
 
 

 
 

 

1. Boas vindas 

Bem-vindo ao Lobito, uma bela cidade angolana da província de Benguela para o primeiro Congresso Internacional de 

África sobre Gestão Sustentável de Resíduos, um evento organizado pela ISWA (Internacional Solid Waste Association), 

juntamente com a APESB (Associação Portuguesa de Engenharia Sanitária e Ambiental) e a CPLP (Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa) com o alto patrocínio do governo de Angola e do governo da província de Benguela. É a 

primeira vez que um evento deste setor é organizado pela ISWA em África. Trata-se de uma grande oportunidade de 

partilhar experiências e estabelecer pontes de mútuo interesse técnico, científico e profissional em África, onde emergem 

economias como a de Angola, entre outras, que estão a investir em infraestruturas de saneamento básico, com relevo 

para soluções dos resíduos sólidos. Inscreva-se e submeta a sua comunicação relacionada aos temas do evento como 

indicado no programa. 

É também uma oportunidade para as empresas especializadas neste setor apresentarem as suas capacidades e 

potencialidades diante de decisores e outros players. 

Mais detalhes no site do congresso: www.africawastecongress2012.org  

 

Presidente da Comissão Organizadora 

 

            Mário Russo 
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Congresso Local Organizadores Programa Resumos Inscrições Contactos Patrocínios Comissões 

http://www.africawastecongress2012.org/
http://apesb.org/_site/apesb_pt.html
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2. O Congresso 

A Gestão de resíduos constitui um grande desafio em quase todas as comunidades, dada a heterogeneidade dos 

resíduos sólidos e ao seu exponencial crescimento. No entanto, nos países em desenvolvimento, o problema torna-se 

ainda mais agudo devido a razões culturais e econômicas, como é o caso da maioria dos países da África. O problema é 

mais grave quando se trata de mega-cidades, como Luanda, capital de Angola, cuja população cresceu muito nas últimas 

décadas devido à guerra civil e que tornou a cidade o refúgio de segurança para os milhares de angolanos de várias 

partes do país, fugindo desta guerra. Esta população estabeleceu-se principalmente na faixa suburbana da capital e 

causou pressão sobre o ambiente. 

Estima-se que Luanda tenha uma população entre 4,5 e 5 milhões de habitantes, o que representa cerca de 24% da 

população do país. A cidade urbana foi projetada na época colonial para uma população de 750 000 habitantes, 

apresenta hoje problemas de saneamento muito sérios, com esgoto correndo pela rua nas áreas suburbanas e em que os 

resíduos sólidos fazem parte do dia-a-dia da população. Esta perspectiva é partilhada pela população de muitas outras 

cidades, devido à produção exponencial de resíduos e poucas soluções oferecidas. A maioria dos resíduos são 

depositados em lixeiras (lixões), perto de cursos d'água e em áreas residenciais, agravando problemas de saúde pública 

Emerge, portanto, um setor com grandes potencialidades para o estabelecimento de soluções técnicas robustas e 

acessíveis para a grande maioria da população de cidades como Luanda e outras cidades Africanas, especialmente para 

as pessoas que vivem nas periferias urbanas. 

No passado recente, a gestão de resíduos sólidos e saneamento não era uma prioridade política. Mas, hoje em dia a 

visão geral desses problemas é diferente e se tornou uma prioridade política para o governo, não só em Angola, mas em 

outros países Africanos. Centenas de milhões de dólares são anunciados para implementar programas de resíduos 

sólidos por parte do governo angolano. 

Por estas razões, acreditamos que um congresso internacional como este, pode apresentar soluções para a gestão 

adequada dos resíduos, desde soluções mais simples às mais complexas e sofisticadas, em função das características de 

cada contexto técnico, económico e cultural. Na verdade, uma audiência de especialistas e decisores, que irão participar 

ativamente dos trabalhos, irá promover a troca interessante de experiências e alargada discussão técnica. 

Não deixe de participar neste congresso com a chancela da ISWA e estabelecer importantes contactos com técnicos e 

decisores africanos para as soluções no domínio dos resíduos sólidos e da preservação do ambiente e dos recursos 

naturais. 

