
 

PanAfGeo: um passo em frente para a melhoria da gestão do sector mineiro 

Bruxelas, 19 de Maio 2017  

PanAfGeo, o programa inovador de formação geológica para África teve início a 11-12 de Maio2017 em 

Windhoek, Namíbia, na presença de um número apreciável de entidades nacionais e internacionais, que 
incluíram, Hon. K. Shilunga (Ministro Adjunto de Minas e Energia) Sr Negumbo (Secretário Permanente 
do Ministério das Minas e Energia), H.E. Jana Hybaskova (Chefe da Delegação da UE, Embaixador da EU 

na Namíbia), H.E. Jacqueline Bassa-Mazzoni (Embaixadora Francesa na Namíbia), Mr. F. Dixon Mugyenyi 

(Comissão da União Africana), Zdenka Dobiasova (Comissão Europeia) e vários directores de Serviços 

Geológicos Africanos. 

A Organização dos Serviços Geológicos Africanos (OAGS) em parceria com os EuroGeoSurveys, Serviços 
Geológicos Europeus (EGS), irão proporcionar cerca de 50 sessões de formação para mais de 1200 
geólogos provenientes de 54 países africanos. O projecto permitirá capacitar os recursos humanos para 

estruturar e formar os funcionários dos Serviços Geológicos. Este programa de 10.3 millhões de euros é 
co-financiado pela União Europeia através da sua Direcção-Geral para Cooperação e Desenvolvimento 

Internacional (DG DEVCO) e um consórcio de 12 Serviços Geológicos Europeus, liderados pelo BRGM 

(Serviços Geológicos Franceses).  

Hon. K. Shilunga, reconheceu o papel fundamental da OAGS na resolução de muitos dos problemas que 
o mundo está actualmente a atravessar, tais como, o desenvolvimento dos recursos minerais Africanos, 

a participação na cadeia de valores de modo a promover a industrialização dos países africanos e a 

melhoria do nível de vida dos povos Africanos: “esta cooperação conjunta dos Serviços Geológicos 

Africanos e Europeus, com o apoio de vários parceiros de alto nível como a Comissão Europeia, 
Comissão da União Africana, Centro para o Desenvolvimento Mineral Africano (AMDC), Centro de 
Minerais Africanos e Geociências (AMGC) e a Sociedade Geológica de África, é um marco para o 

desenvolvimento sustentável e para a economia global”. H.E. J. Hybaskova também realçou a 
importância da recolha de informação e a capacidade de gestão de dados como sendo cruciais para 
benefício da sociedade.   

A importância estratégica da supracitada colaboração, nas áreas de gestão de recursos naturais, a 
exploração sustentável de recursos minerais não-energéticos, prevenção e atenuação de desastres 
naturais e provocados pela intervenção do homem e apoio ao desenvolvimento mineiro artesanal e de 

pequena escala, foi posto em evidência pelo Sr Mba Okorie – Director Adjunto da Agência dos Serviços 
Geológicos da Nigéria em representação do Sr A. Nwegbu, Presidente da OAGS – que disse - “é uma 
oportunidade para trocar ideias, inspirar novas pesquisas e estabelecer uma base sólida para o 

desenvolvimento das Geociências em África e em todo o mundo”. PanAfGeo permite aos formandos 
adquirir um conjunto atualizado de ferramentas, métodos e a possibilidade de participar em trabalhos 

de campo que abranjam as oito áreas geocientíficas: Cartografia geológica, Avaliação de Recursos  
Minerais, Exploração Mineira Artesanal e de  Pequena Escala, Gestão Ambiental Mineira, Gestão de 
Riscos, Património e Informação Geológicos, bem como Comunicação and Promoção. 

A primeira sessão de formação “MINERAL RESOURCES ASSESSMENT”, terá lugar de 5 a 16 de Junho 2017 

em Windhoek, Namíbia.  

 

Organisation of African Geological Surveys (OAGS) Website: 
http://www.geoscience.org.za http://www.oagsafrica.org 
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