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 Sobre o Fórum

Organizado pelo Secretariado do Clube do Sahel e da 
África Ocidental (CSAO/OCDE ), em colaboração com o 
Centro Regional para Energias Renováveis e Eficiência 
Energética (CEREEC /CEDE AO).

Fórum apoiado pelo Governo do Cabo Verde

Sumário O Fórum do Clube do Sahel e da África Ocidental reúne 
os membros do Clube, bem como todas as partes 

interessadas – setores público e privado, representantes 
da sociedade civil, parceiros de desenvolvimento e a mídia 
– para discutir uma questão prioritária para o desenvolvi-
mento dos países do Sahel e da África Ocidental. Conju-
gando experiências, ideias e perspectivas, o Fórum serve 
como plataforma para os participantes da África Ocidental 
e de outras regiões identificarem áreas potenciais para uma 
ação regional integrada.

O Fórum deste ano, apoiado pelo governo do Cabo Verde, é 
dedicado aos desafios das energias renováveis no contexto 
da cooperação Sul-Sul, particularmente com o Brasil. O 
Fórum 2011 também dará seqüência à Cúpula Brasil-
CEDEAO de julho de 2010, em que as energias renováveis 
e as parcerias CEDEAO-Brasil estiveram no centro dos 
debates. 

As discussões devem contribuir para estabelecer consensos 
entre as organizações regionais oeste-africanas (CEDEAO/
UEMOA/CILSS) para uma abordagem integrada na área de 
energias renováveis. Os participantes também discutirão 
as possibilidades de contribuição e apoio do CSAO para o 
desenvolvimento de uma estratégia regional nessa área.
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 Sobre o Fórum

objetivoS

os debates incidirão:

 � nas perspectivas de cooperação para o 
desenvolvimento entre a África Ocidental e os novos 
parceiros, em particular o Brasil;

 � nos vínculos e nos desafios relacionados com os 
objetivos nas áreas de bioenergia e  de segurança 
alimentar; e

 � nas próximas etapas  para a implementação de uma 
política regional de energias renováveis na África 
Ocidental e nas possíveis contribuições do CSAO. 

Programa

Sessão 1: áfrica ocidental e seus parceiros 
emergentes

Baseando-se na edição de 2011 das Perspectivas Econômicas 
na África, produzida conjuntamente pelo Banco Africano 
de Desenvolvimento (BAD), pelo Centro de Desenvolvi-
mento da OCDE e pela Comissão Econômica das Nações 
Unidas para a África (UNECA), as discussões terão por 
objeto as parcerias econômicas emergentes. Foco especial 
será dado às visões do Brasil e do Cabo Verde. 

Sessão 2: energias renováveis na áfrica 
ocidental: desafios e perspectivas

O segundo dia será dedicado à temática das energias 
renováveis. As apresentações analisarão particularmente 
a complexa relação entre as questões relativas à bioenergia 
e à segurança alimentar. Na parte da tarde, as discussões 
buscarão avançar na definição de um roteiro para uma 
política regional de energias renováveis na África Ocidental. 
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                          *1

* (Estados Membros da CEDEAO, Chade e Mauritânia) 

ÁFriCA OCiDEntAl
População (2010): 318 milhões

Território: 7,4 milhões de Km²

PIB per capta (PPP), (2010): USD 1 885

Crescimento anual (2010): 2,8 a 7,4%

Esperança de vida: 52,7 anos

Índice de Desenvolvimento Humano: Posição 133 a 186 (de 187 países)

BrASil
População (2010): 191 milhões

Território: 8,5 milhões de Km² 

PIB per capta (PPP), (2010): USD 10 800

Crescimento anual (2010): 7,5%

Esperança de vida 72,5 anos

Índice de Desenvolvimento Humano: Posição 84 (de 187 países)



6 FÓRUM CSAO 2011 © Secretariado do Clube do Sahel e da África Ocidental (CSAO/OCDE)

agenda

08:00 - 9:00 recepção e credenciamento de participantes

09:00 - 10:30 Cerimônia de Abertura

•	 Sr. François-Xavier de Donnea, Presidente, CSAO
•	 Embaixadora Maria Dulce Barros, Ministério das Relações Exteriores, Brasil
•	 Sr. Christian N. Adolèvandé, Presidente, BOAD
•	 Presidente, Comissão UEMOA
•	 Embaixador Victor James Gbeho, Presidente, Comissão CEDEAO 
•	 Abertura pelo Dr. José Maria Pereira Neves, Primeiro Ministro, Cabo Verde

10:30 - 11:00 Coletiva de imprensa & pausa-café

Sessão 1. África Ocidental e seus parceiros emergentes

Moderador: Embaixador Victor James Gbeho, Presidente, Comissão CEDEAO 
Panelistas: 
•	 Sr. François-Xavier de Donnea, Presidente, CSAO
•	 Sr. Christian N. Adolèvandé, Presidente, BOAD
•	 Presidente, Comissão UEMOA
•	 Dr. José Maria Pereira Neves, Primeiro Ministro, Cabo Verde

11:00 - 11:15 1. introdução: 
•	 Prof. Mario Pezzini, Diretor, Centro de Desenvolvimento - DEV/OECD (15 min)

11:15 - 11:45 2. Visão do Brasil e do Cabo Verde
•	 Visão do Brasil sobre a cooperação com a África Ocidental, Embaixadora Maria Dulce 

Barros, Ministério das Relações Exteriores, Brasil (15 min)
•	 Visão do Cabo Verde sobre a cooperação entre a África Ocidental e seus parceiros emer-

gentes, Dr. Jorge Alberto da Silva Borges, Ministro das Relações Exteriores, Cabo Verde  
(15 min)

11:45 - 12:15 Comentários pelos panelistas

12:15 - 13:00 Debate

13:00 - 14:30 Almoço

14:30 - 16:00 Debate e síntese pelo moderador 

16:00 - 18:00 3. Visita de campo: parques de energia eólica e fotovoltaica e campo de pesquisa em Jatropha

19:30 Coquetel oferecido pela Embaixada do Brasil – Hotel tropico 

5 de dezembro de 2011
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agenda

Sessão 2. Energias renováveis na África Ocidental: desafios e perspectivas

Presidente: Presidente, Comissão UEMOA

08:30 - 09:15 Seqüência 1: introdução

•	 Experiência oeste-africana em energias renováveis (CEDEAO, UEMOA, CILSS) (15 min)
•	 Experiência brasileira e sua visão sobre a cooperação com a África Ocidental: 

1. Diversificação das fontes de energia, Sr. Ricardo Dornelles, Ministério de Minas e 
Energia (10 min)

2. Estruturação do Sistema de Segurança Alimentar no Brasil, Sr. Onaur Ruano, 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (10 min)

3. Agricultura tropical e bioenergia, Sr. José Manuel Dias, Embrapa (10 min)

09:15 - 9:30 Comentários dos participantes

Seqüência 2: Bioenergia e Segurança Alimentar (discussão em painel)

Moderador: Sr. Mahama Kappiah, Diretor Executivo, CEREEC
Panelistas: 
•	 Dr. Abdoulaye Combari, Ministro delegado para Agricultura, Burkina Faso
•	 Sr. Baba Seïd Bally, Presidente, AAPB
•	 Prof. Fatou Sarr, Presidente, Enda-Tiers Monde
•	 Sr. David Ato Quansah, The Energy Center/KNUST, Gana
•	 Sr. Hamata Ag Hantafaye, Diretor, ANADEB, Mali
•	 Sr. Antonio Carlos Kfouri Aidar, Director, FGVProjetos, Brasil

09:30 - 10:10 1. Experiências concretas 
Iniciativas no nível nacional: 
•	 Mali Biocarburant SA (10 min)
•	 Senegal: PERACOD (10 min)
•	 Nigéria: Global Biofuels Ltd (10 min)
Perspectiva regional:
•	 Preocupações Biocombustíveis vs Segurança Alimentar, ROPPA  (5 min)

10:10 - 11:00 2. Comentários dos panelistas

11:00 - 11:30 Pausa café

11:30 - 12:30 Debate: Conciliar as políticas de bioenergia e segurança alimentar

12:30 - 13:00 Filme documentário Belwet Biocarburant SA; Sr. Mahamadi Siemde, Diretor Técnico

13:00 - 14:30 Almoço

6 de dezembro de 2011
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agenda

Sessão 3. implementação de uma política regional integrada para o desenvolvimento das energias renováveis

 Presidente: Sr. Christian N. Adolèvandé, Presidente, BOAD

14:30 - 16:00 introdução:
•	 Estratégia do CEREEC/CEDEAO, Sr. Mahama Kappiah, Diretor Executivo (15 min)
•	 Comentários dos ministros de Energia sobre os desafios atuais e oportunidades:

•	 Dr. Humberto Santos de Brito, Cabo Verde (10 min)
•	 Dr. Joe Oteng-Adjei, Gana (10 min)
•	 Prof. Bart Nnaji, Nigéria (10 min)
•	 Sr. Louis Seck, Senegal (10 min)
•	 Prof. Ogunlade Davidson, Serra Leoa (10 min)

•	 Papel potencial da cooperação técnica do Brasil em apoio à implementação de uma 
política regional integrada em energias renováveis, Sr. José Nilton de Souza Vieira, 
Brasil (10 min)

•	 Papel do BNDES na promoção das relações Brasil-África Ocidental no setor energético, 
Sr. Sérgio Waddington e Sr. Pedro Quaresma, Brasil (10 min)

16:00 - 16:30 Debate: Um guia para o desenvolvimento e a implementação de uma política regional integrada de energias 
renováveis na África Ocidental

16:30 - 17:00 Pausa-café

17:00 - 18:00 Debate e síntese pelo presidente da mesa

18:00 - 18:30 Cerimônia de Encerramento

Presidente: Sr. François-Xavier de Donnea, Presidente do CSAO
Resumo das conclusões pelo Sr. Mahama Kappiah, Diretor Executivo, CEREEC
Considerações finais: 
•	 Prof. Alhousseini Bretaudeau, Secretário Executivo, CILSS
•	 Sr. Djibo Bagna, Presidente ROPPA 
•	 Embaixadora Maria Dulce Barros, Ministério das Relações Exteriores, Brasil
•	 Presidente UEMOA 
•	 Sr. Embaixador Victor James Gbeho, Presidente, Comissão da CEDEAO 
•	 Dr. Jorge Alberto da Silva Borges, Ministro das Relações Exteriores, Cabo Verde 

18:30 - 19:00 Coletiva de imprensa

18:30 Coquetel

6 de dezembro de 2011
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A formação de um novo grupo de atores econômicos 
emergentes e de industrialização recente é um dos 

mais notáveis fenômenos da história econômica contem-
porânea. O interesse destes países pela África tem-se 
mostrado chave no processo de transformação econômica 
do continente, resultando em parcerias mais diversificadas 
e com orientação frequentemente comercial. Além disso, 
os países africanos têm se beneficiado de investimentos, 
comércio e transferências financeiras adicionais1. Tal 
ampliação das parcerias tem diversificado as condições e os 
termos do desenvolvimento econômico na África e reflete 
a normalização das relações pós-coloniais do continente. 

