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Prezados leitores,
A poucos dias da realização da Cimeira UA-UE, a Parceria Energética África-UE orgulha-se de
comemorar 10 anos de uma bem-sucedida cooperação e de realizações significativas num domínio
que provou ser um sector dinâmico e fundamentalmente importante. A presente edição do nosso
boletim informativo serve, portanto, para divulgar esta notícia comemorativa entre todos os
parceiros e intervenientes da Parceria Energética África-UE nos dois continentes e em outros países
pelo mundo. O Secretariado deseja saudar especialmente a incansável dedicação desenvolvida pelos
membros do seu Grupo Director para sustentar o ímpeto desta cooperação mútua. O sector privado,
a sociedade civil e o meio académico, como pontos focais do trabalho da AEEP, seguiram igualmente
a desempenhar um papel central dentro dos grupos temáticos de trabalho, o que indubitavelmente
assegurou que as acções se traduzissem em impactos locais, dando vida à parceria.
De olhos postos no futuro da parceria, a AEEP está a atravessar um processo de realinhamento do
seu trabalho para adequar-se ao cenário actual, enfrentar velhos e novos desafios, reforçar a
dinâmica e ampliar as oportunidades para a futura cooperação, de modo a melhorar o acesso à
energia sustentável em África.
Esperamos que este boletim seja informativo e desperte o seu interesse e desejamos debates
produtivos a todos que participarão na Cimeira UA-UE (em Abidjan, Costa do Marfim) e na COP23
(em Bona, Alemanha)!
Atenciosamente,
David Otieno, Chefe do Secretariado da AEEP

Tópicos centrais:
Energia como um foco central da COP23: as energias renováveis passarão a ter, mais uma vez, um
papel crucial nos debates internacionais sobre o clima que se realizarão em Bona de 6 a 17 de
Novembro próximo, com dois dias dedicados especificamente a tópicos relativos à energia e
terra/água, bem como ao seu papel no debate sobre migração. Tanto a UE quanto a UA sediarão
pavilhões para destacar projectos e promover debates sobre temas em destaque como "Energia nas
cidades africanas", "Coordenação e harmonização no sector energético" e "Progresso da Iniciativa
Africana de Energias Renováveis (AREI)". Para mais informações sobre a COP23, clique aqui.
Preparativos em curso para a Cimeira UA-UE: os Chefes de Estado e Governos de ambos os
continentes estão a preparar-se para o seu encontro no final de Novembro em Abidjan para a 5ª
Cimeira UA-UE, onde o foco dos debates estará voltado para o aproveitamento do potencial
demográfico da juventude africana. Por conseguinte, a "economia verde" e o desenvolvimento do
sector energético desempenharão um papel fundamental nos debates sobre o reforço da criação de
empregos e o desenvolvimento de competências para os jovens.

À margem da Cimeira, está planejado o 6º Fórum de Negócios África-UE. Adicionalmente, a UA e a
Comissão Europeia reunirão representantes importantes do sector privado e altos representantes
políticos para comemorar o 10º aniversário da AEEP e inaugurar a Plataforma de Alto Nível África-UE
para Investimentos Sustentáveis. Para ler mais sobre a Cimeira UA-EU, clique aqui.

