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COMISSÃO DA UNIÃO AFRICANA  
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENERGIA (DIE) 

COMISSÃO AFRICANA DE ENERGIA (AFREC) 
RELATÓRIO DAS ACTIVIDADES DA AFREC PARA O CTE  

 
1. Antecedentes  
 

 A Comissão Africana de Energia (AFREC) foi criada através da Decisão 
AHG/Dec.167 (XXXVII) da 37ª Cimeira da dos Chefes de Estado e de 
Governo da O.U., que teve lugar em Lusaka, Zâmbia, em 11 de Julho de 
2001. O principal objectivo da criação da AFREC é preencher a lacuna na 
gestão continental do sector Africano da energia, implementar os objectivos 
da UA Africana no concernente ao desenvolvimento de recursos energéticos 
dos Estados Membros e representar uma liderança na promoção do sector 
da energia em África. A AFREC tem uma Convenção que foi ratificada pelos 
Estados-membros Africanos, 

 

 A AFREC está a trabalhar no sentido de, a nível continental, implementar as 
seguintes funções, tal como plasmadas na Convenção:  
 
(a) Mapear as políticas de desenvolvimento, estratégias e planos do 

sector da energia com base nas prioridades de desenvolvimento sub-
regional, regional e continental e recomendar a sua implementação;  

 
(b)  Elaborar, criar e actualizar uma base de dados continental e facilitar 

a rápida disseminação de informação e a troca de informação entre 
os Estados Membros, bem como entre as Comunidades Económicas 
regionais (CER);  

 

 As actividades da AFREC estão baseadas no Plano Estratégico 2004 -2017 
e a sua Convenção, para além das várias resoluções e declarações 
adoptadas pelas Cimeiras da UA e reuniões dos Ministros responsáveis pela 
Energia, no concernente ao desenvolvimento da energia em África,    

 

 A AFREC recebe o seu orçamento anual, para operações e para o 
programa, da CUA, 

 

 A execução do orçamento programa da AFREC teve uma média de 100% 
uma vez que todas as actividades aprovadas e financiadas pela CUA foram 
implementadas. 

 
2. Principais Actividades e Programas  
 

A AFREC adoptou várias actividades para o desenvolvimento dos recursos 
energéticos em África, devido a limitações em termos de pessoal e financiamento, nem, 
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todas as actividades foram implementadas mesmo assim os sucessos foram 
consideráveis. Em seguida está o resumo dos sucessos:  
 
I. Sistema de Informação e Base de Dados Africanos sobre a Energia (AEIS) 
 

 O objectivo da criação do Sistema de Informação e Base de Dados Africanos 
(AEIS), tal como instruído pela Convenção da AFREC é “Elaborar, criar e 
actualizar uma base de dados continental sobre a energia e facilitar a rápida 
disseminação de informação e intercâmbio de informação entre os Estados 
Membros, bem como entre as Comunidades Económicas Regionais (CER).  

 

 Uma vez que tal sistema será o primeiro de género em África, a colaboração 
da AFREC com a Agência Internacional de Energia (AIE), que é 
mundialmente famosa na operação de bases de dados estatísticos de 
energia para apoiar a AFREC com conhecimentos técnicos, know-how e 
formação de Pontos Focais Nacionais nos Estados Membros é deveras 
crucial. A AFREC também colaborou com os Ministros responsáveis pela 
Energia no continente para recolher dados sobre a energia dos respectivos 
países e assistir na criação do sistema.  

 

 Apesar da AFREC ter adoptado a criação de uma série de bases de dados 
sobre energia, em 2012 começou com a criação de uma “Base de Dados 
Africana de Estatísticas sobre Energia” e desde então publicou edições 
anuais para 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.   

 

 Em 2014, a AFREC começou com a criação de bases de dados adicionais 
incluindo as seguintes 8: 

 
o Base de dados sobre Infra-estruturas Africanas de Energia; 
 
o Base de dados socioeconómicos Africanos relacionados com a energia; 
 
o Base de dados sobre Indicadores Africanos de Eficiência Energética; 
 
o Base de dados sobre a Radiação Africana causada pela Energia Solar; 
 
o Base de dados sobre Recursos Africanos de Energia Eólica; 
 
o Base de dados sobre Recursos Africanos de Energia Hidroeléctrica; 
 
o Base de dados Africanos sobre a Energia Geotérmica; 
 
o Base de dados sobre Recursos Africanos de Bioenergia.  
 