Em contraste com os parceiros tradicionais, essas chamadas 
“potências emergentes” estão mais familiarizadas com os 
desafios em matéria de desenvolvimento que enfrentam 
os países africanos e têm, por conseguinte, condições 
de compartilhar estratégias de boas práticas e soluções 
baseadas nas suas próprias experiências. Essas relações 
“Sul-Sul” também podem proporcionar uma nova gama de 
produtos, bens de capital e comércio, tecnologia, compe-
tências, bem como modelos de desenvolvimento2. Por 
exemplo, as tecnologias elaboradas em países recentemente 
industrializados têm mais possibilidades de serem adotadas 
com sucesso nos países africanos do que aquelas que foram 
concebidas em economias avançadas, em virtude dos seus 
preços mais acessíveis e da sua mais simples adaptação ao 
contexto africano. De fato, são positivas as perspectivas da 
África no que tange às transferências de tecnologia e ao 
acesso a financiamentos por parte de potências emergentes. 
Segundo análises recentes, a industrialização africana, a 
sustentabilidade da dívida e a governança não deverão 

1  AfDB/OECD/UNDP/UNECA. 2011. Africa Economic Outlook 2011: Africa and its 
emerging partners. OECD Publishing.
2  Ibid

 áFrica e oS SeuS ParceiroS emergenteS

deFinição de « ParceiroS 
emergenteS » da áFrica

O termo “parceiros emergentes” 
utilizado no relatório Perspectivas 
Econômicas de África 2011 tenta 
capturar duas características:

1. São consideradas economias 
emergentes no contexto global

2. Suas relações econômicas com 
África foram marginais até a 
última década, mas estão em franco 
crescimento e espera-se que ainda 
floresçam mais

“Parceiros emergentes” são parceiros 
econômicos dos países africanos que 
não pertencem, no início do milênio, 
ao clube dos “doadores” tradicionais, 
o Comitê de Ajuda ao Desenvolvi-
mento (CAD) da OCDE. No entanto, 
esta categoria reúne parceiros que 
têm diferentes estádios de envol-
vimento com países africanos.

Fonte: Perspectivas Econô-
micas para a África, 2011, 
www.africaneconomicoutlook.org
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exterior mais do que triplicou durante esse período, 
passando de 5 % para 16 %, e em 2009 havia ultrapassado os 
Estados Unidos. Comparando-se as economias emergentes, 
a China representa 38 % do comércio exterior africano, 
seguida pela Índia (14,1  %), pela Coreia do Sul (7,2  %) 
e pelo Brasil (7,1 %)5. Parceiros como o Brasil e a Índia 
recebem importações mais diversificadas da África do que 
as economias tradicionais, e uma parcela crescente das 
exportações manufaturados do continente vai para países 
em desenvolvimento, embora melhores dados relativos ao 
IED e ao investimento sejam necessários para a confir-
mação desta observação. É importante notar que é difícil a 
comparação entre os parceiros emergentes e tradicionais, 
devido a lacunas nos dados apresentados e a amplas discre-
pâncias entre diferentes fontes e metodologias. 

Por fim, as economias emergentes são frequentemente 
agrupadas em função de seus desempenhos econômicos 
e colaboração regular, através de fóruns como os BRICs 
(Brasil, Rússia, Índia e China), IBSA (Índia, Brasil e África 
do Sul), e BASIC (Brasil, África do Sul, Índia e China). Mas 
as suas histórias e estratégias nacionais do desenvolvimento 
e de política externa são bastante distintas, deixando cada 
uma delas a sua “marca indelével” no sistema de cooperação 
internacional6. Estas parcerias Sul-Sul com a África variam 
em setores, tipos de mercadorias comerciadas, tecnologias 
e inovação subjacentes, enfoque geográfico e modelos de 
financiamento envolvidos7. O número de países africanos 
com os quais cada economia emergente comercializa e 
coopera também varia muito, sendo que o espectro mais 
amplo é representado pela China, pela Índia, pela Coreia 
do Sul e pelo Brasil8.

5  AfDB et al, 2011.
6  Bliss, K. 2010. Key Players in Global Health: how Brazil, Russia, 
    India, China and South Africa are influencing the game.   
    Washington : CSIS Global Health and Policy Center.
7  AfDB et al, 2011.
8   Ibid

ser negativamente impactadas em função dessas novas 
parcerias econômicas3.

Embora os parceiros tradicionais continuem a desem-
penhar um importante papel em termos de Investimentos 
Estrangeiros Diretos (IED) e de Assistência Pública ao 
Desenvolvimento (APD), os países não membros da OCDE 
têm cada vez mais se envolvido em parcerias de coope-
ração, apesar das suas próprias necessidades em matéria 
de desenvolvimento. 

A cooperação Sul-Sul é frequentemente associada ao 
conceito de não-exclusividade e a relações win-win. Não 
é submetida a certas condicionalidades e adota uma 
abordagem holística, na qual comércio e investimento são 
concebidos como meios legítimos e eficientes de alcançar 
um maior desenvolvimento para ambas as partes4. 

Os parceiros tradicionais representam cerca de 80 % dos 
fluxos de IED para a África e o volume de transações 
comerciais com o continente duplicou em valores nominais. 
Todavia, sua importância tem diminuído em comparação 
com países não membros da OCDE, cuja parcela de IED 
aumentou de uma média de 18 % em 1995-99 para 21 % 
em 2000-08. O Oriente Médio representava em 2009 a mais 
importante parcela de fluxos de IED para a África (cerca 
de 58 %), ao passo que a China e a Índia representavam 
apenas 10 % e 17 %, respectivamente. Tal cenário contribui 
para mostrar que o IED não é o principal meio pelo qual 
as economias emergentes, em particular a China, buscam 
criar parcerias no continente africano. 

A parcela das economias emergentes nas importações, 
exportações e no comércio exterior da África também 
aumentou entre 2000 e 2009 (respectivamente, em 16,4 %, 
10,7 % e 13,5 %). A participação da China no comércio 

3  Ibid
4  Haibin, Niu. Emerging Global Partnership: Brazil and China. Rev. Bras. Polít. Int. 53 
    (special edition).
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a perspectiva brasileira da cooperação

O Brasil evita termos como “doador” e “beneficiário” na 
cooperação para o desenvolvimento, preferindo o conceito 
de cooperação horizontal9. Através desses intercâmbios, 
o Brasil espera reforçar a sua presença internacional e 
as suas competências tecnológicas, e tais parcerias são 
consideradas um meio de restaurar a sua identidade 
nacional10. E ainda que o Brasil tenha historicamente 
favorecido relações com países de língua portuguesa11, 
sua política externa está rapidamente se diversificando 
entre países africanos não lusofônicos. 

O Brasil privilegia a cooperação técnica e embora suas 
estratégias sejam muitas vezes orientadas para agricultura, 
saúde e formação profissional, a carteira brasileira de 
projetos é razoavelmente ampla. A energia, em particular 
os biocombustíveis, representa uma questão de crescente 
importância para o país e o claro empenho da África 
Ocidental nessas questões, como demonstra a criação do 
CEREEC, torna-a um importante parceiro na promoção 
desta agenda. 

A Agência Brasileira de Cooperação (ABC) promove a 
cooperação técnica como um meio de estimular mudanças 
estruturais e de multiplicar os impactos positivos nos 
países parceiros. Os “projetos estruturantes” são concen-
trados na capacitação e combinam recursos humanos 
com o desenvolvimento organizacional e institucional. O 
primeiro desses projetos, negociado com a União Africana, 
foi implementado na África Ocidental (o Cotton-4). Além 
disso, a Plataforma Brasil-África de Inovação Agropecuária, 
um projeto em cooperação com o Fórum para a Pesquisa 
Agrícola na África (FARA) e apoiado por vários doadores 

9   Rowlands, D. 2008. Emerging Donors in International Development    
     Assistance: A Synthesis Report. IDRC/CRDI.
10 ABC/MRE. 2011. Brazilian Technical Cooperation in Africa.
11 que respondiam por 55% dos recursos disponíveis para os projetos de cooperação 
técnica na África em 2009 (ABC, 2010) 

(DFID, IFAD, Banco Mundial), vincula especialistas e insti-
tuições em ambos os continentes visando aprofundar a 
inovação agrícola e beneficiar os pequenos produtores. Por 
fim, a presença física da EMBRAPA (Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária) na região – notadamente através da 
instalação de sua sede em Gana – também poderá estimular 
o estabelecimento de parcerias mais aprofundadas nas 
áreas de agricultura e bioenergia. 

