
 

CONFERÊNCIA DOS MINISTROS AFRICANOS DA ENERGIA 

 

DECLARAÇÃO DE JOANESBURGO 

 

 

Preâmbulo 

 

Nós, os Ministros Africanos responsáveis pela Energia, reunidos em Joanesburgo, África 

do Sul nos dias 15 e 16 de Setembro de 2011, para a Conferência dos Ministros 

Africanos da Energia sobre “A Estrada para Durban: Acesso a Energia Sustentável 

em África”, com o fim de se alcançar consenso a respeito das prioridades de apoio à 

agenda para o desenvolvimento da energia em África, de forma sustentável e em 

antecipação à 17ª Conferência das Partes (COP 17/CMP 7) da Convenção da Organização 

das Nações Unidas sobre Alterações Climatéricas (UNFCCC) e a 7ª Conferência e Reunião 

das Partes (CMP) no Protocolo de Kyoto (KP) a ter lugar em Durban de 28 de novembro a 

9 de dezembro de 2011. Questões concernentes à energia devem também ocupar um 

lugar de destaque na Agenda da Rio+20, visto constituir um importante marco 

internacional. As subsequentes decisões devem providenciar sólidos parâmetros para a 

tomada de medidas concretas a respeito da energia.  

 

1. Evocando a Declaração de Maputo adotada pelos Ministros Africanos da Energia na 

sua conferência inaugural realizada em Maputo, Moçambique, a 5 de novembro de 

2010, e reiterando os compromissos que daí resultaram, incluindo a formação da 

Conferência de Ministros Africanos da Energia (CEMA); 

 

2. Acolhendo com satisfação o progresso alcançado no estabelecimento de Equipas 

Regionais da Energia e programas, iniciativas e parcerias tanto a nível regional 

como sub-regional, votadas ao avanço do desenvolvimento no setor da energia e 

integração em África, valorizando o apoio dos parceiros para o desenvolvimento na 

agenda para o desenvolvimento da energia em África. 

 

3. Acolhendo 2012 como o Ano Internacional do Acesso à Energia Sustentável para 

Todos, e os objetivos de energia sustentável estipulados no relatório1 do Grupo 

Consultivo do Secretário Geral das Nações Unidas sobre Energia e Alterações 

Climatéricas (AGECC);  

 

4. Acolhendo a contínua ênfase atribuída pelo Secretário-geral das Nações Unidas e 

pelo sistema da ONU sobre energia sustentável, como crucial para se alcançar o 

desenvolvimento sustentável, e especificamente na Agenda de Ação que está a ser 

elaborada por um novo Grupo de Alto Nível sobre Energia em torno de três 

objetivos: assegurar o acesso universal a formas inovadoras de energia para todos e 

                                            
1
 Energia para um futuro sustentável, o Grupo Consultivo do Secretário Geral sobre Energia e Alterações Climatéricas, 

Nova Iorque, EUA, 28 de abril de 2010. 



até 2030, melhor a eficácia energética em 40% até 2030 e duplicar a quota global de 

energia renovável até 2030;  

 

5. Reconhecendo que África possui a taxa mais baixa de acesso a energia moderna 

entre todos os continentes e que, se não tiverem lugar modificações significativas, se 

antecipa que em 2030 maior número de pessoas, do que no presente, não terá 

acesso a energia; 

 

6. Reconhecendo que o acesso a um serviço de fornecimento de energia fiável, acessível 

e sustentável, será essencial em ordem a se reduzir a pobreza e se promover um 

desenvolvimento social e económico equitativo e sustentável, bem como para a 

capacidade de recuperação climática do continente; 

 

7. Reconhecendo que a eficiência dos recursos e um desenvolvimento ambiental verde 

contribuem de forma crítica para a redução dos índices de pobreza, para a criação 

de postos de trabalho, trabalho digno, desenvolvimento social e um melhor meio 

ambiente;  

 

8. Destacando que sistemas inadequados de energia põem em risco a realização dos 

Objetivos do Milénio para Desenvolvimento em África e enfraquecem a resistência ao 

impacto das condições climáticas adversas, para além de travarem as 

oportunidades para grupos vulneráveis, especialmente mulheres e crianças; 

 

9. Destacando ainda a vulnerabilidade de África perante o impacto negativo das 

alterações climatéricas, as subsequentes ameaças ao abastecimento de água e 

infraestruturas de energia e, como tal, a necessidade de se assegurar uma 

adaptação às alterações climáticas; 

