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RELATÓRIO DE S.E. SR. ABDEL FATTAH EL SISI, PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

ÁRABE DO EGIPTO E COORDENADOR DO COMITÉ DE CHEFES DE ESTADO E DE 

GOVERNO PARA AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS (CAHOSCC) 

I. INTRODUÇÃO 
 
1. Este Relatório aborda o resultado das deliberações da reunião do Comité dos 
Chefes de Estado e de Governo sobre as Alterações Climáticas (CAHOSCC) realizado 
no dia 25 de Setembro de 2015, em Nova Iorque e a participação de África na vigésima 
primeira sessão da Conferência das Partes à Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre as Alterações Climáticas (CQNUAC) (COP 21, Paris, de 30 de Novembro de 2015 
a 11 de Dezembro de 2015); o Progresso na implementação da última Decisão da 
Cimeira da União Africana (Assembly/AU/Dec.580 (XXV)) sobre o desenvolvimento da 
Iniciativa Africana de Adaptação (AAI) e a Iniciativa Africana de Energias Renováveis 
(AREI). 

 
II. Negociações Mundiais sobre o Clima 
 
2. A reunião do CAHOSCC, realizada no dia 25 de Setembro de 2015, aprovou as 
Mensagens Políticas Principais para a Participação de África nas negociações mundiais 
sobre o clima no âmbito da CQNUAC (anexo 1). Estas mensagens constituíram a base 
para o reforço da Posição Comum Africana para as negociações na COP 21 e para a 
facilitação das contribuições aos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (SDGs) em 
relação aos aspectos inerentes às Alterações Climáticas, tendo em vista a adopção da 
Agenda de Desenvolvimento pós-2015. O Coordenador da CQNUAC realçou, no seu 
discurso em nome de África, durante o dia reservado aos Líderes da COP21 a 30 de 
Novembro de 2015, as mensagens principais para África, bem como as prioridades e 
expectativas africanas ao Acordo de Paris. 
 
3. África falou com uma voz durante a COP 21. Os países africanos negociaram 
como um bloco, o único continente que participa dessa forma nas negociações sobre o 
clima. África é uma enorme massa de terra que está a registar um aumento das 
temperaturas que estão acima dos aumentos médios a nível mundial. Um outro aumento 
na temperatura irá agravar os efeitos devastadores, uma vez que África é caracterizada 
por uma fraca capacidade de adaptação devido à pobreza e sectores económicos 
dependentes dos recursos naturais. 
 
4. Portanto, o Acordo de Paris tem implicações significativas para o desenvolvimento 
em África, uma vez que isso afecta profundamente os seus sectores económicos. O 
Acordo de Paris foi aclamado como um ponto de viragem na governação mundial sobre o 
clima. Esta é a primeira vez que um acordo abrangente e universal no âmbito da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (CQNUAC) foi 
adoptado. O outro instrumento jurídico ao abrigo da CQNUAC é o Protocolo de Quioto, 
que apenas aborda mais compromissos de redução da emissão dos países 
desenvolvidos. Ao mesmo tempo, deve-se reconhecer que o novo regime enfraqueceu os 
requisitos jurídicos aplicáveis aos países desenvolvidos em alguns aspectos significativos 
e que trabalho substancial ainda deve ser feito para transformar o potencial do acordo 
num resultado que mantém o aquecimento global aos níveis que mantém África segura. 
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5. A Decisão do Resultado de Paris sobre a adopção do Acordo de Paris, adoptada a 
12 de Dezembro de 2015, compreende quatro partes substantivas: 1) Adopção do 
Acordo de Paris; 2) Propostas de Contribuições Determinadas a Nível Nacional (INDCs); 
3) Implementação do Acordo de Paris; e 4) Acção Melhorada antes de 2020. 
 