Os países africanos recebem cerca de 50 % do orçamento 
anual da ABC12 e, em 2010, mais de 300 iniciativas foram 
registradas em 37 países, representando USD 65 milhões 
(a serem executados em três anos)13. Estes números, porém, 
são subestimados, e não incluem as contribuições forne-
cidas por especialistas das diferentes instituições de coope-

12  Cabral, L; Weinstock, J. 2010. Brazilian Technical Cooperation for Development:        
      drivers, mechanisms and future prospects.ODI.
13  ABC, 2011

evolução das atividades apoiadas país abc

Fonte: ABC, 2009
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ração14. Tampouco existem dados oficiais sobre os inves-
timentos totais do Brasil na África, mas Ncube et al15, em 
colaboração com o Banco Africano de Desenvolvimento 
(BAD) e com o Overseas Development Institute (ODI), 
chegaram a uma estimativa de USD 10 bilhões em 2010.

O comércio exterior do Brasil com a África aumentou em 
mais de 6 vezes de 2000 a 2008, passando de USD 4,2 bilhões 
a USD 25,9 bilhões. Embora tenha registrado queda em 
2009, passando para USD 17,1 bilhões em decorrência da 
crise financeira global, retomou o seu crescimento em 2010, 
chegando a USD 20 bilhões16. Globalmente, o Brasil importa 
mais da África do que exporta; em 2009, os países africanos 

14  Cabral & Weinstock, 2010
15  Ncube, M; Lufumpa, C; Vencatachellum, D. Brazil’s Economic Engagement with  
      Africa. Africa Economic Brief. V 2, I 5. 11 May, 2011
16  Ncube et al, 2011

representavam 6,6 % do total das importações brasileiras, 
ao passo que as exportações brasileiras representavam 
apenas 3,4 % do total das importações africanas. 

Os dois mandatos do ex-Presidente brasileiro Luiz Inácio 
Lula da Silva representaram um importante impulso na 
política externa do país para a África. Ele endossou a criação 
de 17 novas embaixadas e efetuou 10 visitas ao continente 
(a 23 países), sempre acompanhado por representantes 
do setor privado. O Brasil possui acordos de cooperação 
com 12 países da África Ocidental e em 2007 assinou um 
Memorando de Entendimento na Área de Biocombustíveis 
com a UEMOA. Uma declaração conjunta com a CEDEAO 
foi adotada em 2010, visando o aprofundamento do diálogo 
político e da coordenação a nível regional.  

recursos canalizados pela abc para cooperação técnica em várias regiões do mundo, 2006-2009
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A ABC também estabeleceu parcerias com inúmeros 
doadores tradicionais na África, por meio de arranjos 
trilaterais. Assim, as similaridades econômicas e culturais 
do Brasil com seus parceiros, a adaptabilidade de suas 
políticas e experiências de desenvolvimento, bem como seu 
baixo custo de implementação são potencialmente combi-
nados com os recursos financeiros, logísticos e expertise 
dos parceiros tradicionais.

Num esforço de enfrentar o problema do 
acesso à energia, em particular para as 
populações de zonas rurais e periferias 
urbanas, a Política Regional sobre o 
Acesso aos Serviços Energéticos para as 
Populações de Zonas Rurais e Periferias 
Urbanas na Região da CEDEAO foi adotada 
e posteriormente detalhada no âmbito do 
Livro Branco da CEDEAO/UEMOA. Esta 
política regional foi conjuntamente desen-
volvida pela CEDEAO e pela UEMOA, com 
o apoio técnico do PNUD, e tem por objeto 
fazer com que pelo menos a metade das 
populações que residem em zonas rurais 
e periferias urbanas tenham acesso a 
modernos serviços energéticos até 2015 
(ODMs). 

abordagem regional 
com viSta à melhoria 
do aceSSo à energia



14 FÓRUM CSAO 2011 © Secretariado do Clube do Sahel e da África Ocidental (CSAO/OCDE)

deSaFioS da áFrica ocidental  
em matéria de energia

País

População 
2005 (em 
milhares)

Cresc. 
pop. 

1990-
2005

% 
pop. 
urb. 
2005

Acesso 
famílias à 
eletricida-

de

Produção 
energia primária 
per capita kgep/

capita

Consumo de 
energia final 

per capita 
kgep/capita

2004 PiB 
PPC/Pop 
($/hab)

Consumo de 
Eletricidade 
/ População 

(KWh/capita)

CO2/
Popu-

lação (t 
CO2/

capita)

iDH intensi-
dade 

energética 
do PiB 

kgep/$95

Benin 8 439 3,3 46 22 183 228 998 45 0,3 0,421 0,761

Burkina Faso 13 228 3,0 19 5 191 234 255 36 0,1 0,302 0,800

Cabo Verde 507 2,4 58 ? 49 217 1 183 - 0,3 0,717 0,185

Costa do Marfim 18 154 2,4 46 39 348 227 1 365 157 0,7 0,399 0,512

Gâmbia 1 517 3,3 26 5 221 221 1 845 121 0,2 0,452 0,703

Gana 22 113 2,4 46 35 280 332 2 183 244 0,3 0,568 0,957

Guiné 9 402 2,8 37 5 104 181 2 074 96 0,2 0,425 0,385

Guiné-Bissau 1 586 3,0 36 5 62 147 636 74 0,2 0,350 1,067

Libéria 3 283 2,9 48 ? 703 737 884 234 - nd 3,730

Mali 13 518 2,8 34 8 124 160 814 57 0,1 0,326 0,583

Níger 13 957 3,0 23 8 57 63 696 26 0,1 0,292 0,392

Nigéria 131 530 2,5 48 20 1 610 680 956 73 0,3 0,4666 0,838

Senegal 11 658 2,6 55,1 32 159 210 1 575 125 0,4 0,437 0,498

Serra Leoa 5 525 2,6 40 5 158 190 604 30 0,1 0,273 1,144

Togo 6 145 3,0 36 12 176 160 1 413 208 0,4 0,495 1,020

CEDEAO 260 562 2,6 43 20 915 454 1 154 88 - - -

OCDE 1 145 060 - - - 3 360 3 224 22 161 8 046 11,0 0,911 0,19

EUA 287 460 - - - 5 798 5 418 32 042 13 228 19,7 0,939 0,25
Mundo 6 195 660 - - - 1 663 1 145 7 008 2 373 1,2 0,729 0,29

Fonte: A = UN DESA 2004; B = O’Sullivan a Hamaide 2002; c = Enerdata 2005; D = CIA 2005; E = PNUD 2004; F = AIE 2004

O sistema energético da África Ocidental enfrenta 
os vários desafios inter-relacionados do acesso 

à energia, da segurança energética, da adaptação 
às mudanças climáticas e mitigação de seus efeitos. 
Muitos desses desafios só podem ser enfrentados a 
nível regional. Um problema fundamental na África 
Ocidental é o uso difundido e insustentável de lenha 

como combustível, o que contribui para o desmatamento 
e a desertificação, podendo também incidir na produção 
de alimentos e na segurança alimentar. Na maioria dos 
países da região, mais de 60 % do consumo total de energia 
provém da biomassa tradicional. Além disso, mais de 90 % 
da população usa lenha e carvão vegetal oriundos de 
florestas locais, para a preparação doméstica de alimentos. 
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linkS úteiS

 Centro Regional da CEDEAO para Energias Renováveis e Eficiência Energética (CEREEC):   
http://www.ecreee.vs120081.hl-users.com/website/index.php?pagina-principal

 Africa Energy: http://www.africa-energy.com 
 Agência Brasileira de Cooperação: http://www.abc.gov.br/
 Energy Industry News, África Ocidental: http://energy.einnews.com/region/west-africa 
 Energy Profile, África Ocidental: http://www.eoearth.org/article/Energy_profile_of_West_Africa 
 Afrique Avenir, artigos de Energia: http://www.afriqueavenir.org/sujet/economie/energie/ 
 West African Power Pool: http://www.ecowapp.org 
 U.S. Energy Information Administration (análises por país): http://www.eia.doe.gov/countries/ 
 International Energy Outlook 2010: http://www.eia.gov/oiaf/ieo/pdf/0484(2010).pdf

Além disso, a demanda global por biocombustível tem 
aumentado desde 2008, dados os altos preços do petróleo, 
resultando em novas oportunidades e desafios para a África 
Ocidental (ver Green Fuels for Development, West African 
Challenges, n° 3). 

De modo geral, a região da CEDEAO é caracterizada 
por um nível extremamente baixo de acesso aos serviços 
energéticos, o que impede o desenvolvimento econômico e 
social. A região apresenta alguns dos mais baixos índices 
de consumo de energia do mundo: enquanto apresenta 
um consumo médio de eletricidade de 88 kWh per capita, 
as médias continental e global atingem, respectivamente, 
563 e 2596 kWh. O acesso das famílias à eletricidade na 
região é de cerca de 20 %, mas existem amplas discre-
pâncias entre os níveis de acesso em zonas urbanas, que 
registram uma média de 40 %, e rurais, de 6 a 8 %. Os 
preços da energia também variam muito entre as zonas 
urbanas e rurais e entre os diferentes países da região. A 
eletricidade nas zonas rurais é particularmente baixa, sendo 
que atualmente não existem sistemas energéticos descen-
tralizados instalados. Ao nível de cada lar, o acesso ao GPL 
ou ao querosene registra uma média de apenas 5 %17.

17 Contribuição do CEREEC

Muitos Estados membros da CEDEAO ainda não desenvol-
veram suas políticas de energias renováveis. O resultado 
é que os projetos nessa área são muitas vezes desen-
volvidos de maneira ad hoc, com pouca relação com os 
planos nacionais de energia, os quais muitas vezes não se 
encontram disponíveis ou estão desatualizados. Quando 
existem políticas de energias renováveis, os padrões e 
códigos são muitas vezes insuficientemente desenvol-
vidos. Estruturas políticas são, porém, fundamentais para 
o desenvolvimento bem sucedido das fontes de energias 
renováveis na região. 

