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Notícias da Parceria Energética África-UE 
Janeiro-Fevereiro 2018 

 

Prezados leitores,  

Com o início do novo ano de 2018, a Parceria Energética África-UE vem a reflectir sobre um ano de 

2017 bem-sucedido e repleto de eventos e aguarda mais um ano rico em acontecimentos. O ano 

passado foi significativo para a Parceria por ter marcado uma década de cooperação bem-sucedida e 

de resultados expressivos no sector energético entre a África e a Europa.    

Mesmo havendo evidências de que foram atingidos importantes progressos nos últimos 10 anos, há 

ainda muito trabalho pela frente a fim de acompanhar o ritmo das crescentes economias e populações 

em África e na Europa, bem como os cenários em constante mudança.  

Nesta edição do boletim informativo vamos focar nas realizações de antes da virada do ano, 

particularmente no 6º Fórum de Negócios África-UE realizado à margem da 5ª Cimeira AU-UE que teve 

lugar em Abidjan, na Costa do Marfim. Gostaríamos de agradecer a todos que participaram e tornaram 

este evento um sucesso e esperamos continuar a interagir com mais partes interessadas nos sectores 

de energia e desenvolvimento neste novo ano que se inicia!     

Finalmente, após quase 6 anos de actuação no Mecanismo de Diálogo e Parceria no âmbito da 

Iniciativa da UE para a Energia (EUEI PDF) e na Parceria Energética África-UE, eu informei aos nossos 

membros do Grupo Director que irei renunciar ao cargo de Chefe do Secretariado para seguir outras 

perspectivas de carreira. Este boletim informativo dá-me a oportunidade de me despedir e de 

agradecer pela excelente cooperação ao longo destes anos. Como o mundo é pequeno e esse sector 

não é tão grande assim, estou confiante em que iremos encontrar-nos em algum dos eventos!  

Atenciosamente, 

David Otieno, Chefe do Secretariado da AEEP 

 

Tópicos centrais:  

Cimeira AU-UE: A 5ª Cimeira AU-UE foi realizada de 29 a 30 de Novembro de 2017 em Abidjan, na 

Costa do Marfim. Chefes de Estado e de Governo europeus e africanos e representantes do Conselho 

Europeu, da Comissão Europeia, da União Africana e da Comissão da União Africana estavam presentes 

para dialogar sobre o amplo tema: “Investindo na juventude para o crescimento inclusivo acelerado e 

o desenvolvimento sustentável”. Para demonstrar seu comprometimento, os líderes aprovaram uma 

declaração conjunta com o objectivo de proporcionar benefícios concretos às populações jovens e às 

futuras gerações.  

AEEP no Fórum de Negócios África-UE: À margem da Cimeira AU-UE, o 6º Fórum de Negócios África-

UE concluiu uma série de eventos que tiveram lugar em toda a África e Europa em preparação da 5ª 

Cimeira AU-UE realizada no final de Novembro último. Paralelamente à vertente das energias 

sustentáveis no Fórum de Negócios África-UE, a Parceria Energética África-UE apresentou o histórico 

de 10 anos de cooperação bem-sucedida no campo do desenvolvimento energético em África. Além 

http://www.euei-pdf.org/en/aeep
http://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/documents/final_declaration_au_eu_summit.pdf
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de comemorar este aniversário, a plateia engajou-se em debates acerca de temas como “Como 

possibilitar e alavancar investimentos em energia sustentável em África” e “Desbloqueando 

investimentos em infra-estruturas regionais para acelerar a criação de empregos” sob os auspícios do 

Programa de Desenvolvimento de Infra-Estruturas em África (PIDA). Para mais informações e os 

resultados da vertente, clique aqui.  

 

Notícias do Secretariado da AEEP 

Destaques 

Lançamento das Histórias de Sucesso da AEEP: Com suas contribuições para o diálogo contínuo sobre 

o avanço do desenvolvimento energético sustentável em África, a AEEP continuou a desempenhar seu 

papel líder no desenvolvimento da agenda. Para realçar a contribuição da AEEP, foi lançada uma 

publicação de histórias de sucesso trazendo temas como, por exemplo, o papel desempenhado com 

vistas a assegurar a dinâmica regional, a participação do sector privado, a harmonização e coordenação 

de iniciativas energéticas em África, programas para a juventude, bem como a prospecção de futuras 

oportunidades para a Parceria. Uma cópia da publicação das histórias de sucesso pode ser obtida aqui.   

Relatório da situação actual da AEEP 2017-2018 e perspectivas futuras: Para focar na harmonização 

dos vários objectivos energéticos em África, (p.ex. ODS 7, Energia Sustentável para Todos, Iniciativa 

Africana de Energias Renováveis, entre outros), a AEEP concluiu a série de relatórios de 

monitoramento da consecução dos objectivos políticos 2020 com a divulgação do Relatório da 

Situação 2017-2018 durante a Cimeira AU-UE em Abidjan. Neste relatório, a AEEP apresenta não 

somente a última actualização referente ao progresso alcançado na realização dos objectivos 

estabelecidos e às perspectivas futuras em termos de harmonização, mas estipula também próximos 

passos inovadores. Uma cópia do Relatório da Situação 2017-2018 está disponível aqui.  

