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Cerimónia de encerramento do “Projecto de Desminagem na Província do Huambo” 

Implementador: HALO Trust 

Valor da doação: US$ 550,000.00 (Quinhentos e cinquenta mil dólares) 

 

No dia 6 de Novembro de 2018, na Ombala Calicoque, município do Huambo, província do Huambo, 

realizou-se a cerimónia de encerramento do Projecto de Desminagem, implementado pela ONG 

internacional HALO Trust através do programa “Assistência a Projectos Comunitários e de Segurança 

Humana” referente ao ano de 2017. O projecto visou desminar uma área de 23 hectares, beneficiando 

cerca de 2,300 moradores. Com doação do Governo Japonês no valor de US $ 550.000 (quinhentos e 

cinquenta mil dólares norte americanos) e doação do Governo Britânico no valor de ￡50,000 (cinquenta 

mil libras esferlinas), este projecto faz parte da cooperação conjunto com o Governo Britânico na Africa, 

para responder aos desafios da comunidade internacional com responsabilidade para promover a paz e 

estabilidade em escala global. Na cerimónia, alem do Embaixador do Japão em Angola, estiveram 

presentes o Vice-Governador da Província do Huambo, Sr. Leonardo Severino Sapalo, e representantes 

do Governo Províncial do Huambo, da Embaixada Britânica, e da Embaixada dos EUA em Angola, que 

têm estado a apoiar a desminagem.  

Neste projecto, os objectivos principais foram alcançados, nomeadamente em relação ao progresso 

para que a província do Huambo seja considerada livre de Minas, assim como permitiu transformar terras 

minadas em áreas seguras, para prática da agricultura. Esperamos que estas actividades possam 

contribuir para melhorar a vida da comunidade local e, consequentemente, incrementar o 

desenvolvimento socioeconomico e industrializar Angola. 

  

Discurso do Vice-Governador da 

Província do Huambo, Exmo. Sr. 

Leonardo Severino Sapalo, na cerimónia 

de encerramento 

Terra desminada pelo projecto, pronta 

para a agricultura 



 

  

Cânticos e Dança da População que 

habita próximo do campo desminado 

Explicação aos Participantes sobre  

Minas tiradas no campo 