Além disso, os projetos não dispõem de recursos finan-
ceiros sustentáveis, como demonstram as baixas atribuições 
orçamentárias na maior parte dos países. A capacitação 
local é extremamente importante, sendo que a dependência 
dos serviços de especialistas de fora da região é custosa e 
insustentável. Faltam também informações e dados sobre 
os recursos, especialistas e instituições. O acesso à energia, 
a segurança energética e os objetivos relacionados ao 
contexto de mudanças climáticas não poderão ser atingidos 
nas próximas décadas sem investimentos significativos 
para o desenvolvimento de energias renováveis e mercados 
de eficiência energética. 
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mali biocarburant S.a.

Produção SuStentável de biodieSel 
a Partir de JAtrophA curcAs 
(Pinhão manSo) em burkina FaSo  
e no mali

contexto energético no mali

O Mali é altamente dependente da biomassa para 
a produção de energia, a qual representa 80 % da 

capacidade energética nacional1. Cerca de 50 % das suas 
terras situam-se em zonas áridas e as florestas existentes 
estão sendo degradadas a um ritmo alarmante, o que 
constitui um sério problema para um país altamente depen-
dente de lenha para produção de energia. As reformas 
neste setor são complexas, pois pressupõem o aumento das 
tarifas de eletricidade, que já são muito elevadas. O petróleo 
é a fonte secundária de energia do país (16 %) e é exclusiva-
mente importado. Somente 25 % da população têm acesso 
a energia e esta percentagem é ainda mais baixa nas zonas 
rurais (13,8 %). Na última década, o Mali vem se tornando 
cada vez mais dependente da dispendiosa produção de 
diesel e de importações de países vizinhos. 

O país já tem experiência no desenvolvimento de políticas e 
projetos em energias renováveis. Um laboratório de energia 
solar foi criado em 1964 e em 2006 o país lançou a sua 
estratégia nacional para o desenvolvimento de biocombus-
tíveis de 2008 a 2013. A criação da Agência Nacional para o 
Desenvolvimento de Biocombustíveis (ANADEB), em 2009, 
constitui um dos elementos fundamentais desta estratégia. 
Desde a sua criação, a agência tem estipulado normas para 
biocombustíveis, elaborou o projeto para um primeiro ciclo 

1   IFC, AfDB, WB

de legislação para os biocombustíveis e criou numerosas 
unidades de demostração e oportunidades de formação, 
entre outras iniciativas. Desde 2005, um grande número 
de projetos relacionados com os biocombustíveis tem sido 
lançado no Mali, mas a indústria do óleo de pinhão manso 
ainda está nos seus primórdios. 

mali biocarburant S.a. 

A Mali Biocarburant S.A. (MBSA) foi um dos primeiros 
produtores de biocombustíveis da África Ocidental. 
Esta empresa privada usa o óleo de pinhão manso para 
produzir biodiesel na região de Koulikoro, onde o plantio 
da oleaginosa é consorciado com o de produtos alimen-
tícios. Lançado em 2007, o projeto prevê o processamento 
do pinhão manso em biocombustível para os mercados 
locais. 

Os pequenos produtores rurais desempenham um papel 
ativo na empresa. Fazem parte dos acionistas, sendo o 
presidente do sindicato em Koulikorum dos membros do 
conselho de administração. Globalmente, a MBSA trabalha 
com um total de 8 000 pequenos produtores rurais em 
três regiões do Mali e em duas regiões de Burkina Faso. 
A população local é diretamente beneficiada não apenas 
com as vendas do pinhão manso, mas com o aumento do 
valor das ações. 

Entre os acionistas encontram-se o Instituto Tropical Real 
(KIT), o Spoowegen Pensioenfonds e empresas privadas 
como a Power Pack Plus e a Interagro. O projeto também 
recebe apoio financeiro do Governo dos Países Baixos 
(Programa PSI e Fundo Daey Ouwens), bem como um 
empréstimo da Agência Francesa de Desenvolvimento 
(AFD). A MBSA também tem colaborado com numerosos 
institutos de pesquisas, com vista a aperfeiçoar a produção 
de pinhão manso e a aumentar o valor potencial dos seus 
vários subprodutos. 
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A sua estratégia de produção é implementada pela Fondation 
Mali Biocarburant e pela Fondation Faso Biocarburant. Elas 
promovem sistemas agroflorestais, treinando produtores 
para integrar o pinhão manso aos seus sistemas agrícolas, 
em particular através do plantio consorciado com culturas 
alimentares e comerciais. 

Perspectivas de desenvolvimento  
e próximas etapas

A MBSA e as suas fundações continuarão a investir na 
expansão da área de cultura consorciada de pinhão manso 
para cerca de 10 000 ha por país, com a colaboração de 
aproximadamente 10  000  produtores rurais. Também 
projeta aumentar as suas capacidades de produção em 
Burkina Faso e no Mali para uma produção anual de 
cerca de 10 milhões de litros de biodiesel. A venda de 
pinhão manso, juntamente com o aumento da produção 
de culturas de subsistência e comerciais, têm por objetivo 
ajudar a aumentar os rendimentos dos produtores rurais. 

© www.malibiocarburant.com

Plantio consorciado no mali

elementos para discussão

Impacto no desenvolvimento local e resposta à 
demanda energética: A MBSA vende biodiesel a um preço 
mais baixo do que o de combustíveis fósseis importados. 
Além disso, esta iniciativa gera emprego direto para mais 
de 150 pessoas e indiretamente para mais de 8 000 agricul-
tores. A extração do óleo de pinhão manso, o refino e a 
distribuição de produto final são efetuados junto ao local 
de exploração, contribuindo assim para o desenvolvimento 
da economia local, através da criação de empregos e do 
aumento do acesso local à energia. O biodiesel é basica-
mente produzido para os mercados locais e o seu principal 
destino é o setor dos transportes. 

Segurança alimentar: O plantio consorciado de pinhão 
manso com culturas de subsistência e comerciais é uma 
importante maneira de se garantir a segurança alimentar; 
ajuda a reduzir a erosão do solo e deverá aumentar a 
produção de culturas de subsistência. Além disso, diver-
sifica as fontes de rendimentos para os produtores rurais 
locais, que vendem pinhão manso em lugar de uma parte 
de suas culturas de subsistência. Também contribui para 
a diversificação e a mecanização dos sistemas agrícolas 
(introdução de variedades de milho resistentes à seca, 
adubo orgânico proveniente da torta de moenda do pinhão 
manso, etc.).  

Aumento da renda dos produtores: A colaboração entre 
a Trees for Travel e a KIA Motors no Mali e entre a ICCO 
e o Fair Climate Fund em Burkina Fasso permite que os 
agricultores recebam créditos de carbono, que contribuem 
para o financiamento dos seus custos operacionais. Além 
disso, alguns subprodutos do pinhão manso são vendidos 
como fertilizante orgânico ou material para a fabricação 
de sabão.
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Apropriação local e uso do solo: Outros princípios da 
empresa incluem: a não posse da terra, o uso de pequenas 
parcelas para fins experimentais, bem como a proibição de 
grandes monoculturas de pinhão manso, dado que suas 
consequências a longo prazo são ainda desconhecidas. 
A principal inovação da empresa é a de que os pequenos 
produtores possuem ações das empresas subsidiárias e 
participam da sua administração.

Preocupações ambientais: Um grande esforço de 
pesquisa sobre o pinhão manso ainda deve ser realizado, 
particularmente em relação à genética, à agronomia e à 
reatividade dos insumos, de maneira a melhor prever a 
produtividade das plantações e a assegurar a sua viabi-
lidade econômica no longo prazo2. Pesquisas adicionais 
também deverão estudar a melhor maneira de agregar 
valor aos subprodutos do processo.  

Outras limitações: A validação da legislação sobre os 
biocombustíveis no Mali e na África Ocidental é um impor-
tante fator para o futuro desenvolvimento sustentável dos 
biocombustíveis. Também serão necessários consideráveis 
investimentos públicos e privados para ajudar a alcançar 
um maior impacto. 

Contribuição de Hugo Verkuijl, Presidente da Mali Biocar-
burant, S.A.

2   Achten et al, 2007

 Mali Biocarburant S.A.: 
http://www.malibiocarburant.com/malibio/
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global bioFuelS ltd.

Produção de bioetanol a Partir de 
Sorgo doce na nigéria

contexto energético na nigéria

A Nigéria é o país mais populoso do continente, repre-
sentando quase a metade da população da África 

Ocidental. Apesar de ser o maior exportador de petróleo e 
gás da região, 67 % da sua população usa lenha ou carvão 
vegetal como combustível para a preparação de alimentos. 
Cerca de 60 % da população não tem acesso à energia 
elétrica (90 % nas zonas rurais) e a transmissão da eletri-
cidade é um sério problema no país3. Cerca de 60 milhões 
de nigerianos possuem geradores e gastam a cada ano USD 
13 bilhões para alimentar os sistemas4.  

O seu setor energético está atualmente sob drásticas 
reformas. A esperança é de que o setor privado obtenha 
êxito onde o setor público fracassou. O Presidente Goodluck 
Jonathan revelou, em agosto de 2011, o seu Plano para a 
Reforma do Setor Energético, reativando uma campanha 
em prol da privatização, que tinha estagnado durante o 
mandato do seu predecessor. Nos termos da Lei de 2005 
referente à Reforma do Setor da Energia Elétrica, o governo 
federal tem vendido os ativos da hoje extinta Autoridade 
Nacional para a Energia Elétrica (NEPA). Sete empresas de 
geração de energia elétrica e onze empresas de distribuição 
serão vendidas ao concorrente que apresente as maiores 
competências técnicas. 

