolo 
(kioko).  

Anona cuneata var. 
genuina Excell e 
Mendonça  

F1 0 N Plantas 
Ameaçadas 
em Angola. 
Luanda, C 
B-UAN  

Omuyolo, Ombambi, 
Ovalolo (Lunyaneka); 
Mutandu (Gangela); 
Matchalale 
(Xikuanhama).  

Anona nana var. 
subsessilisfolia Engl & 
Diels 

F1,F2 0 N Plantas 
Ameaçadas 
em Angola. 
Luanda, C 
B-UAN 

- Monodora tenuifolia 
Benth.  

F1 0 N Plantas 
Ameaçadas 
em Angola. 
Luanda, C 
B-UAN 

NGongono, Jingongono, 
Mungongono, Kinkongo 
(Kimbundu); 
Omuniongolo, 
Omunyongolo, 
Muiangolo, 
Omungongola 
(Lunyaneka); Uiangolo 
(Umbundu).   

Carissa edulis Vahl F1 0 N Plantas 
Ameaçadas 
em Angola. 
Luanda, C 
B-UAN 

Lingu, Lungu, Omutopo, 
Epondo, Mupondo 
(Lunyaneka);  Mulembe-
Lembe, Ocinjalo  
(Umbundu); Mundi 
(Gangela); Mudi (Kioko).  

Diplorhynchuns psilopus 
Welw 

F1 0 N Plantas 
Ameaçadas 
em Angola. 
Luanda, C 
B-UAN 

MBondo (Kimbundu); 
Konde (Kinkongo); 

Adansonia digitata L.  F1 -2 N Plantas 
Ameaçadas 
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Omukua, Omukwa 
(Lunyaneka);   

em Angola. 
Luanda, C 
B-UAN 

Mubafo (Kimbundu); 
MBili, MBidi-NKala, 
NDili (Kikongo); 
Mubafo, Mupaxi (Kioko).  

Canarium schweinfurthii 
Engl.  

F2 -1 N Plantas 
Ameaçadas 
em Angola. 
Luanda, C 
B-UAN 

Mambalimbali (..)? Opuntia ficus indica 
Lineu 

F2 0 N Plantas 
Ameaçadas 
em Angola. 
Luanda, C 
B-UAN 

Mupembate, 
Omupembate (Tjiherero); 
Mutunda, Omutunda 
(Lunyaneka).  

Boscia polyantha Gilg F1 -1 N Plantas 
Ameaçadas 
em Angola. 
Luanda, C 
B-UAN 

Kalumbi (Kimbundu). Capparis subglabra 
(Oliv.) Gig & Benedict 

F1 -1 N Plantas 
Ameaçadas 
em Angola. 
Luanda, C 
B-UAN 

Mutxia (Lunyaneka); 
Zintyá (…): 

Parinari curatellifolia 
Planch. ex Benth 

F1 -1 N Plantas 
Ameaçadas 
em Angola. 
Luanda, C 
B-UAN 

Mimbuzu (Kikongo); 
Balsamina longa 
(Português).  

Momordica charantia L.  F1 0 N Plantas 
Ameaçadas 
em Angola. 
Luanda, C 
B-UAN 

Lende (Kikongo); 
Muilende (Kimbundu); 
Mumbi, Omuandi, 
Omuniandi, Omunyandi 
(Lunyaneka); Omuandi 
(Xikuanhama). Munyandi 
(…)  

Diospyros mespiliformis 
Hochst. ex A. DC. 

F1 -2 N Plantas 
Ameaçadas 
em Angola. 
Luanda, C 
B-UAN 

Umbalelle, Mukale, 
Muindu (Kimbundu); 
Omuliunku, Omuvatu, 
Omuvole Muanda, 
Mumbúlio 
(Lunyaneka);Obui-Yitito 

Bridelia angolensis Wel.  F1 -1  Plantas 
Ameaçadas 
em Angola. 
Luanda, C 
B-UAN 

Omumanu, Mumanu Croton grossweileri F1 -1 N Plantas 
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(Ganguela). Hutch Ameaçadas 
em Angola. 
Luanda, C 
B-UAN 

Onambumbu, Otyinguyu, 
Okahenie (Lunyaneka); 
katete (Ganguela).  

Croton  integrifolios Pax F1 -1 N Plantas 
Ameaçadas 
em Angola. 
Luanda, C 
B-UAN 

Omuhona (Lunyaneka); 
Musonguele (Umbundu).  

Acacia erubescens 
Welw. Ex Oliv.  

F1 -1 N Plantas 
Ameaçadas 
em Angola. 
Luanda, C 
B-UAN 

Etangambombo, 
Kasuseku, Ocipumbulu, 
Ocingambambundi 
(Umbundu); Kikunde 
(Kinbundu); Imbundi,  
Inkamba (Ganguela).  

Adenodolichos 
rhomboideus O. Hoffm 

F1 -1 N Plantas 
Ameaçadas 
em Angola. 
Luanda, C 
B-UAN 

Mulolo, Mussuco 
(Kimbundu). 

Amblygonocarpus 
andongensis (Welw. Ex 
Oliv.) Exell & Torre 

F1 -1 N Plantas 
Ameaçadas 
em Angola. 
Luanda, C 
B-UAN 

Homé (Kimbundu); 
Mutoné, Omune, 
Omanda, Omoné, 
Omundu, Omanda, Omué 
(Umbundu); Musondo, 
Mutombe (Kioko); 
Mumua (Ganguela); 
Panda (Kimbundu).  

Berlinia paniculata 
Benth. 

F1 -2 N Plantas 
Ameaçadas 
em Angola. 
Luanda, C 
B-UAN 

Misivi, Muxivi 
(Ganguela); Mixi 
(Kioko); Muxibi 
(Umbundu); Omusivi 
(Xikuanhama). 

Guibourtia coleosperma 
(Benth.) J. Léonard 

F1 -2 N Plantas 
Ameaçadas 
em Angola. 
Luanda, C 
B-UAN 

- Tamarindus indica L.  F1 -2 N Plantas 
Ameaçadas 
em Angola. 
Luanda, C 
B-UAN 

Olumapa, Omangangu 
(Kimbundu). 

Tylosema fassoglense 
(Kotschy ex Schweinf.) 
Torre & Hillc.  

F1 -1 N Plantas 
Ameaçadas 
em Angola. 
Luanda, C 
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B-UAN 
Mundombola (Ganguela); 
UKondo (Umbundu). 

Garcinia edulis  Exell F1 -1 N Plantas 
Ameaçadas 
em Angola. 
Luanda, C 
B-UAN 

- Garcinia livingstonei T. 
Anderson  

F1 -1 N Plantas 
Ameaçadas 
em Angola. 
Luanda, C 
B-UAN 

NDandiadia (Kimbundu); 
Kanhangwa (Ganguela) 

Garcinia mannii Oliv. ex 
descript  

F1 -1 N Plantas 
Ameaçadas 
em Angola. 
Luanda, C 
B-UAN 

Muhale, (Kimbundu), 
Maboke, Maboca, 
Omuhitu (Lunyaneka); 
Apolem,  Omuiutito 
(Umbundu). 

Strychnos cocculoides 
Baker  

F1 -1 N Plantas 
Ameaçadas 
em Angola. 
Luanda, C 
B-UAN 

Diboke, Maboke, 
Muboke, Mabole 
(Kimbundu); Mabume 
(kikongo); Imui, Upu 
(Umbundu); Ombumba, 
MBumba (Lukhumbi); 
Mukolo (Ganguela).  

Strychnos spinosa Lam F1 -1 N Plantas 
Ameaçadas 
em Angola. 
Luanda, C 
B-UAN 

Muito, Muto, Mwitu 
(Ganguela) 

Memecylon angolensis 
Excell 

F1 0 N Plantas 
Ameaçadas 
em Angola. 
Luanda, C 
B-UAN 

Mukuzu, Mukusu, 
(Kumbundu); Uelungo, 
Ufu, Okuyu, Omukuyu 
(Umbundu); 
Omukuyumbua 
(Lunyaneka); Makuiu 
(Ganguela).  

Ficus gnaphalocarpa Miq 
A. Rich 

F1 0 N Plantas 
Ameaçadas 
em Angola. 
Luanda, C 
B-UAN 

- Ficus sycomorus L.  F1 0 N Plantas 
Ameaçadas 
em Angola. 
Luanda, C 
B-UAN 

Muholo, Omukuio 
(Lunyaneka). 

Ficus thonningii Blume  F1 0 N Plantas 
Ameaçadas 
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em Angola. 
Luanda, C 
B-UAN 

Omuumbili (Lunyaneka); 
Mumbulumbundi 
(Ganguela) 

Gladiolus kubanguensis 
Harms 

F1 0  Plantas 
Ameaçadas 
em Angola. 
Luanda, C 
B-UAN 

NGanzi, NDuku, NDuki 
(Kikongo); Umpeke 
(Tjiherero); Muhinji, 
Mujuke (Kimbundu); 
Omupeke (Lukhumbi); 
Omutombo, Epanyene, 
Omuninga, Omupeke 
(Lunyaneka); Olomeke, 
Olosambiambia, Inge, 
Onambeke (Umbundu); 
Lumeke, Munjake, 
Mupiambia (Ganguela). 

Ximenia americana 
Lineu 

F1 -2 N Plantas 
Ameaçadas 
em Angola. 
Luanda, C 
B-UAN 

Diteva, Nteva (Kikongo); 
Mateba, Nteba 
(Kimbundu); Matebeira 
(Português).  

Hyphaene guineensis 
Schumach. & Thonn.  

F1 -1 N Plantas 
Ameaçadas 
em Angola. 
Luanda, C 
B-UAN 

MBula, Jimbula 
(Kimbundu); MBula 
Inene, Lombula, 
Olombula, Okauhamanga 
(Umbundu); Omumbula, 
Omunje (Lunyaneka); 
Mundengu, Mumbula 
(Ganguela).  

Uapaca benguellensis 
Muell Aerg 

F1 -1 N Plantas 
Ameaçadas 
em Angola. 
Luanda, C 
B-UAN 

Mundengo, nambula, 
Linongo (Ganguela); 
MBula, MBuma, 
Jimbulua, Xilolo 
(Kimbundu). 

Uapaca gossweileri 
Hutch 

F1 -1 N Plantas 
Ameaçadas 
em Angola. 
Luanda, C 
B-UAN 

Okatete (Umbundu).  Uapaca sansibarica  F1 -1 N Plantas 
Ameaçadas 
em Angola. 
Luanda, C 
B-UAN 

Mutata (Ganguela); 
Muipangonga, Omuhoha, 
Omuipanvoka, Omusasa, 
Omutimunene 
(Lunyaneka); MBuaze, 
Mututungu (Kimbundu); 

Securidaca 
longipenduculata 
Fresen.  

F1 NC N Plantas 
Ameaçadas 
em Angola. 
Luanda, C 
B-UAN 



56  
  

Utata (Umbundu). 
Muntyole (…) 
Paco (Kimbundu); 
Mumbundulo 
(Lunyaneka). 

Ptaeroxylon obliquum 
(Thunb.)  

F1 -2 N Plantas 
Ameaçadas 
em Angola. 
Luanda, C 
B-UAN 

Mundukunduku 
(Ganguela). 

Fodogia cienkowskii 
Schweinf 

F1 NC N Plantas 
Ameaçadas 
em Angola. 
Luanda, C 
B-UAN 

Mulabi, Mundai, Ndai 
(Kimbundu); Mulala, 
Omuhalali, Mulave 
(Lunyaneka); Sai, Undai 
(Umbundu). Mulava 
(Ganguela).  

Gardenia ternifolia 
Schumach. & Thom 
subsp. Jovis tonantis 
(Welw) Verdc. 

F1 NC N Plantas 
Ameaçadas 
em Angola. 
Luanda, C 
B-UAN 

Muhoio, Omuhoyo 
(Lunyaneka). 

Stachytarpheta mutabilis 
Valh 

F1 NC N  

Munjinji, Muxinji 
(Kimbundu); Omuve 
(Lunyaneka); Munbe, 
Ukekete (Umbundu); 
Omuve (Xikanhama). 

Berchemia dicolor 
(Klotsch) 

F1 NC N  Plantas 
Ameaçadas 
em Angola. 
Luanda, C 
B-UAN 

Mukekete, Omutena 
(Lunyaneka); Hekete 
(Umbundu). 

Zizuphus mucronata 
Willd.  

F1 NC N Plantas 
Ameaçadas 
em Angola. 
Luanda, C 
B-UAN 

Omuholi-Holi, Omundo 
(Lunyaneka). 

Afrocanthium lactescens 
(Hiern) Lantz 

F1 NC N Plantas 
Ameaçadas 
em Angola. 
Luanda, C 
B-UAN 

- Azima tetracantha Lam.  F1 NC N Plantas 
Ameaçadas 
em Angola. 
Luanda, C 
B-UAN 

Mukukalala, Muvungu 
(Gangela); Musakalala 
(Kioko); Mutambote 
(Lunyaneka); Usamba, 
Ufilanganga (Umbundu).  

Chrysophyllum 
argyrophyllum Hiern  

F1 NC N Plantas 
Ameaçadas 
em Angola. 
Luanda, C 
B-UAN 

Omukekete (Lunyaneka).  Grewia cylopetala F1 -2 N Plantas 
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Wawra  Ameaçadas 
em Angola. 
Luanda, C 
B-UAN 

Mutamba, Itamba 
(Kimbundu); Vulu 
(Kikongo); Omanama, 
Umanama (Tjiherero); 
Tamba (Umbundu). 

Grewia welwitschii 
Burret  

F1 -2 N Plantas 
Ameaçadas 
em Angola. 
Luanda, C 
B-UAN 

Mbandu, NJimbambu 
(Kimbundu); Mateleje 
(Kioko).  

Nympha lotus L.  F1 NC N Plantas 
Ameaçadas 
em Angola. 
Luanda, C 
B-UAN 

Mumpinia (Umbundu).  Moringa oleifera Lam. F1 NC N Plantas 
Ameaçadas 
em Angola. 
Luanda, C 
B-UAN 

Lonamba (Umbundu). Solenostemon 
rotundifolius (Poir.) 
J.K. Morton 
 

F1 0 N Plantas 
Ameaçadas 
em Angola. 
Luanda, C 
B-UAN 

Muxilo (Kimbundu); 
Usilonsilo, Osenosilo 
(Umbundu).  

Vitex doniana Sweet F1 -1 N Plantas 
Ameaçadas 
em Angola. 
Luanda, C 
B-UAN 

 
Bibliografia:   
- Costa, E, Dombo, A., Paula, M. (2009). Plantas Ameaçadas em Angola. Luanda, Centro de Botânica da 
Universidade Agostinho Neto. 
- Gossweiler, J. (1953). Nomes Indígenas de plantas de Angola. Nº 7. Agronomia Angolana. Luanda. 
- Leyens, T., Lobin, W. (2009). Manual de Plantas Úteis de Angola. Germany.  
 
 
Recursos de alimentos silvestres en peligro  
  
 
35. Enumere en el Cuadro 15 cualquier especie de alimento silvestre de la que esté 
demostrada una considerable amenaza de extinción o de pérdida de un número 
importante de poblaciones en su país. Especifique el grado de amenaza de acuerdo con la 
clasificación en uso en su país o con las categorías y los criterios de la lista roja de la 
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UICN.18 Incluya una descripción de la amenaza y la bibliografía o fuentes de 
información, si la hay.  
  
Resposta: Até presente momento não se conhece 
 
Cuadro 15. Principales amenazas para las especies de alimentos silvestres señaladas como en 
riesgo.  
  
Especies de alimentos  
silvestres    
(nombre científico)  

Grado de amenaza   Principal amenaza (sírvase 
indicarla)  

Bibliografía o fuentes 
de información, si las 
hay  

        
        
[Inserte filas si es necesario]  
 
  
Conservación de los recursos silvestres utilizados en la alimentación  
  
36. ¿Hay actividades de conservación ex situ o de gestión o programas establecidos en su país 
para las especies de alimentos silvestres? Por ejemplo: colecciones de cultivos, colecciones de 
insectos, hongos, etc. Si es así, sírvase enumerarlos en el Cuadro 16.   
 
Angola até presente momento ainda não possui programas específicos para espécies de alimentos 
silvestres. Entretanto existe algumas espécies de parentes silvestres das plantas cultivadas conservadas em 
banco de sementes no Centro Nacional de Recuros Fitogeneticos. 
Cuadro 16. Actividades de conservación ex situ  o de gestión o programas para las especies de alimentos 
silvestres.  
   
Especies de alimentos 
silvestres conservadas 
(nombre científico)  

Tamaño de 
colección (número 
de adhesiones y 
cantidades)  

Condiciones de 
conservación  

Objetivos  Caracterización y 
estado de evaluación  

          
          
[Puede insertar filas si es necesario]  
  
37. ¿Hay actividades de conservación in situ y de gestión o programas establecidos en su país 
para las especies de alimentos silvestres? En caso afirmativo, enumérelas en el Cuadro 17 y 
proporcione la siguiente información para cada actividad o programa: nombre del sitio y 
ubicación, sistemas de producción involucrados, objetivo de conservación y medidas específicas 
que aseguran las especies de alimentos silvestres (si las hay).  
 

                                                      
18 UICN  
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Existe esse tipo de actividades a ser realizadas nas Áreas Protegidas e reservas naturais onde 
existe a biodiversidade animal e vegetal. Entretanto estas espécies de alimentos silvestres são 
explorados pelas comunidades locais para consumo e comercio. Por outro lado alguns estudos 
científicos estão sendo realizados para conhecimento do seu nível nutricional. 
 
Cuadro 17. Actividades de conservación in  situ  o de gestión o programas para las especies de 
alimentos silvestres.  
  
Especies de alimentos 
silvestres 
conservadas (nombre 
científico)  

Nombre del sitio y 
ubicación  

Tamaño y medio 
ambiente  

Objetivos de la  
conservación  

Medidas adoptadas  

 Adansonia digitata  Em quase todas 
regiões do país 

   Manter as 
populações 

  

 Strycnos apninosa  Predominancia na 
região leste  

   Manter as 
populações 

  

Aframomum 
alboviolaceum 

Predominancia na 
região norte,  
centro, e sul 

  Manter as 
populações 

 

[Puede insertar filas si es necesario]  
  
38. ¿Qué actividades se llevan a cabo en su país para mantener los conocimientos tradicionales 
sobre las especies de alimentos silvestres (indique en qué medida ya se han descrito en los informes 
sectoriales)? ¿Cómo se puede tener acceso a los conocimientos tradicionales sobre las especies de 
alimentos silvestres y utilizarlos para informar las decisiones sobre la conservación y uso?  
 
