Comunicado de imprensa

Aliança Africana das Energias Renováveis celebra o seu 2º
aniversário
A rede AREA agora disponível em Inglês, Francês e Português
“Vamos trabalhar juntos para mudar vidas!”
Joanesburgo / Hamburgo, 11 Outubro 2011. Hoje, 550 membros de 61 países trabalham em
conjunto para acelerar a implementação de energias renováveis na África urbana e rural com o
intuito de melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes e proteger o ambiente. A Aliança
Africana das Energias Renováveis (do inglês, African Renewable Energy Alliance, AREA) é
uma plataforma global para decisores políticos, empresários, sociedade civil e académicos
partilharem informação e fazerem consulta sobre políticas, tecnologias e financiamento em
energias renováveis. Na celebração do seu 2º aniversário a AREA disponibiliza agora no seu
website www.area-net.org serviços e informação em Inglês, Francês e Português.
“A Africa tem já sofrido os impactos negativos das alterações climáticas. Encontrar alternativas
sustentáveis à queima da madeira e ao carvão vegetal para impedir a desflorestação é um desafio. É
por isso que a energia renovável e descentralizada é absolutamente necessária para um
desenvolvimento sustentável. A troca de conhecimento e informação que a AREA tem proporcionado
irá ajudar-nos a encontrar as melhores soluções políticas para atingir este objectivo”, diz Wisdom
Ahiataku Togobo, Director de Energia Renovável, Ministério da Energia, Gana.
A AREA foi fundada em Addis Ababa na Etiópia em Outubro de 2009 pelo World Future Council. A
rede desenvolve soluções sustentáveis a nível regional, nacional e internacional desempenhando o
papel de catalisador na difusão de conhecimento e cooperação internacional.
“Os países Africanos têm agora a oportunidade de se impor à produção de energia fóssil utilizando as
tecnologias avançadas disponíveis de produção de energia renovável. Se não formos capazes de
tomar decisões rapidamente no que diz respeito à produção e distribuição de energia renovável,
estaremos a comprometer o direito a uma vida melhor no futuro de milhões de cidadãos africanos”,
diz Ansgar Kiene, Director África, World Future Council e Coordenador da AREA.
O ano de 2012 marcará o Ano Internacional da Energia Sustentável para Todos pela ONU. Todos os
cidadãos Africanos deverão ter acesso a energia sustentável e renovável até 2030. A AREA está
comprometida a acelerar a implementação de soluções baseadas em energia renovável como
condição obrigatória para proteger o meio ambiente, parar as alterações climáticas e melhorar a
saúde humana. O acesso a energia renovável (electricidade e calor) é vital para alcançar todos os 8
Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (do inglês, Millennium Development Goals, MDGs).
Gifty Baaba Asmah da Fundação Daasgift Quality no Gana apela a que mais pessoas se envolvam na
AREA: “Eu espero que consigamos tornar este mundo num mundo verde e amigo do ambiente, isto
se continuarmos a trabalhar em conjunto no futuro. Vamos trabalhar juntos para mudar as vidas do
nosso povo. Eu acredito que juntos conseguiremos! É altura de passar à prática, e de estabelecer e
fortalecer relações para obter impactos positivos.”
“A África há muito tempo que está em sofrimento mas as palavras inspiradores e apaixonantes dos
membros da AREA são um grande estímulo e levam-me a acreditar que uma mudança a larga escala
é possível. Na AREA nós conseguimos fazer as coisas acontecer através de colaborações viáveis e
genuínas e através de acções concretas”, acrescenta Hamadou Tidiane Sy, Fundador e Editor do
Ouestaf News no Senegal.
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World Future Council
O World Future Council trás os interesses das gerações futuras para o centro das decisões políticas.
Com os seus 50 membros proeminentes de todo o mundo foi já capaz de promover mudança. O
conselho aborda os desafios futuros comuns e fornece aos decisores soluções políticas eficazes. O
World Future Council está registado como fundação de caridade em Hamburgo na Alemanha.
Ina Neuberger
Media e Comunicação
World Future Council Foundation
Mexikoring 29
22297 Hamburg
Telefone
+49 (0)40 30 70 914-16
Fax
+49 (0)40 30 70 914-14
ina.neuberger@worldfuturecouncil.org
www.worldfuturecouncil.org
Segue-nos no Twitter: @good_policies
Conecta-te no Facebook: World Future Council