As estratégias governamentais para a melhoria da infraes-
trutura também se concentram em parcerias estratégicas 

3   IIED 2009
4   Associação de Industriais da Nigéria/Comissão da Nigéria para a Energia
     http://www.energy.gov.ng/index.php?option=com_content&task=view&id=51&It 
     emid=58

com outros países (como, por exemplo, o Brasil, a China, a 
França, a Alemanha e a Índia).

A legislação aprovada em 2000 apoiou a produção indepen-
dente de eletricidade, permitindo que os Estados constru-
íssem as suas próprias unidades de produção descentrali-
zadas, para benefício dos mercados de baixos rendimentos. 
Além disso, o Plano Diretor para a Energia Renovável 
(REMP) foi lançado em 2007. Oferece um roteiro para a 
retirada gradual do uso de combustíveis fósseis. O país 
também está coordenando a produção em alta escala 
de biocombustível para uso no setor de transportes, em 
aparelhos domésticos e para a produção de gás natural.  

A Empresa Estatal de Petróleo da Nigéria (NNPC) recebeu 
uma subvenção de 70 000 EUR por parte da Parceria para a 
Energia Renovável e a Eficiência Energética (REEEP), com 
vista a apoiar um estudo de viabilidade sobre variedades 
de mandioca com altas capacidades de produção de etanol 
e outros insumos de biocombustíveis para a produção de 
dois tipos de combustíveis para veículos automóveis: o 
etanol combustível e o diesel de óleo de palma. 

global biofuel ltd. 

Global Biofuels Ltd. está implementando o primeiro 
conjunto de projetos de refinarias de biocombustível do 
país. A empresa foi criada em 2008, para a produção de 
etanol a partir de cultivares de sorgo doce. Deverá desen-
volver 15 refinarias de etanol combustível, 10 das quais 
na Nigéria e 5 em outros Estados membros da CEDEAO, 
exigindo que 150 000 ha dos 8,5 milhões de hectares atual-
mente utilizados para a cultura do sorgo sejam dedicados 
à variedade sacarina. A empresa está trabalhando em 
parceria com a WEMET, a SINOSURE, com o Banco 
Chinês de Desenvolvimento e com o Instituto Chinês de 
Concepção de Cana de Açúcar. Tem por objetivo expandir 
as suas operações no âmbito do setor nigeriano de energias 
renováveis. 
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A Global Biofuels Ltd. também trabalha em parceria com 
a indiana Praj Industries, com o Instituto de Pesquisa 
Agrícola da Universidade Ahmadu Bello e com o ICRISAT. 
No âmbito de um modelo de parceria agrícola público-
-privada iniciado por estes institutos, os cientistas desen-
volveram híbridos de sorgo doce e realizaram testes de 
novos cultivares entre pequenos produtores agrícolas que 
têm registrado resultados positivos. 

A iniciativa da empresa é um complexo agroindustrial 
que reúne produção de etanol e fertilizantes orgânicos 
em grandes quantidades, bem como a criação de gado. 
A área alvo para o cultivo comercial em grande escala de 
sorgo doce é o Sahel e as regiões de savana da Nigéria, bem 
como a sub-região da África Ocidental. A empresa tem sido 
homenageada no plano internacional pelo seu empenho em 
prol da produção de energia limpa pela Frost & Sullivan, 
bem como pelo African Business Owners Forum em 
Washington D.C. Também recebeu recompensas locais 
por parte de um certo número de organizações.

© Global Biofuels Nigeria

elementos para discussão

Impacto no desenvolvimento local e resposta à 
demanda energética: Embora seja membro da OPEP e 
o maior produtor de petróleo do continente, a integração 
dos setores agrícola e energético abre novas oportunidades 
para a Nigéria. Com base nas projeções da empresa, o país 
será beneficiado com 58 000 novos empregos diretos e 
indiretos  em cada uma das suas unidades, além de maior 
geração de energia elétrica e de desenvolvimento local dada 
implementação de infraestruturas nas regiões afetadas. A 
NNPC decidiu adquirir toda a produção da Global Biofuels 
na Nigéria e planeja usá-la na área de transportes e para o 
apoio às indústrias locais.

Segurança alimentar: O sorgo doce é uma espécie 
vegetal resiliente. De fácil cultivo, resiste bem a pragas e 
ervas daninhas. Tolera a salinidade, a acidez e a toxicidade 
do solo e pode suportar as mais extremas condições climá-
ticas tropicais, inclusive calor e a alagamentos. Uma vez 
que a empresa não utiliza a semente para a produção de 
etanol, o impacto nos preços dos alimentos e na segurança 
alimentar é limitado. Trata-se do uso sustentável da totali-
dadeda planta.

Aumento da renda dos produtores: A produção descen-
tralizada de petróleo e a geração de energia elétrica adicional 
têm ajudado a criar novas oportunidades de emprego. As 
partes da plantas que restam após a produção de energia 
são utilizadas na criação de fertilizante orgânico, o que 
ajuda a aumentar os rendimentos dos produtores rurais. 

Preocupações ambientais: Contrariamente ao que 
ocorre em determinados cultivos para biocombustíveis, 
que produzem mais gases de efeito estufa do que evitam, 
a energia obtida nessa iniciativa excede em muito a energia 
investida. Da mesma forma, a iniciativa não compete com 
terras ou águas para a produção vegetal pois o sorgo  doce 
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é  produzido em campos secos já lavrados que apresentam 
baixo índice de capacidade de retenção de carbono. A 
questão do desmatamento das florestas tropicais não se 
coloca.

Outras limitações: A maior limitação para o desenvol-
vimento e a sustentabilidade desta iniciativa é o financia-
mento. Os créditos a longo prazo são, de maneira geral, 
inacessíveis na África Ocidental. 

Contribuição de Felix Obada, Global Biofuel Ltd.

 Global Biofuels Nigeria:  
http://www.globalbiofuelsnig.com
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Peracod

valorização doS reSíduoS 
agrícolaS Para a Produção de 
biocombuStíveiS no Senegal

contexto energético do Senegal

O s abastecimentos em energia do Senegal são 
dominados pela biomassa (56  %), seguida pelos 

produtos derivados do petróleo (38 %). A energia prove-
niente da lenha constitui cerca de 84  % do consumo 
em energia das famílias5 e as importações de petróleo 
absorvem mais de 43 % das receitas de exportação do país6. 
O consumo médio é ainda muito baixo. 

Os custos elevados da subvenção do preço do gás butano 
exigiram a sua supressão em 2009. Os riscos de aumento 
da procura por lenha para a produção de energia e de uma 
exploração mais intensiva das reservas florestais não são 
desprezíveis. O limiar da floresta tem recuado cada vez 
mais, sob a pressão crescente da procura por parte dos 
principais centros urbanos. 

A agricultura extensiva, a frequência das queimadas, a 
exploração abusiva e o sobrepastoreio também acentuam 
o fenômeno da desflorestação. Segundo a FAO, cerca de 
40.000 ha de florestas desaparecem a cada ano no país.

Assim, uma das prioridades do Governo do Senegal é 
assegurar de maneira sustentável o abastecimento dos lares 
em energia para a preparação e o aquecimento de alimentos, 
preservando, ao mesmo tempo, os recursos florestais e o 
meio ambiente. O Estado se baseia, entre outros elementos, 
em projetos e programas como o PERACOD. 

5   Système d’information Energétique (SIE-2009)
6   SIE

descrição do projeto

No âmbito da reorganização da cooperação entre o Senegal 
e a Alemanha, ficou acordado que seriam reunidas em um 
só programa as experiências dos projetos de combustíveis 
domésticos (PSACD) e de energia solar (PSAES).

O PERACOD (Programa para a Promoção de Energias 
Renováveis, de Eletrificação Rural e de Abastecimento 
Sustentável em Combustíveis Domésticos), sob a tutela 
técnica do Ministério de Energia, visa a melhorar « as 
condições gerais e as capacidades de implementação para 
o acesso sustentável aos serviços energéticos modernos – 
em particular, para as camadas sociais desfavorecidas ».

A contribuição do Governo alemão é executada pela agência 
técnica GTZ e o prazo de implementação do programa é 
estimado em 12 anos (até 2015). Intervém principalmente 
através da implementação de instrumentos metodológicos 
nas zonas de teste, mas também no reforço das capaci-
dades das estruturas parceiras e na definição de políticas 
e estratégias. 

O PERACOD é, além disso, cofinanciado pelos Países 
Baixos, para a implementação de dois projetos de acesso a 
energias modernas: o projeto ERSEN (Eletrificação Rural 
Senegal) e FASEN (Fornos Melhorados Senegal).

O sub-componente “combustíveis domésticos alternativos”  
visa a atenuar as dificuldades de abastecimento em lenha 
para fins energéticos, através da assistência-aconselha-
mento aos operadores do mercado, com vista a diversificar 
a oferta em combustíveis domésticos. Um conjunto de ativi-
dades para a validação da rentabilidade econômica do setor 
é, por conseguinte, implementado. As unidades de carvão 
industriais e semi-artesanais existem através da implemen-
tação de Parcerias Público-Privadas (PPP), de “joint venture 
Norte-Sul”. Foi assim que o PERACOD possibilitou o apoio à 
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introdução de diferentes tecnologias e setores de produção 
de biocarvão, como as tecnologias de aglomeração de finos 
de carvão de origem biomássica (Typha dominguensis, 
casca de amendoim, etc.) em briquetes de carvão.

elementos para discussão

Impacto no desenvolvimento local e resposta à 
demanda energética: O PERACOD mostrou que uma 
superfície de floresta fixada possui maior produtividade 
que a mesma superfície de terras cultivadas no Senegal. 
Além disso, a gestão florestal evolui, envolvendo o setor 
privado, com vista a buscar, por um lado, uma melhor 
valorização dos produtos e serviços obtidos e, por outro 
lado, a aumentar os fluxos financeiros, garantindo ao mesmo 
tempo certa rentabilidade dos investimentos. No contexto 
de alta dos preços das energias fósseis e de penúria de 
fontes de energia tradicional, que acarretam dificuldades 
de abastecimento, existe um mercado potencial para os 
briquetes de carvão que é relativamente amplo. 