Incluir nos dados de passaporte de colecta das espécies das plantas cultivadas,levantamento de 
informações sobre uso da espécie pelas comunidades locais, quer seja do ponto vista nutricional ou 
medicinal.  
 
39. Proporcione cualquier información disponible sobre los aspectos de género en relación con 
el mantenimiento y el conocimiento sobre las especies de alimentos silvestres. Esto puede incluir las 
diferencias entre las funciones y las percepciones de las mujeres y los hombres en lo que respecta a 
la cosecha de determinados recursos en particular, dar seguimiento a su estado, supervisar la 
gestión de sus ecosistemas.   
 
Verifica-se que as mulheres predominam o conhecimento sobre o uso alimentar e medicinal das espécies 
silvestres em relação aos homens. Estes dedicam-se mais à caça, e a pesca.  
Por outro lado os conhecimentos tradicionais ajudam na valorização das espécies úteis para alimentação e 
isto é grande indicador para a conservação e uso racional das mesmas. 
 
Las catástrofes naturales o causadas por el hombre y la biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura   
  
40. ¿Su país ha experimentado alguna catástrofe natural o causada por el hombre que haya 
tenido un efecto significativo sobre la biodiversidad para la alimentación y la agricultura y/o los 
servicios del ecosistema en los últimos 10 años? Enumere en el Cuadro 18 aquellos de los que hay 
información sobre su efecto en la biodiversidad para la alimentación y la agricultura, y/o servicios 
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del ecosistema. Indique el efecto sobre los diferentes componentes o servicios como un aumento 
importante (2), aumento (1), sin cambios (0), cierta pérdida (-1), pérdida significativa  (-2), o no 
sabe (NC).  
  
Cuadro 18. Catástrofes naturales o causadas por el hombre que hayan tenido un efecto significativo sobre 
la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en los últimos 10 años en el país.  
 
Descripción de la 
catástrofe  

Sistemas de producción   
afectados (código o 
nombre)  

Efectos en la 
biodiversidad para la 
alimentación y la 
agricultura en general  
(2, 1, 0, -1, -2, NC)  

Efectos en los servicios 
del ecosistema   
(2, 1, 0, -1, -2, NC)  

Secas com ciclos curtos ou 
seja mais frequentes 

F2, S2-Provincias do Cunene 
e da Huíla 

-1 -2 

Inundações Frequentes com 
ciclos curtos 

F2, S2-Provincia do Cunene NC -2 

Queimadas ou incêndios 
florestais (Utilização 
propositada de fogo para 
preparação de solos da 
agricultura itinerante e ou 
para caça furtiva) 

 
 
F1, F2, S1 e S2 

 
 
-2 

 
 
-2 
 
 

[Puede insertar filas si es necesario]  
  
41. Resuma brevemente toda la información disponible, con el año de la catástrofe, una 
descripción de los efectos de las catástrofes en los diferentes componentes de la biodiversidad para 
la alimentación y la agricultura y/o los efectos en los servicios de los ecosistemas, y la bibliografía 
de la documentación de sustento.   
 
Uma das catástrofes que ocorreu foi o derrame de petróleo no ambiente marinho. Assim para dar 
resposta a estes acontecimentos o  Governo criou o Plano Nacional de Contingência contra Derrames de 
Petróleo que é é uma aplicação do artigo 19º/2 da Lei de Bases do Ambiente – Lei n.º 5/98 que estipula 
que o Governo deve fazer publicar e cumprir legislação de controlo da produção, emissão, depósito, 
transporte, importação e gestão de poluentes gasosos, líquidos e sólidos e do artigo 14º do Decreto n.º 
39/00 que estabelece a  necessidade de elaboração de um Plano Nacional de Resposta de Emergência a 
Derrames de Grandes Proporções. 
 
 
42. Proporcione datos de su país que documenten que los cambios en la biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura causados por catástrofes naturales o causadas por el hombre hayan 
repercutido en los medios de subsistencia, la seguridad alimentaria y la nutrición.  
A ocorrência de alterações climáticas (cheias e secas) na região sul do país sobretudo na 
provincia do cunene, tem provocado grandes danos à segurança alimentar das populações 
daquela região, pois resulta na morte do seu gado e das plantações agrícolas. Durante este 
período de estiagem prolongada as populações ficam privados de exercer a activividade 
agropecuária para seu sustento. Também a pratica de queimadas tem provocado a destruição de 
habitat de muitas espécies de animais e vegetais. 
Estima-se que cerca de 10 milhões (INE- Censo 2014) de pessoas vive no meio rural. O bem-
estar destas populações e a sua segurança alimentar são influenciados pelo estado da 
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Biodiversidade de que dependem, pois qualquer alteração nos seus componentes tem uma 
influência nas suas vidas. 
 Esta população tem na lenha, no carvão, na carne de caça, no mel, nos insectos, nas folhas e 
frutos silvestres e no peixe das águas interiores e costeiras as suas principais fontes de 
subsistência e de rendimento. A título de exemplo, o consumo doméstico de lenha e carvão 
representa cerca de 56,8% (IDF-2010) do consumo de energia total. Os produtos derivados da 
Biodiversidade são ainda a principal matéria-prima de construção para a maioria da população 
rural. 
É costume em Angola as populações fazerem desmatamentos e queimadas nas florestas e não só como 
método de preparação de terras para cultivo. Estima-se que cerca de 10 mil a 24 mil hectares de 
vegetação é clareada para agricultura itinerante na província de Cabinda todos os anos (Silva et al. 
2011).  
A limpeza de vegetação pode favorecer a recolonização por parte de espécies que estão adaptadas ás 
áreas abertas, mas iluminadas, com maior exposição ao vento, temperaturas e níveis de humidade mais 
elevadas. 
Estas áreas podem ser invadidas pelas espécies exóticas, principalmente a cromolena (Chromolaena 
odorata) como acontece nas províncias com florestas húmidas é o caso de Cabinda, Uíge, Cuanza Norte 
e Bengo.  

 
43. Proporcione la documentación disponible que indique que una mejor utilización de la 
biodiversidad para la alimentación y la agricultura haya contribuido a mejorar los medios de 
subsistencia, la seguridad alimentaria y la nutrición en el contexto de catástrofes naturales o 
provocados por el hombre. Describa y proporcione la fuente de información.  
  
 No âmbito das actividades de colecta de recursos fitogenéticos em algumas regiões ecogeográficas de 
Angola, onde de quando em vez há   irregularidades na pluviosidade, portanto ocorrência de seca, as 
comunidades locais,  têm conseguido cultivar o alimento  adaptada aquelas condições ambientais. Isto é 
uma prova evidente do valor e uso da biodiversidade para acudir as populações da fome.   
  
Las especies exóticas invasoras y la biodiversidad para la alimentación y la agricultura   
  
44. ¿Hay especies exóticas invasoras identificadas en su país que hayan tenido un efecto 
significativo sobre la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en los últimos 10 años? 
Enumere en el Cuadro 19 aquellos de los que hay información sobre su efecto en la biodiversidad 
para la alimentación y la agricultura, y/o servicios del ecosistema. Indique el efecto sobre los 
diferentes componentes o servicios como: un aumento importante (2), aumento (1), sin efectos (0), 
cierta pérdida (-1), pérdida significativa ( - 2), o no se sabe (NC).  
  
Cuadro 19. Especies exóticas invasoras que hayan tenido un efecto significativo sobre la biodiversidad 
para la alimentación y la agricultura en los últimos 10 años  
 
Especies exóticas  
invasoras (nombre 
científico)  

Sistemas de producción 
afectados   
(código o nombre)  

Efecto en los 
componentes de la 
biodiversidad para la 
alimentación y la  
agricultura (2,1,0 , -1, 
-2,  
NC)  

Efecto en los servicios 
del ecosistema  
(2,1, 0, -1, -2, NC)  
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Leucaena leucocephala S1 NC NC 
Bambusa sp F1 e F2 0 0 
Panicum repens S1 e S2 0 0 
Phragmites australis Zh 0 0 
Carpobrutus edulis Zh 0 0 
Chromolaena odorata F1 e F2 -2 -1 
Eucalyptus sp S1, S2 e Zh -1 0 
Eichhornia crassipes Zh -1 -1 
Hypnea musciformis Zh NC NC 
[Puede insertar filas si es necesario]  
  
45. Resuma brevemente toda la información disponible, relacionada con las especies exóticas 
invasoras enumeradas en el Cuadro 19, así como una descripción de los efectos de las especies 
exóticas invasoras en los diferentes componentes de la biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura y/o los efectos en los servicios de los ecosistemas, y la bibliografía de la documentación 
de sustento.   
 
 Em Angola há poucos estudos feitos especificamente dedicados a espécies invasoras.  
As principais espécies invasoras em Angola são:  
 

• Jacintos de água (Eichhornia crassipes): É uma planta aquática, flutuante originária da 
Amazónia. Coloniza lagos, rios canais de irrigação, albufeiras e outras zonas húmidas, apresenta uma 
grande capacidade de reprodução e propagação, obstrui as áreas onde se desenvolve causando sérios 
prejuízos económicos e de qualidade de vida para as populações que vivem próximo destas áreas, 
dificultando o fornecimento da água, a pesca e a navegabilidade. 
 
Do ponto de vista ecológico, o facto de cobrir a superfície da águas, ela impede a penetração de raios 
solares o que dificulta o desenvolvimento das espécies submersas. 
 
Distribuição geográfica: esta espécie encontra-se distribuida praticamente em todo país, principalmente 
ao longo do rio Kwanza. 
 

• Eucaliptos (Eucalyptus sp): O Eucalipto é classificado como uma planta invasora pelo facto de 
ser uma espécie oportunista no consumo de água do solo, eliminando os seus concorrentes à sua volta. 
 
Não obstante o seu interesse económico, o eucalipto não apresenta grandes vantagens ecológicas, porque 
nas plantações exóticas de eucaliptos há geralmente fraca diversidade biológica pelo facto desta eliminar 
as outras espécies. 
 
Distribuição geográfica: Em Angola a área de eucaliptal estima-se em 100.000 ha, concentrando-se a sua 
maioria no planalto central e no litoral sul que outrora fornecia Matéria prima para a fábrica de celulose e 
da lenha como combustível para as locomotivas do Caminho de Ferro de Benguela. Embora esta área não 
possa corresponder com a realidade actual, também há a considerar algumas plantações noutras regiões 
utilizadas para diversos fins. 
 

• Cromolena- Chromolaena odorata: Esta espécie domina nas clareiras das florestas húmidas de 
Angola, isto é, no Maiombe em Cabinda, nas florestas do Uíge, Kwanza Norte, Bengo e Zaire. Ocupa 
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grandes extenções de áreas abandonadas pelos camponeses, onde elimina ou concorre vantajosamente 
com as nativas. 
 
N.º Nome em português Nome Científico Área de Distribuição em Angola 
1. Acacia Palida:; Leucaena leucocephala Desconhecida 
2. Bambus  Bambusa sp Desconhecida 
3. Cantoa  Panicum repens Desconhecida 

4. Caniços:  Phragmites australis Em todo País 
5. Chorão de praias  Carpobrutus edulis Ao Longo da Costa 

6. Cromolena Chromolaena odorata Bengo, Cabinda, Kuanza Norte, Uíge e 
zaire 

7. Eucaliptus Eucalyptus sp Em todo País 

9. Jacintos de água Eichhornia crassipes Em todo País 

10. Hypnea: Alga vermelha aquática Hypnea musciformis Desconhecida 

 
 
46. ¿Ha contribuido la biodiversidad para la alimentación y la agricultura a la gestión de la 
difusión y la proliferación o al control de las especies exóticas invasoras establecidas en su país? Si 
la respuesta es afirmativa, proporcione información sobre las especies exóticas invasoras, los 
componentes de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura y cualquier indicación sobre 
cómo los componentes de la biodiversidad han contribuido a la gestión de la difusión y la 
proliferación o a controlar las especies exóticas invasoras establecidas en su país. Proporcione la 
bibliografía de la documentación de sustento.   
  
Na procura de alternativas de melhores sombreadoras de cafeeiros, a Inga sp.  e a Hevea sp. foram 
introduzidas nos cafezais por volta do fim do período colonial (década 70) por serem de crescimento 
rápido e proporcionarem boa sombra .O abandono de algumas fazendas provocadas pela guerra que se 
seguiu permitiu o crescimento desenfreadas dessas espécies e a destruição completa das plantações de 
café. 
 
A introdução da Chromolaena odorata teve como base alegadamente, o seu carácter regenerador de solos 
que permitiria alta produtividade ali onde tivesse sido colocada ou plantada.O que notamos, porém, é que,  
nas plantações e terrenos abandonados onde ela aparece,  o seu carácter e completamente invasora  e 
infestante, dominando tudo e todas as espécies encontradas no local. 
Uma das formas de evitar o alastramento das espécies invasoras, por exemplo, as áreas ocupadas pelas 
espécies invasoras (Chromolaena odorata) tem sido cultivadas e postas culturas, dai a diminuição da 
extensão estas espécies. 
 
Semejanzas, diferencias e interacciones  
  
47. Comente los aspectos que corresponden al estado, las tendencias y la conservación de la 
biodiversidad asociada o biodiversidad de los alimentos silvestres en relación con el estado, las 
tendencias y la conservación de los recursos genéticos del sector. Sería muy útil que presentara sus 
observaciones con los siguientes encabezados:  

a) principales similitudes entre la biodiversidad asociada, diversidad de alimentos silvestres y 
los distintos sectores;  
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b) principales diferencias entre la biodiversidad asociada, la biodiversidad de alimentos 
silvestres y los distintos sectores;  
c) sinergias o compensaciones entre la biodiversidad asociada, la biodiversidad de alimentos 
silvestres y los distintos sectores.  
 
 
Em Angola, o estado das populações da biodiversidade associada e da biodiversidade dos alimentos 
silvestres varia em algumas regiões ecogeograficas. Por exemplo na região norte e também noutras 
regiões onde verifica-se acções de desmatamento, quer para a pratica agrícola ou  exploração da madeira, 
é vulnerável a ocorrência de variação nos tamanhos das populações das diferentes espécies.  Também as 
acções de aumento da superfície agrícola caracterizada na eliminação de muitas espécies florestais, tem 
feito com que o fenómeno de erosão genética aconteça em ambos tipos de biodiversidade. Assim o 
gradual declínio no tamanho das poupalções e numero de subpopulações é uma característica comum na 
perda da biodiversidade nos diferentes ecossistemas. Em termos de sinergias dos diferentes sectores, 
reflecte-se na conservação dos recursos genéticos vegetais e de animais pois ambas devido a ampla 
variabilidade genética possuida proporcionam melhor adaptabilidade nos sistemas de produção.  
  
Lagunas y prioridades  
  
48. Con respecto al estado, las tendencias y la conservación de la biodiversidad asociada y los 
servicios del ecosistema:  
a) Quais são as principais lacunas na informação e no conhecimento? 
Existem grandes lacunas na informação e no conhecimento sobre o funcionamento da 
biodiversidade associada em termos de benefícios diretos e indiretos para a produção e outros 
aspectos do bem-estar humano. Embora os impactos adversos da biodiversidade associada à 
produção (por exemplo, ervas daninhas e pragas) serem um foco tradicional da investigação 
agrícola, a pesquisa relativa a conservação desta biodiversidade preocupa-se principalmente 
com o valor intrínseco dos organismos. Existe em Angola ainda pouca pesquisa sobre o 
aproveitamento da biodiversidade. O conhecimento nativo da biodiversidade e seus benefícios 
não está escrito, sendo transmitido via oral pelas  famílias que o detêm.  
Os arquivos baseados em projetos esporádicos, sem monitoramento e  acompanhamento, 
resultam em lacunas de dados e conhecimentos suficientes para avaliar o estado dos serviços 
ecossistêmicos. 
 
Relativamente a biodiversidade dos ambientes aquáticos interiores (espécies e tipos de habitat) e 
de habitats subaquáticos pouco se sabe. Existe falta de informação e conhecimento sobre 
doenças de peixes  e ferramentas para as diagnosticar. Nas pescarias, nem todos os pescadores e 
atores  estão conscientes da existência e conseqüências das doenças, ou estão familiarizados 
com instruções e regulamentos sobre a prevenção de doenças e o que aumenta o risco de 
propagação de doenças. 
Os serviços dos ecossistemas carecem de escala precisa para a sua avaliação. A preocupação é 
que os mapas de cobertura terrestre utilizados como indicadores não refletem com precisão os 
impactos da gestão e dos drivers das micro escalas. 
 
b) Quais são as principais limitações de capacidade ou recursos? 
A pesquisa sobre serviços dos ecossistemas é complexa e requer uma abordagem 
interdisciplinar, que por sua vez estabelece limitações na capacidade humana e financeira. 
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Existe ainda fraca disponibilidade quattitaiva e qualitativa de investigadores  para realizar 
estudos experimentais no sector agricola e florestal e paisagístico, bem como estudos das 
implicações sociais e econômicas da biodiversidade associada. 
 
c) Quais são as principais restrições políticas e institucionais? 
 
 
As Instituições  de Investigação Cientifica são sectoriais e nem sempre são capazes de fornecer 
estímulos suficientes para a pesquisa ou implementação interdisciplinar. Por exemplo, existe o 
Ministério do ambiente e o de Agricultura que concorrem para a preservação das florestas em 
Angola e muitas vezes encontram sobre posição não cumprimento dos seus deveres. Com 
respeito a  
gestão do ambiente, enquanto que os serviços dos ecossistemas e a sua importância para o bem-
estar do ser humano são amplamente reconhecidos e declarados em documentos políticos e 
programas nacionais, o conceito de biodiversidade e suas implicações econômicas não são bem 
conhecidos entre os tomadores de decisão.  
 
d) Quais são as acções que se requrem e quais são as proridades.  
 
Angola  possui um grande potencial natural para, a médio e longo prazos, desenvolver e 
diversificar a sua economia, reduzir a pobreza e garantir a segurança alimentar. O que é decisivo 
para a prosperidade de Angola não é tanto a riqueza da  biodivredidade associda mas sim a forma 
como esta biodiversidade  se reflectem no bem-estar da população. Nesse sentido, os desafios 
para Angola são enormes para que haja um desenvolvimento social e humano sustentável.  
 
Assim, as principais medidas de política que se requerem para a conservação da biodiversidade 
associada vem salvaguardas na Constituição da República, na Lei de Bases do Ambiente, na Lei 
do Ordenamento do Território e do Urbanismo, na Lei de Terras, na Lei de Águas, na Lei de 
Bases do Desenvolvimento Agrário, na Estratégia e Plano de Acção Nacional para a 
Biodiversidade, na Estratégia de Combate à Pobreza e noutras políticas e instrumentos relevantes 
do país.  
 
