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Energia Renováveis ganham uma Associação para o Mercado Lusófono 
O mercado das energias renováveis acaba de ganhar uma nova associação no mercado lusófono.. 
In Ambiente Magazine (Portugal) - 01-10-2014  

  

 

links 
Isla RenovableProjeto didático, materializado num jogo de planeamento de integração de energias 
renováveis em ilhas.. 
In Renováveis Magazine (Portugal) - 01-10-2014  

  

 

Criada oficialmente a Associação Lusófona de Energias Renováveis 
A ALER Associação Lusófona de Energias Renováveis foi formalmente constituída como associação no 
passado dia 15 de Dezembro.. 
In Água & Ambiente (Portugal) - 01-01-2015  

  

 

Associação Lusófona de Energias Renováveis já está a funcionar 
«A Associação Lusófona de Energias Renováveis tem como objectivo criar uma plataforma de diálogo entre 
todos os stakeholders para partilha de informação e experiência, assumindo uma função agregadora e 
criando assim novas oportunidades de projectos e de negócios». 
In Revista O Instalador (Portugal) - 01-01-2015  
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Angola é modelo de negócios com a China 
In Jornal de Angola (Angola) - 31-12-2014  

 

 

Huambo: Reciclagem de resíduos é essencial para a sustentabilidade ambiental 
A consideração é da ambientalista Ana Amorim, durante a apresentação do tema "Reciclagem e destino 
final dos resíduos sólidos com reaproveitamento de energia", no seminário sobre tecnologias verdes, 
numa iniciativa conjunta entre o Ministério do Ambiente e o Governo da província do Huambo. 
In Angola Press Online (Angola) - 31-01-2015  

  

 

Uso de energia solar a favor dos mais desfavorecidos 
In Jornal de Angola (Angola) - 31-01-2015  

 

Huambo: Apresentado plano estratégico das novas tecnologias ambientais 
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O acto de apresentação do plano marcou o seminário sobre tecnologias verdes, promovido pelo Ministério 
do Ambiente, em parceria com o Governo do Huambo, no quadro da semana nacional do ambiente, com 
objectivo de divulgar o mecanismo de controlo de poluição e as novas tecnologias de desenvolvimento 
limpo Na ocasião, o director nacional de Tecnologias e Normação Ambiental, António Matias, disse que o 
documento, que visa identificar as tecnologias ambientais adequadas ao contexto do país, tem o suporte 
jurídico nos artigos 16º; línea m), no 21º e no artigo 39º da Constituição República, bem como nos artigos 
5º e 33º da Lei Base do Ambiente. 
In Angola Press Online (Angola) - 30-01-2015  

  

 

Angola: Ministro são-tomense em Angola para participar do Dia do Ambiente 
Corrigir Para reportar erros nos textos das matérias publicadas, preencha os dados abaixo e clique em 
Enviar De acordo uma nota de imprensa, a que a Angop teve hoje (sexta-feira) acesso, a visita de Carlos 
Vila Nova centra-se ainda no reforço das relações bilaterais existentes entre os dois países. 
In Angola Press Online (Angola) - 30-01-2015  

  

 

Huambo: Defendida utilização de compostos orgânicos na fertilização agrícola 
Ao fazer uma abordagem acerca de "Fertilizantes que já foram resíduos-compostagem de resíduos 
orgânicos", durante o seminário sobre tecnologias verdes - uma iniciativa conjunta entre o Ministério do 
Ambiente e o governo da província do Huambo, a especialista considerou que os compostos orgânicos por 
serem ricos em azoto ajudam no processo de fertilização dos solos e desenvolvimento das plantas. 
In Angola Press Online (Angola) - 30-01-2015  

  

 

"A Independência foi o grande sonho da minha vida", entrevista a Mia Couto 
Duas horas com Mia Couto numa envolvente conversa que atravessa vários aspectos dos seus interesses e 
percursos.. 
In BUALA Online (Angola) - 30-01-2015  

  

 

Mais de 15 mil milhões Kz da reserva estratégica para ciclo combinado do Soyo 
In Expansão (Angola) - 30-01-2015  