Notícias da parceria África-UE
Alemanha lança a iniciativa "Energia Verde para os Cidadãos de África": o potencial para as
energias renováveis em África é enorme. Ao mesmo tempo, mais de metade da população africana
não tem acesso à energia eléctrica. Estruturas descentralizadas de aprovisionamento baseadas em
fontes de energia renováveis estão a ter um papel importante no fornecimento rápido e eficaz de
energia em áreas rurais. Por conseguinte, o Ministério Alemão da Cooperação Económica e do
Desenvolvimento (BMZ) lançou a iniciativa "Energia Verde para os Cidadãos de África" para apoiar
soluções energéticas descentralizadas em áreas rurais por meio de municipalidades, investimentos
privados e cooperativas locais. Clique aqui para mais informações sobre a iniciativa.
Lançada uma ferramenta tarifária para energias renováveis na região CEDEAO: o Mecanismo de
Diálogo e Parceria no âmbito da Iniciativa da UE para a Energia e o Centro de Energias Renováveis e
Eficiência Energética da CEDEAO colaboraram no desenvolvimento de uma ferramenta tarifária para
energias renováveis, visando apoiar ministérios, reguladores e serviços públicos de energia para que
apliquem abordagens e metodologias apropriadas na definição das tarifas de energias renováveis. A
ferramenta já foi testada e aplicada em dois países e será lançada oficialmente no Fórum de Alto
Nível da CEDEAO sobre Política e Investimento no sector da Energia Sustentável. Para mais
informações sobre a ferramenta, clique aqui.
Identificado o papel da energia na migração: parceiros europeus e africanos estão actualmente a
explorar o papel da energia no contexto da migração. Uma série de formações na internet
"webinars" organizados pela FAO e a Comissão Europeia proporcionou mais conhecimentos sobre os
desafios, as oportunidades e as actuais actividades no domínio da energia e migração.
COMESA e UE assinam acordo multimilionário sobre desenvolvimento energético: a União Europeia
assinou um acordo de delegação no valor de sete milhões de euros com a finalidade de apoiar o
desenvolvimento de um mercado propício ao investimento em energias sustentáveis. Estas verbas
serão utilizadas para fazer face aos desafios em matéria de governação e regulamentação do
mercado que afectam a implementação de projectos de desenvolvimento energético nas regiões da
África Oriental, da África Austral e do Oceano Índico. Mais informações podem ser encontradas aqui.
Debates sobre Cooperação Internacional e Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) em
Roma: nos dias 25 e 27 de Outubro, as redes do Pacto Global da ONU reunir-se-ão em Roma para
debater as melhores práticas para a implementação de temas de sustentabilidade em conformidade
com a Agenda 2030 dos ODS. Além disso, o ministério italiano realizará uma conferência em Roma,
no dia 15 de Novembro, para debater o desenvolvimento urbano em África e as necessidades das
cidades africanas, tais como saneamento, transporte e energia. Para mais informações, clique aqui.

Notícias do Secretariado da AEEP
Destaques
A AEEP apoia a reunião anual da CLUB-ER com treinamento de 2 dias: Mais de 40 representantes de
agências de electrificação rural reuniram-se em Lusaka, Zâmbia, para participar na reunião anual da
CLUB-ER, onde o Grupo de Trabalho de Acesso à Energia da AEEP organizou um treinamento técnico
de dois dias para os membros da CLUB-ER. O treinamento focalizou a definição de parâmetros
tarifários, modelos operacionais para mini-redes e estratégias nacionais de electrificação. Para mais
informações sobre a CLUB-ER, clique aqui.
Jovens líderes da AEEP e jornalistas continuam a advogar pelo engajamento dos jovens: Os jovens
líderes da AEEP lançaram um apelo de acção às agências africanas de electrificação rural reunidas no
fórum anual da CLUB-ER, ressaltando que o engajamento dos jovens é fundamental para alcançar as
metas energéticas africanas. Os jovens jornalistas participaram nos trabalhos e reportaram do
evento "Incentivando a distribuição de energia renovável na Etiópia: um roteiro sustentável",
organizado pela RES4Africa em Adis Abeba. Em preparação do tema de enfoque da Cimeira UA-UE
em Novembro, realizaram também entrevistas focadas nas oportunidades de emprego para jovens
no sector das energias renováveis.

Situação actual das actividades
Quadro regulamentar continental harmonizado no sector energético africano: com o apoio do
Mecanismo de Assistência Técnica (TAF) da UE, a CUA desenvolveu com sucesso uma estratégia e um
plano de acção para o programa de harmonização regulatória focado nos mercados de electricidade.
A CUA já deu início à implementação da segunda fase do programa com uma oficina inicial em
Harare, Zimbabué (Setembro), sobre tarifas eficazes de transmissão e micro-redes. Para mais
detalhes, clique aqui.
Progresso do Grupo de Trabalho de Eficiência Energética da AEEP: Este grupo está em estágio
avançado de desenvolvimento de uma matriz detalhada com recomendações claras sobre como
promover a eficiência energética em África em todos os sectores. A matriz tem sido construída com o
objectivo de fomentar a colaboração entre os membros e as instituições com vistas a incrementar o
diálogo político e o engajamento dos intervenientes em prol da expansão de redes e da difusão do
tema da eficiência energética e da cooperação entre África e Europa. A publicação de uma versão
final da matriz está planejada para o final do ano. Para mais informações, clique aqui.
Centros regionais avançam para o foco das atenções no sector energético africano: uma estreita
cooperação e revitalização das instituições regionais africanas são essenciais para promover a troca
de informações, o diálogo e o compartilhamento de melhores práticas, bem como para contribuir em
prol da integração africana. A AEEP está a apoiar um intercâmbio entre centros regionais e
instituições especializadas. Actualmente, a AEEP está finalizando um estudo que procura avaliar
tanto o papel institucional e o nível de engajamento das Comunidades Económicas Regionais (CERs)
no sector energético africano quanto seus esforços de implementação. Para saber mais sobre as
CERs, clique aqui.