Segurança alimentar: Os espaços florestais desem-
penham um papel importante neste plano. Com efeito, 
as frutas, as folhas, as raízes ou a caça representam um 
aporte nutricional não desprezível e numerosas plantas 
são utilizadas na farmacopeia. Além disso, a floresta é a 
principal fonte para a energia usada na preparação e no 
aquecimento de alimentos ou para a confecção de tetos e 
cercas. São muitas vezes as famílias mais desfavorecidas 
que dependem da exploração e da valorização dos produtos 
florestais.

Aumento da renda das populações locais: A energia 
é fundamental para o tratamento de produtos florestais 
lenhosos e não-lenhosos. Em geral, os tratamentos de todos 
os tipos, bem como os sistemas de resfriamento podem 
aumentar o valor dos produtos florestais em 50 %7.   

7   Owsianowski e Ehemba

Apropriação local e uso do solo: A utilização de lenha e 
de carvão vegetal oriundos de zonas manejadas permanece 
baixa. O manejo deve ser participativo e envolver mais 
profundamente as populações locais na gestão da floresta, 
aumentando assim a supervisão com vista a frear a explo-
ração fraudulenta. O PERACOD obteve resultados anima-
dores nesta área. Mas agora é necessário gerir as super-
fícies florestais numa maior escala.

Preocupações ambientais: O biocarvão, obtido a 
partir da valorização de qualquer biomassa inutilizada, 
revela-se como alternativa ao carvão vegetal, no contexto 
de dependência energética e de preservação do meio 
ambiente. A desflorestação no Senegal acentua a seca 
e a desertificação. A produção de energia a partir da 
biomassa não favorece a perda de biodiversidade, como 
nas plantações.

© PERACOD

carbonizador da empresa carboSen – kaolack 
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Outras limitações: O biocarvão é muitas vezes 
confrontado aos seguintes problemas:

•	 A rentabilidade do setor, sobretudo para o setor 
artesanal; 

•	 A aceitabilidade do produto, em virtude do agente 
aglutinante utilizado (argila);

•	 A transferência de tecnologia, quando se trata de uma 
parceria Norte-Sul;

•	 A identificação de operadores que se disponham a 
assumir riscos.

Contribuição de Alassane Ndiaye, Coordenador Nacional,
PERACOD
 

 PERACOD: http://www.peracod.sn 
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Sr. Christian narcisse Adovèlandé
Presidente do Banco de Desenvolvimento da África Ocidental (BOAD)

Originário do Benin, Christian Narcisse Adovèlandé ingressou no BOAD em abril de 1978, 
onde ocupou vários postos em diversos níveis de responsabilidade. Tornou-se o Presidente do 
Banco para o Investimento e o Desenvolvimento (EBID) em 2002, mas retornou ao BOAD em 
fevereiro de 2011 para assumir a respectiva Presidência. Proporcionou um novo dinamismo a 
uma instituição financeira em expansão que se tornou um ponto de referência na sub-região. 
Adovèlandé é titular de um diploma de Mestrado em Economia, Finanças e Sistema Bancário.

Sr. Hamata Ag Hantafaye
Diretor Geral da Agência Nacional para o Desenvolvimento de Biocombustíveis (Agence Nationale du 
Développement des Biocarburants - ANADEB)

Hamata Ag Hantafaye é Engenheiro Industrial e de Minas, detentor de um diploma de 
mestrado em Ciências da Eletromecânica, pelo Instituto Politécnico de Krasnodar, Rússia. 
Dirigiu o Laboratório de Energias Renováveis do Departamento de Energia Solar nas décadas 
de 1980 e de 1990, tendo posteriormente feito parte do Centro Nacional para a Energia Solar 
e as Energias Renováveis (CNESOLER). Em 2001, tornou-se Diretor do Departamento de 
Planejamento Energético, na Coordenadoria Nacional de Energia, e Presidente da Iniciativa 
Energética Multi-Setores da União Europeia no Mali, o ponto de referência da UEMOA no Mali. 
Em 2005, foi nomeado Diretor da CNESOLER e Presidente do Comitê de Energia Multi-Setor. 
Também teve participação na implementação da Estratégia Nacional para o Desenvolvimento 
de Biocombustíveis e é Diretor Geral da ANADEB desde 2009.

Sr. Antônio Carlos Kfouri Aidar
Diretor de Controle da FGV Projetos

Antônio Carlos Aidar é graduado em Administração de Empresas pela FGV São Paulo (EAESP/
FGV) e Mestre em Economia pela Michigan State University – USA. Atualmente é Diretor de 
Controle da FGV Projetos e Editor Chefe da Revista Agroanalysis. Desde 1977 é professor 
no Departamenteo de Economia da mesma escola. De 2001 a 2006 atuou como membro do 
Programa Especial de Esportes do GVPEC e do Programa de Tutoria. Foi também coordenador 
do Programa Especial de Administração Rural de 1984 a 2005 – em 2002, esse programa 
passou a ser chamado Gestão Estratégica em Agribusiness. É autor/organizador de dois livros 
relacionados às áreas de Gestão do Futebol e de Agronegócios. Na FGV Projetos tem uma 
vasta experiência em consultorias em empresas públicas e privadas nas áreas de Finanças, 
Agribusiness e Gestão do Futebol. Participa também de Conselhos de Gestão de outras 
empresas.
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Sr. Pedro Quaresma de Araujo
Economista do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)

Economista do BNDES desde 2006, Pedro Araujo é gerente do Departamento de Pesquisas 
e Operação desde 2011, tendo atuado como assessor do Superintendente de 2009 a 2011 e 
trabalhado na Área de Planejamento Corporativo do BNDES de 2006 a 2008. Anteriormente, 
foi analista de Planejamento e Orçamento no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
atuou como economista no Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul (PACS) e analista 
econômico na Fundação Getúlio Vargas. Participou ainda da redação de boletins conjunturais, 
elaboração de projeções econômicas e de modelos de consistência macroeconômica.

Sr. Djibo Bagna
Presidente do Conselho de Administração da Rede de Organizações Camponesas e Produtores Agrícolas 
da África Ocidental (Réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l’Afrique de 
l’Ouest - ROPPA)

Após ter realizado carreira no magistério, Djibo Bagna dedicou os seus esforços às causas 
dos agricultores. Ingressou na Associação para a Revitalização da Pecuária no Níger (AREN), 
tendo-se tornado Secretário da Informação em 1993 e posteriormente, sido promovido 
a Secretário Geral do Conselho de Direção em 1997. É atualmente o representante regional 
da AREN em Tillabéri, a sua cidade natal no Níger. Tendo exercido as funções de Secretário 
Geral da Plataforma de Agricultores do Níger (PFPN) a partir de 1999, Djibo Bagna tornou-se 
Presidente da PFPN em 2000. Tornou-se membro do comitê executivo do ROPPA em 2000 e foi 
eleito Presidente do Conselho de Administração em maio de 2010, cargo que ocupará durante 
os próximos quatro anos. 

Sr. Baba Seid Bally
Presidente da Associação Africana para o Avanço dos Biocombustíveis e das Energias Renováveis 
(Association africaine de promotion des biocarburants - AAPB)

Presidente e Diretor Geral da Noor Bio Energy e Presidente da AAPB, Baba Seid Bally é 
especialista em desenvolvimento agro-ambiental, fornece orientação na área agrícola e 
implementa controles internos e externos para a agricultura biológica. Desenvolveu os primeiros 
projetos de comércio equitativo na África Ocidental, trabalhou em prol da implementação de 
projetos de Agroenergia e da ENRS projects, tendo também lançado o slogan “Para a África, se 
não existirem biocombustíveis, eles terão de ser inventados”. Trabalha ainda como analista de 
projeto para agências de desenvolvimento e financiamento. 
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Dr. Alhousseini Bretaudeau
Secretário Executivo do CILSS

Nacional do Mali, o Doutor Alhousseini Bretaudeau foi professor pesquisador no Instituto 
Politécnico Rural de Formação e Pesquisa Aplicada de Katibougou desde 1984, instituição na 
qual realizou seu Doutorado em Ciências Agronômicas. Engenheiro de Ciências Aplicadas, 
fundou o Laboratório de Agrofisiogenética e de Biotecnologias Vegetais do instituto e conduziu 
até 2007 um programa de pesquisa sobre a utilização de técnicas nucleares e de biotecnologias 
para o amelhoramento genético de espécies vegetais. Em 2007 Bretaudeau foi nomeado 
Secretário Executivo do CILSS.

Dr. Abdoulaye Combari
Ministro delegado encarregado da Agricultura, Burkina Faso

Dr. Abdoulaye Combari é titular de um diploma de Doutor em Ciências Agronômicas em 1987 
pela Escola Nacional Superior de Agronomia e Indústrias Alimentares de Nancy. Apoiando-se 
em mais de 15 anos de experiência na pesquisa agrícola e mais de dez anos de experiência na 
área de formação agrícola, Combari ocupou um grande número de postos de responsabilidade 
no nível nacional e sub-regional. Ele adquiriu assim amplos conhecimentos sobre os problemas 
agronômicos das grandes zonas agro-ecológicas do Burkina Faso e de outros países sahelianos. 
Combari ocupa o cargo de Ministro delegado encarregado da Agricultura do Burkina Faso 
desde 2008.

