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Visão e Objectivo da AEEP: 

Desde a sua criação em 2007, a Parceria Energética África-UE (AEEP) tem contribuído 

significativamente para o surgimento de diversas iniciativas e actores na conjuntura 

energética e climática em África. Até a esta parte, a AEEP continua a ser um actor 

relevante, com o objetivo de melhorar a cooperação entre África e Europa, tendo em 

vista uma Transformação Energética sustentável e, doravante, irá crescer de forma 

mais forte, com uma parceria estratégica mais aprofundada e mais orientada à acção, 

visando mais prosperidade e estabilidade nos dois continentes. Continuará a ser 

orientada pelas conclusões da Cimeira da UA-UE e outras políticas relevantes da UE e 

de África e, manterá a coerência com os quadros internacionais tais como a Agenda 

2030 (especialmente o ODS7), a Agenda 2063, a Agenda de Acção de Adis Abeba 

sobre o financiamento para o desenvolvimento, o Acordo de Paris sobre Alterações 

Climáticas e o Novo Acordo sobre Energia em África.  

 

 
Em consonância com a década da ONU para a energia sustentável refletida no 

Objetivo Desenvolvimento Sustentável 7, o objetivo geral da AEEP será o de facilitar o 

acesso universal à energia acessível, sustentável e moderna em África, inclusive nas 

zonas rurais, como uma necessidade e pré-requisito para gerar o desenvolvimento e 

empregos inclusivos.  

 

Áreas de Acção 

As funções da AEEP incidirão em três áreas de acção essenciais, a fim de garantir que 

a Parceria contribua de forma coerente e estratégica para os principais processos e 

debates internacionais que levam a acções concretas: 

Evolução da AEEP (2007-2020): 
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Síntese das Áreas de Ação: 

1. Colaboração Conjunta CE-CUA nos processos da JAES 

Reforço sistemático da cooperação entre a UA e a UE para assegurar uma 
cooperação estruturada e coerente 

A Estratégia Conjunta África-UE (JAES) é a espinha dorsal das relações UE-África 
e a base da AEEP, bem como a fonte de legitimidade. Portanto, esta área de acção 
será o elemento fulcral e a tarefa central do Secretariado da Parceria. Como uma 
reacção ao surgimento de várias novas iniciativas, a AEEP irá focalizar-se no 
diálogo estratégico entre os dois continentes de modo a melhorar a coerência e a 
tração das iniciativas conjuntas africana e europeia no domínio da energia. As 
seguintes actividades estão previstas no âmbito desta área de acção: 
 

1.1 Gestão do Secretariado da AEEP 
2.1 Facilitação dos Fóruns de Diálogo de Alto Nível UE-África  
1.3 Apoio institucional e capacitação para os homólogos africanos 
1.4 Apoio às iniciativas e instrumentos conjuntos da UE-UA 

 

2. Mapeamento e monitorização das iniciativas e projectos energéticos 

Contribuição para o aumento da coerência e coordenação das iniciativas, 
através do enfoque sobre mapeamento, rastreamento e monitorização das 
contribuições europeias e africanas aos Objectivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) 

A Coordenação das iniciativas mundiais, regionais e nacionais é um desafio para 
os Estados-Membros de África e da UE. Com base na experiência anterior, a AEEP 
intensificará e desempenhará um papel estratégico na área de mapeamento e 
monitorização das iniciativas energéticas em África. Espera-se que a AEEP 
desenvolva ainda mais a sua abordagem de monitorização, afastando-se da 
medição das metas quantitativas de energia unicamente, para uma abordagem 
mais holística que apresenta resultados e impactos socioeconómicos mais amplos 
em relação aos critérios estabelecidos pela iniciativa SEforALL. As actividades sob 
esta área de ação seriam: 
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2.1. Avaliação e documentação das contribuições da UE para uma transformação 
energética africana 
 2.2. Contribuir para os processos internacionais sobre o estabelecimento de um 
sistema de monitorização conjunta dos ODS 
2.3 Desenvolvimento das capacidades das instituições parceiras africanas sobre 
gestão e harmonização de dados 

  

3. Facilitação do conhecimento, tendo em vista uma Transformação Energética 
Coerente em África: 

Facilitação do intercâmbio sistemático de conhecimentos e proporcionar 
orientação coerente para orquestrar a transformação do sector da energia, 
com base em escolhas e decisões informadas para um futuro energético 
sustentável. 

Desenvolver e alicerçar as abordagens transformadoras da arquitetura energética 
africana e garantir que a sua implementação a nível regional e nacional exija fortes 
alianças interdisciplinares e sectoriais entre os governos, o mundo académico, o 
sector privado e a sociedade civil. Com base no seu mandato de liderar diálogos 
estratégicos num contexto multipartidário, a AEEP estabelecerá uma rede com 
enfoque sobre a Transformação Energética Africana. Várias actividades de 
gestão do conhecimento serão realizadas através desta rede, sendo orientadas 
pelo princípio de que a AEEP não deve criar o conhecimento por si própria, mas 
sim, capacitar, activar e estimular os parceiros para liderar suas próprias 
transformações energéticas. Por conseguinte, as acções não serão focalizadas na 
criação de conhecimento, mas na partilha, transferência e disseminação de 
conhecimento, de modo a permitir que os actores, por exemplo, negociem projectos 
e tomem decisões informadas.  
 