 

3. Local 

Angola é um dos países mais importantes de África localizado na costa oeste da África Austral. Angola esteve sob 

domínio colonial Português até 11 de novembro de 1975, data em que se tornou uma nação independente. Estende-se 

por uma área de 1 246 700 Km
2
. A língua oficial é o Português. Consulte o anexo. 

O país está dividido em 18 províncias, sendo Luanda a capital. Com um total de 4 837 km longas praias de fronteira e 

muito agradável. Há estudos sobre a população de Angola que se refere um total de 12 milhões de habitantes e outros 

cerca de 19 milhões de pessoas. 
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A economia de Angola é baseada na produção de petróleo. Na verdade, este sector representa mais de 90% das 

exportações do país. Angola é atualmente o segundo produtor de petróleo de África com 1,8 milhão de b / d de saída, e 

espera-se que no próximo ano ultrapasse a Nigéria, com uma produção atual de 2,3 milhões de b / d. A segunda maior 

produção angolana é de diamantes para a exportação. 

Angola também possui um considerável potencial agrícola dado que tem favorável não só o clima, solo e topografia 

adequada, mas água em abundância para a produção agrícola de uma grande variedade de culturas e em grande escala, 

podendo tornar-se no celeiro de África.  

O subsolo do país é extremamente rico em minerais, além do petróleo e diamantes, tem ouro e minérios de ferro. Além 

disso, o país é muito rico em fontes hidroelétricas, florestas e potencial de pesca. 

Angola é um “player” muito importante em termos de termos de política, militar e económica no contexto de África, com 

muita influência sobre outros países. Há planos governamentais para recuperar infra-estruturas danificadas pela guerra 

civil, ou seja, saneamento e para a construção de novas instalações. Muitas empresas estrangeiras já se encontram a 

trabalhar lá. 

Lobito é uma cidade importante no contexto angolano, sendo provavelmente a segunda em importância. Localizada no 

centro do país, é uma cidade muito bonita e com bastos recursos turísticos, com praias maravilhosas e um clima ameno. 

A capital da província é a cidade de Benguela, distante cerca de 17 km, também uma cidade bonita e turística, bem 

recuperada. Ambas as cidades tiveram melhoramentos infraestruturais relacionados com acomodações e outras infra-

estruturas turísticas, devido à organização do CAN 2009 (Campeonato Africano de Futebol) em Angola. Lobito é um lugar 

vibrante, com excelente música, gastronomia à base de peixes e mariscos frescos e uma vida noturna interessante. 

Desfrutar da natureza no Lobito com uma costa rica em praias, o parque natural da Chimalavera que oferece uma 

paisagem de savana com animais típicos africanos e excelentes acomodações para os turistas. Apresentam-se algumas 

imagens de belas praias da costa do Lobito e da sua linda Restinga. 
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4. Conheça os Organizadores 

 

 

APESB é uma associação profissional técnica e científica, fundada em 1980, sem fins 
lucrativos e reconhecida como pessoa colectiva de interesse público desde 1990. 
APESB é o Membro Nacional português da ISWA, com vasta experiência na 
organização de conferências nacionais e internacionais. A cada dois anos tem lugar 
uma conferência nacional sobre saneamento básico que vai na 14 ª edição (Encontro 
Nacional de saneamento ENASB) e uma outra conferência internacional sobre 
resíduos sólidos que vai na 7 ª edição (Jornadas Técnicas Internacionais de Resíduos). 
Além disso, em cooperação com a ABES (Associação Brasileira de Engenharia 
Sanitária e Ambiental), a APESB organiza um Congresso Luso-Brasileiro de 
Engenharia Sanitária e Ambiental (SILUBESA) a cada dois anos, alternadamente no 
Brasil e Portugal. Deve realçar-se que a APESB foi responsável pela organização do 
Congresso Mundial de Resíduos Sólidos da ISWA de 2009 em Lisboa. Mais 
informações podem ser obtidas no site www.apesb.org.  
 

 

A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP é uma organização 
intergovernamental constituida pelas nações onde o Português é a língua oficial, com 
sede em Lisboa. Os países de língua portuguesa têm mais de 240 milhões de pessoas 
espalhadas pelo mundo. As nações da CPLP têm uma área global de cerca de 10.772 
mil km

2
 e constituem um bloco de países em processo de construção com o objetivo 

das sociedades dos oito países membros deterem maior conhecimento mútuo. Uma 
das características da CPLP é que os seus membros estão ligados por uma língua 
comum e partilhadam características culturais, que formam uma ponte entre os países 
separados por grandes distâncias e em diferentes continentes. Mais informações 
podem ser obtidas no site www.cplp.org.  
 