 

 

Cabo Verde agradece Angola 
In Jornal de Economia & Finanças (Angola) - 30-01-2015  

 
 

 

Angola: Sector industrial necessita de empresas que ajudem as pequenas indústrias 
Em declarações à Angop, no final da audiência que concedeu ao embaixador da Alemanha, Rainer Muller, 
Matos Cardoso disse esperar que a cooperação com os germânicos sirva para transmitir o seu "know how" 
em termos de organização de eventos e exposição a Angola, assim como transformar o país num grande 
parque industrial a exemplo do que foi feito no Brasil. 
In Angola Press Online (Angola) - 28-01-2015  

  

 

Alemanha quer investir em energias renováveis 
In Jornal de Angola (Angola) - 28-01-2015  

 

 

Alemanha quer reforçar relações económicas com Angola - VerAngola 
Artigos Economia 28 de Janeiro de 2015 A Alemanha pretende reforçar as relações económicas com 
Angola, tendo agendado para Maio deste ano, em Luanda, a segunda reunião da comissão mista bilateral, 
seguindo-se o sexto encontro económico entre os dois países. 
In VerAngola.net Online (Angola) - 28-01-2015  

  

 

 

Angola e Uruguai discutem estreitamento político e económico - Notícia SAPO 
27 de Janeiro de 2015, 13:36 O reforço das relações políticas e económicas entre Angola e o Uruguai foi 
discutido nesta terça-feira, em Luanda, numa audiência que o Vice-Presidente da República, Manuel 
Vicente, concedeu ao embaixador uruguaio, Álvaro González Otero. 
In Sapo Angola Online (Angola) - 27-01-2015  
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Editorial - As energias limpas 
In Jornal de Angola (Angola) - 26-02-2015  

 

 

 

Angola, o petróleo e a economia - Jardo Muekalia 
Categoria Opinião 26 janeiro 2015 Washington - No ultimo trimestre do ano passado a tendência 
descendente do preço do petróleo agravou-se fixando-se abaixo dos $50.. 
In CLUB-K Angola Online (Angola) - 26-01-2015  

  

 

EUA quer mais cooperação na agricultura - ANGONOTÍCIAS 
A embaixadora dos Estados Unidos da América (EUA) no país, Helena La Lime, informou em Luanda, que o 
seu governo tem uma parceria estratégica com Angola, em vários sectores, mas vai trabalhar para 
impulsionar, a médio prazo, a cooperação agrícola. 
In AngoNotícias Online (Angola) - 25-02-2015  

  

 

 

A remoção do subsídio sobre o petróleo importado e o aumento da pobreza 
Avelino Kiampuku 23-1-2015 12:59 Um subsídio existe quando o governo permite que se pague menos do 
que o preço de mercado de uma matéria-prima.. 
In Expansão Online (Angola) - 25-02-2015  

  

 

 

João Baptista Borges perspectiva implementar até 2025 energia solar nas zonas rurais - ANGONOTÍCIAS 
João Baptista Borges perspectiva implementar até 2025 energia solar nas zonas rurais O ministro da 
Energia e Águas, João Baptista Borges, disse nesta segunda-feira, em Luanda, que até 2025, o projecto de 
implementação de energia solar vai beneficiar várias zonas rurais do país. 
In AngoNotícias Online (Angola) - 24-02-2015  

  

 

Aldeia Solar em expansão 
Criada: , arquiva em Fotografia: Dombele Bernardo O programa "Aldeia Solar", lançado pelo Executivo no 
quadro do Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) 2013-2017, permitiu até ao momento a 
electrificação de 48 aldeias em distintas regiões do país e beneficiou 100 mil famílias, revelou ontem o 
ministro da Energia e águas. 
In Notícias Angola Online (Angola) - 24-02-2015  

  

 

Angola: Energia Renovável constitui uma solução do ponto de vista económico 
Em declarações à imprensa, à margem do workshop de Energia Solar Fotovoltaica para Electrificação Rural, 
que decorre de 23 a 27 deste mês, na capital do país, o responsável garantiu que o processo de 
transformação do sector eléctrico está em curso em termos de concepção e deve ter em conta a crescente 
transformação de energia renovável, para o desenvolvimento energético nacional. 
In Angola Press Online (Angola) - 23-02-2015  

