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DECLARAÇÃO DA CIDADE DA PRAIA SOBRE O ACESSO UNIVERSAL À ENERGIA NA 
ÁFRICA OCIDENTAL  

 
A reunião comemorativa do 11º aniversário do Centro da CEDEAO para as Energias Renováveis 
e Eficiência Energética (ECREEE) realizou-se nos dias 6, 7 e 8 de julho de 2021 na cidade da Praia, 
Cabo Verde, com a participação do Sr. Alexandre Dias Monteiro, Ministro da Indústria, do 
Comércio e da Energia da República de Cabo Verde, Dra. Aissatou Sophie Gladima, Ministra do 
Petróleo e Energia da República do Senegal, Dra. Miryan Djamila Sena Vieira, Secretária de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação da República de Cabo Verde, Sr. Sédiko 
DOUKA, Comissário da CEDEAO para a Energia e Minas, Sr. Alfred Braimah, Auditor Geral da 
CEDEAO, delegações do Senegal, Mali, Burkina Faso e Níger, compostas por representantes dos 
Ministros do Mali e do Burkina Faso, Secretários-Gerais, Diretores-Gerais, peritos, 
representantes dos parceiros técnicos e financeiros, equipa do ECREEE, sob a direcção do Sr. 
Bah F. M. Saho, Director Executivo Interino e figuras proeminentes do setor privado e da 
sociedade civil da região.  
 
O 11º aniversário do ECREEE foi marcado por uma série de actividades, incluindo visitas a 
diferentes locais e intercâmbios, culminando num jantar de gala durante o qual foram 
transmitidas mensagens importantes sobre o papel e as realizações do ECREEE durante a última 
década e as perspectivas para o ano 2030.  
 
No âmbito do Projecto de Apoio à Electrificação Rural através de Sistemas de Energias 
Renováveis na Região de Liptako-Gourma, foi organizada uma rica sessão de partilha sobre a 
experiência senegalesa na governação do sector das energias renováveis. Trata-se, em 
particular, do quadro de consulta entre atores estatais e não estatais como um fórum 
permanente de diálogo que tem facilitado acordos benéficos em benefício do setor. O ECREEE 
e os seus parceiros, a Autoridade Liptako-Gourma (ALG), o UNOPS e o PNUD, bem como os 
outros participantes, saudaram e agradeceram calorosamente a equipa senegalesa pela sua 
disponibilidade e pelos progressos alcançados na promoção das energias renováveis. 
 
A reunião na cidade da Praia também constituiu uma oportunidade para avaliar os programas e 
projectos levados a cabo pelo ECREEE ao longo da década.   
 
A reunião prosseguiu com apresentações de parceiros técnicos e financeiros, incluindo o PNUD, 
UNOPS, ALG e Enda Energie, que destacaram o enorme potencial de desenvolvimento do 
ECREEE, enquanto agência para o desenvolvimento e implementação de políticas da CEDEAO 
em matéria de energia sustentável que visam alcançar o acesso universal até 2030, em 
conformidade com as directivas dos Chefes de Estado e de Governo da região. 
 
Todos os participantes elogiaram o excelente desempenho do ECREEE ao longo dos últimos 
onze anos.  
 
No final das actividades do décimo primeiro aniversário, as partes interessadas formularam 
recomendações que servirão de base para a Declaração da Praia :  
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PREÂMBULO 
 
CIENTES da necessidade urgente de abordar as múltiplas barreiras existentes à exploração dos 
potenciais em matéria de energias renováveis e eficiência energética na região da CEDEAO ; 
 
CIENTES dos objectivos da iniciativa das Nações Unidas  intitulada  « Energia Sustentável para 
Todos » (SeforALL) com vista a alcançar o acesso universal aos serviços energéticos modernos 
até 2030, duplicar a taxa de melhoria da eficiência energética a nível mundial e duplicar a quota 
das energias renováveis na matriz energética mundial; 
 
CIENTES dos objectivos da Política da CEDEAO para as Energias Renováveis (EREP), que visa 
aumentar a quota das energias renováveis na matriz energética da região para 48% até 2030 ; 
 
CIENTES dos objectivos da EREP, que visa aumentar a percentagem da população rural servida 
por soluções de energias renováveis fora da rede (mini-redes e sistemas autónomos) para 25% 
até 2030, com um objectivo de construir 128 000 mini-redes de energia limpa até 2030 ; 
 
CIENTES dos objectivos da Política da CEDEAO para a Eficiência Energética, que visa 
implementar medidas que permitam libertar 2000 MW da capacidade de produção de 
electricidade e, a longo prazo, duplicar as melhorias anuais no domínio da eficiência energética, 
de modo a atingir níveis comparáveis com os dos líderes mundiais ; 
 