6. Em relação à adopção do Acordo, a Decisão contém uma disposição para que o 
Acordo seja aberto para assinatura durante um ano, após a cerimónia a ser convocada 
pelo Secretário-geral da ONU no dia 22 de Abril de 2016, em Nova Iorque. O Acordo 
prevê a sua entrada em vigor no 30º dia depois de 55 Partes terem acedido ao mesmo, 
enquanto são igualmente responsáveis por 55% de todas as emissões de gás com efeito 
de estufa ao nível mundial (GES). Isto sugere que o Acordo pode entrar em vigor antes 
de 2020. Uma outra análise importante nesta Decisão é que as Partes que desejam 
aplicar provisoriamente todas as cláusulas do Acordo podem proceder dessa forma, após 
uma notificação ao Depositário da referida aplicação provisória. A Decisão reduz o risco 
das Partes implementarem de forma selectiva certas disposições do Acordo, enquanto se 
restringe qualquer Parte que, devido às circunstâncias locais, não pode aceder ao Acordo 
na sua plenitude para implementar apenas os Artigos que têm aceitação ao nível local. 

 
7. Relativamente às Propostas de Contribuições Determinadas a Nível Nacional 
(INDCs), a Decisão, de acordo com a síntese do relatório sobre o efeito agregado das 
INDCs, toma nota da lacuna em termos de emissão relativa a 2°C, e solicita ao Painel 
Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas (IPCC) a apresentar um relatório 
especial sobre os impactos do aquecimento global relativo a 1.5°C em 2018. A Decisão 
indica ainda as necessidades de adaptação exprimidas pelos países em desenvolvimento 
nas suas INDCs e define um diálogo facilitador em 2018, com vista a informar as INDCs 
a serem comunicadas por algumas Partes em 2020. Entretanto, esta Decisão apresenta 
uma oportunidade para uma base sólida de informação, não apenas numa perspectiva de 
mitigação, mas também de adaptação, enquanto proporciona ímpeto de grande 
consideração a um objectivo de uma temperatura de 1.5°C a longo prazo, que é 
importante para África. 
 
8. Relativamente à implementação do Acordo, a Decisão dá orientação e estabelece 
elementos de um programa de trabalho relativo às questões fundamentais definidas no 
Acordo, incluindo a mitigação, adaptação, perdas e danos, finanças, desenvolvimento e 
transferência da tecnologia, capacitação, transparência da acção e apoio, inventário 
global, facilitação da implementação e conformidade, e as cláusulas finais. Este constitui 
um programa de trabalho substancial e irá requerer o engajamento contínuo em curso 
dos países africanos num futuro próximo, para garantir que arranjos jurídicos e 
institucionais previstos pelo Acordo sejam efectuados e implementados de uma forma 
que pressupõe a defesa dos interesses de África. 
 
9. Na acção melhorada anterior ao ano de 2020, a Decisão abrange a mitigação, 
adaptação e meios de implementação. A Decisão assegura os maiores esforços 
possíveis no período antes de 2020 e reafirma as anteriores exigências para as Partes 
tomarem acção, incluindo a implementação das promessas existentes de Cancun e a 
ratificação da emenda de Doha relativa ao Protocolo de Quioto. Reforça o processo de 
análise técnica existente sobre a mitigação através de vários meios que incluem maior 
envolvimento dos órgãos que fazem parte da Convenção e as partes interessadas 
relevantes e um processo facilitado por altos funcionários (designados por “promotores”). 
Sobre os meios de implementação, a Decisão insta fortemente os países desenvolvidos a 
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proporcionarem um roteiro para a disponibilização de 100 mil milhões de $EU; contudo, 
não existe um processo claro para cumprir com o compromisso de 100 mil milhões de 
$EU. 
 
10. A Decisão apela ainda a um aumento significativo no apoio à adaptação durante o 
período até 2020 e convida o Mecanismo de Tecnologia da Convenção a desempenhar 
um papel mais preponderante nos processos lançados para a mitigação e adaptação. A 
Decisão lança ainda um Processo de Análise Técnica sobre a Adaptação (TEP-A), com 
base nas modalidades e experiências da mitigação do TEP. O TEP-A irá procurar 
identificar oportunidades para a implementação das acções de adaptação, entre outras. 
Isto será alcançado através de reuniões de peritos que têm enfoque sobre políticas, 
estratégias e acções específicas, com um âmbito que inclua a partilha de boas práticas, 
identificação de acções que poderiam melhorar significativamente a implementação das 
acções de adaptação e promovendo a cooperação para a adaptação. A última 
componente do âmbito da Decisão antes do ano de 2020 é a identificação de 
oportunidades para reforçar ambientes favoráveis e melhorar a prestação de apoio para a 
adaptação. 
 