 

ISWA, a Associação Internacional de Resíduos Sólidos, é uma organização sem fins 
lucrativos cujo propósito é promover a gestão dos resíduos a nível internacional de 
forma sustentável através de princípios científicos, econômicos e sociais. A ISWA tenta 
alcançar os seus objetivos por intermnédio de uma rede internacional de membros 
nacionais para divulgar informações e compartilhar experiências, assim como por meio 
de cursos de formação e na organização de reuniões, conferências, seminários e 
congressos, como o Congresso anual da ISWA. A Associação tem mais de 1.100 
membros em 64 países. Mais informações sobre a ISWA podem ser obtidas em 
www.iswa.org. 
 

 

  

http://www.apesb.org/
http://www.cplp.org/
http://www.iswa.org/
http://apesb.org/_site/apesb_pt.html
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5. Patrocinadores e apoiantes 

Este evento conta com o alto patrocínio do Governo de Angola, através do Ministério do Ambiente e da sua Ministra, bem 

como apoios locais do Governo da Província de Benguela e as Câmaras Municipais do Lobito e de Benguela, e apoios de 

empresas de grande renome. 

As condições de participação como sponsor encontram-se discretizadas no ponto 11 – Patrocínios deste boletim. 

 
 
Patrocínios e apoios 
   

High Sponsorship 

 

 
Angola Government 

Platinium Sponsor 

 
 

 

 

Gold Sponsor 

 
 

 

 
Silver Sponsor 

 

 

 

Institutional Sponsor 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.sotkon.com/
http://www.governo.gov.ao
http://www.grupo-aca.com/
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6. Submissão de resumos 

Convidamos técnicos, pesquisadores, operadores, pesquisadores e profissionais do sector dos resíduos a apresentar um 

resumo alargado em Inglês ou português, a fim de participar neste Congresso da ISWA. Resumos alargados devem incluir 

título, palavras-chave, objectivos de trabalho, descrição do trabalho, resultados e conclusões, o nome do autor, filiação e 

endereço de e-mail (cerca de 2000 palavras + figuras e referências).  

Indicar se os resumos submetidos serão para apresentação oral ou poster. Todos os resumos serão considerados pela 

comissão organizadora. Após a avaliação pela comissão científica, os autores serão notificados da aceitação de seus 

resumos.  

Contribuições aceites serão publicadas nos anais da Conferência com um número de ISBN. 

Por favor, chamamos a atenção para o seguinte calendário de apresentações:  

Todos os resumos devem ser submetidos até o dia 30 Março 2012. 

 Após avaliação da Comissão, os autores serão notificados da sua aceitação até o dia 20 de Abril de 2012. 

 Até à aceitação final, um dos autores terá de fazer a sua inscrição no Congresso, que terá um desconto de 20% 
na respetiva inscrição; 

 
Alguns dos trabalhos serão selecionados pelos seus pares tendo em conta a eventual publicação na revista científica líder 
mundial do setor “Waste Management & Research”. 
 

Os temas do Congresso são os seguintes: 

Temas gerais 

A - Sustainable waste management B - Climate Change 

1 -  Biological waste treatment  1 - Carbon Trading 

2 - Communication and social issues  2 - Cleaning Development Mechanisms projects 

3 - Collection and transport technologies 3 - Emissions of greenhouse Gases 

4 - Waste and Public Health  4 - International Carbon Market 

5 -  Landfills  5 - Environmental Education 

6 -  Hazardous Waste Management    
7 - Waste from Petrol Industry    
8 – Waste to Energy   
9 -  Special Packaging waste and Recycling   
10 -  Policies and regulation    
11 - Construction and Demolition Waste   
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7. Programa resumo 

 

 

8. Inscrições 

Os participantes que fizerem a sua inscrição antecipada (até 15 de Maio) terão preços mais baixos e garantia de que 

todos os materiais do congresso lhes serão entregues à sua chegada no ato de registo.  