 

10. Destacando que África, os Países Menos Desenvolvidos (LDCs) e os Pequenos 

Estados Ilhéus em Desenvolvimento (SIDS) sejam a prioridade para o Fundo 

Climatérico Verde conforme refletido na COP 16/CMP 6 Acordo de Cancún; 

 

11. Destacando os princípios da Convenção da Organização das Nações Unidas sobre 

Alterações Climatéricas, em particular o princípio de equidade e a comum mas 

diferenciada responsabilidade e respetiva capacidade, reforçando ainda que a 

mitigação dos países em desenvolvimento e a ação de adaptação estão dependentes 

da provisão de finanças, tecnologia e apoio dos países desenvolvidos à emancipação 

e capacitação.  

 

12. Realçando a fundamental necessidade de se realizarem os desenvolvimentos da 

capacidade humana e institucional numa base de sustentabilidade. Esta é a base 

para assegurar que se podem conceber e implementar projetos rentáveis, diretrizes 

eficazes e regulamentos, e que se possam negociar acordos favoráveis visando 

assegurar a provisão de energia sustentável para todos.  

 



13. Evocando o Consenso de Monterrey sobre Financiamento para o Desenvolvimento 

que se comprometeu perante uma ampla agenda para o desenvolvimento, tomando 

em conta a redução da pobreza, a sustentabilidade ambiental e o crescimento 

económico apelando aos doadores a se comprometerem perante um objetivo de 

0.7% do rendimento nacional bruto para assistência oficial ao desenvolvimento; 

 

14. Evocando também o Acordo de Copenhaga COP 15/CMP sobre Financiamento de 

Arranque Rápido atingindo os 30 biliões de dólares americanos até 2012 e acordos 

para financiamento a longo prazo que pode atingir 100 biliões de dólares por ano 

até 2020; 

 

15. Observando com apreensão que apenas 2% dos projetos de Mecanismos para 

Desenvolvimento Limpo (CDM) têm origem em África e acolhendo com satisfação a 

decisão da União Europeia de focar a sua exigência para créditos de carbono no 

abastecimento de LDCs, encorajando ao mesmo tempo esquemas regionais e 

nacionais para permutas a fim de darem prioridade ao abastecimento de LDCs e 

outros incluindo África e os SIDS; 

 

16. Apesar do facto de África como continente ter contribuído relativamente menos para 

as emissões de gases com efeitos de estufa, estamos contudo a tomar ações 

decisivas com o fim de contribuir para a redução da zona global de impacto do 

carbono.  

 

 

Defendemos que: 

 

17. As alterações climatéricas são um desafio ao desenvolvimento, que ameaça inverter 

os feitos já alcançados em termos de desenvolvimento nos últimos anos. As 

economias e as comunidades africanas, e os pobres entre elas, são os que correm 

maior risco em termos dos efeitos adversos destas alterações climáticas e, sendo os 

que menos têm contribuído para o problema, serão provavelmente quem mais vai 

sentir o seu impacto.   

 

18. A expansão do acesso a serviços energéticos modernos e a consolidação da 

segurança energética são de extrema prioridade para se atender às exigências 

básicas de milhões de cidadãos africanos, para se promover o desenvolvimento 

humano e social e se assegurar o crescimento económico sustentável dos MDGs em 

África e, subsequentemente, edificar a resistência ao impacto das alterações 

climatéricas.  

 

19. Apenas 42% dos cidadãos africanos possuem acesso a eletricidade. Na África 

subsariana apenas uma em cada três pessoas tem acesso a uma fonte fiável de 

eletricidade – a taxa mais baixa em todo o mundo. Isto resulta em limitadas 

oportunidades educacionais para as crianças africanas e limitadas oportunidades 

para rendimento particularmente para a mulher africana. O inadequado acesso à 



eletricidade prejudica a execução de serviços sociais em áreas como a saúde, água e 

saneamento. 

 

20. A capacidade total do continente, em termos de produção de energia, situa-se nos 

124 GW, dos quais 30 GW correspondem ao total da África subsariana (excluindo a 

África do Sul). O fornecimento instável de energia tem um significativo impacto no 

desenvolvimento económico da região subsariana, afetando mais de 30 países da 

região, prejudicando a competitividade e a capacidade de emprego e acarretando 

significativos custos, particularmente para as áreas urbanas em rápido 

crescimento, que contribuem com cerca de 79% para o crescimento do PIB na África 

subsariana.   