Neste contexto, as tendências  para a conservação da biodiversidade reflectem o preceituado nos 
artigos 12.º, n.º 2, e 24.°, n.º 2, da Lei Constitucional, sobre a defesa e conservação dos recursos 
naturais, orientando a sua exploração e aproveitamento em benefício de toda a comunidade e 
sobre a adopção de medidas de Estado necessárias à protecção do ambiente e das espécies da 
flora e da fauna nacionais e à manutenção do equilíbrio ecológico, respectivamente. 
 
Nos artigos 5.°, 6.°, 13.º e 14.°, n.º 5, da Lei de Bases do Ambiente, o Estado consagra a adopção 
de medidas tendentes à manutenção dum ambiente propício à qualidade de vida dos angolanos, à 
obrigatoriedade de protecção da biodiversidade, à execução de programas de gestão que 
responsabilizem todos os estratos da população, e à proclamação de áreas de conservação 
ambiental e dos recursos biológicos. 
  
Os artigos 16.° e 27.º da Lei de Terras consagram igualmente a protecção das paisagens, das 
espécies da flora e da fauna e o equilíbrio ecológico, através da criação de áreas de conservação 
ambiental. 
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A Lei de Bases do Desenvolvimento Agrário refere, no seu artigo 11º no seus n.1 e 2 sobre ao 
Recuros Naturais  que o  desenvolvimento sustentado dos sistemas produtivos agrícolas depende 
da 
salvaguarda da capacidade produtiva dos solos, da disponibilidade e qualidade dos recursos 
hídricos e da conservação da biodiversidade associada à fauna e à flora e que os métodos de 
produção agrária devem ser compatíveis com uma utilização económica e ecologicamente 
racional dos recursos naturais que lhe servem de suporte, baseados em tecnologias que não 
induzam efeitos negativos irreversíveis sobre o ambiente.  No seu artigo 16.º, n.os 1 e 2, sobre 
protecção da floresta, consagra que a conservação e valorização do património florestal nacional 
constitui uma base essencial do desenvolvimento agrário sustentável, num quadro de 
ordenamento do território e de satisfação das necessidades presentes e futuras da sociedade, e 
que o Estado incentiva e apoia a adopção de medidas específicas de protecção e beneficiação do 
património florestal. No artigo 18.º sobre a Flora e fauna no n.1 consagra refere que aA flora e a 
fauna constituem elementos a preservar e valorizar nos espaços envolventes da actividade 
agrícola, quer como valores ecológicos e de património genético, quer como meios de utilização 
económica numa base sustentável e no n.2 consagra que a  manutenção da diversidade biológica, 
associada à flora e à fauna, deve ser fomentada no quadro do ordenamento do espaço rural, 
devendo as actividadesprodutivas sujeitas a restrições nos métodos e técnicas de produção 
agrária beneficiar de apoios compensatórios dos eventuais efeitos negativos sobre o rendimento. 
A lei de base do Desenvolvimemto agrário no artigo 19 sobre outros recursos naturais  n.1. 
estipula que o fomento, exploração e conservação de outros recursos naturais, designadamente 
cinegéticos, piscícolas e apícolas, associados a agricultura e ao  património florestal, representam 
um contributo importante para o aproveitamento integrado e sustentável do espaço rural e nº 2 
refere que sem prejuízo de regimes jurídicos específicos aplicáveis a cada um dos recursos, 
deverão ser promovidas e adoptadas as formas de gestão que conciliem, a longo prazo, a sua 
utilização económica com os equilíbrios ecológicos, no respeito do direito de uso e 
aproveitamento da terra.  
 
A estratégia e plano de acção nacionais para a biodiversidade, no seu capítulo 5.2., aponta a 
gestão da biodiversidade nas áreas de conservação ambiental e o uso sustentável das 
componentes da biodiversidade como sendo áreas estratégicas de intervenção.  
 
O objectivo global desses instrumentos é assim definido: «incorporar nas políticas e programas 
de desenvolvimento de medidas para a conservação e uso sustentável da diversidade biológica, a 
distribuiçãojusta dos recursos biológicos e a partilha equitativa destes recursos em benefício de 
todos os angolanos». 
 
Para o sector agrícola, o principal desafio será  em como manter pastagens semi-naturais dentro 
de um sector de produção especializado e intensivo. As prioridades são definidas como i) fazer 
conservação e gestão da biodiversidade entre as áreas de foco da agricultura diversificada, ii) 
assegurar a  gestão contínua de habitats semi-naturais, iii) travar o declínio na biodiversidade de 
ambientes agrícolas tradicionais e iv) Reduzir o impacto da produção agrícola em outros 
ecossistemas. 
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Para a silvicultura, as prioridades incluem i) envidar  esforços de desenvolvimento sistemático  a 
curto, médio e longo prazo e a melhorar a cooperação entre as diversas partes interessadas, ii) 
Melhorar a gestão  das  áreas protegidas e aumentar a representatividade e a conectividade das 
florestas protegidas, e iii) implementar métodos de gestão da natureza comercial.  
 
49. Con respecto al estado, las tendencias y la conservación de los recursos silvestres utilizados 
para obtener alimentos:  
 
a) ¿Cuáles son las principales lagunas en la información y el conocimiento?  
Falta de investigação científica;  
b) Quais são as principais limitações de capacidade ou recursos? 
Uma melhor utilização de alimentos selvagens é limitada em Angola por longas distâncias e 
sazonalidade que tornam a maioria das frutas, larvas e cogumelos selvagens angolanos não 
competitivos nos mercados nacionais. Existem algumas empresas de pequena escala (muitas 
vezes familiares) com fraca capacidade para a colheita e e processamento de frutas durante um 
período de tempo curto e de forma intensiva. 
 
c)  Quais são as principais restrições políticas e institucionais? 
Existem compromissos difíceis no alcance dos objetivos para a produção de alto rendimento em 
florestas e terras agrícolas e mantendo condições favoráveis para toda a variedade de espécies de 
alimentos selvagens. As políticas para os setores de produção têm prioridades direcionadas para   
uso da terra, mesmo que a biodiversidade (incluindo alimentos selvagens) seja explicitamente 
formulada como um objetivo. 
 
d)  Que acções são necessárias e quais seriam as prioridades? 

– Estabelecimento de uma rede adequada de protecção biodiversidade ao nível do país e 
implementar métodos seguros de gestão da recursos naturais para fins  comerciais. 
– Implementação de práticas conservacionistas de uso terras agrícolas e florestais 
detentoras  de espécies usadas como alimentos silvestres em propriedades  privadas e estatais 
através de práticas de conservação de recursos apoiadas por políticas do governo e envolvimento 
de partes interessadas. 
– Regulamentação das épocas de caça e pesca. 
 
50. Con respecto al impacto y la respuesta ante las catástrofes naturales o causadas por el 
hombre y la biodiversidad para la alimentación y la agricultura:  
 
Todos os assuntos abaixo referidos são relevantes pois Angola possue Legislações Ambientais que 
incorpora também estudos de impacto ambiental prevenindo-se da perda da biodiversidade sobretudo 
causado pela acção humana.  
a) ¿Cuáles son las principales lagunas en la información y el conocimiento?  
Estudos insuficientes sobre a natureza e os impactos na biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura,causadas pelo homen e pelas alterações climáticas a nível nacional;Deficiente divulgação e 
implementação dos resultados e das medidas para mitigar os efeitos causados pelas catástrofes naturais e 
pela acção do homen. 
b) ¿Cuáles son las principales limitaciones de recursos o capacidad?  
 Recursos financeiros e humanos para a investigação científica. 
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c) ¿Cuáles son las principales limitaciones políticas e institucionales?  
Fraca fiscalização e não cumprimento da legislação em vigor. 
 
d) ¿Cuáles son las acciones que se requieren y cuáles serían las prioridades?  
 
51. Con respecto a los efectos de las especies exóticas invasoras en la diversidad biológica para 
la alimentación y la agricultura.  
 
a) ¿Cuáles son las principales lagunas en la información y el conocimiento?  
Falta de investigação científica das espécies que se encontram no país; 
 
b) ¿Cuáles son las principales limitaciones de recursos o capacidad?  
Recursos financeiros e humanos para a investigação científica. 
 
c) ¿Cuáles son las principales limitaciones políticas e institucionales?  
Fraca fiscalização e não cumprimento da legislação em vigor. 
 
d) ¿Cuáles son las acciones que se requieren y cuáles serían las prioridades?  
 Há necessidade de se fazer uma investigação detalhada sobre o impacto económico desta 
espécies. Também maior divulgação das mesmas  e os seus danos que provocam nos 
ecossistemas em diferentes regiões do país. Portanto em geral um plano estratégico nacional de 
estudo destas espécies para prevenção e controlo do seu impacto é necessário no presente 
momento.   
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CAPÍTULO 4 : O ESTADO DA UTILIZAÇÃO DA BIODIVERSIDADE PARA ALIMENTAÇÃO 
E AGRICULTURA 
  
 
52. Para cada uno de los sistemas de producción presentes en su país (indicados en el 
Cuadro 1) indique en el Cuadro 20 el grado de utilización de prácticas de gestión que se 
considere que favorecen el mantenimiento y uso de la biodiversidad para la alimentación 
y la agricultura.   
  
Para cada sistema de producción se debe completar por separado una descripción 
completa de las prácticas de producción enumerados en el Anexo 5 y en el cuadro 
siguiente.  
  
En cada cuadro indique el por ciento del total de la producción o cantidad sujeta a la 
práctica (si se dispone del dato), los cambios que se han producido en los últimos 10 años 
en el área de producción o cantidad sujeta a esa práctica (aumento significativo (2), 
aumento (1), sin cambios (0), cierta disminución (-1), disminución significativa (-2), no 
sabe (NC), no se aplica (NA), y los cambios en la biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura asociados a la práctica (gran aumento (2), aumento (1), estable (0), reducción 
(-1), gran reducción (-2), no sabe (NC), no se aplica (NA).  
  
Cuadro 20. Prácticas de gestión que se considera que favorecen el mantenimiento y uso de la 
biodiversidad para la alimentación y la agricultura.   
 
Sistema de producción ……C9, C10     

Prácticas de gestión19  Por ciento del área 
de producción o de 
la cantidad sujeta a 
la práctica (%)  

Cambio en  el área de 
producción o cantidad 
sujeta a la práctica   
(2,1, 0, -1, -2, NC,  
NA)  

Efectos en la 
biodiversidad 
para la 
alimentación y la 
agricultura  
(2,1, 0, -1, -2,  
NC, NA)  

Gestión integrada de los nutrientes de las 
plantas   

40 0 1 

Manejo integrado de plagas (MIP)  NC 0 0 

Gestión de la polinización  NC NC NC 

Gestión del paisaje  NC NC NC 

Prácticas de gestión sostenible de los suelos  NC 0 1 

 Agricultura de conservación  NC 0 1 

Prácticas de gestión del agua, recolección de 
agua  

NC NA 0 

Agrosilvicultura   60 1 1 

Agricultura orgánica  60 1 1 
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Agricultura con pocos insumos   70 0 1 

Huertos caseros  60 1 1 

Áreas designadas en virtud de sus 
características y sistemas de producción  

NC NC NC 

Enfoque ecosistémico a la pesca de captura  NA NC NC 

Criaderos de conservación   NA NC NC 

Tala de impacto reducido  NC NC NC 
 
 
Sistema de producción …A1,A2 
 

  

Prácticas de gestión20  Por ciento del área 
de producción o de 
la cantidad sujeta a 
la práctica (%)  

Cambio en  el área de 
producción o cantidad 
sujeta a la práctica   
(2,1, 0, -1, -2, NC,  
NA)  

Efectos en la 
biodiversidad 
para la 
alimentación y la 
agricultura  
(2,1, 0, -1, -2,  
NC, NA)  

Gestión integrada de los nutrientes de las 
plantas   

 NA NA  NA  

Manejo integrado de plagas (MIP)   NA  NA  NA 
Gestión de la polinización   NA  NA  NA 
Gestión del paisaje   NA  NA  NA 
Prácticas de gestión sostenible de los suelos   NA  NA  NA 

 Agricultura de conservación   NA  NA  NA 
Prácticas de gestión del agua, recolección de 
agua  

 NC  0  0 

Agrosilvicultura    NA  NA  NA 
Agricultura orgánica   NA  NA  NA 
Agricultura con pocos insumos    NA NA  NA  
Huertos caseros   NA NA  NA  
Áreas designadas en virtud de sus 
características y sistemas de producción  

 NA NA  NA  

Enfoque ecosistémico a la pesca de captura   65% 1  1  

Criaderos de conservación    75%  2  1 
Tala de impacto reducido   NA NA  NA  
[ [Nótese que los porcentajes pueden no ser iguales al 100% debido a que se aplican diferentes prácticas  
en la misma parte del sistema de producción.]  
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Sistema de producción   A9,A10   

Prácticas de gestión21  Por ciento del área 
de producción o de 
la cantidad sujeta a 
la práctica (%)  

Cambio en  el área de 
producción o cantidad 
sujeta a la práctica   
(2,1, 0, -1, -2, NC,  
NA)  

Efectos en la 
biodiversidad 
para la 
alimentación y la 
agricultura  
(2,1, 0, -1, -2,  
NC, NA)  

Gestión integrada de los nutrientes de las 
plantas   

 NA NA NA 

Manejo integrado de plagas (MIP)  NA NA NA 
Gestión de la polinización  NA NA NA 
Gestión del paisaje  NA NA NA 
Prácticas de gestión sostenible de los suelos  NA NA NA 

 Agricultura de conservación  NA NA NA 
Prácticas de gestión del agua, recolección de 
agua  

50 0 NC 

Agrosilvicultura   NA NA NA 
Agricultura orgánica  NA NA NA 
Agricultura con pocos insumos   NA NA NA 
Huertos caseros  NA NA NA 
Áreas designadas en virtud de sus 
características y sistemas de producción  

NA NA NA 

Enfoque ecosistémico a la pesca de captura  NC NC NC 

Criaderos de conservación   NA NA NA 
Tala de impacto reducido  NA NA NA 
 
Sistema de producción ……F1,F2    

Prácticas de gestión22  Por ciento del área 
de producción o de 
la cantidad sujeta a 
la práctica (%)  

Cambio en  el área de 
producción o cantidad 
sujeta a la práctica   
(2,1, 0, -1, -2, NC,  
NA)  

Efectos en la 
biodiversidad 
para la 
alimentación y la 
agricultura  
(2,1, 0, -1, -2,  
NC, NA)  

Gestión integrada de los nutrientes de las 
plantas   

NA NA NA 

Manejo integrado de plagas (MIP)  NA NA NA 
Gestión de la polinización  NA NA NA 
Gestión del paisaje  NC 0 0 

                                                      
21  
 



72  
  

Prácticas de gestión sostenible de los suelos  NA NA NA 

 Agricultura de conservación  NA NA NA 
Prácticas de gestión del agua, recolección de 
agua  

NC 0 0 

Agrosilvicultura   0.005 0 0 

Agricultura orgánica  NA NA NA 
Agricultura con pocos insumos   NA NA NA 
Huertos caseros  NA NA NA 
Áreas designadas en virtud de sus 
características y sistemas de producción  

NC 0 0 

Enfoque ecosistémico a la pesca de captura  NA NA NA 

Criaderos de conservación   NA NA NA 
Tala de impacto reducido  NC 0 0 
 
 
53. Para cada uno de los sistemas de producción presentes en su país (indicados en el Cuadro 1) 
indique en el Cuadro 21 el grado de utilización de prácticas basadas en la diversidad que supongan 
el uso de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura.  
   
En el Anexo 6 se presenta una definición de las prácticas basadas en la diversidad; el cuadro que 
sigue deberá llenarse por separado para cada sistema de producción.  
  
En cada cuadro indique el por ciento del total del área de producción o cantidad sujeta a la práctica 
(si se tiene el dato), los cambios que se han producido en los últimos 10 años en el área de 
producción o cantidad sujeta a esa práctica (aumento significativo (2), aumento (1), estable(0), 
reducción (-1), gran reducción  (-2), no se conoce (NC), y los cambios en la biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura asociados a la práctica (gran aumento (2) aumento (1), estable (0), 
reducción (-1), gran reducción (-2), no se conoce (NC).  
  
Cuadro 21. Prácticas basadas en la diversidad que suponen un uso mejor de la biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura  
  
Sistema de producción C9,C10    

Prácticas basadas en la diversidad 23  Por ciento del área de 
producción o de la 
cantidad sujeta a la 
práctica (%)  

Cambio en  el área 
de producción o 
cantidad sujeta a la 
práctica  
(2,1, 0, -1, -2, NC,  
NA)  

Efectos en la 
biodiversidad 
para la 
alimentación y la 
agricultura  
(2,1, 0, -1, - 
2,NC)  

Diversificación   20 0   0 
Ampliación de la base   0 NC   NC 
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Domesticación   0 0  0  
Mantenimiento o conservación de la 
complejidad del paisaje  

 NC NC  NC  

Prácticas de restablecimiento   60 1  1 
Gestión de microorganismos  NC   NC  NC 
Policultivos/aquaponia  NA NA NA 
Agricultura itinerante y migratoria    NA NA NA 
Bosques enriquecidos   NA NA NA 
[Repita el cuadro para cada sistema de producción]  
[Nótese que los porcentajes pueden no ser iguales al 100% debido a que se aplican diferentes prácticas  
en la misma parte del sistema de producción.]  
  