 

Um dos autores das comunicações oral/poster aceites terão um desconto especial de 20% sobre o preço da inscrição. 

1th Day 2nd Day 3rd Day

22 July 23 July 24 July 25 July

9:30 - 10:30 Sanitary Landfills: project, 

construction and operation

CPLP waste experiences

Construction and Demolition Waste Special Packaging and Recycling

Hazardous Waste Management Biological treatment

10:30 - 11:00

11:00 - 12:30 Waste management in Africa - Key lecture Sanitary Landfills: project, 

construction and operation

CPLP waste experiences

Construction and Demolition Waste Special Packaging and Recycling

Hazardous Waste Management Biological treatment

12.30-14.00

14.00-16.00
Policy & Regulation

Waste to Energy

Comunications and social issues Climate Change

Waste from Petrol Industry Public Health and waste

Collection and transport technologies Special Packaging and Recycling

16.00-16.30

Reception/ Recepção Policy & Regulation Waste to Energy

Registration and documentation Comunications and social issues Climate Change

Registo e entrega documentos Collection and transport technologies Waste from Petrol Industry Case Studies

16:30-18:00 Wellcome/ Boas vindas Oficiais Recycling Case studies

20:00 Gala DINNER

Workshop: proposals for CPLP 

countries and cooperation

Coffee Break

Coffee Break

Open ceremony/ SESSÃO DE ABERTURA 

CPLP Report of waste success 

experiences

Almoço

LOBITO, ANGOLA 22 TO 25 JULY

ISWA/APESB Africa Sustainable Waste Management Beacon Conference 2012

Inscrições cedo até Inscrição normal desde

15-Mai-12 16-Mai-12

Países de alto rendimento per capita                               640,00 €                               700,00 € 

Países de médio rendimento                               480,00 €                               550,00 € 

Países de baixo rendimento                               350,00 €                               400,00 € 

Países de alto rendimento per capita                               740,00 €                               820,00 € 

Países de médio rendimento                               550,00 €                               610,00 € 

Países de baixo rendimento                               400,00 €                               450,00 € 

Estudantes                               200,00 €                               250,00 € 
(*) inclui membros de associações congéneres à APESB com protocolo de cooperação.

(**) Estudantes de Doutoramento têm desconto de 50% da inscrição de membro da ISWA/APESB

NÃO MEMBROS ISWA/APESB

ESTUDANTES (**)

TAXAS DE INSCRIÇÃO

CATEGORIA

Membro ISWA/APESB (*)
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Portugal é um país de rendimento per capita médio e os restantes países da CPLP, incluindo o Brasil, são considerados 

países de baixo rendimento per capita. Veja no mapa. 

 

 

 

 

 



 

ISWA/APESB Beacon Conference in África - Lobito, Angola 02  9 

   

Boletim de Registo 
 
As inscrições e submissão de resumos devem ser feitas pelo site do congresso. 

A submissão de resumo não pressupõe o pagamento da inscrição. Só depois de receber a informação da aceitação é que 

é obrigado a inscrever-se para ser aceite o respetivo paper/poster.  

Aceda ao site do congresso em: www.africawastecongress2012.org  

 

9. CONTACTOS  

Contacto do Secretariado técnico do Congresso: Dra. Carla Galier 

Secretariado do Congresso: APESB, Av. do Brasil, n.º 101 (LNEC-DHA-NES), 1700-066 Lisboa, PORTUGAL 

 Tel: +351 218 443 849; Fax: +351 21 844 30 48; E-mail: apesb@apesb.org 

 

Onde ficar: a organização negociou condições especiais para os participantes. Contacte a agência oficial do Congresso. 