11. Tomando nota da importância de África garantir a implementação concreta durante 
grandes eventos políticos, com base na liderança, orientação e aprovação pelo 
CAHOSCC, e como resultado do trabalho árduo duradouro da Conferência Ministerial 
Africana sobre o Meio Ambiente (AMCEN), bem como a Conferência da Comissão da 
União Africana e o Grupo Africano de Negociadores sobre as Alterações Climáticas 
(AGN), a Iniciativa Africana de Adaptação (AAI) e a Iniciativa Africana de Energias 
Renováveis (AREI) foram lançadas durante a COP21. A Decisão anterior a 2020 
proporciona uma oportunidade para África abraçar o potencial dos mecanismos da 
CQNUAC para a implementação destas iniciativas. 
 
12. As prioridades africanas para o Acordo de Paris incluíam os seguintes aspectos: 
que o Acordo deve melhorar a implementação da CQNUAC; proporcionar paridade entre 
a mitigação e adaptação e abordar todos os elementos de uma forma equilibrada; 
assegurar o apoio adequado aos países em desenvolvimento e reafirmar a obrigação dos 
países desenvolvidos de proporcionar recursos financeiros, transferência da tecnologia e 
reforço das capacidades dos países em desenvolvimento; e dar prioridade e flexibilidade 
ao continente africano. 
 
13. O Grupo Africano previa um Acordo de Paris que dá o primeiro passo em prol do 
alcance da paridade entre a mitigação e a adaptação. Isto tem sido particularmente 
importante para África, uma vez que durante os últimos 20 anos de implementação da 
CQNUAC, a adaptação tem sido abordada numa base filantrópica ou como parte da 
assistência para o desenvolvimento. Isto acontece não obstante o facto de que o 
objectivo da Convenção define o contexto da estabilização do GES como uma prioridade 
de elevada ordem, evitando a interferência antropogénica perigosa que é um imperativo 
de adaptação. O Grupo Africano previa ainda um Acordo que tem disposições 
específicas de conduta das Partes para permitir a acção, particularmente a comunicação 
de informação da planificação relativa à adaptação, as necessidades de adaptação, bem 
como o reconhecimento de investimentos de adaptação pelos países em 
desenvolvimento, sendo esta última parte da sua contribuição ao esforço global. 
Portanto, o Grupo Africano apelou a um Objectivo Global para a Adaptação (GGA), que 
reconhece a adaptação como uma responsabilidade global que serve como uma 
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plataforma para a avaliação da adequação do apoio, com base nas necessidades de 
adaptação dos países em desenvolvimento aliadas à ambição de mitigação e o objectivo 
relacionado com a temperatura. 
 
14. O Acordo de Paris estabeleceu um Objectivo Global sobre a Adaptação, com uma 
ligação ao objectivo ligado à temperatura e, posteriormente garantia de uma resposta 
adequada à adaptação. Articula ainda a adaptação como um esforço global, com uma 
reflexão da relação entre o encargo da adaptação e da mitigação, incluindo o 
reconhecimento dos esforços da adaptação pelos países em desenvolvimento. Portanto, 
o Grupo Africano alcançou o seu objectivo a este respeito, com mais trabalho necessário 
na implementação do plano de trabalho do Acordo em relação aos aspectos 
metodológicos para a adequação da avaliação como parte do Inventário Global. 
 