 
Sistema de producción A9,A10    

Prácticas basadas en la diversidad 24  Por ciento del área de 
producción o de la 
cantidad sujeta a la 
práctica (%)  

Cambio en  el área 
de producción o 
cantidad sujeta a la 
práctica  
(2,1, 0, -1, -2, NC,  
NA)  

Efectos en la 
biodiversidad 
para la 
alimentación y la 
agricultura  
(2,1, 0, -1, - 
2,NC)  

Diversificación  0 NC NC 
Ampliación de la base  NC NC NC 
Domesticación  0 NC NC 
Mantenimiento o conservación de la 
complejidad del paisaje  

NA NA NA 

Prácticas de restablecimiento  NA NA NA 
Gestión de microorganismos  NC NC NC 
Policultivos/aquaponia  NA NA NA 
Agricultura itinerante y migratoria    NA NA NA 
Bosques enriquecidos   NA NA NA 
 
54. Enumere y describa brevemente los programas o proyectos específicos que se hayan realizado 
en el país en apoyo a cualquiera de las prácticas mencionadas en el Cuadro 20 y el Cuadro 21. 
Proporcione información cuando la haya sobre los tipos de actividades que se apoyaron, las 
superficies y los números de agricultores, pastores, población de los bosques y pescadores 
participantes, estado y resultados con respecto a los componentes de la biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura.   
Em Angola em relação as actividades de produção e da conservação da biodiversidade associada nos 
sistemas agrícolas é realizada basicamente pelas distintas instituições do  Ministerio da Agricultura com a 
comparticipação do Ministério do Ambiente, Centro Nacional de Recursos Fitogeneticos (CNRF).  O 
Instituto de Desenvolvimento Agrário (IDA) tem programas de desenvolvimento e fomento da produção a 
nível 
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da agricultura familiar. Tem representação em todas as províncias . Sendo uma instituição que trabalha 
em contacto directo com os pequenos agricultores ou camponeses, é vista como vital na dinâmica do 
desenvolvimento da agricultura , sobretudo no âmbito familiar. Tem em curso vários programas e 
projectos para aumento da produção no seio dos camponeses e melhorando assim a dieta alimentar.  O 
Gabinete de Segurança Alimentar (GSA) procede o registo estatístico da produtividade, sobretudo a nível 
familiar.  Congrega dados referente ao numero de agricultores, tipo de culturas e áreas de produção, assim 
como o calculo da produção anual das diferentes culturas alimentares. Em relação as actividades 
relacionadas aos recursos fitogenéticos para alimentação e agricultura, é dirigida pelo CNRF hoje 
designado CRF(Centro de Recursos Fitogenéticos). O CNRF tem programas de trabalho em diferentes 
áreas (Colecção, Conservação, Utilização, Documentação e formação de quadros especificamente em 
Recursos Fitogeneticos(RF).  Trabalha em parceria com o IDA, em actividades de colecção dos RF nos 
campos dos agricultores e tbém sua conservação in situ /on farm.  Outro parceiro do CRF é o Instituto de 
Investigação Agronomica. (IIA) que comparticipa na investigação dos RF e identifica as que possuem 
melhor qualidades agronómicas para os programas de melhoramento. O Instituto Nacional do Café 
(INCA), Instituição com responsabilidade para desenvolvimento da produção e fomento desta cultura. 
Tem também em curso os seguintes programas de actividades:  Programa Amboim (2007/2012) 
camponeses beneficiados 4000 familias, 11 cooperativas formadas, n.º de mudas produzidas e instaladas 8 
milhoes, melhoria da produtividade de 125 kgs para mais de 350kg,distribuição de sementes de culturas 
alimentares e de gado cabrino para os beneficiados. 
Formação de formadores em boas pratica de agricultura  
Programa de Produção e distribuição de mudas de café (2016/17) com principal incidencia no café 
arabica e na região planaltica de Angola (Huambo, Bié e Cuanza-sul) foram adquiridas e distribuídas 
cerca de 500 000 mudas ,não so do escalão familiar como empresarial 
Programa do fomento do Cacau (2017/2018) Centralizado numa fase inicial na província de Cabinda 
estão em produção 50 000 mudas que serão distribuidas ao setor familiar e empresarial, num total de 300 
mil projectadas para a primeira fase. 
Estão identificados 291 produtores; 
Instalados 2 viveiros e prevê-se instalar 273 hectares de cacau. 
Programa do Fomento da palmeira de déndem (2013/17)  aquisição de sementes pré-germinadas a partir 
da Indonesia ,criação de viveiros em Cabinda ,Bengo e Uíge. 
Projectada a importação de 1.500.000 sementes pré-germinadas de palmeira de dendém. 
Ações desenvolvidas e em curso 
- Importação de  300.000 sementes pré-germinadas, em 2008; 
- Implantados 2.000 hectares de palmeiras nas províncias de Cabinda, Bengo, Cuanza Norte, Uíge, 
Cuanza Sul e Benguela. 
- Área potencial: 5.000.000  hectares. 
- Área em produção: C 
 erca de 12. 500 Hectraes. 
Perspectivas: 
Instalação de 10.500 hectares de palmar em 2018 para produção de 30 toneladas de [oleo de palma em 
2021. 
O INCA faz assistência técnica aos cafeicultores e palmicultores em 10 províncias do país, 
nomeadamente: Cabinda, Uíge, Bengo, Cuanza Norte, Cuanza Sul, Malange, Benguela, Huila, Huambo e 
Bié. 
 
Em relação ao sector florestal, as actividades são basicamente orientadas por duas instituições do 
MINAGRI, nomeadamente Instituto de Desenvolvimento Florestal (IDF) e  Direcção dos Serviços 
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Florestais(DSV). As politicas são definidas por estas duas instituições.  Tem programas de trabalho na 
área florestal em curso em diferentes partes do país.  Existe no país varias legislações florestais 
nomeadamente: Modelos de licença de Exploração Florestal, destinado a Campanha Florestal, Politica 
Nacional de  Florestas, Fauna Selvagem e Áreas de conservação, Requisitos de Segurança para o 
Transporte Intra-Provincial da Madeira em Toro e Inter-provincial da Madeira Serrada .  
Em relação a aquicultura actividade é incumbida ao Instituto para o Desenvolvimento da Pesca Artesanal 
e da Aquicultura (IPA)  criado  1992 para assegurar a realização de acções de  promoção, apoio e 
desenvolvimento da pesca artesanal marítima e continental, e fomento da aquacultura comunal.  
A  intervenção do IPA inclui programas em diferentes  áreas como:  
-O fomento de actividades sustentáveis e responsáveis de pesca;  
-Aassistência na criação de cooperativas;  
-Oaconselhamento e formação sobre gestão de pescas e micro-empresas;  
-A concessão de crédito para permitir aos pescadores a aquisição de novas embarcações e utensílios 
(artefactos) de pesca. 
 
  
Uso de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura  
  
 
55. ¿Cuáles son las principales prácticas de su país que repercuten negativamente 
en la biodiversidad asociada y/o los alimentos silvestres? Las respuestas se pueden 
presentar  en Cuadro 22 donde figuran ejemplos de tipos generales de prácticas.    
  
Cuadro 22. Principales prácticas que repercuten negativamente en la biodiversidad asociada 
y/o los alimentos silvestres en el país.  
 
 
 
Tipos de prácticas  Práctica 

importante 
(S/N)  

Descripción    Referencia  

Uso excesivo de  
fertilizantes artificiales o 
insumos externos  

 S  Excesso de fertilizantes permanecem nos solos   

Uso excesivo de medios 
químicos de control (p.ej. 
agentes para combatir 
enfermedades,  
plaguicidas, herbicidas,  
medicamentos  
veterinarios, etc.)  

 N  Em se saiba que sejam selectivos mas tem se feito 
aplicação sem exagero. 

  

Gestión inadecuada del 
agua   

 N  Desvios de rios nas construções de barragens 
hidroelectricas, acautela-se os estudos dos impactos 
ambientais 

  

Prácticas que pueden 
conducir al deterioro del 
suelo y el agua  

 S Corte anárquico das árvores lenhosas, de madeira e de 
palmeira de denden para extracção de vinho de palma  

  

http://www.ipangola.org/whatdoesipdomainport.htm
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Exceso de pastoreo    N  Deficiente actividade pecuária   
Tala de bosques 
incontrolada  

 N     

Pesca en áreas protegidas   S Exercicios de pesca numa área protegida durante 
um período de veda; Utilização de artes proibidas 
ou não conforme com as previstas no titulo de 
concessão do direito de pesca. 

  

Sobreexplotación   S Existe uma sobreexploração de madeira e de solos nas 
fazendas cafeicolas,  

TPA  

 
 
56. Describa brevemente las acciones y medidas adoptadas para limitar el uso insostenible y/o 
apoyar el uso sostenible de la biodiversidad asociada y/o los alimentos silvestres.  
Em Angola as acções e medidas estão mencionadas nas politicas ou legislações de base cuja 
implementação é acompanhada de forma participativa pelas distintas instituições. Menciona-se a 
seguir algumas das acções incluídas : 
  Sensibilização das comunidades rurais e peri-urbanas para tomada de consciência no sentido de se evitar 
ao máximo as queimadas 
  Orientação aos agricultores para o uso adequado dos pesticidas (evitar os insecticidas no período da 
floração) 
- Evitar o abate indiscriminada das arvores etc etc 
 
 
57. Proporcione toda la información disponible en el Cuadro 23 sobre lo que la falta de 
biodiversidad para la alimentación y la agricultura esté limitando la seguridad alimentaria y la 
nutrición, y/o los medios de subsistencia rurales en los diferentes sistemas de producción en su país. 
Indique los sistemas de producción afectados junto con toda la información de la magnitud del 
problema (falta significativa (2), cierta falta (1), describa los efectos en los medios de subsistencia, la 
seguridad alimentaria y la nutrición, y los componentes de la biodiversidad para la alimentación y 
la agricultura que son limitados. Siempre que sea posible deberá utilizarse la lista de componentes 
de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura que figuran en el Anexo 1.  
  
Cuadro 23. Efecto de la falta de biodiversidad para la alimentación y la agricultura en la producción, la 
seguridad alimentaria y la nutrición y los medios de subsistencia.  
 
Sistema de 
producción  

Componente  
de la 
biodiversidad del 
que falta 
diversidad25  

Magnitud del  
problema   
(2,1)  

Efecto en la 
seguridad 
alimentaria y la 
nutrición  

Efecto en los 
medios de 
subsistencia   

Referencia  

C9 cultivo 
de secano 
Tropical 

 Nenhum Nenhum  Nenhum  Nenhum   

 C10 Cultivo 
de secano: 
Subtropical 

 Nenhum  Nenhum  Nenhum  Nenhum   

                                                      
25 1.  
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F1,F2 Nenhum Nenhum Nenhum Nenhum  
L1,L2 Nenhum Nenhum Nenhum Nenhum  
A1,A2 Nenhum Nenhum Nenhum Nenhum  
[Inserte filas si es necesario]  
 
La contribución de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura para mejorar la 
productividad, la seguridad alimentaria y la nutrición, los medios de subsistencia, los servicios de los 
ecosistemas, la sostenibilidad, la resiliencia y la intensificación sostenible  
  
 
58. Proporcione información, si la hay, de que el aumento de la cantidad de biodiversidad para 
la alimentación y la agricultura en los sistemas de producción de su país haya mejorado lo 
siguiente:   
a) productividad,   
 
Produtividade: A inclusão de diferentes culturas alimentares permitiu uma maior rotação de culturas, o 
uso racional dos terrenos cultivados e bem como melhor aproveitamento dos nutrientes resultando uma 
maior produtividade nas culturas tropicais. 
 
b) seguridad alimentaria y la nutrición,  
 
Segurança alimentar e nutrição: em relação ao sistema C9 tem sido promovida a inclusão de palmeiras e 
caucaeiros que proporcionarão rendimentos adicionais as famílias produtoras. 
C10 a cultura de produção de alimentos tradicionais e a promoção da cultura da mandioca 
 
c) medios de subsistencia rurales,  
 
c)Meios de subsistência rural: os meios de subsistência serão os provenientes da venda do café e cacau e 
da utilização das culturas alimentares 
As acções foram no sentido de fomento de culturas, aquisição e distribuição de sementes, produção e 
distribuição de mudas e formação de cooperativas 
-Sementes de palmeira (300.000) e 150 000 estão plantadas 
Produção de mudas de cacau (50 000) 
-Distribuição de mudas de arábica 
 
d) servicios del ecosistema,  
 
 Os serviços dos ecossistemas melhoram com o aumento da biodiversidade devido a  sua 
interacção(quadro 10) . 
 
e) sostenibilidad,  
f) resiliencia,  
g) intensificación sostenible.  
 
 
¿Qué acciones específicas ha tomado usted para fortalecer la contribución de la biodiversidad a la 
alimentación y la agricultura para mejorar estos resultados? Para cada uno de estos aspectos, 
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describa brevemente el tipo y la magnitud de las acciones llevadas a cabo, los sistemas de 
producción interesados, y los resultados obtenidos o las enseñanzas adquiridas de estas acciones.   
59. ¿Tiene información sobre la proporción de la población de su país que utiliza alimentos 
silvestres con regularidad como alimentación y nutrición?  Si es posible, proporcione información 
tal como la proporción de la alimentación que se recoge en el medio silvestre en tiempos normales y 
en tiempos de escasez, sequía y desastres naturales y provocados por el hombre, y el grado en el que 
se utilizan alimentos silvestres (para subsistir, como complemento, para nutrición, otros).  
  
Sim, trata-se da população khoisan (±5000-15000 habitantes), localizada na parte sul do país sobretudo 
nas províncias do Cuando Cubango, Huila e Cunene. O modo de vida desta população é nómada. A 
proporção de alimentos recolhidos em tempo normal (chuvoso) está mais ou menos a volta de 30%. O 
tempo de escassez (seco) agravado pela ocupação das áreas por fazendeiros reduziu drasticamente esta 
percentagem.  
 
  
La adopción de enfoques ecosistémicos   
  
60. Describa en el Cuadro 24 la medida en que usted considere que los enfoques 
ecosistémicos26 se han adoptado en los diferentes sistemas de producción de su país (ampliamente 
adoptados (2), parcialmente adoptados (1), no se han adoptado (0), NA (no se aplica) e indique si se 
consideran los enfoques ecosistémicos de gran importancia (2), cierta importancia (1), importancia 
(0), NA (no se aplica). Si lo desea, también puede presentar enfoques de paisaje27  que se hayan 
adoptado en su país.  
  
Cuadro 24. Adopción de e importancia asignada a los enfoques ecosistémicos en los sistemas de 
producción en el país.  
  
 
Sistemas de 
producción   

Enfoque ecosistémico 
adoptado (nombre)  

Medida de la adopción  
(2,1,0 ,NA)  

Importancia que se 
asigna al enfoque por 
ecosistemas (2,1,0 ,NA)   Código o Nombre  

 L1,L2 Áreas protegidas 2  2 
 

F1,F2 Áreas de conservação 1 1 

A1.A2 Areas de conservação 1 1 
A9,A10 Plano Nacional de 

aquicultura 
0 0 

C9,C10 NA NA NA 
 [Inserte filas si es necesario]   

                                                      
26  
27  
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61. Para cada sistema de producción en el que se haya adoptado ampliamente un enfoque 
ecosistémico y del paisaje (como se indica en el Cuadro 24), describa:  
 
a) las medidas específicas que se hayan tomado para asegurar la adopción;  
a) Escolas de campo, formação de cooperativas, aquisição e distribuição de sementes, produção e 
distribuição de mudas 

 
b) los resultados observados de la adopción;  
N.º de escolas de campo no país, n.º de cooperativas no país área plantada de café palmar e cacau.  

 
c) los planes de adopción o de una mayor adopción en zonas de producción nuevas o 
existentes;  
 
 Programa de médio prazo 2017-2022 (café cacau e palmar) 
 
 
d) las enseñanzas adquiridas.  
 ) Sobre priorizar a capacitação vias escolas de campo e promoção do movimento corporativo e fomento 
do café, cacau e palmar. 
 
 
  
  
Lagunas y prioridades  
  
62. Respecto al uso de prácticas de gestión o acciones que favorecen o que suponen la 
utilización de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura:  
a) ¿Cuáles son las principales lagunas en la información y el conocimiento?  
 
Inexistência de bases de dados e também insuficiente valorização e das espécies). 
 

b) ¿Cuáles son las principales limitaciones de recursos o capacidad?  
 
 Recursos humanos (quantidade),acções de capacitação, meios de transporte, meios informáticos e infra-
estruturas. 

  
c) ¿Cuáles son las principales limitaciones políticas e institucionales?  
 
Insuficiente orçamento financeiro a favor da investigação. 
d) ¿Cuáles son las acciones que se requieren y cuáles serían las prioridades?  
 
 Criação de base de dados nacionais, reforço da capacidade institucional, garantia de acesso ao crédito. A 
prioridade seria o acesso ao crédito. 
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63. Respecto a la utilización sostenible de la biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura.  

 
a) ¿Cuáles son las principales lagunas en la información y el conocimiento?  
 
Falta de  integração na partilha dos resultados de pesquisa  a nível das instituições de pesquisa.  
¿Cuáles son las principales limitaciones de recursos o capacidad?  
 
Recursos humanos (quantidade),acções de capacitação, meios de transporte, meios informáticos e infra-
estruturas.  

b) ¿Cuáles son las principales limitaciones políticas e institucionales?  
 
Inexistência de leis reguladoras e insuficiente orçamento financeiro a favor da investigação. 
 
c) ¿Cuáles son las acciones que se requieren y cuáles serían las prioridades?  
 
 Criação e Aprovação de leis reguladoras 
  
64. Respecto a la contribución de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura para 
mejorar la productividad, la seguridad alimentaria y la nutrición, los medios de subsistencia, los 
servicios de los ecosistemas, la sostenibilidad, la resiliencia y la intensificación sostenible:  

 
 
a) ¿Cuáles son las principales lagunas en la información y el conocimiento?  
Igual resposta da pergunta 63 
  
 
b) ¿Cuáles son las principales limitaciones de recursos o capacidad?  
 
 Recursos humanos (quantidade),acções de capacitação, meios de transporte, meios informáticos e infra-
estruturas.  
 
 
c) ¿Cuáles son las principales limitaciones políticas e institucionales?  
Insuficiente orçamento financeiro a favor da investigação. 
 
 
d) ¿Cuáles son las acciones que se requieren y cuáles serían las prioridades?  
Criação de base de dados nacionais, reforço da capacidade institucional, garantia de acesso ao crédito. A 
prioridade seria o acesso ao crédito. 
 
 Reforço da capacidade institucional e definição de estratégias para melhorar a contribuição da 
biodiversidade. 
 
62. Con respecto a la adopción de enfoques ecosistémicos:   

 
a) ¿Cuáles son las principales lagunas en la información y el conocimiento?  
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 Deficiência nos dados existentes (n.º de beneficiários,áreas,estados das vias de acesso, situação actual de 
produção actual) 
 
b) ¿Cuáles son las principales limitaciones de recursos o capacidad?  
 
  Recursos humanos (quantidade),acções de capacitação, meios de transporte, meios informáticos e infra-
estruturas.  
 
 
c) ¿Cuáles son las principales limitaciones políticas e institucionales?  
 
Acesso ao crédito e seguro agrícola 
 
d) ¿Cuáles son las acciones que se requieren y cuáles serían las prioridades?  
 Criação de base de dados nacionais, reforço da capacidade institucional, garantia de acesso ao crédito. A 
prioridade seria o acesso ao crédito. 
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 Capitulo 5 : El  Estado de las Intervenciones en la  conservacion y  utilizacion  de la  biodiversidad 
para  la alimentacion y la agricultura. 
  