 

21. Um objetivo intermediário seria o de apoiar e completar a planeada expansão da 

capacidade atual através de importantes projetos de transformação, que na 

totalidade podem adicionar 30 GW extra às capacidades num período de 10 anos. 

Se apenas um terço desta capacidade for utilizada para os requisitos domésticos, 

ela irá satisfazer as exigências de mais 150 milhões a serem servidos pela rede de 

eletricidade.  

 

22. Para tornar o acesso universal uma realidade até ao ano 2030, um adicional de 512 

milhões de pessoas, 460 milhões delas na região subsariana, deve ganhar acesso à 

eletricidade. A dimensão deste desafio requer que todas as abordagens, incluindo 

soluções de rede e fora de rede, sejam tomadas em conta e adotadas com base num 

princípio de eficiência. Os requisitos rurais e urbanos podem ser atendidos de 

melhor forma com um misto de diversificada tecnologia, que tire todo o proveito dos 

excecionais e sustentáveis recursos da África Austral em termos de energia solar, 

eólica, geotérmica, de biomassa e hidroelétrica.  

 

23. A promoção da proliferação de soluções de energia sustentável e de baixo custo é 

vital para se atender aos requisitos básicos. O apoio à transição para combustíveis 

mais sustentáveis para cozinha e aquecimento, e o uso de fogões mais eficientes, 

são também fundamentais para se inverterem as implicações de saúde e a 

degradação ambiental impostas pelo uso da biomassa tradicional.   

 

24. O uso de tecnologias de produção e utilização ultrapassadas e altamente 

ineficientes causa um desperdício inaceitável de energia. A rápida utilização de 

tecnologias mais eficientes e uma melhor gestão da energia são vitais para o 

desenvolvimento africano e vai promover um melhor acesso à energia e o 

desenvolvimento da energia renovável.   

 

25. Os Pequenos Estados Ilhéus (SIDs) deparam-se com constrangimentos e desafios 

sem precedentes no que concerne às alterações climatéricas e, contrariamente ao 

que acontece com os países continentais, não podem de forma alguma beneficiar da 

interconexão para o seu abastecimento de energia. A vulnerabilidade dos SIDs 

torna-se mais crítica com a sua dependência dos combustíveis fósseis importados.    

 



 

Identificámos as seguintes prioridades: 

 

26. A dramática expansão do acesso a serviços de energia modernos, limpos e de 

elevada qualidade: o acesso à eletricidade em África situa-se ainda abaixo dos 35%, 

com exceção da África do Sul, e o consumo fica por volta de 1% do nível dos países 

da OCDE. Aproximadamente 82% dos agregados familiares dependem da biomassa 

sólida para a cozinha, o que acarreta enormes riscos para a saúde e para o 

ambiente. Para além disso, a maior parte dos países depara-se com regulares 

interrupções dos serviços, insuficiência de energia e uma rápida escalada de preços.   

 

27. Consolidação da segurança energética, aumentado o abastecimento e transmissão de 

energia a nível regional: Equipas regionais de energia foram formadas por todo o 

continente. A intensificação e coordenação da capacidade regional de produção e 

transmissão irão resultar em adicionais benefícios de escala, segurança e 

diversidade. Para além disso, reconhece-se que grandes projetos em certos países só 

podem ser desenvolvidos numa base regional.  

 

28. A redução da vulnerabilidade perante as alterações climáticas e uma maior 

resistência: As nações africanas contam-se entre as mais vulneráveis ao impacto 

negativo das alterações climáticas. Como tal, precisamos de dar prioridade à 

resiliência das nossas comunidades, infraestruturas e economias face a este 

impacto. As nações africanas precisam de conceber abordagens específicas para 

cada país e assumirem uma adaptação regional das abordagens e medidas, que irão 

permitir a identificação de ações prioritárias de adaptação como parte integrante do 

seu desenvolvimento sustentável e diretrizes, medidas e estratégias para 

erradicação da pobreza ao mesmo tempo que se promove o desenvolvimento. 

Precisamos também de criar centros regionais que possam edificar uma capacidade 

para pré-aviso e modelação para se reduzirem os riscos e se aumentar a resistência.  