15. Os países africanos priorizaram a transparência do apoio financeiro, bem como a 
adequação do apoio prestado pelos países desenvolvidos com base na análise da lacuna 
de financiamento da acção global para o clima. O Grupo Africano apela aos países 
desenvolvidos ricos que continuem a prestar apoio aos países em desenvolvimento, com 
base em obrigações claramente definidas e relacionadas com as que estão contidas na 
Convenção, com os países em desenvolvimento dispostos a participar na Cooperação 
Sul-Sul com permissão para o fazerem, sem nenhuma obrigação no âmbito da CQNUAC. 
O Grupo apelou à duplicação imediata da capitalização do Fundo Verde para o Clima 
(GCF) e triplicá-lo até 2020. Apelou ainda a um caminho concreto para a disponibilização 
de 100 mil milhões de $EU por ano até 2020, uma vez que isso fazia parte do equilíbrio 
delicado que permitiu aos países em desenvolvimento assumir compromissos até ao ano 
de 2020; uma meta de adaptação que garante aumentos significativos (duplicação até 
2020) de recursos financeiros antes de 2020, a fim de satisfazer as necessidades 
imediatas dos países em desenvolvimento, particularmente os que são vulneráveis às 
alterações climáticas e os seus impactos em África, os Países Menos Desenvolvidos 
(LDC) e Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS). 
 
16. O Acordo reitera a obrigação dos países desenvolvidos de prestar apoio aos 
países em desenvolvimento como continuação das suas actuais obrigações no âmbito do 
Convenção, e os países em desenvolvimento são países incentivados a fazer isso 
voluntariamente. O Acordo estabelece ainda uma comunicação bienal ex-ante do apoio 
público a ser prestado aos países em desenvolvimento. O princípio de progressão está 
ainda reflectido na mobilização de recursos financeiros para o clima e, mais importante 
para África, tem enfoque sobre a informação relativa às finanças públicas a serem 
disponibilizadas pelos países desenvolvidos. A transparência de apoio com base em 
metodologias de contabilidade acordadas está prevista no Acordo, incluindo a avaliação 
ex-post do apoio prestado. Espera-se que os países em desenvolvimento comuniquem 
informação do apoio recebido, com vista a assegurar consistência e clareza na 
implementação das disposições relativas ao apoio. 
 
17. O Grupo Africano identificou a lista de África juntamente com os LDC e SIDS em 
relação às suas circunstâncias especiais, particularmente a respeito das disposições 
financeiras. Isto está baseado na menção específica de África no Artigo 4.1 (e) da 
Convenção, bem como nas anteriores Decisões, tais como o Plano de Acção de Bali. 
Contudo, África não está incluída na lista do Acordo devido a uma resistência obstinada 
da Associação dos Países Independentes da América Latina (AILAC). Contudo, o Acordo 
cita o apoio como estando disponível aos países em desenvolvimento e, no seu 
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preâmbulo, realça as necessidades especiais dos países conforme o preceituado na 
Convenção que inclui África. Apesar deste revés, o Mecanismo Financeiro da 
Convenção, particularmente o Fundo Verde para o Clima aborda as circunstâncias 
especiais de África no seu instrumento de governação. Em resposta à forte reacção do 
Grupo Africano contra este revés, o Presidente da COP decidiu convocar uma consulta 
informal sobre a questão da flexibilidade para África durante as primeiras reuniões do 
Órgão Subsidiário da Convenção em 2016. 
 
18. Em conclusão, o Acordo de Paris colocou a governação climática mundial num 
novo caminho, com potencial para dar passos significativos rumo à melhoria da acção 
climática. A sua implementação, todavia, irá determinar se tal regime é justo e se 
efectivamente aborda as circunstâncias especiais de África. O Acordo, embora 
enfraqueça substancialmente os compromissos de mitigação dos países desenvolvidos, 
aborda a diferenciação de uma maneira distinta e explicitamente cria o espaço para que 
os países em desenvolvimento alcancem os tipos de obrigações dos países 
desenvolvidos.  
 
