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NOTA INTRODUTÓRIA
RELATÓRIO DA CONFERÊNCIA DA UNIÃO AFRICANA DOS MINISTROS
RESPONSÁVEIS PELA ENERGIA SOBRE O LANÇAMENTO OFICIAL DA
COMISSÃO AFRICANA DA ENERGIA (AFREC)
ARGEL, ARGÉLIA, 16 – 18 DE FEVEREIRO DE 2008

INTRODUÇÃO
1.
A Comissão da União Africana organizou, aos 17 de Fevereiro de
2008, em Argel, Argélia, em conjunto com o Governo da República Argelina
Democrática e Popular, a Conferência da União Africana dos Ministros
responsáveis pela Energia sobre o lançamento oficial das actividades da
Comissão Africana da Energia (AFREC).
2.
A Conferência ministerial foi antecedida de uma reunião de Peritos dos
Estados-membros da UA, realizada de 15 a 16 de Fevereiro de 2008,
também em Argel.
RESULTADOS E CONCLUSÕES DA CONFERÊNCIA
3.
No termo dos trabalhos, a Conferência adoptou uma declaração,
designada “Declaração de Argel”, através da qual os Ministros consagraram o
lançamento oficial da AFREC e comprometeram-se a:
•

Apoiar e reforçar a Comissão Africana da Energia para que possa
desempenhar plenamente o seu papel;

•

Reforçar a cooperação sub-regional, regional, continental e
intercontinental para uma valorização duradoira e uma utilização
eficaz dos recursos energéticos em benefício das nossas
populações;

•

Fazer tudo que estiver ao seu alcance com vista a acelerar a
assinatura e a ratificação da Convenção da AFREC por todos os
países que ainda não o fizeram;

•

Apoiar a operacionalização da Comissão Electrotécnica Africana
de Normalização (AFSEC), como órgão subsidiário da AFREC.

4.
Além disso, os Ministros solicitaram à Comissão da União Africana a
proceder ao:
•

recrutamento do Director Executivo da AFREC, o mais tardar
até finais de Junho de 2008;

•

estabelecimento do Conselho Executivo e do Órgão Consultivo
Técnico, o mais tardar até finais de 2008; e
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•

aumento dos recursos financeiros da AFREC, para que possa
implementar o seu Plano de Acção 2008-2009.

5.
Solicita-se ao Conselho Executivo a tomar nota do relatório da reunião
dos Ministros Africanos responsáveis pela Energia, adoptar a Declaração de
Argel dos Ministros Africanos responsáveis pela Energia sobre o lançamento
oficial da Comissão Africana da Energia (AFREC).
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RELATÓRIO DA CONFERÊNCIA DA UNIÃO AFRICANA DOS MINISTROS
RESPONSÁVEIS PELA ENERGIA SOBRE O LANÇAMENTO OFICIAL DA
COMISSÃO AFRICANA DA ENERGIA (AFREC)
ARGEL, ARGÉLIA, 16 – 18 DE FEVEREIRO DE 2008
A. INTRODUÇÃO
1.
A Comissão da União Africana organizou, aos 17 de Fevereiro de
2008, em Argel, Argélia, em conjunto com o Governo da República Argelina
Democrática e Popular, a Conferência da União Africana dos Ministros
responsáveis pela Energia sobre o lançamento oficial das actividades da
Comissão Africana da Energia (AFREC).
2.
A Conferência ministerial foi antecedida de uma reunião de Peritos dos
Estados-membros da UA, realizada de 15 a 16 de Fevereiro de 2008,
também em Argel.
3.
A Convenção criando a AFREC entrou em vigor em finais de
Dezembro de 2006, com a obtenção das quinze (15) ratificações requeridas.
Até à presente data, 19 países já ratificaram esta Convenção e depositaram
os instrumentos de ratificação junto da Comissão da União Africana.
B. DECORRER DOS TRABALHOS DA CONFERÊNCIA
4.
A Conferência teve a participação dos delegados de trinta e seis (36)
Estados-membros da UA, cinco (5) Comunidades Económicas Regionais,
três (3) Pólos Energéticos Regionais; bem como de organizações
continentais e internacionais do sector da energia, nomeadamente: o Fórum
Africano dos Reguladores dos Serviços Públicos (AFUR), a União dos
Produtores e Distribuidores de Electricidade da África (UPDEA), a Comissão
Electrotécnica Africana de Normalização (AFSEC), a Associação dos Países
Africanos Produtores de Petróleo (APPA), o Banco Africano de
Desenvolvimento (BAD), a Agência Internacional da Energia (AIE), o
Conselho Mundial da Energia (CME), a Organização dos Países
Exportadores de Petróleo (OPEP), a Comissão Europeia, o Banco Mundial e
a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).
5.