 Para além das bases de acima indicadas, a AFREC também planificou criar 
as seguintes Bases de dados:  
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o Base de dados sobre Recursos Africanos de Hidrocarbonetos 

(Petróleo, Gás, gás de xisto e xisto betuminoso, Refinarias; 
   
o Pipelines/Interconexões); 
 
o Base de dados sobre Recursos Africanos de Carvão (consumo, taxas, 

reservas totais, estações eléctricas); 
 
o Base de dados sobre o Sector da Electricidade; 
 
o Base de dados sobre Preços Africanos de Energia (Petróleo, Derivados 

de Petróleo, Electricidade, Gás, Carvão, Lenha e Carvão); 
 
o Base de dados Africanos sobre aspectos Ambientais relacionados com 

Energia (Emissão de carbono, alterações Climáticas); 
 
o Base de dados Africanos sobre Energia Nuclear (estações eléctricas, 

prospecções, depósitos de Urânio)   
 

 Para levar a cabo este programa, a AFREC, em colaboração com os 
Ministros responsáveis pela Energia, estabeleceu Pontos Focais Nacionais 
para a recolha de dados sobre estatísticas de energia na maior parte dos 
Estados Membros e há um processo em curso que visa criar outro grupo de 
Pontos Focais Nacionais para a recolha de dados sobre indicadores de 
eficiência energética e para o efeito 19 países já nomearam os seus peritos. 

 

 O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) criou um Portal de dados para 
a AFREC, gratuito no seu sistema que também é gerido por peritos técnicos. 
O Custo de tal sistema é de 100.000 $EU. 

 

 A AFREC, em colaboração com a IEA providenciou formação e capacitação 
contínuas para os Pontos Focais a nível regional e continental em 
estatísticas e bases de dados sobre energia. AFREC/IEA providenciaram 
formação para 446 peritos em estatísticas de energia nos Estados-membros 
na seguinte base:  



4 
 

Resumo do Total de Formandos em Estatística de Energia  
 

N° Local e ano de Formação Número de 
formandos 

1 Total de formandos em 2011 90 

2 Total de formandos em 2012 83 

3 Total de formandos em 2012 29 

4 Total de formandos em 2013 72 

5 Total de formandos em 2013 38 

6 Convidados para outros seminários relacionados com 
estatísticas em 2014 

46 

7 Formação interna (visitas aos países) 2013-14 3 

8 Total de formandos em 2015 70 

 Total de formandos em 2016 15 

 Total 446 

 
Principais Sucessos: 
 

Neste programa, a AFREC teve os sucessos abaixo delineados: 
 

 Criou com sucesso a primeira base de dados Africana sobre estatística até o 
ponto em que foi acolhida calorosamente e apoiada veementemente por 
organizações internacionais conexas da área de energia, incluindo IEA, 
WEC. ONU, Banco Mundial, BAD, UNIDO, UNEP, IRENA, CUA, CENUA, 
CER e Estados Membros Africanos. 

 

 A criação de tais sistemas de informação preencheu uma lacuna nas bases 
de dados globais sobre estatísticas de energia, como cada continente no 
mundo tem uma base de dados, incluindo a Europa (IEA), OECD, Grupo de 
Oslo), Ásia (APEC) América do Norte (EAI/DOE), América Latina (OLADE) e 
Médio Oriente (OPEC, AOAPEC) 

 

 A formação e capacitação providenciadas para os Pontos Focais melhorou a 
competência de centenas de peritos em estatística nos Estados Membros, o 
que ajudou na produção de dados e informação sobre energia. 

 

 A AFREC tornou-se ponto de referência no mundo no concernente a 
necessidade de estatística sobre a energia e para além da sua página da 
Internet criou vários instrumentos para a disseminação de dados sobre 
energia, incluindo o Portal Online de Dados, Relatórios Impressos, Livros de 
Bolso, CD e Boletins Informativos. 

 

 A AFREC providenciou estatísticas sobre energia de África e contribuiu para 
a preparação da Projecção da IEA sobre a Energia Africana para 2040. 
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 A AFREC providenciou dados estatísticos de energia de África e contribuiu 
para o Anuário de 2015 sobre Estatística Africana, que foi preparado em 
conjunto com a CUA, BAD e CENUA.   

 

 Na prossecução do apoio aos Estados-membros Africanos, a AFREC, em 
colaboração com a IIEA, irá organizar um workshop de formação sobre 
“Estatísticas Energéticas, Recolha de Dados e Criação de Equilíbrio 
Energético” para os novos pontos focais, em Argel, Argélia, de 21 a 23 de 
Novembro de 2016. 

 
Principais desafios: 
 

 Financiamento de seminários de peritos dos Estados Membros representa 
um grande desafio devido a necessidade de se cobrir despesas de viagens, 
alojamento e despesas específicas dos seminários em tanto que tais. 