19. O Acordo toma igualmente o primeiro passo rumo à paridade entre a mitigação e a 
adaptação, através da definição de uma meta quantificável e a regularização da 
comunicação das componentes de adaptação das INDC, incluindo a adequação do apoio 
prestado. Embora a finalidade do Acordo não seja suficientemente ambiciosa em relação 
ao objectivo da temperatura, o acordo prevê uma base contra a qual os esforços podem 
ser avaliados e as acções tomadas por todas as Partes, nos casos em que a acção não 
esteja a bom caminho, no sentido de manter África e o mundo seguros. Em relação aos 
meios de implementação, os resultados não foram ideais. Todavia, pela primeira vez, o 
acordo prevê avaliações transparentes e periódicas da adequação do apoio, no âmbito 
do balanço mundial. O acordo não é explícito sobre a flexibilidade para África, 
particularmente, por se tratar de um caso especial para consideração em termos de 
acesso ao financiamento, todavia, operacionalmente. África continua a ter base para tal 
consideração. Em grande medida, as prioridades de África foram abordadas em Paris, 
com uma série de modalidades detalhadas a serem elaboradas entre agora e 2020, 
tendo em vista garantir resultados tangíveis à promessa que o Acordo de Paris tem para 
oferecer. 
 
20. O Acordo de Paris tem uma natureza jurídica que, antes, compromete as partes 
para a implementação, ao invés dos resultados das suas obrigações, bem como um 
regime de cumprimento que não é punitivo. A dinâmica de encorajar a participação e a 
ambição irá, até certo ponto, ser determinada pela pressão política e outros meios, 
incluindo o comércio e o acesso ao financiamento internacional. Isto apresenta uma 
ameaça para o continente africano que não dispõe de poder de negociação em tais 
modos de governação e poderia debilitar a operacionalização da intelecção de que, as 
emissões irão aumentar nos países africanos.  
 
21. Os países africanos conseguiram manter-se mais fortes como um grupo devido à 
sua unidade. O Presidente da AMCEN, os Ministros Africanos responsáveis pelo Meio 
Ambiente e a Comissão da União Africana reuniram-se a 6 de Dezembro de 2015, antes 
do início do Segmento Ministerial da COP 21, a fim de acordar sobre uma posição 
unificada para África. Por intermédio do segmento ministerial, os países africanos 
reuniram-se diariamente para coordenar as suas posições e prestaram parecer adequado 
ao AGN. Trabalharam juntos, com vista a assegurar que a vulnerabilidade de África ao 
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impacto das alterações climáticas fosse devidamente reflectiva no Acordo. Assim, a 
estrutura de negociação de 3 camadas, compreendendo o CAHOSCC, a AMCEN e o 
AGN tem de ser fortalecida, por forma a manter a influência de África nas negociações 
mundiais sobre alterações climáticas. Isto deveria ser apoiado por uma estrutura forte na 
Comissão da União Africana.  
 
22. As instituições Pan-africanas: a Comissão da União Africana, o Banco Africano de 
Desenvolvimento, a Agência de Planificação e Coordenação da NEPAD; bem como a 
Comissão Económica das Nações Unidas para África organizaram um Pavilhão na 
COP21, com o intuito de implementar a Decisão Assembly/AU/Dec.514(XXII) da UA. 
Essas instituições também organizaram um evento paralelo do Dia de África a 8 de 
Dezembro de 2015, subordinado ao tema: Implicações, Perspectivas e a Prontidão de 
África quanto ao seu contributo para as soluções (INDC). O Pavilhão Africano e o evento 
paralelo do Dia de África proporcionaram visibilidade para todos os africanos e um 
espaço peculiar para que os países e as instituições africanas pudessem exibir a 
resposta de África às consequências das alterações climáticas sobre o desenvolvimento 
económico e sobre os meios de subsistência dos seus povos. 
 
23. O CAHOSCC manifesta o seu apreço: 
 

A. Aos esforços envidados pela AMCEN, bem como pela CUA e o AGN, na 
manutenção da unidade africana e defesa dos interesses africanos.  