 

 

 

A B C

Hotel Restinga 214.00 USD              241.00 USD          267.00 USD     

Hotel Tropicana 127.00 USD              133.00 USD          140.00 USD     

Hotel Terminus 285.00 USD              300.00 USD          300.00 USD     

Hotel Chick-Chick 1 114.00 USD              120.00 USD          120.00 USD     

Hotel Chick-Chick 2 164.00 USD              172.00 USD          172.00 USD     

Complexo TGV 164.00 USD              172.00 USD          182.00 USD     

Hotel Mombaka 113.00 USD              127.00 USD          140.00 USD     

Hotel Praia Morena 150.00 USD              158.00 USD          166.00 USD     

Hotel Luso 142.00 USD              149.00 USD          149.00 USD     

A

B

C A partir de 16/06/12 sujeito a disponibilidade 

Para reservas e pagamentos por favor contactar: 

M.A.Travel & Services  -  benguelaturismo@gmail.com

Os transferes do aeroporto-hotel-aeroporto estão incluídos 

Reservas confirmadas e pagas até 30/05/12 

Reservas confirmadas e pagas até 15/06/12 

Preços em USD para quartos single incluindo pequeno almoço

AGENCIA OFICIAL DO CONGRESSO - M.A. Travel & Services - Lobito - ANGOLA

Tml: (+244) 933 329 044 / 914 310 564

http://www.facebook.com/MATRAVELANDSERVICESANGOLA

www.benguelaturismo.com / benguelaturismo@gmail.com

Facebook/Benguela Turismo

LOBITO

BENGUELA

http://www.africawastecongress2012.org/
mailto:apesb@apesb.org
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10. Patrocínios 

Patrocinar este evento é uma oportunidade de visibilidade internacional e do estabelecimento de contactos ao mais alto 

nível com técnicos e decisões políticos de vários países, sobretudo de África e da CPLP. Para empresas é, também, uma 

oportunidade de estabelecer pontes e parcerias para negócios e internacionalização. A Comissão Organizadora preparou 

uma tabela de patrocínios de acordo com os objetivos da sua empresa ou instituição. Especialmente em Angola, um dos 

países mais importantes e ricos em África, com uma economia crescendo mais de 9% ao ano e planeamento investir 

centenas de milhões de euros em infra-estruturas de saneamento, nomeadamente no sector dos resíduos sólidos, 

constitui um veículo e uma montra da sua empresa. 

Consulte a tabela abaixo e escolha a sua modalidade e seja um parceiro de excelência deste evento. Não hesite em 

contactar o Secretariado Técnico ou o Comitê Organizador para qualquer esclarecimento. apesb@apesb.org . 

 

  

 

  

Platinium Ouro Prata Bronze Expositor

Preço (€) 50.000 € 25.000 € 15.000 € 5.000 € 2.500 €

Expositor (box 3x3 m) 4 2 1 1

Inscrição de delegados 8 6 4 2 1

Menção de agradecimento nos discursos do 

Presidente da CO
√ √ - - -

Tomar parte do Comité organizador √ √ - - -
Participar em reuniões de grupos de trabalho 

da ISWA
√ √ - - -

Logo no website do Congresso √ √ √ √ -
Convites VIP para as cerimónias oficiais 8 6 4 2 1

Publicidade nos documentos do congresso
√ √ √ √ -

Logo nos placares do congresso √ - - - -

Logo no menu do jantar de gala √ √ √ - -

Designar um palestrante √ - - - -
Convites para o jantar de Gala 6 3 2 1 -

ISWA/APESB AFRICA SUSTAINABLE WASTE MANAGEMENT BEACON CONFERENCE

LOBITO 22 - 25 JULHO 2012

PACOTE DE PATROCÍNIOS INTERNACIONAIS

mailto:apesb@apesb.org
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11.  Comissões da Organização 

