NOTA CONCEPTUAL
REUNIÃO DE VALIDAÇÃO DO ECOWREX SOBRE O RELATÓRIO
REGIONAL DE MONITORIZAÇÃO PARA AS ENERGIAS
RENOVÁVEIS E A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E O ACESSO À
ENERGIA NA REGIÃO DA CEDEAO

16 - 17 de Junho de 2022
Hotel Fleur de Lys Point E Dakar, Senegal

Funded By

1

1. Contexto
Em 2015, na sequência da adopção da Política da CEDEAO para as Energias
Renováveis (EREP) e da Política da CEDEAO para a Eficiência Energética
(EEEP), pelos Chefes de Estado da CEDEAO em Julho de 2013, os EstadosMembros desenvolveram seus Planos de Acção Nacionais para Energias
Renováveis (PANER), Planos de Acção Nacionais para a Eficiência Energética
(PANEE) e Agendas de Ação SE4ALL.
Numa reunião regional que teve lugar em Abril de 2016, após terem sido
mandatados para apoiar a implementação e monitorização destas políticas e
planos de acção, o ECREEE e os peritos dos Estados-membros validaram um
modelo para a elaboração de relatórios sobre o desenvolvimento nos seus
países. Os Ministros da Energia nomearam então uma pessoa focal em cada
Estado-membro, responsável pela compilação dos seus relatórios nacionais
anuais de monitorização com base neste modelo.
Com base nesses relatórios nacionais, e nas informações contidas na
plataforma energética do ECOWREX, ECREEE compila e publica anualmente
um relatório sobre os progressos regionais. Este relatório visa acompanhar
a evolução da energia sustentável nos Estados-membros da CEDEAO e os
progressos alcançados em relação às metas das políticas regionais em
matéria de energia sustentável e às metas da SE4ALL.
Até à data, foram publicados três (3) relatórios referentes aos anos de 2016,
2017 e 2018 disponíveis em: http://www.ecreee.org/page/publications. No
âmbito deste esforço, ECREEE está a organizar um seminário regional
destinado a validar os Relatórios para os anos 2019 e 2020.
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2. Objectivos do Seminário
O principal objectivo do seminário é validar os projectos de relatórios para
os anos 2019 e 2020. Além disso, será uma oportunidade para:
• partilhar experiências sobre abordagens utilizadas pelos Estadosmembros para a recolha e compilação de dados.
• discutir e adoptar o modelo de relatório de Monitorização da Política
de Bioenergia;
3. Resultados esperados
1. Validar o relatório do Quadro Regional de Monitorização para 2019 e
2020
2. Partilhar as melhores práticas e metodologias para a recolha de dados.
3. Adoptar um modelo de relatório de monitorização para a política de
Bioenergia.
4. Identificar abordagens para melhorar o exercício do quadro nacional
de monitorização
4. Participantes
Os participantes incluem peritos em dados energéticos dos Estadosmembros designados para compilar os relatórios do Quadro Nacional de
Monitorização; Representantes de GIZ e outras instituições da CEDEAO WAPP, ERERA e o Departamento de Energia da Comissão da CEDEAO.
Espera-se a participação de mais de 20 participantes no seminário.
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