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Objectivo e âmbito da análise do impacto ambiental

 Objectivo: Determinar os potenciais efeitos positivos e negativos da adesão de 
Angola ao APE sobre o meio ambiente (principalmente em Angola)

 Áreas de impacto:
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Metodologia de análise ambiental

1ª Etapa – Referência ambiental

• Determinar a situação actual de cada área de impacto
• Focar as áreas de estresse e vulnerabilidade ambiental, obrigações legais (MEA e políticas nacionais), condições 

que influenciam a situação e a adopção de políticas

2ª Etapa – Triagem e análise preliminar e 3ª Etapa - Análise detalhada

• Analisar se / como o meio ambiente será afectado com a adesão de Angola ao APE UE-SADC
• Identificar as medidas comerciais que podem influenciar o meio ambiente e como
• Demonstrar como o acordo pode auxiliar a protecção ambiental
• Sempre que possível: identificar os efeitos escala, os efeitos de composição/estruturais e efeitos técnicos

4ª Etapa - Estudo de caso

• Analisar de forma detalhada o impacto da adesão de Angola ao APE sobre a biodiversidade e a deflorestação 

5ª 5 - Conclusões e recomendações políticas

• Como mitigar potenciais impactos ambientais negativos
• Como fortalecer potenciais impactos ambientais positivos
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Resultados preliminares - situação actual

 Faltam dados sobre várias questões ambientais, o que dificulta seriamente a
compreensão das questões e a capacidade de abordá-las.

 Situação actual: vulnerabilidade elevada em várias áreas de impacto, por ex. qualidade
da água e recursos hídricos, mudanças climáticas e ameaças à biodiversidade.

 Forte correlação entre alguns aspectos ambientais e até um ligeiro aumento dos riscos
de produção/associados ao comércio agravando assim, vários dos aspectos referidos.

 Há um aumento da formulação e da implementação de regulamentos, normas e
acordos ambientais porém, ainda existem atrasos significativos em outros aspectos. A
falta de capacidade de implementação parece um obstáculo importante ao que foi
referido anteriormente.

 A ratificação e a implementação de Acordos Ambientais Multilaterais (MEA) precisam
de melhorias. 8 de 19 MEA pertinentes para o comércio não foram ratificados. Além
disso, muitos dos MEA ratificados não foram efectivamente implementadas.
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Resultados preliminares – potenciais impactos e oportunidades

 Geral: Efeitos económicos ligeiros esperados => impactos ambientais ligeiros esperados

 Efeitos escala: ligeiro aumento potencial na produção/exportação de produtos
agroalimentares e de pesca

 Importante garantir que esse aumento não resulte em mais deflorestação ou sobre-exploração
das águas de pesca

 Efeitos estruturais: a análise económica não identifica esses efeitos, no entanto uma
análise detalhada apresenta ligeiras mudanças ultimamente (da indústria a serviços e
construção) e uma ligeira redução na intensidade de GEE do consumo interno.

 Boas oportunidades quando a diversificação económica e as oportunidades de emprego estão
em sintonia com melhorias ambientais.

 Efeitos técnicos: as oportunidades são identificadas para uma produção mais ecológica,
como por exemplo, a silvicultura ecológica e a pesca sustentável.

 A facilitação é importante para que haja novas oportunidades - a adesão de Angola ao APE
poderia permitir isso.
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Recomendações preliminares

 Maior cooperação e empenho oferecem oportunidades que visam apoiar o comércio sustentável,
principalmente no desenvolvimento sustentável da produção de alimentos, silvicultura e pesca
sustentáveis.

 No âmbito de adesão ao APE: a UE e Angola poderiam assinar um Memorando de entendimento
baseado em elementos relacionados ao pós-Acordo de Cotonou e prestar apoio adicional à
conservação, gestão sustentável e ao uso de recursos naturais. Exemplos de provisões:

 promoção da governação sustentável da propriedade da terra, pesca e florestas, por ex. por meio de
campanhas de informação sobre métodos de produção sustentáveis;

 troca de conhecimento e promoção de tecnologias sustentáveis, uso de sistemas de monitorização
activa e promoção da produção certificada

 Potencial assistência financeira e técnica da UE associadas à adesão ao APE:
 Prestar apoio à ratificação e implementação de MEA relacionados ao comércio
 Incentivar a melhoria da monitorização de questões ambientais
 Apoiar actividades e tecnologias ecológicas (e desincentivar a produção/comércio prejudicial)
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Avaliação do Impacto da Sustentabilidade: Adesão de Angola 
ao APE UE-SADC

http://angola.fta-evaluation.eu

sia@bkp-advisors.com

@BKPEconAdvisors
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