Programa da Juventude da AEEP: A agenda para a juventude continua a ser um tema central na 

cooperação África-UE. Desde o início do Programa da Juventude da AEEP, jovens e entusiasmados 

participantes deram apoio às actividades da AEEP. No Fórum de Negócios África-UE estiveram 

presentes alguns dos jovens jornalistas da AEEP que cobriram o evento e enviaram reportagens às 

capitais de seus países. Nós também exibimos o trabalho dos jovens líderes da AEEP dando-lhes uma 

oportunidade em uma sessão com um painel de alto nível. Como os jovens representam a voz do 

futuro, a AEEP trabalha para assegurar a inclusão dos jovens em todas as suas actividades. Para mais 

detalhes sobre o Programa da Juventude, clique aqui. 

Lançamento do website de mapeamento da AEEP: Na sequência do lançamento do relatório de 

mapeamento e com base nas reacções positivas, a AEEP e o Centro de Acção África da iniciativa Energia 

Sustentável para Todos no Banco Africano de Desenvolvimento estão a galgar mais um degrau com a 

digitalização do mapeamento de iniciativas e programas energéticos em África. Isto tornou-se possível 

com a criação de um portal de mapeamento (website) de fácil utilização que, consequentemente, 

assegura uma actualização contínua da base de dados com informações facilmente acessíveis 

destinadas a contribuir para a agenda de coordenação do sector e, com isso, alavancar sinergias e 

preencher lacunas importantes no mercado. Para mais detalhes, clique aqui. 

 

http://www.euei-pdf.org/en/aeep/partnership-processes-and-governance/eabf-2017-investing-in-sustainable-energy-and
http://www.euei-pdf.org/sites/default/files/field_publication_file/aeep_success_stories_2017_-_10_years_of_successful_cooperation.pdf
http://www.euei-pdf.org/sites/default/files/field_publication_file/aeep_status_report_2017-18_and_future_perspectives.pdf
http://www.euei-pdf.org/en/aeep/capacity-support-to-african-counterparts/aeep-youth-programme
http://eueipdf.azurewebsites.net/
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Situação actual das actividades 

Incentivando a promoção da AEEP por meio das redes sociais: As redes sociais servem cada vez mais 

como ferramenta para alcançar um grande público. Para divulgar ainda mais as actividades da AEEP, o 

Secretariado continua a disseminar informações pelos seus canais de redes sociais (Twitter, web, 

YouTube, etc.). Para comemorar os 10 anos da AEEP, uma série de testemunhos e depoimentos dos 

nossos parceiros e de partes interessadas foram lançadas no YouTube para realçar os resultados 

obtidos e o caminho trilhado pela AEEP até então. Esses vídeos estão disponíveis aqui. 

Conferência RES4Africa em Quénia: Em 23-24 de Janeiro de 2018 foi realizada a Conferência 

RES4Africa “Energias Renováveis na África Oriental: Novas Fronteiras” na Universidade Strathmore em 

Nairobi, Quénia. A conferência regional foi organizada em colaboração com a Parceria Energética 

África-UE (AEEP). Além de intensificar o diálogo África-UE sobre energias renováveis, a RES4frica 

apresentou o estudo sobre a integração de fontes de energia renováveis na rede eléctrica e lançou a 

plataforma de capacitação 'Micro-Grid Academy'; estes são dois resultados concretos do lançamento 

da RES4Africa em 2016. Para mais informações sobre esse evento, clicar aqui. 

Progresso do Grupo de Trabalho de Eficiência Energética da AEEP: Grupos de trabalho temáticos da 

AEEP continuaram a envolver e impulsionar os actores não estatais para a acção. Os actores do Grupos 

de Trabalho de Eficiência Energética da AEEP trabalharam em estreita cooperação numa matriz 

interactiva e na segmentação para melhor definir e entender o sector. Espera-se que isso permita 

expandir as redes e o alcance referente ao tópico da eficiência energética e da cooperação reforçada 

entre África e a Europa. A versão final foi apresentada no evento da RES4África realizado de 23 a 24 

de Janeiro em Nairobi, Quénia. Para detalhes sobre os grupos de trabalho temáticos da AEEP, clique 

aqui. 

Oficina de treinamento AFREC: A Comissão Africana de Energia (AFREC), em parceria com a União 

Africana e a Agência Internacional de Energia (AIE), organizou uma oficina de treinamento que teve 

lugar de 5 a 7 de Dezembro de 2017 em Marrocos. A oficina abrangeu o treinamento regional nas áreas 

de recolha de dados e criação da base de dados de indicadores de eficiência energética em África, 

avaliando dados de Marrocos, Gâmbia, Namíbia, Sudão do Sul e Egipto. A oficina contou com a 

participação de representantes do sector público, do sector privado e da AEEP. Para mais informações 

sobre a oficina de treinamento, clique aqui. 

