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FACULDADE DE ENGENHARIA DA UAN 

COMEMORA DIA DA MULHER AFRICANA  

No âmbito das comemorações do 31 de Julho – Dia da 

Mulher Africana, a Biblioteca da Faculdade de Engenharia 

em parceria com o Departamento de Arquitectura realizou, 

no dia 31 de Julho de 2019, uma palestra com o tema 

“Biblioteca: Conhecimento, cultura e lazer” proferida 

pela Arquitecta Kàtia Joana Santana António, docente do 

Departamento de Arquitectura. 

A palestra iniciou com as boas-vindas da Srª Decana da 

Faculdade de Engenharia, Prof.ª Doutora Alice Ceita e 

Almeida que começou por agradecer a todos presentes, 

principalmente os que se empenharam na organização da 

feira e das actividades alusivas à comemoração da data. 

De acordo com a palestrante, “a biblioteca é um espaço 

concreto, virtual ou híbrido, destinado a uma coleção de 

informações de quaisquer tipos: livros, monografias, 

enciclopédias, dicionários, manuais, revistas, jornais, 

informações digitalizadas e armazenadas em CD, fitas, 

VHS, DVD, bancos de dados” e as tecnologias de 

informação e comunicação passaram a ser a base do 

serviço com informações de forma tratada e seleccionada, 

possibilitando uma maior rapidez de acesso”. 

Segundo a palestrante que começou a palestra com um 

historial da situação da mulher africana “a história da 

colonização e descolonização africana é marcada pela 

participação activa de mulher internacionalmente 

reconhecida pelos seus grandes feitos e outras anónimas 

cuja contribuição foi de igual modo importante, e aumenta 

o número de mulheres africanas emancipadas, com 

independência económica, assumindo cargos de decisão e 

de poder no continente”.O dia 31 de Julho continua a ser  

lembrado, pois, no continente africano, o panorama da 

mulher continua trágico. 

As mulheres africanas, em muitos países, 

encontram-se, muitas vezes, em situações de 

dependência psicológica dos seus maridos ou 

companheiros, devido a estereótipos ancestrais que 

só serão passíveis de serem debelados com o passar 

de mais algumas gerações. 

Nas camadas mais desfavorecidas, as mulheres são 

duplamente sacrificadas, porque, para além das 

suas profissões, têm que prover, quase sempre sós, 

ao cuidado da casa e dos filhos, quando não 

enfrentam, muitas vezes em silêncio, a violência 

doméstica. 

Durante séculos, o papel da mulher africana incidiu 

sobretudo na sua função de mãe, esposa e dona de 

casa. Ao homem estava destinado um trabalho 

remunerado no exterior do núcleo familiar. 

A manhã de reflexão foi, igualmente, marcada pela 

actuação do humorista Wazemba Ferreira, 

estudante da faculdade. Antes do encerramento, foi 

organizada uma visita à feira organizada em alusão 

ao Dia da Mulher Africana que se realizou no Hall 

dos Pavilhões Centrais da Faculdade de 

Engenharia. 

 
Palestra alusiva ao dia da mulher africana 

 

FACULDADE DE ENGENHARIA E 

EMPRESA TECNOVIA ANGOLA ASSINAM 

ACORDO DE COOPERAÇÃO 

INTERINSTITUCIONAL 

A Faculdade de Engenharia da Universidade 

Agostinho Neto (FEUAN) e a empresa Tecnovia 

Angola, Lda assinaram, no dia 10 de Julho de 

2019, um protocolo de cooperação 

interinstitucional, de parceria e cooperação no 

domínio da ciência, tecnologia e inovação e da 

formação académica e profissionalizante. 
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O protocolo inclui estudos de casos reais, programas de 

investigação, exploração de novas ideias e de soluções 

inovadoras, realização de seminários, conferências, 

workshops e outros eventos técnicos de intercâmbio e de 

divulgação de informação científica e tecnológica. 

Para além da componente de investigação, 

desenvolvimento e inovação (IDI), o protocolo contempla 

a formação dos alunos da FEUAN em contexto real de 

trabalho, através de estágios curriculares, estágios de 

integração e visitas de estudo a projetos da Tecnovia 

Angola, e a criação de oportunidades de emprego a 

formandos e recém-licenciados na área da engenharia. 

Este protocolo é válido por um ano, renovável 

automaticamente por iguais e sucessivos períodos e foi 

assinado pela decana da FEUAN, Alice de Fátima de Ceita 

e Almeida, e pelos director-geral e director de recursos 

humanos da Tecnovia Angola Ricardo Marfim dos Santos 

e Vitor Botão, respectivamente. 