CIENTES do objectivo da política regional de eficiência energética e bioenergia, que visa 
proporcionar o acesso universal a soluções de cozinha limpa até 2030. 
CIENTES de que as soluções em matéria de energias renováveis e eficiência energética podem 
enfrentar simultaneamente e de forma eficaz os desafios relacionados com o acesso à energia, 
a segurança energética, a segurança alimentar e as alterações climáticas;  
 
CONVICTOS de que a energia é um recurso, um serviço colectivo e, ao mesmo tempo, um factor 
de produção de carácter multisectorial que está no centro de qualquer processo de 
desenvolvimento sócio-económico e indispensável para a satisfação das necessidades humanas 
básicas (alimentação, água, saúde, educação, etc.) ; 
 
CONVICTOS de que uma resposta adequada e recuperação à pandemia de COVID-19 requer a 
construção urgente de comunidades resilientes e infra-estruturas sanitárias. 
 
RECONHECENDO o papel institucional fundamental e as realizações do Centro da CEDEAO 
para as Energias Renováveis e Eficiência Energética (ECREEE) na promoção de um mercado 
regional de energia sustentável e investimentos através de parcerias público-privadas; 
 
RECONHECENDO as experiências e os conhecimentos do ECREEE na mobilização de recursos 
para o desenvolvimento e implementação de projectos no domínio da energia e das infra-
estruturas ; 
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No âmbito da visita de estudo em comemoração do 11º aniversário do ECREEE, nós, os 
participantes recomendamos o seguinte: 
 

● Preparação da reunião dos Ministros responsáveis pela energia na sub-região, conduzida 
pelo Comissário da CEDEAO para a Energia e Minas, em associação com o ECREEE e em 
acordo com os decisores para compartilhar a avaliação de 11 anos do ECREEE e definir 
novas orientações que tenham em conta os novos desafios e o contexto decorrente das 
graves crises de segurança e saúde que os países da sub-região estão a atravessar ; 

● Elaboração de um quadro legislativo e regulamentar regional que favoreça o 
envolvimento do setor privado e a promoção de parcerias público - privadas no 
desenvolvimento e implantação de mini-redes e outras soluções de energia fora da rede 
; 

● A promoção de quadros de consulta a nível dos Estados-Membros, onde os atores 
estatais e não estatais, em particular o setor privado, a sociedade civil, os representantes 
eleitos a nível territorial e as associações de consumidores participam de forma inclusiva 
na promoção das energias renováveis ; 

● A implementação de ousadas políticas de industrialização no âmbito de parcerias entre 
o setor privado internacional e o setor privado local para responder às necessidades do 
mercado de energias renováveis, num contexto caracterizado por uma grande expansão 
do setor ; 

● A promoção da eletrificação fora da rede, usos produtivos especialmente no setor 
agrícola para o desenvolvimento de uma economia dinâmica a nível territorial. A este 
respeito, estamos muito interessados na ampliação de certos projectos, nomeadamente 
o projecto de electrificação rural da Autoridade Liptako Gourma em associação com o 
PNUD e o UNOPS, bem como projectos de electrificação fora da rede que promovem 
utilizações produtivas como o PROGRES-Lait da Enda Energie e o DPERSE do ECREEE, 
implementado com o apoio da União Europeia e do Governo do Senegal. 

● O desenvolvimento de programas de formação no domínio das energias renováveis,  
com vista à sustentabilidade das estruturas e à exploração do enorme potencial de 
emprego existente no sector para a juventude dos nossos países.  

● A elaboração de directrizes suficientemente vinculativas por parte dos decisores da 
nossa área regional para os investimentos dos estados-membros no setor estratégico da 
electrificação rural ; 

● Levar em consideração a questão do acesso à energia limpa para a cocção como uma 
prioridade, tendo em vista os seus impactos socio-económicos, ambientais e sanitários.  

 
Referindo-se ao estatuto de Campeão da energia sustentável concedido ao Sr. Abdou Fall, 
Presidente Honorário do Conselho dos Empregadores para Energias Renováveis do Senegal 
(COPERES), a reunião saudou esta decisão, especificou as suas missões e manifestou o desejo 
de que fosse criado a longo prazo um colégio de embaixadores de boa vontade para acompanhar 
os organismos responsáveis pelas políticas de acesso universal à energia na nossa sub-região. 
No âmbito deste mandato, os projectos relativos à promoção de lâmpadas de baixo consumo 
energético, nexo energia / água / alimentação e mobilidade eléctrica foram confirmados como 
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projectos prioritários a serem acompanhados de forma diligente pelo ECREEE com o apoio do 
campeão a nível dos países membros 
 
 
Assinado :  
 
Pelos Participantes  
 
Feito na cidade da Praia, Cabo Verde, no dia 9 de julho de 2021 