 

29. Atribuir prioridade à energia limpa: África está abundantemente dotada de recursos 

de energia renovável – muitos dos quais podem ser desenvolvidos para suportarem 

um futuro de baixo carbono para o continente. Com o apoio dos países 

desenvolvidos na forma de financiamento, tecnologia e edificação das capacidades 

institucionais, África poderá elevar significativamente o seu desenvolvimento 

económico, social e ambiental, utilizando uma diversidade de fontes de energia 

limpa.   

 

30. Melhoria do desempenho no setor e serviços: o fraco desempenho por parte da 

maioria dos serviços públicos representa um enorme impedimento para o 

desenvolvimento do setor. Isto deve-se frequentemente à insuficiência de mestria na 

gestão e pessoal especializado, a par com limitados recursos financeiros e humanos 

para formação. A cooperação através de todo o continente no desenvolvimento de 

proficiências é de alta prioridade.  

 



31. O principal papel da gestão e eficiência da energia no lado da demanda: A 

experiência tem provado como os programas de gestão e eficiência de energia no 

lado da demanda podem reduzir custos, melhorar o acesso e a competitividade 

internacional, enquanto simultaneamente reduzem o impacto ambiental. Estes 

programas são também essenciais para assegurar a elaboração de sistemas 

otimizados de energia e a integração da energia renovável. É enorme o potencial 

para se aprender com os exemplos de sucesso das nações africanas e outras nesta 

área.  

 

32. Descentralização das redes de abastecimento: Enquanto desenvolvemos as nossas 

economias de energia, precisamos de assegurar a circunscrição das redes de 

abastecimento, não apenas no que toca ao fornecimento de equipamento e 

instalações, mas também no que concerne à manutenção e funcionamento das 

nossas instalações. Isto irá criar postos de trabalho e desenvolver as proficiências, 

para além de reduzir custos.  

 

33. Planeamento integrado: O setor de energia não funciona isolado. Infraestruturas 

como por exemplo os cabos de corrente, condutas, água e transportes, estão 

interdependentes. É vital para a sustentabilidade e desenvolvimento adicional das 

nossas economias e sociedades que o planeamento seja integrado. Como tal, vamos 

dar prioridade ao planeamento integrado e ao papel do setor da energia no 

desenvolvimento das nossas economias, promovendo o investimento e a 

circunscrição, elevando ainda a qualidade da educação segurança e cuidados de 

saúde.  

 

34. Obtenção de recursos financeiros: Um dos principais obstáculos à execução efetiva 

dos projetos de energia, através do continente, é a falta de recursos para a 

preparação e desenvolvimento desses projetos – da fase conceptual até ao 

planeamento financeiro e execução. Para além disso, a maior parte dos grandes 

projetos de energia requer financiamento a longo prazo, com os reembolsos ligados 

à produção de receitas pelo próprio projeto. Frequentemente a produção de receitas 

é inadequada para suportar os atuais elevados custos de capital e longas cadeias de 

valores dos projetos abrangentes; assim sendo, uma substancial parte do 

financiamento destes projetos precisa de ocorrer na forma de concessões e capital 

acessíveis a taxas concessionais e a longo prazo – especialmente para os projetos de 

transmissão inter-regional e de energia renovável. Esses projetos devem também 

beneficiar de um processamento mais expedito por parte das instituições 

multilaterais e bilaterais. Para além disto, pretendemos maximizar o fluxo de 

financiamento verde e fundos do carbono, bem como o uso de mecanismos de 

mercado como os CDM. 

 

35. Edificando a capacidade tecnológica e inovadora: Precisamos de edificar a nossa 

base de tecnologia fazendo uma pesquisa apropriada e levando a cabo investigação 

e desenvolvimento (R&D), elevando a nossa base de proficiência e promovendo a 

transferência de tecnologias para assegurar que essa tecnologia se baseia nas 



exigências e é apropriada às condições locais, o que incluirá que se levem a cabo 

projetos para avaliação de recursos regionais.  

 

36. Precisamos de atribuir especial consideração aos requisitos dos SIDs em termos de 

se elevar a capacidade de produção, promovendo o uso de fontes de energia 

renovável e também em termos do alargamento das capacidades.  