Comissão Científica e de Programação 

Mário Russo IPVC, APESB, [Chairman], Portugal 

Jeff Cooper ISWA, President, United Kigdom 

Antonis Mavropoulos ISWA, STC, Chair, Greece 

Afonso Lobato de Faria AdP, CEO, Portugal 

Anabela Leitão University Agostinho Neto, Angola 

Angela Nobrega Fonti Comlurb, CEO, RJ, Brazil 

António Albuquerque University of Beira Interior, APESB, Portugal 

Antunes Pereira University of Aveiro, Portugal 

Arlindo Matos University of Aveiro, Grapesb, Portugal 

Artur Cabeças New University of Lisbon, EGF, Portugal 

Carlos Martins Polytechnic Institute of Lisbon, EGF, Portugal 

Derek Greedy ISWA LWG, Chair, UK 

Domingos Saraiva EGSRA, Tratolixo, President, Portugal 

Dulce Álvaro Pássaro Ex- Environmental Minister, INAG, Portugal 

Enzo Favoino ISWA WGBT, Chair, Italy 

Felipe Macias Vasquez University of Santiago de Compostela, Spain 

Fernando Castro University of Minho, CVR, Portugal 

Fernando Thomé Jucá Federal University of Pernambuco, Brazil 

Fernando Leite LIPOR, Portugal 

Fernando Martins Sotkon, Portugal 

Fernando Santana New University of Lisbon, Portugal 

Graça Lopes Polytechnic Institute of Lisbon, APESB, Portugal 

Gregory Vogt SCS Engineers, USA 

Julian Uriarte Ategrus, Spain 

José Penido Web Resol, Brazil 

José Manuel P. Vieira University of Minho, APESB, Portugal 

Luis Marinheiro GRAPESB, Portugal 

Mauro Gandolla ITFS, Lausanne, Suiss 

Nídia Caetano Polytechnic Institute of Porto, GRAPESB, Portugal 

Mercês Ferreira VN Gaia Municipality, Portugal 

Paulo Ramísio University of Minho, APESB, Portugal 

Susete Dias IST, Technical University of Lisbon, Portugal 

Valdir Schalch USP, University of S. Paulo, Brazil 
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Comissão Organizadora Internacional 

Mário Russo IPVC, APESB, [Chairman], Portugal 

Domingos Pereira CPLP Executive Secretary, Bissau Guinea 

Dulce Álvaro Pássaro Ex- Environmental Minister of Portugal, INAG  

António Matos Ambiáfrica, Angola 

F. Martins Fernandes SOTKON, Portugal 

Helder Lucas Angola Ambassador of CPLP, Angola 

Kamia de Carvalho Environmental National Director, Angola 

António J Monteiro IST, APESB, Portugal 

João Feijó APESB, Portugal 

Derek Greedy ISWA LWG, Chair, UK 

José Manuel P. Vieira University of Minho, APESB, Portugal 

Domingos Saraiva EGSRA, Tratolixo, President, Portugal 

Fernando Thomé Jucá Federal University of Pernambuco, Brazil 

Arnaldo Lago de Carvalho PROPETROL, Serviços Petrolíferos, Angola 

Fernando Leite LIPOR, Portugal 

Anabela Leitão University Agostinho Neto (UAN), Angola 

Graça Lopes ISEL, APESB, Portugal 

Luis Marinheiro GRAPESB, Portugal 

Manuel C. Lapão CPLP Cooperation Director, Portugal 

Zacarias Kamuenho Environmental Director, Benguela, Angola 

Nídia Caetano ISEP, Portugal 

Paulo Ramísio UM, APESB, Portugal 

Susete Dias IST, GRAPESB, Portugal 

Carlos Martins ISEL, EGF, Portugal 

António Albuquerque UBI, APESB, Portugal 

Ana Loureiro Valorsul, Portugal 

Paula Mendes LIPOR, GRAPESB, Portugal 

Vincenzo Piopoli Vista Waste, APESB, Angola 
 

 

Comissão Organizadora Local 

Anabela Leitão University Agostinho Neto (UAN), Angola 

António Matos Ambiáfrica, Angola 

Amaro Ricardo President of Lobito Municipality 

Alberto Quitembo Vice-Rector of University Katyavala Bwila 

Kamia de  Carvalho Environmental National Director, Angola 

Zacarias Kamuenho Environmental Director, Benguela, Angola 

Vincenzo Piepoli  Vista Waste, Angola 

Augusto Fazenda UAN, Angola 

Benjamim Caluvi UAN, Angola 

Caetano Maria UAN, Angola 

Novais José UAN, Angola 
 
 
 
APESB – Associação Portuguesa de Engenharia Sanitária e Ambiental 
AdP – Águas de Portugal, E.P.  
EGSRA – Associação de Empresas Gestoras de Resíduos Sólidos 
UAN – Universidade Agostinho Neto, Angola 
UA – Universidade de Aveiro 
UBI – Universidade da Beira Interior 
UM – Universidade do Minho 
IPVC – Instituto Politécnico de Viana do Castelo 
ISEL – Instituto Superior de Engenharia de Lisboa 
ISEP – Instituto Superior de Engenharia do Porto 
IST – Instituto Superior Técnico 
 