66. Determine y describa las principales políticas, programas y marcos propicios que apoyen o 
se ocupen de forma específica de los siguientes objetivos, describa brevemente las políticas, los 
programas o  marcos favorables enumerados y proporcione toda información disponible sobre el 
alcance de la aplicación o de las enseñanzas adquiridas. Para cada uno de los objetivos, cite hasta 10 
de las principales políticas, programas y contextos favorables.  
   
a) Apoyo a la conservación integrada y el uso sostenible de la biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura en todos los sectores;28   
b) Apoyo a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad asociada;  
c) Tratamiento de la seguridad alimentaria y la nutrición con referencia explícita a la 
biodiversidad para la alimentación y la biodiversidad asociada y/o los alimentos silvestres;  
d) Tratamiento del mantenimiento de los servicios del ecosistema con referencia explícita a la 
biodiversidad para la alimentación y la agricultura, la biodiversidad asociada y/o los alimentos 
silvestres;  
e) Mejoramiento de la resiliencia y la sostenibilidad de los sistemas de producción con 
referencia explícita a la biodiversidad para la alimentación y la agricultura, la biodiversidad 
asociada y/o los alimentos silvestres;  
f) Apoyo los agricultores, pastores, población de los bosques y pescadores para adoptar y 
mantener las prácticas que consolidan la conservación y uso sostenible de la biodiversidad.  
  
. 
No presente momento, apesar de lacunas e desactualizações, a actual legislação angolana 
concede um grau de protecção razoável à biodiversidade. Portanto, existe, à partida, um quadro 
legal favorável à implementação da maioria das normas da Convenção da Diversidade Biológica 
(CDB). 
Varias políticas sectoriais foram desenvolvidas pelo Governo de Angola para a protecção 
ambiental, desde a independência, 1975. O Plano Nacional de Gestão Ambiental é um dos 
principais instrumentos do Ministério do Urbanismo e Ambiente para a gestão da  
Biodiversidade. Outros documentos cujos objectivos estão directamente ligados à protecção e 
gestão da Biodiversidade são o Programa de Educação e Consciencialização Ambiental 
(PECA), a Estratégia de Combate à Pobreza (ECP) e a Política Nacional de Águas. 
 
Os grandes constrangimentos neste domínio são: 
a) Não existe ainda uma Estratégia Nacional para a Gestão dos recursos naturais. que forneça 
uma visão clara, integrada e compreensiva das prioridades na gestão da biodiversidade. 
b) Existem várias políticas dispersas e pontuais que necessitariam de ser reavaliadas e 
formuladas num quadro mais abrangente e coerente. 
 
O país dispõe, no entanto, de importantes recursos humanos e profissionais para se definirem 
estratégias, políticas e programas para a aplicação das directivas da CDB. 
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LEGISLAÇÃO 
A nível internacional 
Angola está associada a Convenções globais que dizem respeito direto à biodiversidade. Cada 
uma destas Convenções fornece instrumentos de trabalho específicos, mas todas elas actuam de 
forma complementar e reforçando-se mutuamente. Assim, é importante que o conjunto das 
Convenções sejam assinadas e ratificadas por Angola. 
A relação da República de Angola com cada uma destas Convenções globais, aquelas 
directamente ligadas a biodiversidade para alimentação e agricultura  é desenvolvida nos tópicos 
seguintes: 
 
Convenção sobre a Diversidade Biológica – CDB 
A Convenção sobre a Diversidade Biológica – CDB, foi aprovada por Angola através da 
resolução nº 23/97, de 4 de Junho e publicada no Diário da República nº 32, I Série. A ratificação 
por parte de Angola teve lugar a 1 de Abril de 1998. 
Angola assinou ainda o Acordo sobre Recursos Genéticos que reconhece o direito dos Estados à 
conservação e uso dos seus recursos biológicos e genéticos. 
Em Janeiro de 2000, os países signatários da Convenção assinaram um acordo suplementar que 
ficou conhecido como o Protocolo de Cartagena sobre a Biossegurança. Este acordo visa 
proteger a biodiversidade dos riscos potenciais colocados por organismos vivos modificados em 
resultado da aplicação de tecnologias modernas. Esta acordo suplementar da CBD já foi 
aprovado pela Assembleia Nacional em 2002, mas até à presente data não foi publicado, pelo 
que não está ainda em vigor em Angola. 
A CDB é um acordo entre a vasta maioria dos governos do mundo para conservar a diversidade 
biológica, usar racionalmente os seus componentes e assegurar uma justa e equitativa partilha 
dos benefícios do uso dos recursos genéticos. 
 
Convenção sobre o Comércio de Espécies da Fauna e da Flora em extinção – CITES 
A Convenção sobre o Comércio de Espécies da Fauna e da Flora em Extinção (CITES) foi 
adoptada em Washington em 1973 e entrou em vigor em 1975. A CITES tem por objectivo 
assegurar que o comércio internacional de espécies animais e vegetais não coloque em causa a 
sua sobrevivência. 
Esta Convenção foi aprovada na República de Angola na Sessão da Assembleia Nacional de 17 
de Janeiro de 2001, mas ainda não foi publicada no Diário da República. Do ponto de vista 
formal, portanto, Angola não assinou nem ratificou esta convenção. 
 
Convenção sobre a Conservação das Espécies Migradoras da Fauna Selvagem ou 
Convenção de Bona (CMS) 
A Convenção sobre a Conservação das Espécies Migradoras da Fauna Selvagem ou Convenção 
de Bona foi adoptada em Bona aos 23 de Junho de 1979. Esta Convenção entrou em vigor em 
1983, tendo sido aprovada na República de Angola pela Resolução nº14/03 de 15 de Abril, da 
Assembleia Nacional e publicada no Diário da República nº 29, I Série. 
A Convenção tem como objectivos a protecção de espécies migratórias e dos seus habitats, bem 
como a cooperação internacional relacionada com as espécies catalogadas em perigo de extinção. 
Angola não assinou nem ratificou a Convenção mas subscreveu um Memorando de 
Entendimento respeitante às Tartarugas Marinhas da Costa Atlântica de África. 
 



84  
  

Convenção sobre a Protecção das Zonas Húmidas – Ramsar 
A Convenção de Ramsar ou das Zonas Húmidas tem como objectivo prevenir a perda actual e 
futura das áreas de pântano, charcos, turfas ou águas, naturais ou artificiais, permanentes ou 
temporárias, com água estagnada ou corrente, doce, salobra ou salgada, incluindo áreas de água 
marítima com menos de seis metros de profundidade. Foi adoptada em 1971 na Cidade de 
Ramsar, Irão. Angola não assinou nem viabilizou a sua adesão a esta Convenção. 
 
Convenção sobre o Combate à Desertificação 
A Convenção sobre o Combate à Desertificação nos Países afectados por seca grave e/ou 
desertificação, particularmente em África, abreviadamente (CCD), foi adoptada em Paris, em 16 
de Junho de 1994. Angola aprovou a adesão a esta Convenção pela Resolução nº 12/00, de 5 de 
Maio e publicada no Diário da República nº 18, I Série. 
A Convenção contém normas sobre a utilização de solos e recursos florestais e hídricos, 
consagrando também direitos das comunidades locais como forma de assegurar a protecção de 
terras, o que podemos considerar como relevantes para os regimes internos de recursos naturais e 
a sua interligação com a diversidade biológica 
. 
Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas 
Esta Convenção foi aprovada na República de Angola pela Resolução nº 13/98 de 28 de Agosto, 
da Assembleia Nacional e publicada no Diário da República nº 37, I Série. Angola ratificou esta 
Convenção A 17 DE Maio de 2000. 
O objectivo desta Convenção é de conseguir a estabilização das concentrações da atmosfera de 
gases com efeitos de estufa a um nível que evite uma interferência antropogénica perigosa com o 
sistema climático. 
 
Convenção sobre o Direito do Mar 
Esta Convenção foi ratificada por Angola através da resolução nº 17/90, de 6 de Outubro e 
publicada no Diário da República nº 44, I Série. 
Esta Convenção tem como objecto o estabelecimento de uma ordem jurídica para os mares e 
oceanos que promova os usos pacíficos dos mares e oceanos, facilite a utilização equitativa e 
eficiente dos seus recursos, para além da conservação dos recursos vivos e o estudo, da protecção 
e a preservação do meio marinho. A Convenção dá um especial enfoque à problemática referente 
à conservação dos recursos vivos. 
 
OMI – Organização Marítima Internacional. 
A República de Angola é membro desta Organização e integra o Comité de Protecção do Meio 
Marinho. 
Esta Convenção obriga os Estados a adoptarem medidas de prevenção da poluição do ambiente 
marinho pelas descargas de substâncias prejudiciais ou de efluentes contendo essas substâncias 
que podem afectar directamente a fauna e flora marítima.  
A Convenção obriga os Estados a adoptarem regras para a prevenção da poluição que estão 
contidas em cinco Anexos, nomeadamente: poluição por hidrocarbonetos; Substâncias Nocivas 
transportadas a granel; Substâncias prejudiciais transportadas por via marítima em embalagens, 
contentores, tanques portáteis, camiões-tanques e vagões-cisternas; Poluição por esgotos 
sanitários; Poluição por lixo dos navios. 
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Outras Convenções para a prevenção da poluição marinha 
Foram aprovadas pela Assembleia Nacional as Convenções Internacionais indicadas abaixo e 
que têm relevância para a protecção da poluição marinha por idrocarbonetos e por 
substânciasnocivas potencialmente perigosas. 

– Convenção Internacional de 1996 sobre a responsabilidade civil e indemnização de 
prejuízos devidos à poluição por substâncias nocivas e potencialmente perigosas –HNS 
96:A Resolução nº 18/01 de 20 de Abril da Assembleia Nacional, aprova a adesão da 
Repúblicade Angola a esta Convenção cujo texto foi publicado em Diário da República nº 19, I 
Série. 

– Convenção Internacional de 1992, sobre a Intervenção em Alto Mar em caso de 
Acidentes que causem Poluição por Hidrocarbonetos, tal como emendada em 1973 e 1991 – 
INTERVENTION 69: A Resolução nº 29-A/01 de 5 de Outubro da Assembleia Nacional 
aprova a adesão daRepública de Angola a esta Convenção. O texto desta Convenção foi 
publicado no Diário da República nº 46, I Série. 

– Convenção Internacional de 1992 sobre a criação do Fundo Internacional de 
– Compensação para prejuízos devidos à poluição por hidrocarbonetos – «FUND 

PROT92» ou FUND 92 e Protocolo de 1992 à Convenção Internacional de 1971 para 
aconstituição de um Fundo Internacional para compensação pelos prejuízos devidos 
àpoluição por hidrocarbonetos:A Resolução nº 30/01 de 26 de Outubro da Assembleia 
Nacional aprova a adesão da República de Angola a esta Convenção, cujo texto foi publicado em 
Diário da República nº 49,I Série. 

– Convenção Internacional de 1992, sobre a responsabilidade civil pelos prejuízos 
causados pela poluição do mar por hidrocarbonetos – «CLC PROT 92 ou CLC 92» e o 
Protocolo de 1992 à Convenção Internacional de 1969 sobre responsabilidade civil pelos 
prejuízos devidos à poluição por hidrocarbonetos:A Resolução nº 32/01 de 1 de Novembro da 
Assembleia Nacional aprova a adesão da República de Angola a esta Convenção e publicada em 
Diário da República nº 50, I Série. 
 
A nível regional 
A intervenção a nível regional, quer sejam por via de acordos bilaterais ou de adesão a 
protocoloscomuns, são importantes porque grande parte da biodiversidade diz respeito a áreas 
geográficas transfronteiriças e vias de migração que afectam toda a região austral. 
Acordos de cooperação bilateral foram estabelecidos entre a Namibia, a República de Angola e a 
Republica da África do Sul para a gestão e pesquisa do Grande Ecossistema Marinho da 
Corrente de Benguela (BCLME- Benguela Current Large Marine Ecosystem) através dos 
projectos BCLME e BENEFIT, financiados pelos PNUD sob o mandato do GEF e apoiado por 
fontes bilaterais. 
Acordos existem ainda entre Angola e o Botswana para o uso partilhado dos recursos hídricos da 
bacia hidrográfica do Rio Okavango. Foi criada uma comissão permanente, designada por 
OKACOM, composta por representantes dos dois países que controlam a implementação deste 
acordo. 
Os principais instrumentos legais apresentam-se na foram de acordos entre os países da SADC - 
Southern African Development Community (SADC). Esta organização de cooperação regional  
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instituiu um conjunto de acordos e programas de que Angola faz parte e que serão descritos nos 
parágrafos seguintes.. 
Protocolos da SADC 
a) Protocolo sobre as Pescas 
De acordo com a SADC a República de Angola ratificou este Protocolo em 1 de Abril de 2003, 
mas o texto deste Protocolo não foi ainda publicado em Diário da República. O Protocolo tem 
como objectivo promover o aproveitamento responsável dos recursos aquáticos vivos e seus 
ecossistemas de interesse dos Estados Parte com o fim de: 
a) promover e melhorar a segurança alimentar e a saúde humana; 
b) salvaguardar os sistemas de vida das comunidades pesqueiras; 
c) criar oportunidades económicas para os nacionais na região; 
 d) garantir que as gerações futuras beneficiem destes recursos renováveis e aliviar a pobreza. 
Este Protocolo aplica-se às seguintes áreas:  
a) aos recursos aquáticos vivos e ecossistemas 
dentro da jurisdição dos Estado Partes; aos recursos aquáticos vivos dos Estados Partes, cujo raio 
se estende para além das áreas sob sua jurisdição pesqueira, ou os recursos do alto mar que 
poderão ser considerados como de interesse do Estado Parte;  
b) às actividades piscatórias dos nacionais dos Estados Parte, e às actividades a que estão 
directamente relacionados; e  
c) às actividades internacionais fora da SADC, que promovam os objectivos do presente 
Protocolo. 
A Lei dos Recursos Biológicos Aquáticos recentemente aprovada está em  consonância com este 
Protocolo. 
 
b) Protocolo Relativo à Conservação da Fauna e Aplicação da Lei 
A República de Angola assinou este Protocolo em 18 de Agosto de 1999, mas até à presente data 
o mesmo não foi ainda ratificado. 
Este Protocolo aplica-se à conservação e ao uso sustentável dos recursos da fauna, exceptuando 
os recursos florestais e pesqueiros, e tem como objectivos o estabelecimento na Região e no 
quadro das respectivas leis internas de cada Estado Parte, abordagens comuns da conservação e 
do uso sustentável dos recursos relativos à fauna e apoiar na aplicação eficaz das leis inerentes. 
O Protocolo tem como objectivos específicos: a) promover o uso sustentável da fauna; b) 
facilitar a harmonização dos instrumentos jurídicos inerentes ao regulamento do uso e da 
conservação da fauna;  
c) promover a aplicação das leis inerentes à fauna entre os Estados Partes; 
d) facilitar a troca de informações concernente à gestão, ao uso e à aplicação das leis relativas à 
fauna;  
e) apoiar na formação de técnicos nacionais e regionais para a gestão da fauna e da aplicação das 
leis relativas à fauna; 
f) promover a conservação dos recursos faunísticos comuns, através da 
criação de áreas interfronteiriças de conservação;  
g) facilitar a prática de gestão comunitária dos recursos naturais relativos à fauna. 
 
 
c) Protocolo sobre Actividades Florestais 
A República de Angola assinou aos 3 de Outubro de 2002, mas ainda não o ratificou. 
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O presente protocolo tem os seguintes objectivos:  
a) promover o desenvolvimento, a conservação, a gestão e a utilização sustentáveis de todos os 
tipos de florestas e árvores; b) promover a comercialização dos produtos florestais na Região a 
fim de se aliviar a pobreza e criar oportunidades económicas para as populações da Região; e c) 
concretizar a protecção eficaz do ambiente, e salvaguardar os interesses tanto das gerações 
presentes como futuras. 
Os Estados Partes cooperarão a fim de concretizarem os objectivos do presente Protocolo: 
auxiliando-se e apoiando-se mutuamente na resolução de questões de interesse comum incluindo 
o desflorestamento, erosão genética, alterações climáticas, incêndios florestais, pragas, doenças, 
espécies exóticas invasoras, e a aplicação da lei de maneira a que haja a utilização optimizada 
dos recursos técnicos, financeiros e de outros recursos da Região 
. 
d) Protocolo Revisto sobre Cursos de Águas Compartilhadas 
A República de Angola assinou este Protocolo aos 7 de Agosto de 2000, mas ainda não o 
ratificou. 
Este Protocolo prevê no artigo 2º os seguintes objectivos:  
a) desenvolver uma cooperação mais estreita para a gestão, protecção e utilização sustentáveis e 
coordenadas dos cursos de água compartilhados, e 
 b) promover a agenda da SADC de integração regional e de alívio da pobreza. 
 
Para alcançar este objectivo, o presente Protocolo preconiza:  
a) promover e facilitar o estabelecimento de acordos sobre cursos de água compartilhados e de 
Instituições de Cursos de Água Compartilhados para a gestão de cursos de água compartilhados;  
b) promover a utilização sustentável, equitativa e racional dos cursos de água compartilhados; 
c) promover um desenvolvimento e uma gestão ambientalmente sadia dos cursos de água 
compartilhados de uma forma coordenada e integrada;  
d) promover a harmonização e monitorização da legislação e das políticas de planeamento, 
desenvolvimento, conservação, e protecção dos cursos de água compartilhados e distribuição dos 
seus recursos. 
 
A nível Nacional 
Angola dispõe de Leis directa ou indirectamente ligadas à conservação da biodiversidade. A lista 
que se enuncia a seguir dá conta de algumas das mais importantes dessas leis. 
Legislação geral 
• Constituição da Republica 
Preocupações básicas de protecção ambiental estão inscritas na Lei Constitucional da República 
de Angola – Lei n.º 23/92 de 16 de Setembro. O artigo 12 estabelece que O Estado promove a 
defesa e conservação dos recursos naturais e o artigo 24 define que o Estado Angolano deve 
adoptar as medidas necessárias à protecção do meio ambiente e das espécies da flora e da fauna 
nacionais” e prevê o princípio que medidas punitivas devem ser aplicadas àqueles 
“actos que lesem directamente ou indirectamente ou ponham em perigo a preservação do 
meioambiente”. A Constituição prevê que leis especificas venham a criar as “bases do sistema de 
protecção da natureza, do equilíbrio ecológico e do património cultural.” O mesmo Artigo 90 
considera relevante “a protecção da diversidade biológica”. 
 
• Lei de Bases do Ambiente – Lei n.º 5/98 de 19 de Junho 
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Define os princípios orientadores para a prevenção e combate à poluição e determina que o 
Governo deve estabelecer padrões de qualidade ambiental urbana e não urbana, relativas à 
poluição de origem sonora, da queima de combustíveis, industrial, agrícola e económica 
(art.19º/3). A LBA consagra a Avaliação do Impacto Ambiental e das auditorias ambientais. 
Estabelece as orientações básicas sobre as regras e procedimentos do Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA) e recomenda a definição de «padrões de qualidade ambiental». 
 