 

 A retenção de pontos focais é outro desafio, o que faz com que haja 
necessidade de formação contínua para os que vão substituindo os peritos 
que tiverem partido. 

 
Passos a seguir e recomendações: 

 

 Uma vez que tenha sido criada uma base de dados e que se tenha 
operacionalizado é necessário mantê-la actualizá-la anualmente e 
indefinidamente. Isso requer disponibilidade de fundos e formação dos 
Pontos Focais Nacionais, numa base contínua. 

 

 Publicar a Base de Dados Estatísticos no princípio de 2017. 
 

 O compromisso e apoio dos Ministros responsáveis pela Energia nos 
Estados Membros em relação ao processo e para outras actividades 
conexas é crucial e a AFREC criou canais abertos com eles. Comunica-se 
directamente com eles e há várias actividades já realizadas. A AFREC 
actualiza continuamente o Directório dos Ministros Africanos responsáveis 
pela energia. 

 
II. Desenvolvimento de Energias Renováveis  
 

 AFREC elaborou um programa activo de formação, capacitação e facilitação 
técnica para o benefício do sector energético Africano, com especial 
incidência no desenvolvimento de energia sustentável. 

 

 O objectivo desta actividade foi instruído pela Convenção da AFREC que 
versa o seguinte: “Prestar assistência na elaboração e actualização de 
fontes de energia, novas e renováveis.” 
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 O Programa de Desenvolvimento de Energias Renováveis em África 
compraz as seguintes actividades:  

 
o Apoiar a gestão, coordenação e monitorização da implementação das 

políticas e o desenvolvimento em África;  
 
o Desenvolvimento de capacidades sobejas em termos de preparação de 

projectos através de formação e partilha de boas práticas; 
 
o Promover a investigação aplicada em energias renováveis, 

desenvolvimento e transferência de tecnologias; 
 
o Fortalecer a indústria e mercado de energias renováveis em África; 
 
o Implementar as políticas e medidas relativas às energias renováveis; 
 
o Facilitar a integração da rede de energias renováveis Elaborar; 
 
o Mobilizar instrumentos financeiros existentes ou novos para apoiar 

processos relativos a energias renováveis e; 
 
o Investigação, desenvolvimento, demonstração, educação e 

transferência de tecnologias, com enfoque no mercado.  
 

 A AFREC organizou quarto seminários de formação técnica nos quais 
participaram 117 peritos em energia vindos dos Estados Membros, tal como 
está demonstrado na tabela que se segue:  

 

N° Título do Seminário  Local  Data 
Número de 

Participantes 

2012 

1 
Seminário de formação em 
Tecnologias de CSP em África  

Tunis, 
Tunisia 

19-22 
Dezembro 

2012 
35 

2014 

1 

Seminário sobre a Avaliação 
de Estatísticas de Bioenergia 
em África & Criação de Base 
de Dados Estatísticos sobre 
Energias Renováveis  

Adis Abeba, 
Etópia 

03-06 
Novembro 

2014 
31 

2 

Seminário sobre a Validação 
de dois Guiões Técnicos sobre 
o Desenho e Instalação de 
Estações Eléctricas para a 
Electrificação Rurais e Usinas 
Eólicas ligadas à Rede para a 

Nairobi, 
Quénia  
 

01-05  
Dezembro de  

2014 
30 
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geração de Electricidade em 
África  
 

2015 

1 

Seminário sobre Campos 
Eólicos ligadas a Rede, PV e 
CSP para a Geração de 
Energia  

Cairo, Egipto 
20-23 

Dezembro de  
2015 

21 

 Total 117 

 
 

Grandes sucessos: 
 

 O programa de formação técnica criou uma plataforma para apoiar as 
capacidades dos peritos Africanos em tecnologias de energias renováveis e 
por isso apoia os esforços dos Estados Membros para valorizar a riqueza 
dos seus recursos alternativos; 

 

 Para a implementação deste programa a AFREC identificou Centros de 
Excelência no continente que podem providenciar formação técnica decente 
e relevante em várias de tecnologias de energias.  

 
Desafios Principais: 
 

 O financiamento de seminários de formação é um grande desafio devido a 
necessidade de financiar viagens, alojamento e as despesas directamente 
ligadas aos seminários;  

 

 A formação em algumas tecnologias requer a contratação de consultores e 
pessoal de recurso para preparar estudos técnicos e levar a cabo 
discussões sobre a formação. Porém, o processo de recrutamento de tais 
consultores é muito lento através do Gabinete de Procurement na CUA que 
devia ser expedito para evitar atrasos durante o período de implementação.   

