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Colaboração Japão-Reino Unido para limpar minas terrestres em Angola 

 
Dado que a cerimônia de assinatura do contrato entre o Reino Unido e uma ONG 

denominada "Halo Trust" em matéria de assistência à remoção de minas terrestres foi 
realizada em Angola em 15 de Junho, combinando-a com a assistência do Japão para a Halo 
Trust, e a colaboração Japão-Reino Unido para limpar As minas terrestres em Angola foram 
realizadas. 
 
1. O Japão e o Reino Unido fornecem conjuntamente o financiamento necessário para um 

projeto de remoção de minas na Província de Huambo em Angola, implementado pela 
Halo Trust. O Japão ampliou a assistência de US $ 550.000 através da Assistência de 
Subsídio para Projetos de Segurança Humana de Base para despesas de pessoal, 
equipamentos, etc. necessárias para o projeto em Março. O Reino Unido decidiu prestar 
assistência de GBP $ 50,000 para o projeto. 
 

2. A guerra civil de Angola terminou em 2002, mas 35% da sua massa terrestre ainda está 
contaminada por minas terrestres colocadas durante a guerra. Isso tem impedido seu 
desenvolvimento econômico e social. Tendo em conta este contexto, como resultado da 
coordenação entre o Japão e o Reino Unido, os dois países decidiram colaborar para 
ajudar a eliminar as minas terrestres em Angola. Espera-se que esta assistência do Japão e 
do Reino Unido reduza o número de vítimas causadas por minas terrestres não detonadas, 
assegure a segurança da terra e promova o uso efetivo de terras para produção de 
alimentos e outros projetos de desenvolvimento social e econômico, promovendo a 
consolidação da paz em Angola. O projeto eliminará um total de 191.692 metros 
quadrados de terra de minas terrestres, beneficiando mais de 2.490 residentes locais. O 
Japão e o Reino Unido também colaboraram no fornecimento de assistência para um 
projeto de remoção de minas terrestres por uma ONG chamada "Norwegian People's Aid 
(NPA)" na província de Malanje, em Angola, no ano passado. 
 
 

3. Esta colaboração foi realizada como parte dos esforços para explorar projetos de 
cooperação conjunta Japão-Reino Unido em África, incluindo manutenção da paz e 
construção da paz, conforme acordado na Segunda Reunião dos Ministros dos Negócios 
Estrangeiros e da Defesa do Japão-Reino Unido ("2 + 2") em Janeiro de 2016. O Japão e o 
Reino Unido compartilham valores básicos, incluindo o estado de direito, e os parceiros 
estratégicos globais têm responsabilidade na promoção da paz e estabilidade global, bem 
como dos parceiros de segurança mais próximos da Ásia e da Europa. O Japão e o Reino 
Unido continuarão a cooperar estreitamente a uma escala global, incluindo a África para 
responder aos desafios da comunidade internacional. 
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