• Decreto sobre a Avaliação de Impacto Ambiental – Decreto n.º 51/04 de 23 de Julho 
O Decreto sobre a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) regula o Artigo 16º da Lei de Bases 
do Ambiente que estabelece que a AIA é um dos principais instrumentos de Gestão e Protecção 
Ambiental. 
O Anexo ao Decreto indica os projectos que estão sujeitos a uma Avaliação de Impacto 
Ambiental. Estes projectos incluem: 1 – Agricultura, Pescas e Florestas; 2 – Indústria 
Extractiva; 3– Indústria de Energia; 4 – Fabrico de Vidro; 5 – Indústria Química; 6 – projectos 
de infra-estrutura e 7 – Outros Projectos. 
O Decreto implementa o princípio da prevenção relativamente aos projectos listados no seu 
Anexo. Este Decreto traduz a implementação do artigo 14º da CDB. 
 
• Lei do Ordenamento do Território e do Urbanismo – Lei n.º 3/04 de 25 de Junho 
Protecção da Flora Terrestre e Aquática 
a) Decreto Executivo Conjunto n.º 26/99 de 27 de Janeiro, dos Ministérios das Finanças e da 
Agricultura e Desenvolvimento Rural, determinando o exercício da actividade e exploração 
florestal deve estar sujeito a normas de ordenamento florestal; b)  Despacho n.º 149/00 de 7 de 
Julho, do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, actualizando as normas de 
emissão de licenças de exploração florestal 
Detalhes para o controle e punição de infracções e actualização das lista de animais interditos ou 
sujeitos a defesa foram definidas nos Decreto Executivo Conjunto n.º 36/99 de 27 de Janeiro de 
1999, dos Ministérios das Finanças e da Agricultura e do Desenvolvimento Rural e no Decreto 
Executivo Conjunto n.º 37/99 de 27 de Janeiro de 1999 dos Ministérios das Finanças e da 
Agricultura e do Desenvolvimento Rural. 
 
•A Lei n.º 6-A/04 de 8 de Outubro, dos Recursos Biológicos Aquáticos (LRBA), acolhe 
princípios da Lei de Bases do Ambiente e também de Instrumentos Internacionais como a 
Convenção sobre a Diversidade Biológica, a Convenção sobre o Direito do Mar e o Protocolo da 
SADC sobre as Pescas. Define competências junto ao Ministro das Pescas para fixar as capturas 
totais admissíveis das pescarias e para estabelecer as medidas necessárias à preservação das 
espécies de recursos biológicos aquáticos e para prevenir praticas e métodos de pesca que sejam 
danosos para os recursos biológicos e ecossistemas aquáticos. 
 
• Legislação sectoriais e inter-sectorial 
Lei do Ordenamento do Território e do Urbanismo – Lei n.º 3/04 de 25 de 
Junho 
Estabelece o sistema de ordenamento do território e do urbanismo e da sua acção política. O 
Ordenamento do Território é realizado através de planos de ordenamento territorial 
Lei de Terras – Lei n.º 9/04 de 9 de Novembro 
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Estabelece as bases gerais do regime jurídico das terras integradas na propriedade originária do 
Estado, os direitos fundiários que sobre estas podem recair e o regime geral de transmissão, 
constituição, exercício e extinção destes direitos. 
Lei de Águas – Lei n.º 6/02 de 21 de Junho 
Estabelece que as zonas adjacentes às nascentes de águas e poços, os locais e respectivas áreas 
adjacentes onde se instalem captações de água para consumo, sujeitas a licenciamento ou 
concessão, as margens dos lagos artificiais e as respectivas áreas adjacentes, estão sujeitos ao 
«regime das áreas de protecção» definido na legislação sobre terras (art. 71º/1). 
 
• Legislação para Controlo da Poluição 
 
Lei dos Recursos Biológicos Aquáticos – Lei n.º 6-A/04 de 8 de Outubro 
Prevê medidas de protecção do ambiente aquático que visam preservar os recursos e os 
ecossistemas aquáticos e evitar contaminações que possam causar degradação do meio aquático. 
 
•Políticas Vigentes 
A Lei nº14/04, de 28 de Dezembro de 2004 que aprova o programa do Governo para o Biénio 
2005/2006, contempla projecto de preservação ambiental, conservação, exploração de florestas e 
elaboração de políticas e estratégia nacional do ambiente. 
 
Plano Nacional de Gestão Ambiental 
O PNGA, cuja proposta se apresenta neste documento, foi elaborado em cumprimento do artigo 
6º da Lei de Base do Ambiental (Lei n.º 5/98), que define: 
 
Estratégia de Combate à Pobreza 
A Resolução n.º 9/04, de 4 de Junho aprova a Estratégia de Combate à Pobreza (ECP) como 
linha orientadora dos programas e orçamentos sectoriais. 
 
Plano Nacional de Contingência contra Derrames de Petróleo 
O Plano Nacional de Contingência contra Derrames de Petróleo é uma aplicação do artigo 19º/2 
da Lei de Bases do Ambiente – Lei n.º 5/98 que estipula que o Governo deve fazer publicar e 
cumprir legislação de controlo da produção, emissão, depósito, transporte, importação e gestão 
de poluentes gasosos, líquidos e sólidos e do artigo 14º do Decreto n.º 39/00 que estabelece a  
necessidade de elaboração de um Plano Nacional de Resposta de Emergência a Derrames de 
Grandes Proporções. 
 
O Plano Nacional engloba outros Planos, nomeadamente: 
• Plano Nacional de Contingência; 
• Plano de Contingência Provincial; 
• Plano de Contingência de Bordo; e 
• Plano de Contingência Local. 
 
67. Indique hasta 10 políticas, programas y contextos favorables importantes de su país, que 
mejoren la aplicación de un enfoque ecosistémico28 o enfoques de paisajes29 y que contienen una 
referencia explícita a la biodiversidad para la alimentación y la agricultura, la biodiversidad 
asociada y/o alimentos silvestres. Incluya una breve descripción de las políticas, planes, programas 
y marcos favorables junto con cualquier información sobre el alcance de su aplicación (sistema de 



90  
  

producción y el área) y efectos observados. En la medida de lo posible proporcione ejemplos de las 
mejores prácticas y la experiencia adquirida.  
Describa brevemente las políticas, los programas y marcos favorables que cumplen con los objetivos 
expuestos en las preguntas 68 y 69. Considere los siguientes puntos de la discusión en sus respuestas, 
cuando la haya información disponible:  
  
a) grado de aplicación;  
b) sistemas de producción incluidos;  
c) grado de utilización de la biodiversidad para la agricultura;  
d) enseñanzas adquiridas;   
e) pruebas de indicadores de vulnerabilidad que hayan disminuido como resultado de estos 
esfuerzos;  
f) describa el valor añadido de la incorporación de la perspectiva de género en los programas, 
políticas y marcos favorables, proporcionando datos desglosados por sexos en la medida de lo posible.  
  
68. Describa hasta 10 principales políticas, programas y contextos favorables en su país que 
integren el uso de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura, incluidos sus diferentes 
componentes, en la gestión de desastres y respuesta.   
 
Na formulação da Política Nacional de Florestas, Fauna Selvagem e Áreas de Conservação, 
tomou-se em devida consideração a Constituição da República, a Lei de Bases do Ambiente, a 
Lei do Ordenamento do Território e do Urbanismo, a Lei de Terras, a Lei de Águas, a Lei de 
Bases do Desenvolvimento Agrário, a Estratégia e Plano de Acção Nacionais para a 
Biodiversidade, a Estratégia de Combate à Pobreza e outras políticas e instrumentos relevantes 
ao sector. 12. Neste contexto, a formulação da Política Nacional de Florestas, Fauna Selvagem e 
Áreas de Conservação reflecte o preceituado nos artigos 12.º, número 2, e 24°, número 2, da Lei 
Constitucional, sobre a defesa e conservação dos recursos naturais, orientando a sua exploração 
e aproveitamento em benefício de toda a comunidade, e sobre a adopção de medidas de Estado 
necessárias à protecção do ambiente e das espécies da flora e da fauna nacionais e à manutenção 
do equilíbrio ecológico, respectivamente. 
 Nos artigos 5°, 6°, 13º e 14°, número 5, da Lei de Bases do Ambiente, o Estado consagra a 
adopção de medidas tendentes à manutenção dum ambiente propício à qualidade de vida dos 
angolanos, à obrigatoriedade de protecção da biodiversidade, à execução de programas de gestão 
que responsabilizem todos os estratos da população, e à proclamação de áreas de conservação 
ambiental e dos recursos biológicos. Os artigos 16° e 27º da Lei de Terras consagram igualmente 
a protecção das paisagens e das espécies da flora e da fauna, o equilíbrio ecológico, através da 
criação de Áreas de Conservação ambiental. 14. A Lei de Bases do Desenvolvimento Agrário, 
refere no seu Artigo 16º, números 1 e 2, sobre Protecção da Floresta, que a conservação e 
valorização do património florestal nacional constitui uma base essencial do desenvolvimento 
agrário sustentável, num quadro de ordenamento do território e de satisfação das necessidades 
presentes e futuras da sociedade, e que o Estado incentiva e apoia a adopção de medidas 
específicas de protecção e beneficiação do património florestal. 15. Para o alcance do seu 
objectivo global, a Estratégia e Plano de Acção Nacionais para a Biodiversidade, no seu capítulo 
5.2, apontam a gestão da biodiversidade nas Áreas de Conservação ambiental e o uso sustentável 
das componentes da biodiversidade como sendo áreas estratégicas de intervenção. O objectivo 
global desses instrumentos é assim definido: 
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“Incorporar nas políticas e programas de desenvolvimento medidas para a conservação e 
uso sustentável da diversidade biológica, a distribuição justa dos recursos biológicos e a 
partilha equitativa destes recursos em benefício de todos os Angolanos”. 16. Por outro lado, a 
Política Nacional de Florestas, Fauna Selvagem e Áreas de Conservação reflecte os objectivos e 
prioridades da Estratégia de Combate à Pobreza, com ênfase nas suas vertentes de segurança 
alimentar e de desenvolvimento rural. 
 
Enquadramento Internacional : No contexto internacional, o documento de Política traduz os 
compromissos assumidos pela República de Angola consagrados nas Convenções, Tratados, 
Protocolos e outras iniciativas internacionais e regionais. 18. Nesse sentido, o desenvolvimento 
da política do sector florestal, faunístico e de áreas de conservação reflecte os objectivos e as 
prioridades consagradas nos capítulos 3, 11, 12 e 15 da Agenda 21, aprovada na Conferência das 
Nações Unidas sobre o Ambiente e Desenvolvimento (UNCED), realizada no Rio de Janeiro, 
Brasil, em 1992, especificamente em relação a: (i) Combate à Pobreza; (ii) Geração de benefícios 
económicos e sociais da actual e futura geração; envolvimento de pessoas dependentes dos 
recursos florestais na planificação e seu aproveitamento sustentável, e conservação dos recursos 
de base, incluindo a diversidade biológica; (iii) Gestão de Ecossistemas Frágeis; e (iv) 
Conservação da Biodiversidade. 5 
Política Nacional de Florestas, Fauna Selvagem e Áreas de Conservação 19. A Política Nacional 
de Florestas, Fauna Selvagem e Áreas de Conservação toma também em consideração os 
princípios dos seguintes instrumentos internacionais: (i) Convenção sobre Biodiversidade 
(CBD); (ii) Convenção de Combate à Desertificação (UNCCD); (iii) Convenção sobre as 
Alterações Climáticas (UNFCCC); (iv) Convenção sobre o Comércio de Espécies de Fauna e 
Flora Ameaçadas de Extinção (CITES); (v) Convenção sobre Zonas Húmidas (Ramsar); (vi) 
Convenção sobre a Protecção das Espécies Migratórias (conhecida como a Convenção de Bona 
1979); (vii) Convenção de 1950 sobre a Protecção de Aves Úteis à agricultura que substitui a 
de1902 de Paris; e (viii) O Tratado Internacional sobre os Recursos Fitogenéticos para a 
Alimentação e Agricultura. 20. A Política Nacional de Florestas, Fauna Selvagem e Áreas de 
Conservação toma também em consideração o Acordo Internacional sobre Florestas no âmbito 
do Fórum das Nações Unidas sobre Florestas. 21. Esta política toma ainda em consideração os 
princípios e objectivos sobre o estabelecimento de outras políticas e medidas administrativas 
comuns, o reforço das leis que governam a conservação e uso dos recursos da fauna selvagem e 
da flora e da capacidade das respectivas instituições de administração, consagrados nos 
Protocolos Regionais da SADC nomeadamente: (i) Protocolo Sobre Florestas; e (ii) Protocolo 
Sobre Fauna Selvagem e Reforço da Lei. 22. Ainda, a política do sector florestal, faunístico e de 
áreas de conservação toma em consideração os princípios, critérios e indicadores sobre a gestão 
sustentável dos recursos florestais consagrados nas orientações das seguintes organizações 
internacionais: (i) Organização Africana da Madeira (OAB); e (ii) Organização Internacional de 
Madeiras Tropicais (OIBT). 23. Também toma em conta os Objectivos de Desenvolvimento do 
Milénio, adoptados na Cimeira do Milénio (Nações Unidas, Setembro de 200) e ratificados na 
Cimeira Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, realizada em Joanesburgo, África do Sul 
em 2002, bem como as iniciativas B2 e B4 da Nova Parceria para o Desenvolvimento da África 
– NEPAD, sobre o desenvolvimento dos recursos humanos e redução da pobreza, administração 
ambiental, conservação de terras húmidas, zonas de conservação transfronteiriças, combate à 
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desertificação, prevenção e controlo das espécies exóticas invasoras e outras sobre a boa 
governação. 6 
 
69. Describa hasta 10 principales políticas, programas y contextos favorables en su país que 
integren el uso de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura, incluidos sus diferentes 
componentes, en las estrategias y planes de adaptación y atenuación del cambio climático (PNAA, 
PNA, MMAP, etc.30).   
  
70. ¿Qué medidas se han adoptado o previsto en el país que contribuya a asegurar que la 
conservación de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura se tiene en cuenta en la 
planificación nacional y la formulación de políticas de los sectores distintos de la agricultura (por 
ejemplo, las EPANB o el desarrollo de infraestructura, como el transporte o la energía)?  
Uma das principais medidas é a elaboração da legislação designada de Ante-Projecto Lei Sobre Os 
Recursos Genéticos para Alimentação e Agricultura Este diploma inclui o acesso , a conservação, e uso. 
Aguarda-se apenas para sua aprovação a nível do Conselho de Ministros.   
 
71 ¿Ha identificado su país algún obstáculo para la formulación y aplicación de leyes que 
protejan la biodiversidad asociada? Enumere y describa las iniciativas en  Cuadro 25.  
  
Cuadro 25. Obstáculos para formular y aplicar leyes que protegerían la biodiversidad asociada en el país.   
  
Componentes de la biodiversidad 
asociada  

Obstáculos a la legislación para la protección de la biodiversidad 
asociada   

Todos .  A lei das terras em Angola considera que a terra é do Estado e este 
cede aos cidadãos para varias finalidades. Sem obstáculos na 
legislação , com maior problema na implementação dessa 
legislação  

 Todos  financiamento  
Todos  Morosidade na aprovação das leis de protecção aos recursos genéticos 

 
 
Proporcione una descripción concisa de los obstáculos a la legislación consignados en Cuadro 25, y 
especifique, cuando sea posible, un curso de acción que se proponga para solucionar este problema. 
Cuando sea posible, proporcione ejemplos de mejores prácticas y enseñanzas adquiridas.  
  
  

No caso do anteprojecto lei dos recursos genéticos, a morosidade que se verifica no agendamento para 
aprovação reflecte haver maior necessidade explicativa sobre a sua importância no contexto socio 
económico do país.  
 

  
 
Políticas, programas y mecanismos favorables que regulan los intercambios, el acceso y los beneficios  
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Um conjunto de constrangimentos e ameaças pesam sobre a manutenção e valorização dos 
componentes da biodiversidade  em Angola. Existem vários factores  que actuam como 
obstáculos para a introdução e consolidação de práticas ambientalmente sustentáveis 
previstas na Convenção da Diversidade Biológica.  
Os constrangimentos que prejudicam a aplicação de princípios de protecção da biodiversidade 
incluem: 
–  Falta de conhecimento e sensibilidade por parte de organismos de Estado e cidadãos 
–  Falta de conhecimento actualizado sobre situação da biodiversidade e, por 
consequência, 
– falta de dados para definir estratégias e prioridades 
–  Falta de um quadro institucional e legal adequado 
– Falta de consciência pública e educação ambiental 
Incluem também outros factores como:  
a) Pressão demográfica  
b) Sobrexploração de recursos nos  Ecossistemas e habitats terrestres 
Desmatamento, consumo de lenha e carvão 
– abate para lenha e carvão 
– produção madeireira 
– queimadas 
– caça furtiva 
c) Abandono e desagregação das áreas protegidas 
d) Extracção mineira 
e) Introdução de espécies exóticas 
f) Falta de clareza na questão da terra 
g) Ecossistemas marinhos e costeiros 
h) Redução de habitats e sobrexploração de recursos 
i) Efeitos potenciais da industria petrolífera na perda de biodiversidade 
j) Impactos da actividade pesqueira 
k) Pesca industrial e semi-industrial 
l) Pesca artesanal 
m) Pesca recreativa 
n) Poluição 
 
72. ¿Su país ha tomado medidas con el objetivo de asegurar que el acceso a sus recursos 
genéticos esté sujeta a su consentimiento fundamentado previo (CFP) y que los beneficios 
derivados de su utilización se distribuyan en forma justa y equitativa? En caso afirmativo, indique 
los recursos y para qué usos (p. ej., para realizar actividades de investigación y desarrollo de 
genética y/o composición bioquímica del recurso genético) se debe obtener consentimiento 
fundamentado previo y se tienen que compartir los beneficios. Indique en el Cuadro 26 las 
diferentes categorías (y posiblemente usos) de la biodiversidad asociada, si se tiene que obtener 
consentimiento fundamentado previo y distribuir los beneficios (S: sí, N:  
no).  
  
