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Nota introdutória
A Universidade Katyavala Bwila (UKB), desde 2018, conta com um curso de graduação
em logística e transportes e um mestrado pioneiro na África Austral em Direito dos Transportes,
co-ministrado com a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa; Concorrem para o facto a
colocação geostratégica de Benguela no espaço cimeiro da rede nacional da plataforma logística
com os seus terminais inter e multimodais, definidos como sendo do 1º nível pelo Decreto
Presidencial nº 3/11 de 6 de Setembro.
Benguela ganhou larga notoriedade em transportes ferroviários e rodoviários com
existência do corredor do Lobito e também, com o Porto do Lobito, na área do transporte
marítimo, demonstrando, ademais, uma crescente pujança no actual contexto do transporte
aéreo nacional.
Tudo isso considerando o facto de a cidade de Benguela estar numa localização
geostratégica e num espaço cimeiro da rede nacional da plataforma logística com os seus
terminais inter e multimodais, ganhando deste modo uma larga notoriedade em transportes
ferroviários e rodoviários com a existência do corredor do Lobito.
A UKB tem seguido este crescimento pujante na área de logística e transporte notório
na região, daí ter identificado a necessidade de organizar espaços de debate, incentivo e
contribuição para o crescimento económico da província e do país, de uma forma geral. Ou seja,
partilhar experiências de modelos e abordagens de implementação de iniciativas em gestão de
transportes e logística para maximização do potencial logístico da província. Nesta senda, UKB
em estreita colaboração com os seus parceiros realiza a 1ª Conferência Internacional sobre
Logística e Transportes em Angola;
Este ano, realiza decorre sob o lema Logística e mobilidade intermodal como factores de
desenvolvimento, decorre de 11 e 12 de Maio de 2022, de forma híbrida; E presencialmente na
sala de conferências do Colina Resort no Morro da Catumbela;
Tem como objectivo geral é partilhar experiências de modelos e abordagens de
implementação de iniciativas em gestão de logística e transportes para a maximização do
potencial logístico da província promovendo as boas práticas, a inovação e o desenvolvimento
científico e tecnológico nesses domínios, transversais à todos os sectores económicos a às
diversas áreas do conhecimento;
Objectivos específicos: Apresentar e discutir os quadros normativos e para-normativos
de Direito dos Transportes a nível internacional e interno angolano e os seus reflexos no sobre
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os modelos de gestão de transporte quer unimodal quer multimodal em âmbito nacional e
internacional.
Resultados esperados: os resultados esperados encontram-se alinhados em
conformidade com o objectivo acima identificado:
1- Identificar novos modelos e abordagens de gestão logística e de transportes para
incrementar o desenvolvimento do potencial socioeconómico da província de
Benguela e do país.
2- Estabelecer as bases para reforçar a cooperação e implementação de iniciativas
regionais e internacionais apoiadas em abordagens estruturadas, modelos
integrados e mecanismos de operacionalização de plataformas logísticas e de
transporte que beneficiem Angola e outros países;
3- Mapear as oportunidades para intervenção de diferentes actores a serem
estruturadas sob forma de um white paper que sirva de referência para
implementadores, investidores e parceiros de cooperação internacional;
4- Identificar os pressupostos para a criação de um centro de excelência em direito dos
transportes e em engenharia de gestão logística que congregue académicos de
instituições de ensino superior nacionais e estrangeiras e parceiros de outras
organizações e empresas, sobretudo as da África Austral.
Público-alvo: académicos e cientistas das áreas afins, os especialistas da área, os
estudantes, as autoridades governamentais, os representantes sectoriais, os empresários, as
mais diversas organizações, os cidadãos e demais interessados.
Mesa redonda: Logística, transportes e sua influência no desenvolvimento de Angola e
da África Austral.
Painéis Temáticos:
I Painel: Logística e transportes
II Painel: Direito dos transportes
III Painel: III: Logística da saúde;
IV Painel: Agronegócio, aprovisionamento e plataformas logísticas
V Painel: Tendências internacionais inovadoras

As comunicações serão apresentadas na sala principal distribuídas tal como mostra a
programação abaixo:
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Programa
Hora

Dia 10 de Maio de 2022 (3ª Feira)
•

8h00 - 15h00

Acreditação dos participantes
Local: hall de entrada da sala de Conferências do Colina Resort
ou através do link: http://.confilta.ukb.ed.ao/inscricao.html

Dia 11 de Maio de 2022 (4ª Feira)
Sala de Conferências do Colina Resort
Manhã
8h00 – 8h40
8h40 – 8h45
8h45 – 8h50
8h50 – 9h00

9h05 – 9h10

- Chegada e acomodação dos convidados
- Início das actividades (Mestre de cerimónias)
- Entoação do Hino Nacional (3 minutos)
- Discurso de boas vindas – Magnífico Reitor da UKB (10 minutos)
- Intervenção de S. Excia Senhor Governador da Província (10 minutos)
- Discurso de Abertura – S. Excia. Sra. Ministra do ESCTI (10 minutos)
- Momento Cultural – (5 Minutos)
Mesa redonda (1 hora)
Título: Logística, transportes e sua influência no desenvolvimento económico e sustentável

de Angola e da África Austral.
9h10 – 10h10
Sala de
Conferências

Moderador – Amaro Ricardo
Oradores – Representante do PORTO do LOBITO; CFB; ARCCLA; GOV; África Austral;