Sr. Mamadou Dianka
Responsável de Energia da UEMOA

Mamadou Dianka é titular de um diploma de Engenheiro de Hidrocombustíveis pela INHC de 
Alger, de um Mestrado em Energias Renováveis pela Universidade de Gainsville, e de um MBA 
pela Universidade de Montreal. Ao longo de sua carreira, assumiu as funções de Chefe da Divisão 
de Energias Renováveis no Senegal, Diretor de Indústria, Secretário Técnico do Programa RPTES 
(Regional Program for The Traditional Energy Sector - World Bank West Africa), Coordenador 
do Programa Regional de Biomassa Energia (PRBE) da UEMOA e é atualmente encarregado da 
área de Energia na Iniciativa Regional para Energias Duráveis (IRED). Participou também de 
uma série de iniciativas na região, associadas a estruturas de referência: Réseau  RIAED, Biogas 
for better Life in Africa, COMPETE, UN Foundation, PNUD, UA. 
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Dr. José Manuel Cabral De Sousa Dias 
Vice-Diretor de Transferência de Tecnologia da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)

Com Mestrado e Doutorado em Engenharia Química, José Manuel Cabral de Sousa Dias tem 
trabalhado como pesquisador para a EMBRAPA desde 1980, em processos e produtos de 
fermentação, energia, tecnologia empresarial, comunicações e inovação. Foi Vice-Diretor de 
Comunicação e Negócios para o Centro de Recursos Genéticos e de Biotecnologia da empresa 
(1988-2003), Diretor Geral do Centro de Recursos Genéticos e de Biotecnologia (2004-2008) e 
Vice-Diretor de Comunicação e Negócios do Centro de Agro-Energia (2009-2011). Foi nomeado 
Vice-Diretor de Transferência de Tecnologia em setembro de 2011.

Sr. François-Xavier de Donnea
Ministro de Estado belga, membro da Câmara de Deputados da Bélgica, Presidente do CSAO

François-Xavier de Donnea foi Secretário de Estado da Cooperação para o Desenvolvimento da 
Bélgica, de junho de 1983 a novembro de 1985, tendo então sido nomeado Ministro da Defesa 
Nacional da Bélgica de novembro de 1985 a maio de 1988. É Professor Emérito da Universidade 
Católica de Louvain, onde dirigiu o Centro para Pesquisas em Administração Pública do 
Instituto de Administração e Gestão. Entre muitos outros cargos de responsabilidade exerce 
a função de Presidente do Clube do Sahel e da África Ocidental (CSAO/OCDE) desde 2009, 
e desempenhou um papel fundamental na criação do Novo Clube. O seu trabalho orientou-
se notadamente para o envolvimento de novos atores para o desenvolvimento da região, 
reforçando a cooperação Sul-Sul e aumentando a participação dos parlamentares dos países 
da OCDE e da África Ocidental no trabalho do Clube. É titular de um Doutorado em Economia 
pela Universidade Erasmus, de Roterdã.

Sr. ricardo de Gusmão Dornelles
Diretor do Departamento de Combustíveis Renováveis do Ministério de Minas e Energia, Brasil

Engenheiro Eletricista, graduado pela Universidade de Brasília, Dornelles é atualmente Diretor 
do Departamento de Combustíveis Renováveis do Ministério de Minas e Energia, gerenciando 
as áreas institucionais de abastecimento e supervisão do mercado de combustíveis renováveis. 
É ainda representante do Ministério de Minas e Energia no Conselho Interministerial do 
Açúcar e do Álcool – CIMA; na Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Açúcar e Álcool; e no 
Grupo Gestor do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, no Comitê Executivo do 
Acordo de Cooperação em Bioenergia da Agência Internacional de Energia, além de membro 
do Conselho de Administração da PBIO (Petrobras Biocombustíveis)
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Sra. lidia Martinez Frances
Responsável pela área de Bioenergia e  Segurança Alimentar da FAO, Serra Leoa

Lidia Martinez é responsável pela coordenação do Projeto de Bioenergia e Segurança Alimentar 
(BEFS) em Serra Leoa. Trabalhou anteriormente no Departamento de Gestão dos Recursos 
Naturais e Ambientais na Sede da FAO, em Roma. Também trabalhou como Gerente de Projetos 
para a Agência Espanhola da Cooperação para o Desenvolvimento Internacional (AECID). As 
suas competências incluem o desenvolvimento local, as energias renováveis e a segurança 
alimentar. É formada em Geografia e possui Mestrado em Desenvolvimento Internacional. 

Sr. Mahama Kappiah
Diretor Executivo do CEREEC/CEDEAO 

Mahama Kappiah dirigiu tanto a Divisão para o Acesso à Energia e Energias Renováveis como 
a Divisão de Energia Convencional da CEDEAO. As suas realizações incluem a criação do 
Projeto de Gasoduto Oeste-Africano, a fundação do Pool de Energia da África Ocidental e a 
Autoridade Regional de Regulação da Eletricidade. Além disso, participou na implementação 
do programa regional sobre o acesso aos serviços energéticos e na criação do Centro Regional 
da CEDEAO para as Energias Renováveis e a Eficiência Energética. Antes de ingressar na 
Comissão da CEDEAO, trabalhou com a Volta River Authority (VRA) de Gana, durante quinze 
anos, exercendo funções como Engenheiro Elétrico e Gerente da Unidade de Planificação da 
Transmissão. 

Sr. Hamadi Konandji
Coordenador do Programa Regional de Promoção das Energias Domésticas Alternativas no Sahel 
(PREDAS), CILSS

Engenheiro florestal, Konandji tem mais de 25 anos de experiência na questão das energias 
domésticas e alternativas, de gestão de recursos naturais e na coordenação e implementação 
de projetos e programas intersetoriais no nível nacional e regional. Facilitou desde 1983 a 
articulação de diferentes parceiros institucionais do setor das energias domésticas e outros 
setores no Mali. Foi chefe da área de combustíveis lenhosos da Estratéfia de Energia Doméstica 
do Mali de 1994 a 1999. Especialista em energia doméstica no PREDAS (CILSS) de 2001 a 2009, 
tendo em seguida assumido o cargo coordenador do projeto. 
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Sra. Aukje de Jager
Diretora Adjunta da Mali Biocarburants

Com graduação em Engenharia Industrial pela Universidade Técnica de Eindhoven, Países 
Baixos, Aukje de Jager é desde 2011 Diretora de projetos para a extração descentralizada de 
óleos (biodiesel), biogás, etanol, e Diretora adjunta da empresa. Foi diretora de projetos para o 
desenvolvimento sustetável de zonas urbanas na Agência ‘Wibaut aan de Amstel’ pelo conselho 
municipal de Amsterdam entre 2007 e 2010, e de projetos de urbanismos sustentáveis entre 
2004 e 2007. E de 2002 a 2004 foi gestora de projetos de desenvolvimento urbano e conselheira 
para a professionalização de organização interna. 

Sr. Alassane Ségou ndiaye
Coordenador nacional do PERACOD

Ndiaye é Engenheiro Eletricista pelo Instituto Politécnico de Bucuresti (Romênia), tendo ocupado 
o cargo de Chefe da Divisão de Economia Energética. Foi também coordenador nacional do 
Projeto Senegalo-Alemão “Apoio ao subsetor de combustíveis domésticos do Senegal” (PSACD) 
e membro do grupo de estudos sobre os impactos da supressão do subsídio do gás butano. 
Ndiaye também participou de uma série de estudos e contribuições para o desenvolvimento do 
Senegal e da África Ocidental e é coordenador national do PERACOD desde 2004.

Dr. Felix Babatunde Obada
GMD e Diretor Executivo da Global Biofuels Ldt

Felix Obada é titular de um Doutorado em Gestão de Materiais pela Universidade Pacific Western 
(Havaí, EUA), tendo iniciado a sua carreira profissional na Empresa Estatal de Petróleo da Nigéria 
(NNPC), em 1977. Foi Diretor Geral e Presidente da Diretoria Executiva do Instituto de Gestão de 
Materiais da Nigéria, bem como Consultor junto ao Centro Espacial da Universidade de Surrey, 
no Reino Unido. Trabalhou na Universidade de Surrey e no Ministério Federal de Ciência e 
Tecnologia, com vista à elaboração e ao lançamento do primeiro Satélite da Nigéria (NigeriaSat-1), 
bem como ao desenvolvimento de biocombustíveis para veículos automóveis produzidos a partir 
de resíduos agrícolas. O Dr. Obada é o Diretor Geral e Presidente da Diretoria Executiva em 
exercício da Green Energy Society of Nigeria (GESON), organismo-quadro dos produtores de 
energias renováveis da Nigéria. É membro de numerosas associações profissionais na Nigéria, 
no Reino Unido e nos EUA, tendo-se tornado membro honorário do Conselho de Consultores do 
American Biographical Institute of Research, em 2002.
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Prof. Mario Pezzini
Diretor do Centro de Desenvolvimento da OCDE

Mario Pezzini, cidadão italiano, ingressou na OCDE em 1995, onde exerceu várias funções, 
tendo seu trabalho orientado para questões de desenvolvimento rural-urbano, competitividade 
regional e administração pública. Foi nomeado Diretor do Centro de Desenvolvimento da 
OCDE em julho de 2010. Antes de ingressar na OCDE, Mario Pezzini foi professor de Economia 
Industrial na École Nationale Supérieure des Mines de Paris, bem como em universidades 
italianas e americanas. Tem contribuído para debates globais e para atividades de think tanks 
nas áreas do desenvolvimento econômico, da organização industrial e da economia regional, 
com especial enfoque em políticas relativas a redes e agrupamentos de pequenas e médias 
empresas. 

