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COMUNICADO DE IMPRENSA

O maior projecto energético de África a debate em Joanesburgo

Joanesburgo, 06 Outubro 2006 - O projecto Inga, considerado como o maior em África no campo da

energia, foi objecto de uma mesa redonda durante os dias 5 e 6 de Outubro em Joanesburgo, África do Sul,

contando com a presença de cerca de 120 participantes de governos, instituições regionais nos sectores

público e privado, companhias de electricidade, Organizações não Governamentais, membros da Sociedade

Civil e Media.

O carácter integrador da barragem, localizada na República Democrática do Congo (RDC), graças ao seu

enorme potencial hidroeléctrico, foi sublinhado pelos intervenientes. A esse respeito Mandla Gantsho, o

Vice-Presidente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) para a Infra-estrutura, Sector Privado e

Integração Regional assegurou aos participantes que a instituição “procurará mobilizar capitais públicos e

privados e utilizará os seus próprios recursos para financiar um estudo de viabilidade da barragem”. Em

consonância com outros oradores, enfatizou a importância do projecto como um factor de integração em

África.

Seguiram-se outras intervenções por Bernard Zoba, o Comissário da União Africana para a Infra-estrutura e

Energia, Firmino Mucavele, o Director Executivo do Secretariado da NEPAD e pelo representante do Banco

de Desenvolvimento da África Austral, Admassu Tadesse.

Todos eles sublinharam a necessidade de se encontrar melhores formas e meios para finalizar um estudo de

viabilidade para o desenvolvimento do projecto, incluindo as Centrais Inga 3 e Inga Grande. No segundo

caso, prevê-se a capacidade de produção de 39,000 Megawats (MW), permitindo ao país exportar

electricidade para a sub-região e Norte de África.

Actualmente, a RDC dispõe de uma capacidade de produção eléctrica de 1775 MW, através da instalação

hidroeléctrica Inga que compreende uma Central de 351 MW (Inga 1), operacional desde 1972 e uma outra

de 1424 MW (Inga 2) que data de 1982.

A 250 km da capital Kinshasa, a barragem Inga é gerida pela Sociedade Nacional de Electricidade (SNEL),

alimentando a capital e outras partes do oeste do país.

O Projecto Westcor (que se chamará Inga 3 caso seja implementado), permitirá o fornecimento de energia a

toda a sub-região, em particular aos países da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral

(SADC).


