
 

Crescimento ‘Verde’: O Futuro para África 
 

Lisboa, 07 de Junho de 2011 - Com o aumento da pressão sobre as questões 

das emissões dos gases de estufa e do aquecimento global, desenvolver 

uma economia ecológica é a melhor opção para África, defenderam os 

conferencistas de um seminário, no âmbito das Assembleias Anuais 2011 

do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), em Lisboa, Portugal. 

 

O seminário, realizado a 7 de Junho de 2011, e intitulado ‘Crescimento 

Verde: Uma Perspectiva Africana, focou-se em dois temas: crescimento 

verde e o projecto do Inga’. 

A Transição para uma economia ‘verde’ 

A ideia de que a sustentabilidade ambiental compromete o progresso 

económico é um equívoco. De acordo com a UNEP, ‘mais ecologia’ nas 

economias não exclui a criação de riqueza e de empregos. Este opção 

económica não é um luxo, mas uma escolha de um desenvolvimento 

orientado para o futuro. Centra-se em investimentos produtivos que 

poderão tirar África da pobreza, sem provocar a destruição dos recursos 

naturais do continente. 

Deste ponto de vista, as energias renováveis podem ter um papel de 

primeira linha numa economia mais ecológica. África é um continente rico 

em energia. Detém cerca de nove por cento das reservas petrolíferas 

mundiais, oito por cento das de gás, seis por cento do total mundial das 

reservas de carvão e possui um potencial hidro-eléctrico estimado em 1.000 

mil milhões de kWh/ano, dos quais apenas oito por cento está explorado.  

Contudo, a fraca cobertura da rede eléctrica tem constituído um enorme 

impedimento para o crescimento económico e social em África. 

A maioria dos países da região sofre de uma ausência crónica de 

capacidade de transmissão e distribuição que provoca frequentes cortes. 

Esta escassez de electricidade também entrava o sucesso da implementação 

dos Objectivos do Desenvolvimento do Milénio (ODM). 

Com efeito, sem acesso a serviços energéticos, modernos e sustentáveis, as 

comunidades locais continuarão desprovidas de oportunidades para 

melhorar os seus padrões de vida. 



Combater a pobreza energética é portanto um importante pilar para a 

transição efectiva para a implementação de uma energia limpa no 

continente africano. 

O BAD está a dar o seu contributo, nomeadamente com dois fundos: 

- O Fundo para a Energia Sustentável para África (FESA): O FESA está 

desenhado para apoiar os projectos de energia ‘verde ‘ e ‘eficiente’ das 

PME’s em África.   

- O Mercado de Carbono Africano (MCA) destinado a apoiar os 

investimentos que implicam a redução das emissões de carbono em África. 

 