Notícias do Programa de Cooperação África-UE nas Energias Renováveis (RECP)
Capacidade do serviço Catalisador Financeiro do RECP no limite: o Catalisador Financeiro recebeu
mais de 240 pedidos de apoio. A equipa escolheu 35 projectos, o que representaria mais de 550
milhões de euros de investimentos nos mercados energéticos africanos e mais de 180 MW de
capacidade adicional. Com estes 35 projectos, a equipa alcançou agora o seu limite de capacidade
interna. No entanto, a janela de candidatura permanecerá aberta e projectos recém-submetidos
serão avaliados assim que as capacidades necessárias forem liberadas. Mais informações podem ser
encontradas aqui.
O RECP prepara-se para a temporada vindoura de conferências: com mais de 3.000 encontros de
negócios individuais organizados até então por meio das nossas parcerias, o RECP está longe de ser
encerrado; há ainda mais de 10 eventos futuros planejados em estreita colaboração com os nossos
diversos parceiros da indústria. O segundo semestre de 2017 trará novamente uma série de
oportunidades para encontrar novos parceiros de negócios e aprender mais sobre as oportunidades
apresentadas pelos mercados africanos, bem como sobre os instrumentos de apoio existentes no
sector. As informações mais recentes sobre eventos vindouros apoiados pelo RECP podem ser
encontradas aqui.
O RECP apoia um quadro regulamentar mais conducente para investimentos em energias
renováveis: em Namíbia, o RECP apoiou o regulador ECB na melhoria das suas regulamentações
relativas à compensação da energia eléctrica injectada na rede (net-metering). No Uganda e Quénia,
o RECP proporcionou uma plataforma para aprofundar os debates sobre o impacto das energias
renováveis variáveis na rede, focando nos requisitos técnicos e nos benefícios económicos que
advêm destes sistemas. A pedido do Ministério de Recursos Minerais e Energia (MIREME)
moçambicano, o RECP apoiou técnica e juridicamente a regulamentação de mini-redes; uma consulta
pública foi organizada com o intuito de assegurar a inclusão dos contributos do sector privado e de
entidades públicas afins para que as regulamentações sejam viáveis para atrair investimentos
privados. Para mais informações, clique aqui.

Próximos eventos
 RES4Africa, Fostering Deployment of REs in Ethiopia, 3-4 de Outubro em Adis Abeba, Etiópia | Link do
evento
 Talking Business: Microfinance for Decentralised Renewables in Africa, 9 de Outubro em Adis Abeba,
Etiópia | Link do evento
 CEDEAO Renewable Energy Forum, incl. the Launch of the ECREEE/EUEI PDF Toolbox for Renewable
Energy Tariffs, 11-13 de Outubro em Dakar, Senegal | Link do evento
 Energy for Africa, 23-25 de Outubro em Bruxelas, Bélgica | Link do evento
 Missão Empresarial do RECP: Oportunidades de Negócios para Energia Solar em Moçambique, 23-27
de Outubro em Moçambique | Link do evento
 Unlocking Solar Capital: Africa, incl. RECP matchmaking sessions for RE business, 25-26 de Outubro
em Abidjan, Costa do Marfim | Link do evento

 Renováveis na Electrificação de Moçambique, 25-26 de Outubro em Maputo, Moçambique | Link do
evento
 COP23, 6-17 de Novembro em Bonn, Alemanha | Link do evento
 Cimeira AU-UE, 29-30 de Novembro em Abidjan, Costa do Marfim | Link do evento
 Future energy East Africa, 29-30 de Novembro em Nairobi, Quénia | Link do evento
 RES4Africa RES-EXPO 2017, 4-9 de Dezembro em Nairobi, Quénia | Link do evento
 Africa-EU Renewable Energy Research & Innovation Symposium (RERIS), 23-26 de Janeiro de 2018
em Maseru, Lesoto | Link do evento
 AFRICA Energy INDABA, 20-21 de Fevereiro de 2018 em Joanesburgo, África do Sul | 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).