 
B. A organização do Pavilhão Africano na COP21, em conformidade com a Decisão 

da Conferência da UA de Janeiro de 2014, através da parceria entre as 
instituições Pan-africanas, a saber: a Comissão da União Africana, o Banco 
Africano de Desenvolvimento e a Agência de Planificação e Coordenação da 
NEPAD; bem como a Comissão Económica das Nações Unidas para África 
(UNECA). O CAHOSCC elogiou as instituições Pan-africanas e a UNECA. 

 
24. Recomendações: 
 

A.   O Clima para o Desenvolvimento em África (ClimDev-Africa), elaborou uma 
proposta  que pode ser utilizada para o fortalecimento da estrutura de negociação 
de 3 camadas e, a elaboração de uma estratégia sobre como maximizar os 
benefícios do Acordo de Paris a favor de África;  

 
B.  As instituições Pan-africanas, nomeadamente: a Comissão da União Africana, o 

Banco Africano de Desenvolvimento e a Agência de Planificação e Coordenação 
da NEPAD; bem como a Comissão Económica das Nações Unidas para África 
devem continuar a colaborar no sentido de conceder a visibilidade mundial aos 
esforços dos países africanos, direccionados a combater aos impactos das 
alterações climáticas sobre as suas economias e meios de subsistência dos 
africanos; reforçar o seu apoio aos processos da AMCEN e do AGN; bem como 
apoiar a organização do Pavilhão Africano na COP22 e a implementação das 
Propostas de Contribuições Determinadas a Nível Nacional (INDC) pelos países 
africanos. 

 
III. ACÇÕES SOBRE A ADAPTAÇÃO: 
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25. A importância da adaptação tem sido regularmente enfatizada como uma 
prioridade africana pela AMCEN, CAHOSCC e pelas Decisões e recomendações da UA. 
Desde 2009, a urgência dessa questão tem sido assinalada nas posições africanas, 
ressaltando-se que os resultados das negociações da CQNUAC deveriam incluir acções 
melhoradas e específicas para apoiar os países africanos a adaptarem-se aos efeitos 
adversos das alterações climáticas a curto, médio e longo prazo. O AGN propôs o 
Objectivo Global para a Adaptação, no sentido de garantir que a adaptação seja munida 
de paridade jurídica e material, tal como a mitigação. Neste contexto, o Egipto sugeriu 
durante a reunião do CAHOSCC realizada a 15 de Junho de 2015, a elaboração de uma 
Iniciativa Africana para o aumento mundial do apoio à adaptação e às acções sobre 
perdas e danos em África, com vista a garantir a paridade entre a mitigação e adaptação 
na agenda mundial, no sentido de que a adaptação seja parte do pacote financeiro de 
Paris. 
 
26. Neste contexto, os Chefes de Estado Africanos, aquando da 25ª Cimeira da União 
Africana realizada em Joanesburgo, África do Sul, mandataram a Conferência Ministerial 
sobre o Meio Ambiente (AMCEN) a elaborar com o Grupo de Negociadores Africanos 
(AGN), uma proposta para o Apoio Melhorado à África em torno da adaptação e sobre 
perdas e danos. A descrição e o conceito da Iniciativa de Adaptação Africana (AAI) foram 
aprovados como um trabalho em curso pela reunião do CAHOSCC a 25 de Setembro de 
2015, em Nova Iorque, à margem da 70ª Sessão da Assembleia-geral da ONU (UNGA-
70). A Iniciativa visa executar acções concretas, oportunas, coordenadas e 
implementáveis em todo o continente africano, bem como apoiar a posição africana nas 
negociações da CQNUAC. Tais acções iriam responder às prioridades dos países, com 
enfoque sobre as necessidades a curto prazo e as necessidades urgentes, prestar apoio 
acelerado aos esforços nacionais, através da colmatação das lacunas e empreender 
meios de implementação.  
 