Com vista a presidir os trabalhos, a seguinte Mesa foi eleita:

Presidente:
1º Vice-presidente:
2º Vice-presidente:
3º Vice-presidente:
Relator:

Argélia (África do Norte)
Moçambique (África Austral)
Gabão (África Central)
Quénia (África Oriental)
Senegal (África Ocidental)

C. ORIENTAÇÕES E CONCLUSÕES DA CONFERÊNCIA
6.
No termo dos Trabalhos, a Conferência adoptou uma declaração,
designada “Declaração de Argel”, através da qual os Ministros consagraram o
lançamento oficial da AFREC e comprometeram-se a:
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•

Apoiar e reforçar a Comissão Africana da Energia para que
possa desempenhar plenamente o seu papel;

•

Reforçar a cooperação sub-regional, regional, continental e
intercontinental para uma valorização duradoira e uma utilização eficaz
dos recursos energéticos em benefício das nossas populações;

•

Fazer tudo que estiver ao seu alcance com vista a acelerar a
assinatura e a ratificação da Convenção da AFREC por todos os
países que ainda não o fizeram;

•

Apoiar a operacionalização da Comissão Electrotécnica
Africana de Normalização (AFSEC), como órgão subsidiário da
AFREC.

7.
Além disso, os Ministros solicitaram à Comissão da União Africana a
proceder ao:
•

recrutamento do Director Executivo da AFREC, o mais tardar
até finais de Junho de 2008;

•

estabelecimento do Conselho Executivo e do Órgão Consultivo
Técnico, o mais tardar até finais de 2008; e

•

aumento dos recursos financeiros da AFREC, para que possa
implementar o seu Plano de Acção 2008-2009.

8.
Os Ministros lançaram um apelo ao Banco Africano de
Desenvolvimento e aos outros parceiros ao desenvolvimento a apoiarem
activamente a implementação das actividades da AFREC assim como os
programas de desenvolvimento energético do continente africano.
9.
Finalmente,
seguintes:
i.

a

Conferência

adoptou

as

principais

conclusões

Relativamente ao Acordo de Sede:
1.

ii.

Acelerar a finalização do Acordo de Sede.
Relativamente ao recrutamento do pessoal:

•

Além da competência, o recrutamento deve ter em conta o
equilíbrio regional e o género, em conformidade com os
procedimentos da União Africana;
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•

O recrutamento dos recursos humanos suplementares deve fazerse em função do aumento dos programas da AFREC e da
mobilização dos recursos financeiros;

•

A estrutura proposta será submetida aos órgãos da União Africana
para provação;

•

O processo de recrutamento do Director Executivo será conduzido
pela Comissão da União Africana, mediante abertura de concurso
para candidaturas. O anúncio de vacatura deve ser lançado o mais
depressa possível, tendo em conta que o mandato do actual
Director Executivo interino chegou a termo com o lançamento
oficial da AFREC. Critérios objectivos, transparentes e um perfil
adequado devem guiar a escolha do melhor candidato;

•

O actual Director Executivo interino deve continuar a exercer as
suas funções até à nomeação do Director Executivo titular.

iii.

iv.

Relativamente aos programas da AFREC:
•

Tomar medidas apropriadas para a realização do Sistema de
Informação Energética da África (SIEA) continuando os esforços de
integração dos sistemas desenvolvidos nos outros sub-sectores
como a electricidade;

•

Pôr em relevo a formação e a capacitação através da avaliação
das capacidades nacionais e regionais existentes com vista à
constituição de uma rede a nível continental;

•

Prestar uma assistência aos Estados e às Comunidades
Económicas Regionais no estabelecimento do sistema de
informação energética e de bases de dados;

•

Reforçar a colaboração entre as CER’s e a AFREC respeitando
os princípios de subsidiariedade na implementação do programa e
do Plano de Acção.

Relativamente ao estabelecimento do Conselho Executivo da
AFREC:
•

Levar a cabo consultas a nível das cinco regiões geográficas da
África para designar três representantes por região. Foi sugerido
que dois outros membros representando respectivamente a
Associação dos Países Africanos Produtores de Petróleo (APPA) e
o Fórum Africano dos Reguladores de Serviços Públicos (AFUR)
integrem o Conselho Executivo.

10.
A Declaração de Argel sobre o lançamento oficial da AFREC encontrase em anexo.
D. RECOMENDAÇÕES
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11.
Tendo em conta a importância da Comissão Africana da Energia no
desenvolvimento do sector da energia e o seu papel na integração do
continente Africano, assim como a conveniência das medidas tomadas pela
Conferência, solicita-se ao Conselho Executivo a:
•

Tomar nota do relatório da reunião dos Ministros Africanos
responsáveis pela Energia;

•

Felicitar os Ministros Africanos responsáveis pela Energia pelas
recomendações pertinentes feitas;

•

Adoptar a Declaração de Argel dos Ministros Africanos
responsáveis pela Energia, sobre o lançamento oficial da Comissão
Africana da Energia (AFREC);

•

Lançar um apelo aos Estados-membros, que ainda não o fizeram,
a ratificarem a Convenção criando a AFREC;

•

Solicitar à Comissão, em colaboração com o Banco Africano de
Desenvolvimento e os parceiros ao desenvolvimento a fazer tudo que
estiver ao seu alcance a fim de apoiar financeira e tecnicamente a
AFREC;

•

Solicitar ao Presidente da Comissão da União Africana a submeter
um relatório de actividades sobre a implementação dessas
recomendações à consideração da próxima sessão ordinária do
Conselho Executivo.
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