  

 

Angola: João Baptista Borges perspectiva implementar até 2025 energia solar nas zonas rurais 
Segundo o governante, que discursava na abertura do workshop de Energia Solar Fotovoltaica para 
Electrificação Rural, que decorre de 23 a 27 deste mês, no Centro de Formação Profissional de Quadros de 
Electricidade (Comandante Hoji-Ya-Henda), a instalação de energia solar em várias localidades visa 
permitir que mais consumidores possam dela beneficiar. 
In Angola Press Online (Angola) - 23-02-2015  

  

 

Angola: Quadros do Ministério de Energia e Águas em formação sobre Energia Solar 
A referida formação faz parte de um dos projectos que a instituição desenvolve relacionado com o estudo 
da energia renovável a nível do país.. 
In Angola Press Online (Angola) - 23-02-2015  

  

Angola: Energia solar é uma das tecnologias do país - diz embaixadora dos Estados Unidos 
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De acordo com a responsável, que discursava na sessão de abertura do workshop de Energia Solar 
Fotovoltaica para Electrificação Rural, que decorre de 23 a 27 deste mês, no Centro de Formação 
Profissional de Quadros de Electricidade (Comandante Hoji-Ya-Henda), a mesma é produzida através dos 
raios solares que é transformada em energia. 
In Angola Press Online (Angola) - 23-02-2015  

  

 

 

Biocom produz mais de 3 mil toneladas de açúcar 
In Expansão (Angola) - 23-01-2015  

 

 

 

Banco Mundial lança energia solar em África 
In Jornal de Angola (Angola) - 21-02-2015  

 

 

 

Grupo Opaia cresceu 40% em 2014 
(Foto: D.. 
In Portal de Angola Online (Angola) - 21-01-2015  

  

 

Angola: Embaixada americana realiza formação sobre energia fotovoltaica 
De acordo com uma nota de imprensa que a Angop teve hoje, sexta-feira, acesso, o acto decorrer no 
centro de formação profissional de formação profissional de Electricidade em cerimónia de abertura a ser 
presidida pelo Ministro da Energia e Aguas, João Baptista Borges, e a Embaixadora americana, Helena La 
Lime. 
In Angola Press Online (Angola) - 20-02-2015  

  

 

First solar 
In Expansão (Angola) - 20-02-2015  

 

 

 

Instituição transforma óleo em biodiesel 
In Jornal de Angola (Angola) - 19-01-2015  

 

 

 

EUA formam técnicos em energia solar 
Francisco de Andrade 18-2-2015 13:57 No quadro do apoio a Angola na reforma do sector eléctrico, o 
governo dos EUA prevê também financiar, em Março, um estudo sobre as formas de ligação da rede entre 
Norte, Sul e Centro. 
In Expansão Online (Angola) - 18-02-2015  

  

 

 

Huíla: Água potável chega a mais de três mil habitantes da Chibia - Notícia SAPO 
16 de Janeiro de 2015, 08:09 Os pontos de água consumiram 17 milhões de Kwanzas e foram erguidos no 
âmbito do programa de iniciativa presidencial "Água para todos" ,referente ao ano de 2014, nas 
povoações de Matunda, Milondo e Múcua. 
In Sapo Angola Online (Angola) - 16-01-2015  

  

 

 

Angola: Centro de energias renováveis aposta na preservação do meio ambiente 
Em declarações à Angop, o responsável afirmou que o óleo reciclado pelo centro é transformado em dois 
produtos básicos, nomeadamente o biodiesel (combustíveis usados nas viaturas e geradores) e a glicerina 
(resíduo ou componente do óleo que está ser usado para o fabrico de sabão, sabonete e velas caseiro). 
In Angola Press Online (Angola) - 15-01-2015  

  

 

