
 

INGA: UMA CHAVE PARA O DESENVOLVIMENTO EM 

ÁFRICA…. UMA SOLUÇÃO CENTRAL PARA ENFRENTAR AS 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

Lisboa, 07 de Junho de 2011 - O desenvolvimento do complexo hidro-

éléctrico do Inga, na República Democrática do Congo (RDC) representa 

uma oportunidade para todo o planeta, defenderam os conferencistas que 

participaram num seminário realizado a 7 de Junho de 2001, intitulado „O 

desenvolvimento do projecto hidro – eléctrico do Inga‟, no âmbito das 

Assembleias Anuais 2011 do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), 

em Lisboa, Portugal.  

O seminário decorreu sobre o título: Crescimento „Verde‟- Uma 

Perspectiva Africana, centrando-se em dois temas: o crescimento „verde e o 

projecto do Inga‟.  

O projecto do Inga, vantajoso para África, do ponto de vista 

económico e ambiental 

Do ponto de vista económico, o desenvolvimento de um projecto de tão 

grande envergadura, de energia renovável, implica a realização de um largo 

conjunto de estudos e trabalhos, que decorrerão segundo as melhores 

práticas, afirmaram os autores de um consórcio franco-canadiano, 

responsável por um estudo sobre o desenvolvimento do projecto em curso. 

A utilização de energia hidro-eléctrica, uma opção pela energia renovável e 

de baixo custo, poderia assegurar à RDC a auto-suficiência em termos de 

fornecimento energético. O país dispõe de um imenso potencial hidro-

eléctrico, estimado em mais de 100.000 MW, dos quais cerca de 45% 

referentes ao complexo do Inga e dois por cento (351 MW no Inga I e 

1,424 MW no Inga II), até agora já explorados.  

O complexo do Inga poderia ainda fornecer energia limpa e renovável a 

todo o continente, através de inter-ligações, acrescentou o conferencista. 

O desenvolvimento do complexo do Inga tem gerado muitos benefícios. A 

energia hidro- eléctrica é uma energia limpa e pode substituir outras mais 

caras e mais poluentes. 

Tais substituições consolidariam a posição de África como um dos menores 

emissores de gases de estufa. 



O BAD está fortemente empenhado no desenvolvimento de infra-estruturas 

em África e tenciona apoiar o governo congolês em muitos dos desafios 

que se lhe colocam no desenvolvimento deste projecto, de elevado interesse 

estratégico. “Mas o projecto precisa de utilizar soluções inteligentes e 

criativas”, insistiu o vice-presidente do BAD, Bobby Pittman. 

 

 

 