 

 

Decidimos adotar as seguintes medidas:  

 

37. Apoio para expansão da capacidade de produção com ênfase nos projetos regionais: 

A melhor forma para expandir a capacidade de produção ao mais baixo custo 

unitário é através da conceptualização de projetos de produção em larga escala. A 

abordagem para o financiamento de um projeto, em que a participação do setor 

privado a taxas concessionais e o financiamento de doadores sejam combinados, 

será de uma forma geral o padrão necessário para o desenvolvimento destes 

grandes projetos. Projetos como estes são invariavelmente complexos e requerem 

significativos fundos para a preparação do mesmo, para se avaliar o seu impacto 

social e ambiental, se assumir o desenvolvimento regulatório e institucional  ao 

longo do seu curso, enquanto se assegura a sua resistência ao impacto climatérico. 

Presentemente, o financiamento disponível nas agências internacionais, para se 

levar a cabo esse trabalho de preparação de um grande projeto regional ao longo do 

seu curso, é inadequado. Apelamos à COP 17/CMP 7 para considerar a atribuição 

de 500 milhões de dólares americanos como fundo da estrutura de concessão para 

desenvolvimento da próxima geração de projetos nacionais e regionais para 

produção de energia, com ênfase no desenvolvimento da energia limpa. Outro 

impedimento à realização de grandes projetos hidroelétricos e/ou outros regionais é 

o facto de não se qualificarem para o apoio do mercado de carbono como os CDM 

ou fundos relacionados com o clima. Instamos à COP 17/CMP7 para assegurar que 

tanto os grandes projetos hidroelétricos como outros projetos regionais 

(transfronteiras) sejam declarados elegíveis para receberem financiamento expedito 

e fundos verdes, incluindo quaisquer novos mecanismos e instrumentos de 

mercado, e apelamos ainda para o seu acesso a quaisquer novos fundos verdes ou 

relacionados com o clima. 

 

38. Mais amplo financiamento para desenvolvimento de diretrizes políticas e 

institucionais: O bem-sucedido planeamento, conceptualização e implementação 

oportuna de programas de acesso melhorado vai ter um crítico impacto na 

capacidade dos serviços públicos nacionais, em outros desenvolvimentos do setor 

da energia e instituições de governação, para assumirem importantes funções no 

domínio tecnológico, de planeamento, gestão, comercial e de logística. Os países 

podem escolher diversas formas de estrutura entre os setores público e privado 

para a implementação de programas de melhoria mas, invariavelmente, regista-se a 

necessidade dos serviços nacionais desempenharem as suas funções a um nível 

vastamente superior de eficiência e eficácia: melhorar a eficiência na transmissão e 

distribuição; adotar uma estratégia para redução de prejuízos; modernizar os 



sistemas de medição, faturação e cobrança; investir em ativos necessários e 

tecnologia comercial eficiente para a rede de distribuição; e melhorar a governação 

corporativa e assegurar a não interferência nas suas operações de consecução, 

financeiras e comerciais. Apelamos à COP 17/CMP 7 para considerar a mobilização 

de apoio e recurso visando a transferência expedita e eficaz de tecnologia e 

programas para o desenvolvimento de recursos humanos com ênfase nos 

intercâmbios Sul-Sul, para se a elevar a capacidade das instituições e profissionais 

do setor da energia em África. Apelamos também para um mais amplo apoio 

internacional destinado a uma rede de centros regionais de canais de financiamento 

inovadores e de excelência para apoio ao desenvolvimento, a disseminação e o 

destacamento de tecnologias apropriadas, adaptadas às exigências de África, 

incluindo soluções de concepção doméstica e outras que criem postos de trabalho, 

promovam parcerias e contribuam para elevar as receitas da exportação. 

 

39. Planeamento do setor energético e a cooperação internacional: Uma abordagem a 

nível de setor, para elevar o acesso à energia, tem potencial para canalizar recursos 

de doadores de uma forma mais sustentada e rentável que seja consistente com a 

Declaração de Paris2. Considerando a dimensão do investimento necessário, é vital 

uma abordagem sistemática e amiga do clima para o planeamento e financiamento 

de novos investimentos. Uma abordagem abrangente do setor aplica um 

planeamento integrado que resultará na identificação apropriada de um misto de 

tecnologias e para (a) extensão da rede nas áreas urbanas e rurais onde a densidade 

populacional e a distribuição permitam que seja menos dispendiosa, (b) sistema de 

míni-rede e fora de rede assentes nas tecnologias de energia renovável para 

populações dispersas; e (c) sistema domésticos de energia de baixo custo (i.e. solar, 