Sr. David A Quansah 
Coordenador de programa do Centro de Energia, KNUST 

O Sr. Quansah é Professor no Departamento de Engenharia Mecânica e membro do Centro de 
Energia (TEC) na Universidade Kwame Nkrumah de Ciência e Tecnologia (KNUST). Formou-se 
em Engenharia Química em 2003, pela KNUST, e posteriormente obteve dois Mestrados em 
Engenharia de Sistemas de Energias Renováveis, pela KNUST e pelo Instituto Internacional 
de Engenharia Hidráulica e Ambiental (2iE) em Uagadugu. Atualmente coordena o Projeto de 
Aperfeiçoamento das Capacidades Solares no TEC, financiado pelo Banco Mundial, e também 
participa da equipe de gestão do Projeto ESMAP de Acesso das Populações Urbanas Pobres à 
Energia, financiado pelo Banco Mundial (EAfUP), sendo também coordenador de cursos de 
curta duração sobre Tecnologias de Energias Renováveis no referido Centro.

Sr. Onaur ruano
Secretário-Executivo da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional – CAISAN, Brasil

Onaur Ruano é brasileiro, engenheiro agrônomo e mestre em Fitopatologia pela Universidade 
Federal de Viçosa. Foi pesquisador científico e diretor-presidente do Instituto Agronômico 
do Paraná – IAPAR, Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento no Município de 
Londrina-PR e Secretário Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional no Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome no Governo Federal. Já exerceu atividades de 
consultoria para a FAO e foi Secretário-Executivo Adjunto do Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome do Governo Federal. 
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PaleStranteS

Prof. Fatou Sarr 
Presidente do Conselho de Administração da ONG internacional Meio Ambiente e Desenvolvimento 
no Terceiro Mundo (ENDA)

Antropóloga social e ambientalista, a Prof. Fatou Sarr também é membro do Conselho da 
União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN). Interessa-se pelas relações 
entre o gênero e o meio ambiente e participa em programas sobre o gênero e as mudanças 
climáticas, tendo publicado artigos sobre o gênero e a energia e participado da auditoria 
relativa ao gênero em políticas e programas relacionados com energia no Senegal.

Sr. Mahamadi Siemde
Diretor Técnico da Belwet Biocarburants S.A.

Mahamadi Siemde iniciou a sua carreira em 2006 como professor de Ciências da Vida e da 
Terra em escolas de primeiro e segundo graus. É Mestre em Bioquímica e Microbiologia 
Aplicada e também é titular de formação superior em Indústrias alimentícias Agrícolas. 
Ingressou no Projeto Jatropha de Burkina Faso iniciado por Larlé Naba Tigre no início 
do desenvolvimento do projeto e tem sido responsável pelas atividades industriais da 
organização (desde a produção de óleos puros vegetais até a sua transformação em 
biodiesel), desde 2008. 

Sr. José nilton de Souza Vieira
Diretor Interino do Departamento de Agroenergia do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Brasil

Formado em Economia pela Universidade Federal de Viçosa em 1992, com Mestrado em 
Economia Industrial e Tecnologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1996, José 
Nilton Vieira trabalha no Departamento de Agroenergia da Cana de Açúcar do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, desde maio de 2001. É membro da equipe 
responsável pela elaboração e implementação do Programa Nacional para a Produção e 
o Uso de Biodiesel. Envolvido em debates internacionais sobre a sustentabilidade da 
bioenergia, tem representado o Governo brasileiro em fóruns como a Convenção sobre a 
Diversidade Biológica, Parceria Global em Bioenergia, Organização Internacional para a 
Padronização (ISO) e Fórum Internacional de Biocombustíveis. 
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PaleStranteS

Sr. Sergio Waddington
Economista do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)

Economista do BNDES desde 2001, Sérgio Waddington é atualmente lotado na Área de 
Pesquisa e Acompanhamento Econômico, tendo trabalhado nas áreas de Planejamento 
Econômico, Comércio Exterior e Tecnologia da Informação. Formado em Ciências 
Econômicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tem um mestrado na mesma área 
pela Fundação Getúlio Vargas e outro em Economia do Meio Ambiente pela Universidade 
Santa Úrsula. Foi professor de diversas instituições acadêmicas no Rio de Janeiro. Atuou 
ainda como consultor durante a fase de implantação do Plano Real, foi membro Grupo de 
Estudos sobre a Economia Mundial no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e técnico 
de Pesquisa do Departamento de Indústria do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
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FacilitadoreS

Sr. laurent Bossard
Diretor do Secretariado do Clube do Sahel e da África Ocidental (CSAO/OCDE)

Formado em Geografia, Laurent Bossard é especialista em dinâmica regional, tendo notadamente 
coordenado o programa ECOLOC “Gerenciar localmente a economia na África Ocidental” e 
trabalhou na cooperação transfronteiriça, prestando assistência à CEDEAO na formulação da 
sua abordagem em comum sobre a migração. A sua carreira foi iniciada na Comissão Europeia 
no início da década de 1980, quando foi consultor da Comissão para o secretário Executivo 
do CILSS. Organizou, em Uagadugu, de 1984 a 1988, as primeiras consultas entre os vários 
serviços de reservas alimentares do Sahel, instaurou o programa “Diagnóstico Permanente 
para a Segurança Alimentar” e contribuiu para o discurso regional sobre políticas relativas 
a cereais (Colóquio do Mindelo, 1986). Dirigiu o Atlas Regional sobre a África Ocidental, 
publicado em 2009 pela OCDE, no âmbito da série “Estudos Oeste-Africanos”, e foi nomeado 
Diretor do CSAO em Janeiro de 2011, após ter coordenado com êxito o processo de reforma do 
Clube.

Sr. Sibiri Jean Zoundi
Administrador Principal do Secretariado do Clube do Sahel e da África Ocidental (CSAO/OCDE)

Engenheiro de Desenvolvimento Rural com Doutorado em Biologia Aplicada, pela Universidade 
de Uagadugu, Jean Sibiri Zoundi trabalhou durante 20 anos como pesquisador principal 
junto ao Instituto de Pesquisa Ambiental e Agrícola de Burkina Faso (INERA). Ingressou 
no Secretariado do CSAO em 2006, como perito em questões relativas à agricultura e ao 
desenvolvimento rural. Coordena a implementação de várias iniciativas na área das políticas 
agrícolas, da segurança alimentar e da gestão de recursos naturais. 

Sra. Carolina Milhorance de Castro
Secretariado do Clube do Sahel e da África Ocidental (CSAO/OCDE)

Carolina facilitou as preparações para o Fórum 2011 do CSAO. Sua experiência profissional inclui 
trabalho para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade 
(Funbio), o CIRAD e a OCDE. Formou-se em Relações Internacionais pela PUC-Rio, bem como 
em Biologia/Ecologia, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil. Está atualmente 
concluindo o Mestrado em Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Riscos, da Paris 
School of International Affairs (Sciences Po Paris).
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ParticiPanteS

representantes governamentais:
 Ministérios de Energia do Benin, do Brasil, de 

Burkina Faso, do Cabo Verde, do Chade, da Costa do 
Marfim, da Gâmbia, de Gana, da Guiné, da Guiné-
-Bissau, da Libéria, do Mali, da Mauritânia, do Níger, 
da Nigéria, do Senegal, de Serra Leoa e do Togo

 Ministérios da Agricultura e do Desenvolvi-
mento Social do Brasil e de Burkina Faso

 Ministérios das Relações Exteriores 
do Brasil e do Cabo Verde

 Agência Nacional para o Desenvolvimento 
de Biocombustíveis (ANADEB), Mali

 Programa de Eletrificação Rural e Forne-
cimento Sustentável de Combustíveis 
Domésticos (PERACOD), Senegal.

organizações regionais e Pan-africanas:
 União Africana
 Comunidade Econômica dos Estados 

da África Ocidental (CEDEAO)
 Nova Parceria para o Desenvolvi-

mento da África (NEPAD)
 Comitê Permanente Inter-Estados de Luta 

contra a Seca no Sahel (CILSS)
 Comissão Econômica das Nações 

Unidas para a África (UNECA)
 União Econômica e Monetária da 

África Ocidental (UEMOA)

Parceiros de desenvolvimento:
 Agência Brasileira de Cooperação (ABC)
 FAO/ Secretariado da Parceria Global de Bioenergia
 Hub Rural
 Instituto de Energia e Meio Ambiente 

da Francofonia (IEPF)
 Agência Internacional de Energias Renováveis (IRENA)
 Mesa Redonda de Biocombustíveis Sustentáveis (RSB)

bacos e instituições Financeiras:
 Fundo Africano para Biocombustíveis e 

Energias Renováveis (BIDC/FABER)

 Banco Africano de Desenvolvimento (BAD)
 Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES)
 Banco Central dos Estados da África Ocidental (BCEAO)
 Banco Oeste-africano de Desenvolvimento (BOAD)

Setor privado:
 AGRITECH
 Belwet Biocarburant S.A.
 BioFuel Africa
 Cassava Agro Industries Services Ltd.
 Global Biofuel Ltd.
 Mali Biocarburants S.A.
 Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC)
 Petrobrás Biocombustíveis (PBio)

institutos de Pesquisas:
 Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA)
 FGV Projetos, Brasil
 Plataforma Brasil-África de Inovação 

Agropecuária (FARA)
 Instituto Internacional de Pesquisas para 

os Trópicos Semi-Áridos (ICRISAT)
 Quinvita;
 The Energy Center (TEC/KNUST)

  Instituto de África Ocidental (IAO)

ongs e representantes da sociedade civil:
 Associação Africana  de Produ-

tores de Biocombustíveis (AAPB)
 Ação para o Desenvolvimento Ambiental no 

Terceiro Mundo (ENDA-Tiers Monde)
 Aliança Global para a Universalização 

da Energia (GVEP-International)
 Mali Folk Center (MFC)
 Rede de Organizações Camponesas e de Produ-

tores Agrícolas da África Ocidental (ROPPA)
 Regional Advisory Information and 

Network Systems (RAINS)
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