Perguntas e respostas (20 minutos)

Apresentação das comunicações orais por painéis
Painel I - Logística e Transportes*
Moderador – ??
Conferência Principal (1 hora): Mobilidade do Futuro
Orador: Edgar Oséias-Rosalina Express/Holandeses/Portugueses
Comunicação nº1 (10 minutos): Os Transportes e a Bilhética em Meio Urbano e

Suburbano
10h10 – 12h10
Sala de
Conferências

Orador: Edgar Oséias-Rosalina Express/
Comunicação nº2 (10 minutos): Maria de Lourdes
Orador:
Comunicação nº3 (10 minutos): Agência nacional dos transportes terrestres/TCUL
Orador:
Comunicação nº4 (10 minutos): Comando Provincial da PN
Orador:
Perguntas e Respostas (20 minutos)
12h10 – 12h30

12h30 – 14h30
Sala de
Conferências

Intervalo para o café (20 minutos)
Painel II – Direito dos transportes*
Moderador – ??
Conferência Principal (1 hora): Os desafios do direito dos transportes na actualidade
Orador: Januário Gomes
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Comunicação nº1 (10 minutos): Transportes e seguro
Orador:
Comunicação nº2 (10 minutos): Transportes e o porto
Orador:
Comunicação nº3 (10 minutos): Os agentes dos transportes / Regulação dos Transportes,
Infraestruturas e Intermodalidade
Orador:
Comunicação nº4 (10 minutos): Unimodalidade e multimodalidade nos transportes
Orador:
Perguntas e Respostas (20 minutos)
14h30 – 14h40

Fim das actividades do dia (mestre de cerimónias)
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Programa
Dia 12 de Maio de 2022 (5ª Feira)
Local: Sala de Conferências do Colina Resort
Manhã
8h00 – 8h55
8h55
8h55 – 9h00

- Chegada e acomodação dos convidados
- Início das actividades (Mestre de cerimónias)
- Momento Cultural (5 Minutos)

Apresentação das comunicações orais por painéis
Painel III – Logística da saúde *
Moderador – ??
Conferência Principal (1 hora): Abastecimento de hospital público a partir da
cadeia produtiva / Logística em saúde: especificidade e semelhanças com outros
sectores
Orador:
Comunicação nº1 (10 minutos): Gestão logística estratégica em saúde
Orador:
09h30 – 11h30 Sala
de Conferências

Comunicação nº2 (10 minutos): Viabilidade da aplicação da logística reversa na
gestão dos resíduos dos serviços de saúde
Orador:
Comunicação nº3 (10 minutos): funcionamento do apoio logístico de saúde
Orador:
Comunicação nº4 (10 minutos): logística de medicamentos e materiais num
hospital público
Orador:
Perguntas e Respostas (20 minutos)
Painel IV – Agronegócio, aprovisionamento e plataformas logísticas*
Moderador – ??
Conferência Principal (1 hora): Holandeses
Orador:
Comunicação nº1 (10 minutos):
Orador:

11h30 – 13h30
Sala de Conferências

Comunicação nº2 (10 minutos):
Orador:
Comunicação nº3 (10 minutos):
Orador:
Comunicação nº4 (10 minutos): A Mobilidade e os Sistemas de Informação

em Tempo Real. O Modelo Europeu CIVITAS
Orador:

13h30 – 13h50

Perguntas e Respostas (30 minutos)
Intervalo para o café (20 minutos)
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Painel V – Tendências internacionais inovadoras*
Moderador – ??
Conferência Principal (1 hora): Projectos Inovadores no Transporte Rodoviário
Casos Práticos
Orador:
Comunicação nº1 (10 minutos): Sistemas Inteligentes no Transporte Ferroviário
Orador:
13h50 – 15h50
Sala de Conferências

Comunicação nº2 (10 minutos): Sistemas Inteligentes na Navegação Aérea
Orador:
Comunicação nº3 (10 minutos): Sistemas Inteligentes nas Companhias Aéreas
Orador:
Comunicação nº4 (10 minutos): Sistemas Inteligentes na Gestão Portuária e na
Logística Portuária
Orador:
Perguntas e Respostas (30 minutos)

Encerramento da Conferência
Local: Sala de Conferências
Apresentação do balanço do evento (10 minutos)
• 1º Vice – Presidente da Comissão Organizadora
Discurso de encerramento (5 minutos)
16h00 – 16h05
• Presidente da Comissão Organizadora
16h05
Fim do evento
*Para aceder aos resumos das comunicações, em formato pdf, aceda à página oficial do evento
através do link: http://confilta.ukb.ed.ao/Programa.html.
15h50 – 16h00

