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COMUNICADO DE IMPRENSA 
 

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), em coordenação com a Comissão da União 
Africana (CUA) e a Comissão Económica para África (CEA), acolhe de 1 a 5 de Novembro de 
2010, em Maputo, Moçambique, a 1ª Semana Africana sobre Energias 2010. 
 
A 1ª Semana Africana sobre Energias 2010 é organizada sobre o lema “Infraestruturas e Serviços 
de Energia no Contexto das Mudanças Climáticas’’. 
 
O evento tem como objetivo geral, alcançar ações mais eficientes, coerentes e coordenadas para 
uma maior promoção do acesso à energia e desenvolvimento do setor de energia em África; bem 
como acelerar o progresso através da promoção do diálogo entre os diferentes intervenientes, 
fomentando o estabelecimento de parcerias para atrair investimentos para o setor de energia em 
África. 
 
A 1ª Semana Africana sobre Energias é organizada em paralelo com o Fórum Pan-Africano para o 
Investimento, e a Conferencia da União Africana dos Ministros de Energia de África 
 
O programa da Semana Africana sobre Energias inclui sessões plenárias, eventos paralelos e 
uma mesa redonda dos Ministros Africanos de Energia. Uma exposição sobre projetos e serviços 
de energias limpas no contexto da redução da pobreza e do desenvolvimento sustentável terá 
lugar ao longo da Semana Africana de Energias. As sessões plenárias incluem intervenções do 
executivo e apresentações de especialistas do setor de energias.  
 
Participam neste evento, decisores políticos do setor de energia em África, parceiros de 
desenvolvimento na área de energia, atores de desenvolvimento a nível nacional e regional, 
investidores na área de energia, o setor privado, especialistas do ramo e beneficiários de energia. 
 
A 1ª Semana Africana de Energias pretende ser um evento periódico e um mecanismo de 
seguimento dos progressos alcançados no setor de energias. O evento pretende também ser um 
mecanismo de difusão de oportunidades de negócios e um meio de diálogo e de partilha de 
conhecimentos sobre questões de desenvolvimento no setor de energia em África. 
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