A gestão do protocolo será assegurada, por parte da 

FEUAN, pelo Chefe do Departamento de Ensino e 

Investigação do Curso de Engenharia Civil, e por um 

representante indicado pela Tecnovia Angola cuja missão 

circunscreve-se em encetar a comunicação entre as partes 

contratantes. 

O protocolo visa promover o desenvolvimento de projetos 

conjuntos no campo da ciência e tecnologia em áreas de 

interesse comum. 

 
Acto de assinatura do protocolo 

 

BIBLIOTECA DA FACULDADE DE ENGENHARIA 

REALIZA FEIRA DO LIVRO 

A Biblioteca da Faculdade de Engenharia da Universidade 

Agostinho Neto (FEUAN) realizou, de 24 de Junho a 1 

de julho de 2019, no Hall dos Pavilhões Centrais da 

Faculdade, uma Feira do Livro alusiva ao Dia Mundial das 

Bibliotecas que se comemorou no dia 1 de Julho. 

A Cerimónia de abertura teve lugar no “Anfiteatro 

Antigo” da Faculdade de Engenharia da UAN,  com 

palavras de boas vindas da Sra. Decana da Faculdade, 

Prof.ª Doutora Alice Ceita e Almeida e posteriormente 

palavras de incentivo do Director da Biblioteca Central da 

UAN, Dr. Luís Laerson, como convidado. 

O certame teve o objectivo de interagir com a comunidade 

académica, promover o gosto pela leitura e investigação 

científica, divulgar todo o acervo bibliográfico da 

faculdade junto dos utentes, criar hábitos de leitura e de 

interacção entre docentes e estudantes  

Participaram da feira do livro na condição de expositores, 

a editora Castelo de Edições e a livraria Adventista do 

Sétimo Dia – Luanda Sul e Cabinda. 

Prestigiaram o acto de encerramento da feira, o Dr. 

Luís Laerson, Director da Biblioteca Central da 

Universidade Agostinho Neto, Chefes de 

Departamento de Ensino e Investigação e de Apoio 

da faculdade, professores, estudantes e público 

interessado 

 
Durante a visita à feira do livro 

 

FACULDADE DE ENGENHARIA DA 

UNIVERSIDADE AGOSTINHO NETO E A 

ENKROTT ASSINAM PROTOCOLO DE 

COLABORAÇÃO 

A Faculdade de Engenharia da Universidade 

Agostinho Neto e a Enkrott África - Gestão e 

Tratamento de Águas, Lda assinaram, no dia 3 de 

Julho de 2019, um protocolo de colaboração no 

domínio de Estágios Curriculares ou profissionais e 

acompanhamento de Teses de Mestrado. 

No domínio de estágios curriculares, a Enkrott 

África vai receber anualmente, um estagiário do 

curso de Engenharia Mecânica, Electrotécnica, 

Química e Ambiente preferencialmente, cujo 

estágio terá a duração de 6 meses, podendo ser 

prorrogado sempre que a Enkrott ou a Faculdade 

de Engenharia da UAN, em conjunto, o entendam 

ou se aplique. 

O estágio será orientado em conjunto, e poderá dar 

origem á obtenção de dados para trabalhos de fim 

de curso cujos custos de deslocação, alimentação e 

seguro do estágio serão suportados pela Enkrott. 

O protocolo de colaboração visa, no domínio de 

teses de mestrado, acompanhar e apoiar uma tese 

que esteja enquadrada nas áreas de negócio da 

Enkrott; criar na faculdade as condições 

necessárias para a sua realização e sempre que se 

justifique, a Enkrott dará acções de formação 

necessárias ao mestrando e aqueles a quem a 

Faculdade de Engenharia designar. 

O referido protocolo foi assinado pela Professora 

Doutora Alice de F. P. Ceita e Almeida, Decana da 

Faculdade de Engenharia e pelo Sr. Horácio de 

Jesus Rasgado, da Enkrott. 

 
Durante a assinatura do protocolo entre F.E. e a Enkrott 



CONFERÊNCIA SOBRE SEGURANÇA 

CIBERNÉTICA PARA O SISTEMA FINANCEIRO 

ANGOLANO 

O Profº Doutor Francisco Pinto, docente do Departamento 

de Informática da Faculdade de Engenharia representou a 

Faculdade de Engenharia na 7.ª edição do Ciclo Anual de 

Conferências com o tema “Segurança Cibernética para 

o Sistema Financeiro Angolano” que se realizou, no dia 

25 de Julho de 2019, no Museu da Moeda do Banco 

Nacional de Angola. 

Esta conferência foi constituída por dois painéis com 

oradores convidados, tendo o 1.º painel abordado o tema 

“Cibersegurança versus Riscos Tecnológicos do Sistema 

Financeiro” e o 2.º painel versou sobre “Os Desafios da 

Cibersegurança: Estratégia para Instituições Financeiras”. 