 
Passos a seguir e Recomendações:  

 

 A AFREC vai dedicar atenção especial na formação técnica em tecnologias 
de energias renováveis especialmente Solar PV e pequenas turbinas eólicas 
para a electrificação rural; 

 

 Na sequência dos resultados da conferência global do COP21 a AFREC 
assessorará aos Estados Membros para reformarem as suas estratégias 
nacionais de energia para acomodar a inclusão de electricidade gerada de 
forma renovável nas suas matrizes nacionais de energia.   
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III. Energias Limpas e Alterações Climáticas  
 

 Esta é uma nova actividade iniciada pela AFREC em 2015 e foi 
recomendada para implementação pela respectiva convenção.  

 

 A convenção instruiu: “Promover entre os Estados Membros a identificação e 
adopção e implementação de medidas eficazes para prevenir a poluição 
ambiental, particularmente na exploração, transporte, armazenamento, 
distribuição e utilização dos recursos energéticos do continente; o controlo 
do sistema e mecanismos de determinação dos preços da energia.   

 

 Para lidar com as interligações entre a energia limpa, alterações climáticas e 
desenvolvimento sustentável, a AFREC adoptou as seguintes actividades:   

 
o Incrementar o entendimento da interacção entre a energia limpa e as 

alterações climáticas;  
 

o Promoção de políticas e estratégias para o desenvolvimento de 
energias renováveis em África; 

 
o Adopção de quadros institucionais dedicados às energias renováveis; 

 
o Promoção de adaptação de políticas para combater os impactos 

negativos das alterações climáticas; 
 
o Organização de seminários com o objectivo de promover a 

consciencialização sobre os impactos negativos do aquecimento global 
no clima e como mitigar tais impactos através de políticas nacionais; 

 
o Elaborar estratégias holísticas para integrar diferentes mecanismos 

contra as alterações climáticas, incluindo a Energia Sustentável para 
Todos (SE4ALL), Iniciativa Africana de Energias Sustentáveis (AREI) e 
boas práticas no concernente a políticas relativas à energia limpa; 

  
o Adopção de medidas de eficiência energética (lâmpadas que poupam 

energia, programas de distribuição de fogões que poupam energia); 
 

o Promover as recomendações dos resultados do COP21 para África. 
 

 Em Dezembro de 2015 e em paralelo com a conferência COP21 em Paris, 
AFREC organizou um seminário em Acra, Gana, para funcionários seniores 
responsáveis pela gestão de políticas relativas a energia limpa e meio 
ambiente em África, que foi deveras apoiado pelos Ministros Africanos 
responsáveis pelo Meio Ambiente. O seminário apresentou e discutiu sobre 
o projecto dos resultados do COP21 e recomendou acção adicional e 
reuniões anuais para se monitorar a implementação da Reunião de Paris.  
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 O seminário, que foi organizado pela AFREC em Acra, tem a seguinte 
informação:    

 

N° Título do Seminário Local Data 
Número de 

Participantes 

2015 

1 

Seminários dos Legisladores 
Seniores sobre Energia Limpa 
e Alterações Climáticas em 
África  

Acra, Gana 
14-16 

Dezembro de 
2015 

35 

 
Principais Realizações: 
 

 A AFREC iniciou a primeira tentativa, na CUA, de lidar com as ligações entre 
a energia limpa e as políticas relativas às alterações climáticas em África. O 
seminário foi calorosamente acolhido quer pelos Ministros responsáveis pela 
Energia, quer pelos Ministros responsáveis pelo Meio Ambiente, por 
conseguinte, há uma forte resposta política, especialmente porque o 
momento em que o seminário teve lugar coincidiu com o evento do COP21.   

 

 A AFREC iniciou os preparativos para a criação da Base de Dados 
Ambiental Africana Relacionada com a Energia (Emissão de Carbono, 
Alterações Climáticas). A FREC colaborará com os estados Membros, 
PNUMA, FAO e IEA para colher e gerir a informação.  

 
Principais Desafios: 

 

 O Financiamento de sessões de formação e seminários é um grande desafio 
devido a necessidade de financiar viagens, alojamento e as despesas 
específicas dos seminários.  
 

Via a Seguir e Recomendações:  
 

 A análise de energias limpas e as alterações climáticas em África é uma 
actividade contínua e por isso é necessário que haja reuniões anuais a 
vários níveis para a actualização de informação e avaliação de políticas; 

 

 A AFREC colaborará com instituições afins para organizar reuniões paralelas 
e outros eventos em 2016 e 2017 uma vez que não há orçamento alocado 
para tais reuniões.    

 
 


