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A orla costeira de Angola, possui cerca de 1.650 km, inclui 7

Províncias costeiras, caracterizadas por uma alta produtividade

que está associada a uma relevante diversidade biológica.

Apresenta dois sistemas de corrente, a corrente quente de

Angola e corrente fria de Benguela.

A zona Norte-Centro, influenciada pela Corrente Quente de

Angola, de características mais tropicais, com recursos

pesqueiros de elevada diversidade e produtividade média, e a

zona Sul, dominada pela Corrente Fria de Benguela, de

características temperadas, com menor diversidade mas maior

abundância de recursos pesqueiros.

CARACTERISTICA DA ZONA COSTEIRA DE ANGOLA  Cabinda

Soyo

Ambriz

Luanda

Porto Amboim

Namibe

Benguela



O INIPM tem uma série temporal de dados

oceanográficos e da abundância dos recursos que

datam desde 1985. Estes dados são recolhidos nos

cruzeiros de investigação científica realizados a

bordo do N/I “Dr Fridtjof Nansen” ao longo da costa

de Angola.

Os resultados servem de base para gestão das

pescas, uma vez que anualmente o INIPM

apresenta um relatório sobre o estado biológico dos

principais recursos pesqueiros e sobre o estado do

ambiente dando ênfase dos factores ambientais

(temperatura, salinidade, oxigénio e actividade

biológica) que influenciam a dinâmica dos referidos

recursos.

IHSMA ; Instituto Hidrográfico
e de Sinalização Marítima

No toca aos dado oceanográficos mares, ondulação,

ventos correntes não tem dados actualizados . Mas em

termos de sinalização náutica tem trabalhos feitos.

Quanto aos dados hidrográficos, o instituto acompanha,

fiscaliza e licencia as empresas que exercem as

actividades de dragagem.

Na área de formação, tem especialista em faróis e farolins,

níveis de águas e marés, cursos básicos de hidrografia,

hidrógrafos de nível A e B.



Linhas de monitorização Estações fixas Bóias Oceanográficas 



TSM: 15.4 ºC a 26.7 ºC; ABFZ, 
provavelmente abaixo dos 
16ºS.

SSS: ˃ 35,5 na região
Centro e Sul e 26.9 a 34.4
no Norte.

[O2] moderadas 4.052 ml/l a
5.923 ml/l.



Os organismos com conchas, esqueletos ou

outras estruturas feitas de carbonato de cálcio,

são mais vulneráveis à acidificação dos

oceanos.

Os primeiros dados sobre acidificação

recolhidos durante o cruzeiro pelágico

realizado em 2017 a bordo do N /I “Dr. Fridtjof

Nansen” na linha de monitorização do Rio

Congo.



ÁREAS SENSÍVEIS  

42 Locais



PORTO AMBOIM  



ESTUARIO DO DANDE  

Os estuários são ecossistemas sensíveis com
elevada produtividade biológica sendo áreas
vitais para a alimentação, reprodução,
crescimento e caracterizados por uma grande
diversidade de organismos

O ecossistema estuarino da Barra do Dande
sofre uma grande pressão antrópica resultante
das actividades desenvolvidas e para promover
e aumentar a qualidade de vida (QV) das
comunidades locais é necessário urgentemente
monitorizar e sua biodiversidade e melhorar os
índices de qualidade do meio aquático.



Assiste-se a uma escalada da poluição marinha no
BCLME devido à expansão da urbanização da zona
costeira, ao crescimento do movimento de
embarcações e às actividades de perfuração em offshore
e mineiras. Deterioração da qualidade da água costeira;
poluição a partir de bacias hidrográficas; descargas de
efluentes em estuários; potenciais derrames de
petróleo; resíduos marinhos; poluição sonora; e
emissões de gases com efeito de estufa são
identificados como as grandes questões ligadas à
poluição marinha.
Para auxiliar o controlo e gerir a poluição, é necessário
que se efectue a monitorização cientifica sólida do
ambiente e se adoptem medidas de mitigação.



HOTPONTOS   



HOTPONTOS   



HOTPONTOS   



PROJECTOS EM  DESENVOLVIMENTO  

PNUD/ PNUMA – MINAMB – GEF

Projeto vai permitir trabalhar consolidar de planos
sectorias – incorporar mudanças climáticas nos planos
nacionais e locais.
Conscientização sobre as mudanças climáticas entre as
comunidades costeiras e os tomadores de decisão.
Com o Ministério das Pescas – GEF, o PNUD está
apoiando o GoA na gestão e conservação dos seus recursos
marinhos – Terceira fase do projeto de grande ecossistema
marinho de Benguela com Namíbia e África do Sul. Este
projeto recebe também apoio técnico e metodológico da
FAO.
Apoiará pilotos das comunidades pesqueiras de Angola
– Planeamento especial marinho apoiado pelo Governo
da Alemanha com o projeto MARISMA. PNUD – GEF

Vulnerabilidade das áreas costeiras e conservar os recursos
costeiros e marinhos.



 Instalação de marégrafos ao longo
da costa angolana.

PROJECTO- CRIAÇÃO E   IMPLAMENTAÇÃO 

 Projecto de adaptação contra as
calemas.

 Actualização das carta náuticas.

 Reabilitação dos
Farois e Farolins.

 Avaliação ecológica do Estuário da barra do Dande:

Uma abordagem para gestão integrada do ecossistema

e aumentar a qualidade de vida das comunidades

locais "

 Alterações globais e biodiversidade marinha da costa

angolana: Avaliação de impactos ambientais nas regiões

Centro (Lobito) e Sul (Namibe) da costa de Angola.

 Ocorrência de microplásticos no conteúdo estomacal de

´´trachurus trecae ´´ (carapau do cunene) espécie de

importância comercial.



CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL E DESAFIOS  

Formação dos técnicos nas áreas :  

 Oceanografia   

 Sinalização Náutica

DESAFIOS  

 Mapeamento dos recursos face as variabilidades climáticas

 Mapear o padrão da temperatura, salinidade, oxigénio 

issolvido, nutrientes, fluorescência e o estado da acidificação 

do oceano (pH);
 Mapear as principais zonas de concentração de

micropláticos.



THANK YOU MERCI

OBRIGADA
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