LED, cobertores para esquentadores de água, chuveiros de fluxo baixo, etc., bem 

como fogões de cozinha eficientes, através da expansão de mercados para estes 

produtos. Para além de ligar as residências à rede, a eletrificação de clínicas e 

escolas com sistemas de energia solar para servir as comunidades de baixo 

rendimento representa uma outra forma de levar os benefícios do investimento na 

eletrificação diretamente a estas comunidades. Instamos aos parceiros no 

desenvolvimento para respeitarem os compromissos de financiamento assumidos 

com respeito ao acesso à energia e à pobreza causada pela falta de energia, e para 

avançarem com uma maior assistência ao financiamento de programas para acesso 

a partir de fundos mobilizados para questões relacionadas com os efeitos 

climatéricos. Os Ministros Africanos da Energia, por seu lado, decidiram levar 

avante e defender sólidos programas para planeamento do acesso e para 

consolidação das diretrizes políticas e parâmetros institucionais, destinados a 

implementar e acelerar a realização dos resultados pretendidos.   

 

40. Desenvolvimento dos recursos regionais de comércio e energia: Um mais amplo apoio 

por parte dos parceiros para o desenvolvimento com vista à intensificação do 

comércio regional de energia e desenvolvimento de recursos de energia limpa e 

                                            
2
 Declaração de Paris sobre Eficácia da Assistência, Paris, França, 2 de março de 2005. 

 



renovável. É urgente o apoio para as estratégias regionais e para a completação de 

importantes projetos regionais de transformação que irão assegurar o fornecimento 

de energia sustentável, eficiente e acessível, assente nas economias de escala e na 

diversificação do misto de energia a nível dos apostadores. Apelamos à COP 

17/CMP 7 para assegurar que os critérios operacionais e de elegibilidade dos 

fundos rápidos e verdes a serem mobilizados para uso como capital inicial em apoio 

ao desenvolvimento das capacidades de África para crescimento, incluindo entre 

outros a utilização dos seus vastos e ainda por explorar recursos hidroelétricos. 

Mais, apelamos à COP 17/CMP 7 para abordar com urgência os CDM e o mercado 

de carbono, com o fim de apoiarem da mesma forma o desenvolvimento dos ricos 

recursos hidroelétricos de África.  

 

41. O processo UNFCCC tem até à data mantido a tendência de atribuir prioridade à 

mitigação das emissões: Nós acreditamos que a adaptação aos impactos negativos 

das Alterações Climatéricas merece um tratamento equilibrado. Instamos à COP 

17/CMP 7 para assegurar que exista um equilíbrio no tratamento tanto da 

adaptação como da mitigação e, em particular, que os projetos de adaptação sejam 

reconhecidos para apoio do fundo do Clima Verde. Sugerimos ainda que sejam 

concebidos modelos para facilitar o desenvolvimento de planos de adaptação para 

países e regionais para as regiões e países mais vulneráveis – especialmente em 

África.  

 

42. Em ordem a assegurar o sucesso destas condições, empenhamo-nos perante: 

1) Total cooperação no que toca à concretização das ações supracitadas 

2) Cooperação na elaboração de planos regionais integrados para a energia, que 

devem identificar projetos prioritários de energia em todo o continente.   

3) Cooperação na compartilhação de lições aprendidas na área energética, 

através da realização de workshops e programas de formação.  

4) Melhoria da eficiência das nossas operações no campo da energia, para 

reduzir as emissões e elevar a acessibilidade.  

5) Trabalho em parceria com principais interessados, incluindo empresas e os 

nossos parceiros no desenvolvimento.  

 

 Em conclusão, apelamos a todas as instituições multilaterais do desenvolvimento, 

ao Secretário-geral das Nações Unidas e a todas as Agência e Programas da ONU, 

para apoiarem globalmente a agenda de África para a transformação do setor de 

energia. Louvamos a República da África do Sul e a União Africana por tomarem a 

iniciativa de organizar e acolher esta importante conferência e reconhecemos o 

apoio dos parceiros para o desenvolvimento que tornaram esta conferência possível, 

particularmente o Banco Mundial, a Organização para o Desenvolvimento Industrial 

nas Nações Unidas e a Fundação das Nações Unidas para a Energia.  

 

Joanesburgo, África do Sul, a 16 de setembro de 2011. 