Cuadro 26. Políticas y programas que rigen el acceso a los recursos genéticos de la 
biodiversidad asociada en el país.  
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 Componentes dela 
biodiversidade asociada 

Uso previsto(p.ej., quqlquer uso, 
investigacion y desarrollo,uso comercial) 

Se exigen el CFP y la distribucion de 
benefícios(S/N) 
 

     
 -  
[Inserte filas si es necesario]  
 Angola, é signatária do Tratado Internacional dos Recursos Fitogeneticos e de outros instumrntos 
jurídicos regionais e internacionais na área da biodiversidade. Estes instrumentos espelham o acesso,a 
partilha de benefícios, e mostrando também que os países são soberanos dos seus recursos naturais. 
Abaixo menciona-se algumas legislações: 
 
Legislação sobre Recursos Genéticos 
– Despacho n.º 59/96 de 14 de Junho, do Ministério da Agricultura e 
Desenvolvimento Rural, regulamenta a colecção, transferência e a exportação de germoplasma 
vegetal 
– Anteprojecto de Lei sobre o Acesso aos Recursos Genéticos e Conhecimentos 
Tradicionais Associados dá cumprimento às obrigações do Estado Angolano que decorrem da 
CDB e na LBA estabelecendo o quadro jurídico do acesso e uso dos recursos genéticos e dos 
conhecimentos tradicionais associados e qualifica os recursos genéticos como um «património» 
cuja conservação, acesso e uso devem visar o seu uso sustentável, com o fim de contribuir para o 
desenvolvimento sustentável 
– Decreto n.º 40.040 de 20 de Janeiro de 1955 - estipula entre outras coisas que «as 
espécies exóticas só poderão ser introduzidas nas águas interiores e nas áreas de protecção 
comautorização do Governo». 
 
– Diploma Legislativo n.º 2.873 – Regulamento de Caça – estabelece que «nos parques 
nacionais e nas reservas naturais integrais, é proibido introduzir espécies exóticas» (art. 19º/i). 
– Decreto n.º 92/04 de 14 de Dezembro, sobre a Proibição de Importação de Sementes 
ou Grãos Transgénicos Geneticamente Modificado-É o primeiro Diploma no ordenamento 
jurídico angolano que, com base no Protocolo de Cartagena sobre a Biossegurança, regula 
medidas de controlo à importação, entrada, uso e a eventual produção de organismos 
geneticamente modificados no território nacional. 
– Despacho n.º 12/U/97 de 2 de Abril do MINADER, sobre as condições 
fundamentais para a obtenção de Licença para a Importação de Sementes: 
Estabelece as condições que os operadores económicos devem observar para obtenção da licença 
para a importação de sementes sujeitando a controlo específico a importação de sementes.  
 
 
73. ¿Su país ha tomado medidas con el objetivo de asegurar que se obtenga el consentimiento 
fundamentado previo o la aprobación y la participación de las comunidades indígenas y locales 
para tener acceso a los recursos genéticos y que los beneficios que se obtengan de la utilización de 
los recursos genéticos que son de las comunidades indígenas y locales se compartan en una forma 
justa y equitativa con las comunidades interesadas, sobre la base de condiciones convenidas 
mutuamente? Si la respuesta es sí, exponga las medidas y, cuando sea posible, dé ejemplos de 
mejores prácticas y enseñanzas adquiridas.  
  
 Aguarda-se a aprovação do Anteprjecto lei RG que  evolve os aspectos acima referidos.  
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Gestión de la información  
  
74. Enumere y describa cualquier vinculación entre los sistemas de información del sector de 
la biodiversidad para la alimentación y la agricultura a nivel nacional. En la medida de lo posible 
proporcione ejemplos de mejores prácticas y enseñanzas adquiridas.  
 
Presentemente trabalha-se para a necessidade de se estreitar a cooperação entre o sistema de informação e 
documentação da biodiversidade para a Alimentação e Agricultura com o do sector de produção. Este 
vinculo permitirá que haja maior utilidade da biodiversidade em termos de pesquisa para enriquecer, 
beneficiar, o sector produtivo. 
 
¿Su país ha establecido sistemas nacionales de información sobre la biodiversidad asociada? 
Enumere en el Cuadro 27, junto con una descripción de los componentes de la biodiversidad 
asociada, y una breve descripción de la información que se incluye, el uso y aplicaciones del sistema 
de información.  
 
R: Não existe um sistema nacional de informação para a Biodiversidade Associada. Existe sim uma base 
de dados do ambiente no Ministério do Ambiente e em outras instituições afins. 
 
  
Cuadro 27. Sistemas nacionales de información sobre la biodiversidad asociada en el país.  
 
Sistema 
nacional de  
información  
(lista)  

Los componentes de la 
biodiversidad asociada 
(lista)  

Breve descripción de los sistemas de información  

   
      
 [Puede insertar filas si es necesario]  
  
75. ¿Su país ha establecido sistemas de información destinados a apoyar las actividades de 
mantenimiento de los conocimientos tradicionales en materia de biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura, incluida la biodiversidad asociada? Si la respuesta es sí, descríbalos 
e incluya información cuando esté disponible sobre los aspectos normativos y de acción colectiva.   
  
R: Não tem.  
 
 
Participación de las partes interesadas y actividades en curso de apoyo al mantenimiento de la 
biodiversidad para la alimentación y la agricultura  
  
77. Enumere los grupos más importantes de las partes interesadas, inclusive grupos o 
asociaciones de los agricultores, los habitantes de los bosques, los pescadores y los pastores, las 
ONG y otras organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la conservación de la biodiversidad 
para la alimentación y la agricultura. Resuma brevemente su alcance, sus objetivos y actividades y 
los resultados obtenidos hasta la fecha. En la medida de lo posible proporcione ejemplos de mejores 
prácticas y enseñanzas adquiridas.    
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R:Podemos mencionar algumas ONG´s tais como a A.D.R.A e  F.I.D.A. Os seus objectivos são o 
fomento, financiamento e treinamento de pequenos Agricultores, Pastores e recolectores de frutos. 
Abaixo mencionamos outras partes interessadas: 
 
Ministério do Urbanismo e Ambiente 
O Ministério do Urbanismo e Ambiente é o Órgão da Administração Pública responsável 
pelaelaboração, coordenação, execução e fiscalização das políticas de ordenamento do território, 
do urbanismo da habitação e do ambiente. Integra os seus departamentos: 
Direcção do Nacional do Ambiente 
• Responsável pela a execução do plano nacional de gestão ambiental. 
Direcção Nacional de Recursos Naturais 
• Responsável pela concepção e implementação das políticas e estratégias de 
conservação da natureza e do uso racional dos recursos naturais renováveis. 
Gabinete de Inspecção e Fiscalização 
• Responsável pelo acompanhamento e fiscalização das normas e regulamentos 
relativos ás actividades do Ministério do Urbanismo e Ambiente, nomeadamente a 
execução da política do ordenamento do território, do urbanismo, da habitação e do 
ambiente. 
• Ministério das Pescas 
• Ministério de Energia e Águas 
• Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural – MINADER 
• Ministério dos Petróleos – MINPET 
• Ministério da Geologia e Minas 
 
Institutos Públicos 
Institutos ligados a Ministério do Urbanismo e Ambiente 
Está prevista a criação de dois importantes Institutos para a protecção da Diversidade Biológica e 
Ambiente, nomeadamente:  
� o Instituto Nacional de Promoção Ambiental 
� o Instituto Nacional da Conservação da Natureza 
. Para além destes dois institutos o Ministério do Urbanismo e Ambiente conta ainda com os 
seguintes órgãos: 
� Instituto do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Urbano – INOTU 
� Instituto Geográfico e Cadastral de Angola – I.G.C.A 
Institutos ligados Ministério das Pescas 
O Ministério das Pescas possui sob sua tutela os seguintes institutos: 
� Instituto Nacional de Investigação Pesqueira -I.I.P 
� Instituto de Desenvolvimento da Pesca Artesanal – I.P.A 
Institutos ligados ao Ministério da Agricultura– MINAGRI 
O Ministério da Agricultura tem sob sua tutela uma série de institutos 
responsáveis pela protecção e gestão da diversidade biológica. 
• Instituto de Desenvolvimento Florestal – I.D.F. , a quem compete o fomento florestal, a 
orientação metodológica, a participação na definição de estratégias e a execução,  
acompanhamento e controlo da aplicação das normas e preceitos que regulam a conservação e a 
utilização racional dos recursos florestais e faunísticos. 
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• Departamento Florestal a quem compete assegurar as medidas com vista à valorização 
qualitativa e quantitativa da produção florestal; implementar projectos sobre a conservação da 
natureza, em especial o combate à desertificação. 
• Departamento da Fauna a quem compete dirigir as tarefas de carácter técnico inerentes à 
execução de estudos e/ou projectos de Reservas Naturais e Parques Nacionais, reprodução, 
conservação e controlo da fauna selvagem e ao desenvolvimento da agricultura. 
• Departamento de Fiscalização a quem compete: controlar e fiscalizar a aplicação das normas, 
regulamentos relativos à exploração racional dos recursos florestais e faunísticos, promovendo o 
licenciamento e disciplinar a exploração. 
• Instituto de Investigação Veterinária – I.I.V. que integra, entre outros, os Departamentos 
Científicos de Zootecnia e de Fauna Selvagem.  
• Instituto de Investigação Agronómica  - IIA.  que visa desenvolver inovações tecnológicas 
para a melhoria do desempenho das cadeias produtivas, contribuindo para a segurança alimentar 
de Angola, tendo em conta o uso sustentável do meio ambiente. Integra entre os seus 
Departamentos o Departamento de Biologia Agrícola que trata entre  as suas atribuições de 
assuntos relativos a conservação de germoplasma  e da biodiversidade. 
• Serviço Nacional de Sementes –SENSE a quem compete a superintendência e 
coordenação das actividades e aplicação da política de sementes definidas pelo Governo. 
 
Universidades e instituições de pesquisa 
Angola dispões dos seguintes estabelecimentos universitários e centros de investigação 
cientifica: 
• Universidade Agostinho Neto 
• Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos 
• Herbário de Luanda 
• Núcleo Ambiental da Faculdade de Ciências da U.A.N 
• Universidade Lusíada de Angola 
• Universidade Católica de Angola (UCAN) 
• Universidade Independente de Angola (UnIA) 
• Universidade Jean Piaget 
 
Organizações Não Governamentais Nacionais e Internacionais 
 
Organizações Não Governamentais Nacionais 
• Juventude Ecológica Angolana (JEA) – que se dedica à protecção, conservação e 
recuperação do ambiente, à educação e sensibilização ambiental das populações. 
• Acção para o Desenvolvimento Rural e Ambiente (ADRA) que tem por objectivo 
contribuir para a construção de um desenvolvimento democrático, sustentável, social, 
ambientalmente justo. 
 
Organizações Não Governamentais Internacionais 
• União Mundial da Conservação da Natureza – IUCN 
 
78. Describa los incentivos o beneficios para dar apoyo a las actividades de conservación y 
utilización sostenible de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura y la biodiversidad 
asociada (como pagos, provisión de insumos, subvenciones u otros tipos de incentivos y beneficios). 
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Describa brevemente cómo se han aplicado, en qué medida y las partes interesadas que intervienen 
(incluidas las disposiciones sobre el equilibrio entre los sexos si las hay). Indicar cualquiera de las 
enseñanzas adquiridas y la evolución prevista de los incentivos.  
 
Os incentivos para o benefício de apoio são: Terras gratuitas, impostos reduzidos, sementes e plantas 
bonificadas, possibilidade de uso de meios mecanizados para pagar com a colheita, seguro de produção 
com aval do Estado. Na sua maioria, esses benefícios são direcionados as pessoas do sexo masculino. 
Embora assim, a maioria da população que trabalha nesse sector são do sexo feminino e a experiência 
demostra poucos avanços na actividade. 
 
 
79. Enumere hasta 10 de los principales proyectos (ya en marcha o terminados en los últimos 
cinco años) que apoyen la conservación y uso sostenible de la biodiversidad para la alimentación y 
la agricultura, la biodiversidad asociada y/o los alimentos silvestres. De cada proyecto consignado, 
describa los componentes de la biodiversidad, el sistema de producción y el área cubierta por el 
proyecto, así como los resultados, las conclusiones y las enseñanzas adquiridas. Los proyectos 
descritos en los informes sectoriales no se tienen que exponer aquí.  
    
-Levantamento da Flora da Costa de Cabinda: que teve como objectivo o conhecimento de novas espécies 
para a alimentação, medicina e indústria de madeira. 
- Levantamento da biodiversidade do rio Kuito e Kubango, em especial os peixes, que tem como 
objectivo o conhecimento das espécies para o seu aproveitamento sustentável. 
 
Projecto Maiombe: Projecto de Iniciativa Transfronteiriça do Maiombe, lançado a 31 de 
Outubro no município de Buco-Zau. Cabinda. É uma iniciativa do Ministério do Ambiente 
virada fundamentalmente para a preservação da flora e fauna do Maiombe. Pretende-se também 
com este projecto uma melhor racionalização na exploração dos seus recursos. A floresta do 
Maiombe faz parte das Sete Maravilhas de Angola e a sua flora e fauna fazem parte do 
desenvolvimento sustentável da província, turismo e outros projectos para o combate à pobreza.  
 
 
Projecto Okavango/Zambeze (KAZA) - Projecto transfronteiriço que abrange cinco países e 
que tem uma dimensão de 278 mil quilómetros quadrados, dos quais Angola possui 87 mil 
quilómetros quadrados.  É uma iniciativa com objectivos múltiplos que inclui parte do território 
de cinco países da África Austral, nomeadamente Angola, Zimbabwe, Namíbia, Zâmbia e 
Botswana.  
Os referidos  objectivos múltiplos  têm a ver com a partilha de benefícios provenientes dos 
recursos da biodiversidade, através das melhores práticas de gestão, da conservação, do turismo e 
de oportunidades alargadas de meios de subsistência para as populações das áreas circunscritas 
ao projecto. 
Este projecto facilitará a integração e protecção das comunidades, o desenvolvimento 
socioeconómico e protecção da biodiversidade dos países membros e, em particular, o 
crescimento da província do Kuando Kubango em Angola. 
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80. Enumere en el Cuadro 28 hasta 10 iniciativas importantes adoptadas basadas en el paisaje 
para proteger o reconocer las zonas de tierras y aguas de  su país de especial importancia para la 
biodiversidad para la alimentación y la agricultura.   
  
Cuadro 28. Iniciativas basadas en el paisaje para proteger o reconocer las zonas de tierras y aguas en el 
país de especial importancia para la biodiversidad para la alimentación y la agricultura.  
 
Iniciativas basadas en el paisaje29  Descripción de los sitios y sus características de 

pertinencia para la biodiversidad  para la 
alimentación y la agricultura  

Superficie  
(área)  

Floresta do Maiombe Variedades de  espécies de frutos silvestres.    2.000 km2 
 Okavango   Área com elevada diversidade  de espécies faunístico 

e vegetal e com condições ecogeograficas para a 
biodiversidade de interesse para alimentação e 
agricultura.   

  

[Inserte filas si es necesario]  
  
Colaboración entre las instituciones y las organizaciones  
  
81. Describa los vínculos y la colaboración que hay entre los sectores en los programas y las 
políticas nacionales de conservación y utilización sostenible de la biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura. Estos pueden incluir las estrategias generales y los planes de su país, 
comités u otros órganos nacionales que supervisen o apoyen la colaboración, acciones,  instalaciones 
o recursos y actividades específicas comunes, que supongan colaboración entre sectores.  
Uma das organizações que mostra a interacção dos distintos sectores, é o Comité Nacional dos Recursos 
Fitogeneticos que é de natureza multissectorial. Fazem parte deste Comité, Instituições que lidam com 
diferentes sectores nomeadamente, O Instituto do Desenvolvimento Florestal ( sector Florestal), O 
Instituto do Desenvolvimento Rural (fomento e desenvolvimento do sector  culturas alimentares), O 
Instituto Nacional de Investigação pesqueira ( sector das Pescas e Aquicultura), Instituto de Investigação 
Veterinaria ( sector Pecuário ) , Direcção Nacional Agricultura e Pecuaria( Pecuaria e culturas 
alimentares), União Nacional dos Camponeses Angolanos( representante dos pequenos agricultores), 
assim como algumas ONGs etcetc. Portanto este Comité é constituído por 24 instituições. È neste fórum 
onde se discutiu o Ante Projecto Lei sobre o Recursos Genéticos  assim como programas de conservação 
da biodiversidade e ouras matérias afins.  
 
82. ¿Cómo colaboran los ministerios para cumplir con los objetivos de Aichi30  de acuerdo a su 
posible aplicación a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura en su país?    
 
O Ministerio do Ambiente traça políticas estratégias onde indica a cada sector a sua quota aparte na 
implementação da actividade para a conservação e uso sustentável da biodiversidade para a alimentação e 
agricultura. Ainda o Ministério do Ambiente faz a monitorização dos resultados das metas preconizadas. 
Nas estratégias nacionais de conservação  e uso sustentável da biodiversidade para alimentação e 

                                                      
29    
30 

http://www.c
bd.int/sp/targ
ets/  
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agricultura, há formação de grupos de trabalho onde fazem parte representantes do Ministerio da 
Agricultura, Pescas, Ambiente, representantes dos centros de Investigação, etc que se encontram-se 
regularmente para avaliação da implementação das actividades. 
 
83. ¿Qué acciones futuras han sido planificadas para apoyar las actividades de su país para 
alcanzar los objetivos de Aichi respecto a la aplicación a la conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad para la alimentación y la agricultura en su país?   
Algumas acções  estão previstas como nomeadamente :  
Sensibilizar a sociedade sobre a importância da preservação ambiental, de modo a sustentar a conservação 
dos recursos naturais que certamente Angola é bastante rica. 
- Realizar e difundir a educação ambiental em todas os sub sistemas do ensino assim como a sociedade 
em geral. 
Assegurar a conservação dos recursos genéticos para a agricultura, pesca, florestal, e pecuário.  
Sendo Angola membro dos instrumentos jurídicos internacionais, Tratado internacional do Recursos 
Fitogeneticos para alimentação e agricultura, e tabém do protocolo de Nagoya,  destacará que seja 
respeitado a partilha equitativa de benefícios gerados da utilização dos recursos genéticos.  
Implementar o registo do conhecimento tradicional associado aos recursos genéticos   
 
84. ¿Participa su país en la ejecución de iniciativas  regionales y/o internacionales destinadas a 
la conservación y uso sostenible de la biodiversidad asociada? Enumere las iniciativas en el Cuadro 
29.  
  
Cuadro 29. Iniciativas  regionales y/o internacionales destinadas a la conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad asociada  
Iniciativas  Ámbito de 

aplicación (R: 
regional, I: 
internacional)  

Descripción  Referencias  

Iniciativa Maiombe  Regional  Conservação da floresta do 
Maiombe(Ecossistema, espécimes, 
população, hábitos e costumes) 

  

C.A.Z.A.  Regional  Conservação da flora e fauna regional e 
exploração do ecoturismo (conservação 
de elefantes, felinos, jacarés, hipopótamos 
e seus habitantes, bem como a população 
autóctone) 

  

 
Desarrollo de capacidad  
  
85. ¿Qué programas de formación y extensión, o elementos de programas, en todos los 
niveles, hay que tengan como objetivo la conservación y uso de la biodiversidad asociada?   
 
