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Senhor Presidente, distintos oradores, excelências, caros colegas,  

Permitam-me que me junte a outros oradores na felicitação ao 

Escritório da Conselheira Especial para África pela organização desta 

edição do Africa Dialogue Series. 

Em questões climáticas, África enfrenta um paradoxo e uma realidade 

injusta. Sendo o continente com as mais baixas emissões de carbono 

per capita, África está na linha da frente dos efeitos das alterações 

climáticas, sofrendo consideravelmente com o seu impacto. 

À medida que nos aproximamos da COP 26 e do Diálogo de alto nível 

sobre Energia, importa realçar uma mensagem: não podemos separar 

as agendas do acesso à energia, por um lado, e da transição 

energética, por outro lado. Temos de cumprir ambos estes 

imperativos em simultâneo.  

Em África poderão ser evitados os erros cometidos noutras 

geografias.  

A tarefa não será fácil, desde logo pela importante mobilização de 

tecnologia e de investimento que exige. Mas os benefícios deste 

esforço são evidentes: crescimento económico, criação de emprego, 

redução das desigualdades e até melhorias na saúde das populações 

– tudo de forma ambientalmente sustentável, isto é: respeitando os 

limites impostos pelo nosso planeta.   

A recuperação pós-pandemia terá de ser necessariamente mais verde 

– ou não será “recuperação”. Daí, também, o carácter oportuno do 



debate de hoje: precisamos de maior mobilização de investimento e 

precisamos de maior apropriação africana. 

Foi neste espírito que Portugal, enquanto Presidência do Conselho da 

UE, organizou, no passado mês de abril, um Fórum de Alto Nível UE-

África de Investimento Verde, em parceria com o Banco Europeu de 

Investimento. Este evento foi precedido por um mês de “Green Talks” 

quase diárias em várias capitais europeias e africanas.   

Este evento lançou um diálogo assente na partilha de práticas, 

oportunidades e ideias para a construção de uma parceria ainda mais 

eficaz entre África e Europa. E demonstrou que a transição verde é a 

maior oportunidade económica dos nossos tempos, promovendo 

investimentos nesse sentido. 

Deixem assegurar-vos que Portugal continuará a estar disponível para 

dar o seu contributo nesse sentido.  

Obrigado. 