 

Notícias do Programa de Cooperação África-UE nas Energias Renováveis (RECP) 

Catalisador Financeiro RECP reabre para negócios: Após ter seleccionado 35 projectos de entre um 

total de mais de 240 pedidos de apoio, o Catalisador Financeiro RECP tinha alcançado seu limite de 

capacidade em Novembro de 2017. Graças aos fundos adicionais que o RECP recebeu da Comissão 

Europeia e do Governo Federal Alemão, o Catalisador Financeiro reabriu oficialmente para negócios 

em Janeiro de 2018. Por conseguinte, convidamos todas as partes interessadas a submeter seus 

pedidos de apoio. Mais informações sobre o Catalisador Financeiro podem ser acessadas aqui. 

RECP, ARE & RES4Africa estão a convocar o sector fora da rede: Dando prosseguimento à muito bem-

sucedida cooperação durante o 2º e o 3º Fórum ARE de Investimento no Acesso à Energia em 2016 e 

2017, a ARE e o RECP estão novamente a unir forças para organizar o 4º Fórum ARE de Investimento 

no Acesso à Energia 2018 na Sicília, Itália. Além disso, a ARE colaborou com a RES4Africa para co-

https://www.youtube.com/watch?v=wof6L0uTVn4
https://www.res4africa.org/res-expo-kenya-2018/
http://www.euei-pdf.org/en/aeep/thematic-work-streams
http://www.afrec-energy.org/En/index.html
https://www.africa-eu-renewables.org/finance-catalyst/
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anfitriar o evento, elevando ainda mais o perfil da conferência. O RECP contribuirá mais uma vez para 

a conferência, realizando rodadas de negócios e de formação de parcerias, bem como diversas sessões 

durante o 2º dia da conferência. Mais informações podem ser achadas aqui.  

RECP promove uma cooperação de pesquisa no domínio das energias renováveis: O RECP e a 

Universidade Nacional de Lesoto (NUL) organizaram conjuntamente o segundo Simpósio África-UE 

sobre pesquisa e inovação no domínio das energias renováveis (RERIS 2018), evento realizado de 23 a 

26 de Janeiro de 2018 em Maseru/Lesoto, onde conceituados cientistas e especialistas apresentaram 

as investigações e inovações em curso, destacando as oportunidades para a cooperação entre ambos 

os continentes. Nesta ocasião, foi também apresentado um novo curso de mestrado em energias 

sustentáveis desenvolvido com o apoio do RECP. Mais informações sobre o evento podem ser achadas 

aqui. 

 

Próximos eventos 

   Simpósio África–UE sobre pesquisa e inovação no domínio das energias renováveis (RERIS). 23 a 

26 de Janeiro de 2018, Maseru, Lesoto | Link do evento  

   Cimeira Regional de Cooperação Energética. 24 a 25 de Janeiro de 2018, Abidjan, Costa do Marfim 

| Link do evento 

  2º  Fórum Energético Africano: "Fora da Rede". 6 a 8 de Fevereiro de 2018, Kampala, Uganda | 

Link do evento 

    Making Solar Bankable. 15 a 16 de Fevereiro de 2018, Amsterdã, Países Baixos | Link do evento 

  Soluções para África e Exposição. 20 a 21 de Fevereiro de 2018, Joanesburgo, África do Sul | Link 

do evento

   Conferência Global de Energia ODS 7. 21 a 23 de Fevereiro de 2018, Bangkok, Tailândia|  Link do 

evento 

   5ª Conferência IPP&PPA. 22 de Fevereiro de 2018, Joanesburgo, África do Sul | Link do evento  

   Powering Africa: Cimeira. 28 de Fevereiro até 2 de Março de 2018, Washington, D.C, EUA | Link do 

evento 

   4º Fórum ARE de Investimento no Acesso à Energia. 13 a 15 de Março de 2018, Viagrande–Catania, 

Sicília, Itália | Link do evento 

   Cátedra UNESCO "Tecnologias para o Desenvolvimento: Voz do Sul Global". 27 a 29 de Junho de 

2018, Lausanne, Suíça | Link do evento 

 

 
 
 
 
 
O trabalho do Secretariado da AEEP é dirigido pelos co-presidentes da AEEP: a Comissão Europeia (CE), o Mercado 
Comum da África Oriental e Austral (COMESA), Egipto, Itália, Alemanha e a Comissão da União Africana (CUA).  

 

https://www.africa-eu-renewables.org/recp_event/4th-are-energy-access-investment-forum/
http://www.euei-pdf.org/en/recp/innovation-and-skills-development/second-africa-eu-renewable-energy-research-innovation
http://www.nulistice.org.ls/
https://www.regional-energy-cooperation-summit.com/
https://www.aef-offgrid.com/
https://www.makingsolarbankable.com/
http://www.africaenergyindaba.com/
http://www.africaenergyindaba.com/
https://sustainabledevelopment.un.org/EnergyConference
https://sustainabledevelopment.un.org/EnergyConference
http://www.africaenergyindaba.com/
https://www.poweringafrica-summit.com/
https://www.poweringafrica-summit.com/
https://www.ruralelec.org/event-calendar/4th-are-energy-access-investment-forum-integrating-remote-communities-economies
https://cooperation.epfl.ch/2018Tech4Dev_1