Programa de Formação e Capacitação de gestores de parques nacionais, guardas e fiscais. 
- Programa de capacitação das comunidades locais da Huila, Huambo e Benguela para a gestão de terras 
 
86. ¿Qué programas de educación superior hay que tengan como objetivo la conservación y 
uso sostenible de los recursos genéticos de la biodiversidad asociada? Enumere en el Cuadro 30 las 
instituciones, así como los programas y la matrícula, desglosados por sexos, si es posible.  
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A nível do ensino superior no curso de biologia da Universidade Agostinho Neto foi introduzida a 
disciplina de RECURSOS BIOLOGICOS que faz referencia também aos recursos genéticos da 
biodiversidade associada. 
 
Cuadro 30. Programas de educación superior hay que tengan como objetivo específico la  conservación 
y uso sostenible de los recursos genéticos de la biodiversidad asociada en el país.  
  
Institución  Programa   Nivel   Matrícula    

Total  Hombres  Mujeres  
 Faculdade de 
Ciencias da 
UAN 

 Curso de biologia,   graduação       

 Faculdade de 
Ciencias-UAN 

 cursos de Gestão e Governancia 
Aambiental 

 Mestrado  24  16  8 

Universidade 
Jose Eduardo 
dos Santos 

Cursos de agronomia, veterinária, e 
silvicultura  

graduação    

Universidade 
Jose Eduardo 
dos Santos 

Cursos de Agronomia e Recursos 
Naturais  

Mestrado    

Academia de 
Pescas e 
Ciências do 
Mar do Namibe  

Curso de Engenharia de pesca graduação    

Escola Superior 
do Namibe  

Curso de Engenharia do 
Ambiente  

Bacharelato     

[Inserte filas si es necesario]  
  
Producción de conocimientos y ciencia para la gestión y uso sostenible de la biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura  
   
87. Enumere las principales instituciones de su país que se ocupan directamente de investigación de 
la conservación y uso sostenible de la biodiversidad asociada. Proporcione una descripción breve de 
las instituciones, sus principales programas de investigación y, en la medida de lo posible, el 
número de investigadores participantes.  
  
R:-Ministério do Ambiente: 
-Instituto Nacional da Biodiversidade e áreas de conservação  
- Centro de Ecologia Tropical e Alterações Climáticas C.E.T.A.C 
Esta Instituições têm como objectivo a investigação cientifica da biodiversidade e a conservação para o 
seu uso na industria e directamente na população. 
 
Lagunas y prioridades  
  
88. Respecto a la gestión de la información, las políticas, programas y marcos favorables 
nacionales que apoyen o influyan en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad para la 
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alimentación y la agricultura y la prestación de los servicios de los ecosistemas, y el intercambio del 
gobierno, acceso y beneficios:  
a) ¿Cuáles son las principales lagunas en la información y el conocimiento?  
b) ¿Cuáles son las principales limitaciones de recursos o capacidad?  
c) ¿Cuáles son las principales limitaciones políticas e institucionales?  
d) ¿Cuáles son las acciones que se requieren y cuáles serían las prioridades?  
 
a) Ausência de informação estatística e divulgação. 
b) Limitação de recursos materiais e de capacidade técnica (meios humanos) para intervenção e 
apoio aos agricultores na vertente da adaptação às Alterações Climáticas, de modo a diminuir a 
vulnerabilidade e aumentar a resiliência.  
c) Fraco fomento da investigação científica em várias áreas determinantes de utilização da 
biodiversidade ex: plantas medicinais.  
d) Acções requeridas:  
• Priorizar investigação da flora e fauna (biodiversidade) em biomas de elevada biodiversidade, 
florestas, regiões de elevado endemismo. 
• Proteger de extinção principalmente espécies endémicas. 
• Revisão das estratégicas e prioridades de melhoramento. 
• Revisão das políticas internacionais para facilitar acesso a estudos de materiais genéticos 
devido ao aumento da interdependência causada pelas Alterações. Climáticas.  

 
89. Con respecto a la participación de las partes interesadas y las actividades en curso de 
apoyo al mantenimiento de la diversidad biológica para la alimentación y la agricultura y la 
colaboración entre instituciones y organizaciones:  
a) ¿Cuáles son las principales lagunas en la información y el conocimiento?  
b) ¿Cuáles son las principales limitaciones de recursos o capacidad?  
c) ¿Cuáles son las principales limitaciones políticas e institucionales?  
d) ¿Cuáles son las acciones que se requieren y cuáles serían las prioridades?  
  
A) Relativamente à limitada capacidade institucional, ressalta-se aqui as insuficiências em 
matéria de recursos humanos, pois Angola tem falta de quadros especializados  a todos os níveis. 
A falta desses profissionais é um facto preocupante e que se torna mais grave pela razão de não 
existirem no país instituições de formação com qualidade em domínios espe cificos da 
biodiversidade aos níveis básico, médio ou superior. 
 B,C) Entretanto, a situação prevalecente no sector é complexa e preocupante. Existem factores 
que contribuem negativamente para o seu desenvolvimento, destacando-se, entre outros, (i) a 
guerra prolongada de mais de 30 anos desde a luta pela independência; (ii) a pobreza; (iii) as 
limitadas capacidades institucionais; (iv) a falta da actualização do conhecimento do património 
florestal e faunístico existente; (v) o abandono das áreas de conservação, (vi) a falta de planos de 
gestão dos recursos naturais e (vii) a baixa participação do sector florestal e faunístico na 
economia do país, resultado da fraca produção actual.  
 
90. Con respecto a la creación de capacidad:  
a) ¿Cuáles son las principales lagunas en la información y el conocimiento?  
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Intensificar o intercambio técnico científico com outras instituições congéneres para gerar projectos 
integrados.  
b) ¿Cuáles son las principales limitaciones de recursos o capacidad?  
Recursos financeiros  para implementação dos diferentes programas. 

 
c) ¿Cuáles son las principales limitaciones políticas e institucionales?  
Uma das limitações refere-se em matérias multisectoriais, onde muitas vezes dificilmente se consegue 
incluir na integra os aspectos peculiares das instituições participantes.  
d) ¿Cuáles son las acciones que se requieren y cuáles serían las prioridades?  
Financiamento dos projectos. 
  
 
91. Respecto a la producción de conocimientos y ciencia para la gestión y uso sostenible de la 
biodiversidad para la alimentación y la agricultura:   
a) ¿Cuáles son las principales lagunas en la información y el conocimiento?  
Falta de recursos financeiros para a execução dos programas de formação e de investigação. 
b) ¿Cuáles son las principales limitaciones de recursos o capacidad?  
Recursos financeiros  para implementação dos diferentes programas. 

 
c) ¿Cuáles son las principales limitaciones políticas e institucionales?  
Ser o mais abrangente possível para integrar todos instituições participantes. 
d) ¿Cuáles son las acciones que se requieren y cuáles serían las prioridades?  
 Financiamento dos projectos. 



104  
  

 
CAPÍTULO 6: Futuros programas para la conservación y utilización sostenible de la 
biodiversidad para la alimentación y la agricultura. 
 
92. Describa las acciones previstas y las prioridades futuras para mejorar la conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura con referencia específica a 
mejorar su contribución a:  
 
a) fortalecer la seguridad alimentaria y la nutrición;  
b) mejorar los medios de subsistencia rurales;  
c) mejorar la productividad;   
d) apoyar la función de los ecosistemas y el suministro de servicios de los ecosistemas;   
e) mejorar la sostenibilidad y la resiliencia de los sistemas de producción;  
f) apoyar la intensificación sostenible.  
As acções previstas estão contempladas nos programas de desenvolvimento a medio e longo prazo dos 
sectores Agrícola, Florestal, Genéticos e aquáticos,e pecuário.  
Com vista a alcançar a segurança alimentar, o combate a fome e a pobreza, o MINAGRI 
elaborou o “ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO 
DE MÉDIO PRAZO DO SECTOR AGRÁRIO 2018 -2022”, onde se destaca o seguinte: 
Programa desenvolvimento e extensão rural dirigido para o  apoio da agricultura familiar no 
aumento da capacidade produtiva, e aumento da oferta de produtos agro-pecuários,  

Consulte las futuras necesidades y prioridades señaladas en los capítulos anteriores. Los diferentes 
temas pueden tratarse de manera conjunta o individualmente como adecuadas para los planes y 
perspectivas del país. Las respuestas deberán incluir las perspectivas del país de:  
  
• Medios para mejorar la capacidad y las operaciones de las instituciones en su país que se 
ocupen de o a las que afecta el mantenimiento y uso de la biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura y, en particular, la biodiversidad asociada, incluidas las universidades, programas de 
gobierno, ONG, criadores, entidades del sector privado, organizaciones y movimientos sociales de 
los pequeños productores. Deberán incluirse las acciones para mejorar la colaboración entre las 
partes interesadas.  
  
• Formas de apoyar la elaboración de nuevas políticas o la aplicación de las políticas que 
apoyen la conservación integrada y el uso sostenible de la biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura, y que también estén dirigidas específicamente la biodiversidad asociada.  
  
• Principales lagunas de información y conocimiento que aún no se han abordado y las 
opciones que existen para hacerles frente.  
  
Los países deberán indicar las formas en que las medidas previstas contribuirán al Plan 
Estratégico de las Naciones Unidas para la Diversidad Biológica y a la consecución de los objetivos 
de Aichi31 así como a la forma de vincularse con otros procesos relacionados a través de la 
Convención sobre la Diversidad Biológica.  
 

                                                      
31  
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Referente aos Recursos Fitogeneticos, Angola apesar de  não possuir ainda uma  legislação nacional 
específica para realização das actividades na área dos fitogenéticos, as suas acções são realizadas em 
harmonia com a politica regional da SADC relativamente aos Recuros Fitogeneticos para Alimentação e 
Agricultura (RFAA), assim como também com o Tartado Internacional sobre os Recuros Fitogeneticos 
para Alimentação e Agricultura. Estas acções são complementadas também com osPlanos de 
Desenvolvimento a Médio Prazo dos diferenres sectores.  
  
Fortalecimiento de la conservación y la gestión de la biodiversidad asociada y los alimentos silvestres  
  
Esta sección ofrece una oportunidad a los países para resaltar sus planes y prioridades, y para exponer las 
limitaciones actuales para alcanzarlos, respecto a la conservación y la gestión de la biodiversidad 
asociada y los alimentos silvestres.  
  
93. Describa las acciones previstas y las prioridades para el futuro para apoyar la 
conservación y la gestión de los componentes de la biodiversidad asociada y los alimentos 
silvestres, incluida la elaboración de programas de vigilancia y de los sistemas de información o 
bases de datos.   
Las respuestas deberán incluir las perspectivas del país sobre:  
  
• Formas y medios para mejorar la capacidad y las operaciones de las instituciones de su 
país que se ocupen de o a las que afecte el mantenimiento y uso de la biodiversidad para la 
alimentación y la agricultura y, en particular, la biodiversidad asociada, incluidas las 
universidades, programas de gobierno, ONG, criadores, entidades del sector privado, 
organizaciones y movimientos sociales de los pequeños productores. Deberán incluirse las acciones 
para mejorar la colaboración entre las partes interesadas;  
  
• Formas de apoyar la elaboración de nuevas políticas o la aplicación de las políticas que 
apoyen la conservación integrada y el uso sostenible de la biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura, y que también estén dirigidas específicamente la biodiversidad asociada;   
  
• Principales lagunas de información y conocimiento que aún no se han abordado y las 
opciones que existen para hacerles frente.  
 
 A s acções previstas estão reflectidas  nos Planos do Desenvlvimento a Curto ,Medio e longo Prazo das 
distintas instituições nomeadamente: Pescas, Agricultura, e Ambiente. 
 
94. Describa las acciones previstas y las prioridades para el futuro con respecto a la 
aplicación de los enfoques de ecosistemas para los diversos componentes de la biodiversidad para 
la alimentación y la agricultura.  
As acções previstas estão mencionadas nos Planos de desenvolvimento estratégicos relativamente a 
conservação da biodiversidade nos sectores Ambiental, Agrícola, e Pescas. 
  
Mejorar la participación de las partes interesadas y la toma de conciencia  
  
Esta sección proporciona una oportunidad para que los países destaquen sus planes y prioridades, y 
expongan las limitaciones actuales para alcanzarlos con respecto a la participación de las partes 
interesadas en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad para la alimentación y la 
agricultura, con referencia específica al reconocimiento y la participación de los agricultores, los 
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pastores, los pescadores y habitantes de los bosques, teniendo en cuenta la igualdad de género, y 
apoyando el papel y las aportaciones de las mujeres.  
  
95. Describa las acciones previstas y las prioridades para el futuro para sensibilizar a las 
partes interesadas e incrementar su participación y colaboración en la conservación y el uso de la 
biodiversidad para la alimentación y la agricultura. Incluya una descripción de los principales 
retos que será necesario superar.  
Realizar workshops, seminários, conferencias etc e também formação de quadros  para assegurar a 
implementação dos programas de trabalho.  
96. Describa las acciones previstas y prioridades futuras para fortalecer el reconocimiento y 
apoyar la función de los agricultores, pastores, pescadores, habitantes de los bosques, y otros 
hombres y mujeres de las zonas rurales que dependen de los ecosistemas locales. Las respuestas 
deberán incluir información sobre el reconocimiento y fortalecimiento del papel de los pueblos 
indígenas. Incluya una descripción de los principales retos que será necesario superar.  
No que refere aos recursos fitogenéticos enquanto aguarda-se pela elaboração da Estratégia Nacional de 
conservação e utilização dos recursos fitogenéticos, as acções têm sido realizadas em harmonia com a 
legislação regional de conservação e utilização dos RF dos países da SADC.  
 
97. Describa las acciones previstas y las prioridades futuras para mejorar el reconocimiento 
de la contribución de las mujeres a la conservación y utilización de los diferentes componentes de 
la biodiversidad para la alimentación y la agricultura, incluida la biodiversidad asociada. Incluya 
una descripción de los principales retos que será necesario superar.  
 

As mulheres constituem a maior parte da população Angolana. Segundo IBEP 2008, Os homens 
são muito mais propensos do que as mulheres a criar gado e aves.  
 
É preocupação do sector agrário a melhoria da organização comunitária das familias 
camponesas conforme previsto no alinhamento estratégico do plano de Desenvolvimento de 
Médio Prazo do Sector Agrário 2018 -2022. 
De todas as fileiras acima descritas  de  maneira geral  na agricultura familiar as actividades são 
maioritariamente desenvolvidas por mulheres organizadas em associações e cooperativas. Além 
da actividade de campo, as mulheres estão igualmente envolvidas em pequenos industrias rurais 
de transformação e conservação de produtos agro-pecuários como fonte de renda. 
Os agricultores familiares com maior incidencia mulheres, participam no processo de 
conservação de solos através de práticas como rotação de culturas, irrigação por sulcos, 
conservação de recursos fitogenéticos pelo uso, produção e comercialização das suas próprias 
variedades locais. 
Todas estas actividades são excutadas pelas comunidades rurais com apoio direito do Ministério 
da Agricultura com objectivo de melhoria da qualidade de vida das populações. 
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ANEXO 
 
En un anexo se expondrá el procedimiento seguido en la preparación del informe del país, y 
preferiblemente se indicarán los nombres  de los participantes (las organizaciones a las que 
pertenecen y sus direcciones), así como todas las partes interesadas  consultadas 
 

Para a elaboração deste relatório constituiu-se equipas de trabalho em diferentes instituições. 
As equipas tinham um responsável e toda a equipa de trabalho interagiam com a coordenação. Procedeu-
se a identificação das questões para cada sector especifico.  As equipas de trabalho e a coordenação 
reuniam-se uma vez por semana para avaliação do desenvolvimento das actividades assim como 
esclarecimentos ou duvidas que surgissem ao longo das respostas aos questionários. Entretanto antes do 
dia do encontro semanal, as equipas de trabalho tinham o compromisso de submeter as respostas à 
coordenação para que esta as analizasse e posteriormente apresenta-las em reunião. Estiveram envolvidos 
no processo, responsáveis das instituições, tecnicos e profissionais de distintos sectores (Agricultura, 
Pescas, Ambiente, organização dos camponeses, Departamento de Biologia-Faculdade Ciências da 
Universidade Agostinho Neto, Ministério da Ciência e Tecnologia.  
 
Nome dos Participantes e respectivas Instituições 

Nº  Nome Instituição 
1 Pedro A Moçambique CRF- UAN 
2 Jose Domingos Antonio CRF-UAN 
3 Teresa Alexandrina André Martins CRF-UAN 
4 Ana Teresa F P Fernandes da Silva MINAGRI -SENSE 
5 Maria Francisca da Costa MINAGRI- SENSE 
6 Carlos Alberto Sengo Luemba MINAGRI -SENSE 
7 Luzolo Manuel MINAGRI- INCA 
8 Rita Maria de Laçallete Gama MINAGRI- INCA 
9 Samuel Aleluia Chinge MINAGRI -INCA 
10 Domingas Felicia Tomás MINAGRI- IDA 
11 Miguel Joaquim Filho MINAGRI -IDA 
12 Antonio Augusto Alfredo MINAGRI -IDA 
13 Maria de Fatima do Nascimento MINAGRI -IIA 
14 Desideria Viegas Pedro MINAGRI- IIA 
15 Maria da Conçeição Teixeira MINAGRI- IIV 
16 Albertina Felicia Gonçalves MINAGRI- DNAP 
17 Teresa Cabral de Almada MINAGRI- DNF 
18 Mateus André MINAGRI- IDF 
19 Rodrigues Nanga MINAGRI -IDF 
20 Victor Paulo A Salusseque UNACA 
21 Benta Maria Alice Cundi UNACA 
22  GEPE-MINAGRI 
23 Alice Capita Ministério  do Ambiente-DNB 
24 Nadia Bernardo Ministério do Ambiente -DNB 
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25 Nascimento Antonio Ministério do Ambiente -DNB 
26 Fatima Delicado Ministério das Pescas -INIP 
27 Djamila Maurício Ministério das Pescas-INIP 
28 Miguel Andre Antonio Ministério das Pescas-INIP 
29 Fred Ditomene Ministerio das Pescas-Departamento da 

Aquicultura Continental 
30 Silvi Edith Nsiangango Ministerio das Pescas-Instituto de 

Desenvolvimento da Pesca Artesanal e 
Aquicultura 

31 Margarida Lourenço Instituto Nacional de Estatística 
32 Eliana Carvalho Instituto Nacional de Estatística 
33 Manuela Paula Constantino Pedro Centro de Botânica-UAN 
34 Carlos Kiangebeni Zeye CNIC-Ministério da Ciência e Tecnologia  
35 Manuela da Silva Departamento Biologia-Universidade 

Agostinho Neto 
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