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MINISTÉRIO DOS RECURSOS MINERAIS, 

PETRÓLEO E GÁS 
 

SEMINÁRIO SOBRE A MINERAÇÃO DO OURO 
EM ANGOLA 

 

COMUNICADO FINAL 
 

SOB O LEMA: “POR UM SECTOR MINEIRO 

RESPONSÁVEL, DINÂMICO E PRODUTIVO, 

UNIFORMIZEMOS OS PROCEDIMENTOS”, 

realizou-se aos 26 de Outubro de 2021, na Sala 

de Conferências do Hotel Serra da Chela, na 

cidade do Lubango, capital da província da 

Huíla, o 1º Seminário sobre a Mineração de Ouro 

em Angola. 

Sua Excelência, Dra. Maria João Chipalavela, 

Vice-Governadora da Província, brindou os 

participantes com a sua presença, tendo 

desejado as boas vindas e apreciado o facto de a 

Província da Huíla acolher este evento, na 

expectativa de que o mesmo colha o maior 

proveito.  
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No decurso da sua alocução, Sua Excelência 

Vice-Governadora afirmou que a província da 

Huíla possui potencialidades de ocorrência 

aurífera, passível de aproveitamento económico 

e solicitou especial atenção para a componente 

da capacitação do capital humano, visando 

trazer a excelência no exercício das suas 

actividades profissionais nos projectos mineiros.  

A sessão solene de abertura foi presidida por Sua 

Excelência Diamantino Pedro Azevedo, Ministro 

dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás 

(MIREMPET), na presença do Secretário de 

Estado para  os Recursos Minerais, do Magnífico 

Reitor da Universidade Mandume Ya 

Ndemufayo, dos Presidentes dos Conselhos de 

Administração e Administradores da Agência 

Nacional dos Recursos Minerais e do Instituto 

Geológico de Angola, do Chefe do Posto Avançado 

da Operação Transparência, do Director do 

Corpo de Segurança de Minerais Estratégicos,  

dos Directores Nacionais do MIREMPET, dos 

Directores Provinciais dos Gabinetes de 

Desenvolvimento Económico Integrado, das 

Empresas detentoras de direitos mineiros de 

prospecção e exploração de ouro, dos Órgãos de 

Comunicação Social e Convidados, num 

universo de 157 participantes.  

 



3 
 

 

Sua Excelência Ministro dos Recursos Minerais, 

Petróleo e Gás manifestou a sua satisfação e 

agradecimento pelo facto de a Província da Huíla, 

concretamente a cidade do Lubango, acolher o 

evento.  

De igual modo, agradeceu a presença das 

empresas que actuam no subsector do ouro, bem 

como dos participantes e convidados ao 

Seminário. 

Na ocasião, Sua Excelência Ministro dos 

Recursos Minerais, Petróleo e Gás realçou que os 

recursos minerais auríferos constam do Plano de 

Desenvolvimento Nacional 2018-2022. Neste 

particular, informou que o Ministério tem 

promovido acções que visam a dinamização de 

projectos, quer em fase de prospecção ou 

produção, perspectivando o cumprimento das 

metas e desenvolvimento da sua cadeia de valor.    

Frisou ainda que, actualmente, estão licenciados 

no país 28 projectos de ouro, dos quais 20 estão 

na fase de prospecção e 8 possuem os 

respectivos títulos de produção, sendo que 2 

empresas já iniciaram a produção em pequena 

escala e a consequente comercialização. 

O 1º Seminário sobre a Mineração do Ouro em 
Angola propôs-se a avaliar o estado actual e as 
perspectivas dos projectos de prospecção e 
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produção de ouro, repartidos em dois (2) 
painéis. 

 

No 1º Painel, sobre o Estado Actual de 

Desenvolvimento e Perspectivas dos Projectos de 

Ouro, os participantes ao Seminário foram 

informados sobre a situação real dos projectos 

auríferos nas províncias do Bengo, Cabinda, 

Cuanza-Norte, Huambo, Huíla e Zaire. 

No 2º Painel, sobre Comercialização, Serviços de 

Suporte e Boas Práticas na Mineração do Ouro, 

foram apreciadas matérias relacionadas com o 

potencial geológico-mineiro dos projectos 

auríferos, prestação de serviços de apoio à 

mineração de ouro, o potencial de refinação e 

respectivo sistema de comercialização. 

O 1º Seminário sobre a Mineração do Ouro em 

Angola foi brindado com a intervenção do 

convidado especial que proferiu a sua palestra a 

partir do Brasil, transmitindo a sua experiência 

sobre as boas práticas na prospecção e 

produção de ouro. 

Por fim, os participantes ao Seminário tomaram 

conhecimento sobre a experiência de 

investimento em projectos de ouro e 

oportunidades de parcerias.  

Os temas apresentados nos 2 painéis foram 

submetidos a debate e recolhidas contribuições, 
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visando a melhoria do ambiente institucional, 

regulatório e operacional na actividade de 

mineração de ouro em toda a cadeia de valor, por 

forma a permitir uma exploração sustentável, em 

cumprimento das metas estabelecidas no PDN 

2018-2022.  

Os trabalhos do 1º Seminário sobre a Mineração 

de Ouro em Angola culminaram com o Discurso 

de Encerramento proferido por Sua Excelência 

Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás.  

 

Feito no Lubango, aos 26 de Outubro de 2021.  

 

O 1º SEMINÁRIO SOBRE A MINERAÇÃO DO 

OURO EM ANGOLA 