Além de promover a transferência regulamentar de políticas e tecnologia entre a UE 
e África, a rede tem como objectivo facilitar a partilha de conhecimentos entre os 
dois continentes e a nível de África, em parceria com os principais actores no 
desenvolvimento de energia, por forma a influenciar diálogos políticos 
internacionais e desencadear processos de mudança. Esta área de acção de 
facilitação de conhecimento será vinculada, irá contribuir e informar 
consistentemente as áreas de acção da AEEP acima mencionadas e incorporar as 
recomendações aos processos da JAES e outros discursos políticos (por exemplo, 
G7, G20). As seguintes actividades estão previstas no âmbito desta área de acção: 

 

3.1 Facilitação da criação de uma rede de conhecimento para a transformação 
energética em África 
3.2 Apoio à Tecnologia e Transferência de Conhecimentos 
3.3 Promoção de iniciativas de capacitação e formação técnico-profissional. 

 
Medidas de implementação: 

Direcção e Governação A estrutura permitirá uma implementação efectiva das áreas 

de acção da AEEP: 

 Grupo de Direção: este será o órgão mais elevado da parceria energética que 
prestará contas ao Grupo de Referência sobre Infra-estruturas (RGI) e, portanto, 
vai incorporar todos os outros processos da Estratégia Conjunta África-UE (JAES) 
e Cimeiras da UA-UE. Será composto por: representantes de África (uma 
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Comunidade Económica Regional e um Estado-Membro) e da UE (dois Estados-
Membros), a Comissão Europeia e a Comissão da União Africana. A Delegação 
da UE junto da União Africana e a Delegação da UA junto da CE serão 
incorporadas no grupo de direcção através das respectivas Comissões.  

 Estruturas da UE e dos parceiras:  para apresentar os resultados do trabalho da 
AEEP aos respectivos Estados-membros africanos e da UE (e, de forma a 
envolvê-los no trabalho da AEEP), propõe-se que se faça o uso dos Comités 
Técnicos Especializados (CTE) ) do lado africano e as reuniões dos Estados 
membros da Iniciativa Energética da UE (EUEI) do lado da UE. Isto permitirá uma 
estreita colaboração com a plataforma de direcção para infra-estruturas da JAES, 
ou seja, o IRG. 

Implementação: No passado, a AEEP estabeleceu um mecanismo de implementação 

funcional que pode ser readaptado na quarta fase. A estrutura permitirá uma 

implementação efectiva das áreas de acção da AEEP: 

 Pessoal do Secretariado: A AEEP será gerida por uma equipa simples, contudo 
de pessoal experiente, liderada por um Chefe de Secretariado que será apoiado 
por 3 gestores de projetos, com uma responsabilidade sobre as respectivas áreas 
de acção.  

 Destacamentos: para complementar as capacidades limitadas dos homólogos, a 
AEEP propõe o aumento das capacidades de órgãos africanos mediante o 
destacamento de um mínimo de 2 peritos às principais instituições. Isto permitirá 
a implementação eficaz da parceria. Será dada ênfase à CUA, incluindo as suas 
estruturas subsidiárias tais como a Agência de Planeamento e Coordenação da 
NEPAD (NPCA) e o ao Instituto Africano de Remessas (IAR). 

 Consultores: os peritos a longo prazo são complementados por uma gama de 
consultores especializados. O Secretariado da AEEP ira envidar esforços no 
sentido de servir-se de peritos a curto prazo numa base casuística. Os peritos a 
curto prazo serão recrutados entre as principais empresas de consultoria e 
institutos de pesquisa e fornecerão serviços consultivos altamente especializados 
e designados a conceber e implementar as ferramentas de transformação.  

 Acordos de financiamento e concessão: estes acordos serão celebrados com 
actores internacionais renomados como parceiros de cooperação estratégica no 
âmbito da implementação específica do Secretariado da AEEP numa base 
casuística.  

Partes interessadas: os objectivos da Parceria para a próxima fase serão os de 

procurar, de forma proactiva, colaborações com os parceiros, a fim de aumentar os 

esforços estratégicos internacionais no sector da energia. Para assim o fazer, foi 

levado a cabo um mapeamento preliminar das partes interessadas da AEEP que 

estrutura-os nas seguintes categorias: Grupo de Direcção da AEEP, Partes 

Interessadas Principais, Primárias e Secundárias. A AEEP continuará a actualizar 

continuamente a conjuntura do mapeamento das partes interessadas e analisar os 

processos que influenciam a AEEP. Será colocada ênfase sobre a colaboração 

estratégica com outros actores que desempenham um papel significativo no quadro da 

transformação energética africana e mundial. 
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Mapa das partes interessadas da AEEP 