27. As funções principais da iniciativa incluem a análise situacional do cenário das 
iniciativas e acções existentes, designadas a abordar a adaptação e as perdas e danos 
em África; identificar meios credíveis para agilizar as acções, colmatar as lacunas e 
garantir a adequação mediante acções concretas, políticas aprimoradas, cooperação 
internacional fortalecida e aumentar o financiamento, a tecnologia e a capacidade; 
monitorizar, avaliar e melhorar as acções para colmatar as lacunas em matéria de 
adaptação e financiamento e, garantir a adequação. A Iniciativa depende de quatro 
pilares principais, a saber: a melhoria da recolha de dados climáticos e o uso da 
tecnologia climática; o fortalecimento das instituições e de políticas; apoio às políticas e 
facilitação das acções de adaptação; aumento do fluxo de finanças e investimentos para 
as actividades de adaptação. 
 
28. O Coordenador do CAHOSCC lançou a iniciativa durante a COP21, no âmbito da 
reunião de Alto Nível do Secretário-geral da ONU sobre Resiliência, a 30 de Novembro 
de 2015, e o Evento de Alto Nível para os Chefes de Estado Africanos sobre os Desafios 
Climáticos e as Soluções Africanas, e a Sessão Especial sobre a Grande Muralha Verde 
para a Iniciativa do Sahel e o Lago Chade, acolhido pelo Presidente Francês a 1 de 
Dezembro de 2015. Embora a Iniciativa tenha sido recebida com grande interesse pelos 
participantes na conferência, a mesma carece de visibilidade e apoio, visto que nenhum 
compromisso concreto foi assumido de forma a apoiar a implementação da Iniciativa. 
Mais detalhes com conceitos relacionados com o projecto devem ser inseridos no pacote 
da iniciativa. 
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29. Os líderes africanos apelaram a esforços internacionais concertados no contexto 
da adaptação às alterações climáticas, com vista a assegurar resiliência e melhorar os 
meios de subsistência de milhões de habitantes da Região do Lago Chade. Isto inclui o 
financiamento para infra-estruturas necessárias visando reabastecer o Lago Chade, que 
durante as últimas duas décadas tem registado uma redução dramática na sua cobertura 
e volume. Este desafio exacerbou ainda mais a perda de meios de subsistência e 
agravou o conflito na região. O apelo para o apoio ao Lago Chade está directamente 
alinhado com o Acordo de Paris na secção relativa à adaptação, que prevê que as Partes 
devem reforçar a cooperação regional no domínio da adaptação onde for adequado e 
onde for necessário, estabelecer um centro e redes regionais, em particular nos países 
em desenvolvimento. O Acordo prevê, igualmente, a adopção de medidas necessárias 
para facilitar a mobilização de apoio para a adaptação nos países em desenvolvimento, 
no contexto do limite ao aumento das temperaturas médias a nível mundial. 
 
30. Recomendações 
 

A. O CAHOSCC elogia o trabalho desenvolvido pela AMCEN e AGN, com o apoio do 
Gabinete Executivo do Secretário-geral da ONU, relativo à implementação e 
lançamento da Iniciativa de Adaptação Africana (AAI). 

 
B. Solicita à AMCEN e ao AGN, em colaboração com a CUA, apoiados pelos 

Parceiros, a realizarem um trabalho adicional e apresentar o progresso na próxima 
reunião do CAHOSCC. 

 
C. A necessidade de apelar à importância de reconhecer as necessidades especiais 

de África, incluindo os Países Menos Desenvolvidos (LDC) na implementação do 
histórico Acordo de Paris, uma vez que o mesmo continua a ser fundamental para 
a materialização do caminho para o crescimento ecológico. 

 
IV. ACÇÕES SOBRE A MITIGAÇÃO 
 
31. A Iniciativa Africana de Energias Renováveis (AREI) é um esforço transformativo e 
liderado por África para ampliar o aproveitamento do grande potencial de energias 
renováveis do continente. A Iniciativa tem como enfoque o reforço de soluções integradas 
aos desafios de amplificar o acesso aos serviços de energia limpa para a melhoria do 
bem-estar humano e o desenvolvimento sustentável, enquanto coloca os países 
africanos num caminho de desenvolvimento sustentável e favorável ao clima. A Iniciativa 
reconhece que embora África não seja um grande emissor de gases com efeitos de 
estufa (GES), as suas necessidades energéticas devem aumentar e que, a conjunção 
dos rápidos avanços tecnológicos e o decréscimo em termos de custo para transformar 
energias renováveis, são uma opção sensível para África. 
 