Rui Falcão revela os grandes projectos da província 
In Jornal de Angola (Angola) - 15-01-2015  
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China vai aumentar apoio a Cabo Verde e incrementar a cooperação 
Diplomacia Da Redação, com Panapress 14/02/2015 18:00 O embaixador da China em Cabo Verde, Su Jian, 
termina este mês a sua missão diplomática, que avalia como "muito positiva", deixando a indicação de que 
o Estado chinês irá "aumentar anualmente" as verbas canalizadas para apoiar Cabo Verde. 
In África 21 Online (Angola) - 14-02-2015  

  

 

EUA formam técnicos em energia solar 
In Expansão (Angola) - 13-02-2015  

 

 

EUA dinamizam sector elétrico local 
In Jornal de Economia & Finanças (Angola) - 13-02-2015  

 

 

 

Mais água potável e energia eléctrica para Menongue 
13 de Janeiro, 2015 O ministro da Energia e Águas, João Baptista Borges, inaugurou ontem a nova central 
de captação, tratamento e distribuição de água potável e o sistema de ampliação e melhoria da rede de 
média tensão e iluminação pública da cidade de Menongue, no Cuando Cubango. 
In Jornal de Angola.ao (Angola) - 13-01-2015  

  

 

Centro Tecnológico Nacional promete afirmar-se com a excelência da Investigação científica 
12/01/2015 11:38 (MINCT) O Centro Tecnológico Nacional (CTN), uma instituição tutelada pelo Ministério 
da Ciência e Tecnologia (Minct), quer afirmar-se neste ano como um local de investigação aplicada às 
áreas de tecnologias, para complementar a pesquisa que os mais variados laboratórios especializados 
desenvolvem no país. 
In Portal do Cidadão Online (Angola) - 12-01-2015  

  

 

 

Bom ambiente de negócios atrai companhias dos EUA 
In Jornal de Angola (Angola) - 10-02-2015  

 

 

 

Equações petrolíferas obrigam a novas fórmulas 
In Capital (A) (Angola) - 10-01-2015  

 

 

 

Huíla: Arrancaram obras de reabilitação da barragem de Chicomba 
As obras da mesma iniciaram hoje, sábado, na presença do governador da Huíla, Marcelino 
Tyipinge.. 
In Angola Press Online (Angola) - 07-02-2015  

    

   

 

Endiama apoia o desenvolvimento do Bié 
In Jornal de Angola (Angola) - 07-02-2015  

 

 

 

Reciclagem de resíduos é essencial para a sustentabilidade ambiental 
In República (A) (Angola) - 06-02-2015  

 

 

Equipamentos melhoram assistência no Rio Unene 
In Jornal de Angola (Angola) - 06-01-2015  

 

 

WWF apela a aumento do investimento em energias renováveis 
In Semanário Económico (Angola) - 05-02-2015  
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Lunda Sul: Escolas do II ciclo nos municípios contam com novos cursos 
Os dados foram revelados hoje, terça-feira, pelo director provincial da Educação, Isaías Sacagima, 
realçando que a implementação destes cursos consta do plano estratégico do sector para o presente ano 
lectivo, com visa a colocar ao dispor da juventude novas oportunidades de formação. 
In Angola Press Online (Angola) - 03-02-2015  

  

 

Central hídrica desenvolve o sector agrário da Chibia 
In Jornal de Angola (Angola) - 03-01-2015  

 

 

Plano estratégico apresentado no Huambo 
Criada:, arquiva emFotografia: João GomesO plano estratégico das novas tecnologias ambientais, à luz do 
desenvolvimento sustentável que o país pretende atingir através da promoção e criação de oportunidades 
de investimentos de empresas nacionais e estrangeiras, foi apresentado, na cidade do Huambo, aos 
membros do Governo da província e académicos. 
In Notícias Angola Online (Angola) - 02-02-2015  

  

 

Hídrica das Ganjelas em testes 
2 de Janeiro, 2015 O perímetro irrigado das Ganjelas, no município da Chibia, 45 quilómetros a sul da 
cidade do Lubango, vai ganhar novo impulso com a construção de uma mini-hídrica.. 
In Jornal de Angola.ao (Angola) - 02-01-2015  

  

 

 