A conferência visou reunir técnicos do sistema financeiro 

e peritos da área das tecnologias de informação, 

operadores do sistema financeiro angolano, com o 

objectivo de partilhar experiências e obter contributos 

sobre os aspectos legais, técnicos e tecnológicos 

associados à cibersegurança, bem como sobre o seu 

impacto no sistema financeiro nacional. 

Estiveram presentes no encontro operadores do sistema 

financeiro angolano, especialistas de telecomunicações e 

tecnologias de informação, quadros dos órgãos de defesa e 

segurança angolanos e distintos funcionários públicos. 
 

BUMBAR MINING REALIZA FÓRUM 

EMPRESARIAL 
O MSc. Fabião Joaquim Tulukeni, Chefe do 

Departamento de Minas e 10 estuantes do curso de 

Engenharia de Minas participaram do 1º Fórum 

Empresarial de Liderança Mineira “ANGOLA MINING 

TALKS” que foi realizado, no dia 26 de Julho de 2019, 

pela empresa Bumbar Mining em parceria com a Ordem 

dos Engenheiros de Angola. 

O encontro, que decorreu sob o lema ”O desafio de 

liderar empresas mineiras no presente e futuro do sector 

mineiro em Angola” visou reconhecer o esforço do 

Governo no fomento da actividade mineira, bem 

como o compromisso de empresários, 

empreendedores e investidores que acreditam no 

progresso do sector mineiro angolano.  

“Angola Mining Talks” constitui uma plataforma de 

 partilha, benchmarking e networking  para as 

 empresas da indústria mineira e procura 

compreender o contexto global e as tendências, dar 

voz aos líderes das empresas, partilha de experiências 

e ideias para o desenvolvimento e sustentabilidade do 

sector mineiro. 

O fórum, de periodicidade anual, contou com a 

participação de quadros do Ministério dos Recursos 

Minerais e Petróleos, gestores públicos e privados,  

entre outros. 

 
 

APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA 

DIGITAL “AUTÔNOMO ANGOLA” 

A plataforma digital Autônomo Angola foi 

apresentada, no dia 13 de Junho de 2019, à 

Faculdade de Engenharia da Universidade 

Agostinho Neto durante uma palestra que se 

realizou no Auditório “Velho”. 

A palestra teve o tema “Autônomo Angola - 

Revolucionando o mercado de trabalho” proferida 

pelos Senhores Francisco Clemente e Ana 

Gauvino. 

O Autônomo é uma plataforma Online de negócios 

para profissionais se candidatarem a competir para 

o desenvolvimento de uma gama ilimitada de 

projetos (trabalhos) interessantes. 

Através dela, os empregadores podem contratar 

pessoas para trabalhar em desenvolvimento de 

softwares, redação de texto, pesquisa de 

informação, desenvolvimento de projeto de 

investimento, pareceres por especialidade, 

entregas, análise de dados, design, vendas e 

marketing, contabilidade e serviços jurídicos, 

engenharias e outros 

 

FUNDAÇÃO DR. ANTÓNIO AGOSTINHO 

NETO OFERECE LIVROS À FACULDADE 

A Fundação Dr. António Agostinho Neto (FAAN) 

ofereceu, no dia 22 de Julho de 2019, 2 exemplares 

da mais recente obra produzida pela FAAN, 

intitulada: Augusta Conchiglia fotografa 

Agostinho Neto, da guerrilha aos primeiros anos 

da independência”. 

O livro de fotografias retrata Agostinho Neto, seus 

companheiros de luta e sua família, durante os anos 

da luta de libertação nacional, na guerrilha e logo 

após a independência. A obra inclui fotografias de 

uma reportagem realizada em 1968 no leste do 

País. 

 
ESTUDANTES DE ENGENHARIA CIVIL 

VISITAM OBRAS DE ESTRADA 

Um grupo de 9 estudantes do 5º ano do Curso de 

Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia da 

UAN visitou, no dia 26 de Julho de 2019, a obra de 

reabilitação do troço de estrada que liga a Av. Ho 

Chi Minh e a Av. Comandante Gika, no Bairro 

Alvalade, em Luanda. 

Acompanhados pelo Eng.º António Mesquita, 

docente do Departamento de Engenharia Civil, os 

estudantes depois de serem recebidos, no local, 

pelo engenheiro da obra, Victor Garcia, seguiu-se a 

apresentação da obra, o plano de execução, suas 

fases e alguns aspectos relacionados aos serviços 

laboratoriais de controlo de qualidade, ambiente e 

segurança. 

 