32. A Iniciativa Africana de Energias Renováveis tendo como base as iniciativas 
continentais do Clima para o Desenvolvimento em África (ClimDev-Africa) e o Programa 
do Trabalho de Alto Nível sobre as Acções das Alterações Climáticas em África 
(WPCCA) como trabalho em andamento visa: 1) ajudar a alcançar o Desenvolvimento 
Sustentável, melhorar o bem-estar humano e apoiar o desenvolvimento económico 
sólido, através da garantia do acesso universal a quantidades de energia limpa, 
apropriada e acessível; 2) ajudar os países africanos a dar um salto rumo a sistemas de 
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energias renováveis que apoiem as suas estratégias de desenvolvimento de baixo 
carbono, enquanto melhoram a segurança energética. A Iniciativa visa o lançamento de 
10 Gigawatt (GW) de capacidade de geração de energias renováveis nova e adicional, 
até 2020 e, mobilizar o potencial africano para gerar pelo menos 300 GW, até 2030. Esta 
capacidade adicional seria concretizada mediante novos empreendimentos ou adicionais 
e, não apenas através da mera agregação de projectos e iniciativas existentes. As metas 
e os objectivos da Iniciativa Africana de Energias Renováveis estão em plena 
consonância com os objectivos do Programa Emblemático Regional Africano (ARFP) 
sobre Energias Sustentáveis, que tem por objectivo facilitar a prestação de um apoio 
coordenado e consolidado aos países africanos, a fim de que estes desenvolvam os seus 
sectores energéticos para a concretização do pacote energético. A Iniciativa Africana de 
Energias Renováveis será, por conseguinte, implementada ao abrigo da ARFFP sobre 
energia sustentável, melhorando, assim, a sua implementação e operacionalização. 
 
33. Na sequência da aprovação da Iniciativa por parte do CAHOSCC como um 
trabalho em curso, a 25 de Setembro de 2015, o Coordenador do CAHOSCC 
empreendeu uma iniciativa durante a COP21, no âmbito do Evento de Alto Nível para os 
Chefes de Estado Africanos sobre os Desafios Climáticos e as Soluções Africanas, 
acolhido pelo Presidente Francês a 1 de Dezembro de 2015. Foi ainda realçado pelo 
Presidente da AMCEN durante a COP 21, no âmbito das Soluções Climáticas Africanas 
no dia 1 de Dezembro de 2015, Dia da Acção a 5 de Dezembro e Dia da Energia a 7 de 
Dezembro de 2015. A Iniciativa Africana sobre Energias Renováveis foi recebida com 
grande interesse pelos participantes da Conferência, em particular o G7 e os seus 
membros que exprimiram o seu apoio claro aos esforços dos relevantes órgãos africanos 
(CAHOSCC, AMCEN, CUA e AGN) e outras instituições financeiras regionais tais como o 
BAD, com vista a operacionalizar rapidamente a Iniciativa. A AMCEN e o BAD estão a 
debater os arranjos institucionais e financeiros adequados para serem especificamente 
analisados, atendendo que a fase inicial é curta e termina dentro de alguns meses. 
Vários países do G7 anunciaram os seus compromissos durante a COP21, em apoio à 
implementação da Iniciativa (a Franca, a Alemanha e Suíça comprometeram-se com 2, 3 
e 1 mil milhões de Euros, respectivamente, e o Canadá com 150 milhões de $EU). 
 
34. O CAHOSCC elogia o trabalho dirigido pela AMCEN e a CUA em relação ao 
Grupo de Trabalho Técnico da Iniciativa Africana de Energias Renováveis (AREI). 
 
35. Recomendações: A AMCEN e a CUA devem prosseguir com o objectivo de 
garantir a operacionalização e implementação da AREI. 
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