UE financia projeto de energia renovável em edifícios públicos de Cabo Verde 
In África 21 (Angola) - 01-02-2015  

 

 

 

Estudos técnicos começam este mês 
In Jornal de Angola (Angola) - 01-02-2015  

 

 

     

 
Simões Pereira pede que a credibilidade de Cabo Verde esteja à disposição da Guiné-Bissau - Primeiro 
diário caboverdiano em linha 

 

Simões Pereira pede que a credibilidade de Cabo Verde esteja à disposição da Guiné-Bissau 29 Janeiro 2015 O 
Primeiro-Ministro da Guiné Bissau, Domingos Simões Pereira, pediu esta quarta-feira, 28, que o potencial de 
credibilidade que Cabo Verde já construiu seja colocado à disposição daquele país irmão, para ajudar o seu 
Governo a reconstruir a Guiné e a incrementar o acordo entre Bissau e Praia. 

 In A Semana (CV) (Cape Verde) - 29-01-2015  

    

   

 

CV - Guiné Bissau: Reatar de relações assinalado com quatro protocolos 
A Guiné-Bissau e Cabo Verde passam a partir de agora a estar melhor irmanados por força dos quatro 
instrumentos jurídicos de cooperação assinados esta tarde, no final da vista de três dias de Domingos 
Simões Pereira ao arquipélago. 
In Expresso das Ilhas (Cape Verde) - 30-01-2015  

  

 

Reforço da cooperação entre Cabo Verde e a Guiné-Bissau passa pela troca de embaixadas 
30 de Janeiro de 2015, 07:44 A decisão foi conhecida ontem após a cerimónia de assinatura dos acordos 
de cooperação assinados na sequência da visita oficial de três dias a Cabo Verde efetuada pelo primeiro-
ministro guineense, Domingos Simões Pereira, a convite do homólogo cabo-verdiano, José Maria Neves. 
In SAPO Notícias (Cape Verde) - 30-01-2015  

  

 

Grão-Duque do Luxemburgo visita Cabo Verde de 09 a 12 de Março 
O grão-duque do Luxemburgo inicia, a 09 de Março, uma visita de trabalho de quatro dias a Cabo Verde à 
frente de uma equipa governamental do seu país, informou fonte da Presidência da República.. 
In Expresso das Ilhas (Cape Verde) - 26-02-2015  
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Missão empresarial e administrativa cabo-verdiana vai na próxima semana à Guiné Bissau prospectar o 
mercado 
25 Fev 2015 A delegação cabo-verdiana constituída por cerca de 70 elementos será liderada pela ministra 
do Turismo Investimentos e Desenvolvimento Empresarial.. 
In Radiotelevisão Caboverdiana (Cape Verde) - 25-02-2015  

  

 

Ministro do Emprego de São Tomé em Cabo Verde para reforçar cooperação - Primeiro diário 
caboverdiano em linha 
Ministro do Emprego de São Tomé em Cabo Verde para reforçar cooperação 23 Fevereiro 2015 O Ministro 
do Emprego e Assuntos Sociais de S.. 
In A Semana (CV) (Cape Verde) - 23-02-2015  

  

 

 

MDR vai melhorar fornecimento da energia na fábrica de gelo da Furna na Brava 
18 de Fevereiro de 2015, 11:47 Em declarações à Inforpress, José Lenine Carvalho disse que a entrega das 
propostas para o fornecimento de um sistema fotovoltaico de 8 kilowatt-peak (kWp), que funcionará 
ligado à rede eléctrica pública em regime microgeração, termina no próximo dia 25 de Fevereiro. 
In SAPO Notícias (Cape Verde) - 18-02-2015  

  

 

 

Agricultores de São Miguel e de Tarrafal de Santiago não conseguem suportar os preços de factores de 
produção que têm sido praticados 
10 Fev 2015 A apreciação é de uma delegação de técnicos do Projecto “Reforço das capacidades de 
adaptação e resiliência às mudanças climáticas no sector da água em Cabo Verde".. 
In Radiotelevisão Caboverdiana (Cape Verde) - 10-02-2015  

  

 

 

Presidente do MpD apresenta desafios de Cabo Verde na China 05 Fevereiro 2015O 
Presidente do MpD apresenta desafios de Cabo Verde na China 05 Fevereiro 2015 O líder do MpD, Ulisses 
Correia e Silva, encontrou-se esta terça-feira, 3, em Pequim com Wang Jiarui, Ministro das Relações 
Internacionais e Vice-Presidente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês. 
In A Semana Cape Verde (Cape Verde) - 05-02-2015  

  

 

  

 

Bissau Digital | Notícias em Tempo Real 
Cabo Verde e Guiné-Bissau retomam relações de cooperação Praia - Os Governos de Cabo Verde e da 
Guiné-Bissau retomaram formalmente as relações de cooperação, interrompidas desde o golpe de Estado 
de 12 de Abril de 2012 contra o Primeiro-ministro e candidato Presidencial, Carlos Gomes Júnior. 
In Bissau Digital (GW) - 14-02-2015  

  

 

 

Filipe Nyusi proclamado novo Chefe de Estado 
In País (O) (Moçambique) - 31-12-2014  

 

 

 

Esperança Bias entrega pasta ao novo ministro dos recusos minerais e energia 
In Ponto Certo (Moçambique) - 21-01-2015  

 

 

 

Moçambique recupera posições na competividade energética 
In País (O) - País Económico (O) (Moçambique) - 06-02-2015  

 

Biocombustíveis: vantagens e desvantagens | O País 
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Por isso, o debate sobre os biocombustíveis e sua integração na matriz energética é delicado, requer uma 
abordagem racional e integrada, para evitar que os esforços na busca de energias renováveis se façam em 
detrimento dos esforços de combate à fome. 
In Sapo Moçambique Online (Moçambique) - 05-02-2015  

  

 

 

No final da visita de Simões Pereira 
Cabo Verde e Guiné-Bissau assinaram quatro acordos de cooperação Praia - Cabo Verde e a Guiné-Bissau 
assinaram quatro acordos de cooperação esta quinta-feira, 29 de Janeiro, na Cidade da Praia, no final da 
visita de três dias ao arquipélago do Primeiro-ministro guineense, Domingos Simões Pereira. 
In Jornal de São Tomé (ST) - 30-01-2015  

  

 

&#13;Ministro do Emprego e Assuntos Sociais efetua visita de quatro dias a Ca 
Ministro do Emprego e Assuntos Sociais efetua visita de quatro dias a Cabo Verde 24- 02-2015 O ministro 
do Emprego e Assuntos Sociais de São Tomé e Príncipe, Carlos Alberto Pires Gomes, chefiada por uma 
delegação governamental do arquipélago iniciou nesta segunda-feira uma visita de quatro dias a Cabo 
Verde com vista a analisar o programa de cooperação a nível do emprego e formação profissional entre os 
dois Países. 
In JORNAL TROPICAL (ST) - 24-02-2015  

  

 

Timor Digital | Notícias em Tempo Real 
Cabo Verde e Guiné-Bissau assinaram quatro acordos de cooperação Praia - Cabo Verde e a Guiné-Bissau 
assinaram quatro acordos de cooperação esta quinta-feira, 29 de Janeiro, na Cidade da Praia, no final da 
visita de três dias ao arquipélago do Primeiro-ministro guineense, Domingos Simões Pereira. 
In Timor Digital (Timor-Leste) - 30-01-2015  

  

 

Portugal acolhe em junho 1ª Conferência para o Desenvolvimento de Energia da CPLP - Notícias SAPO 
26 de Fevereiro de 2015, 03:06 Lisboa, 25 fev (Lusa) - A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
(CPLP) e o Governo português anunciaram hoje a realização da primeira Conferência para o 
Desenvolvimento de Energia da CPLP, em junho, em Portugal, para colocar a organização "no mapa da 
energia mundial". 
In SAPO - Timor Leste (Timor-Leste) - 25-02-2015  

  
  

A informação sobre a localização da notícia refere-se ao país de origem do meio de comunicação social podendo 
divergir do país mencionado no conteúdo da própria notícia  
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