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UE-África: 30 dias de diálogo sobre transição verde 

A Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, em parceria com o Banco Europeu 
de Investimento (BEI), organiza um mês de diálogo sobre a transição verde e o investimento 
verde entre parceiros africanos e europeus. Os eventos e as reuniões virtuais decorrerão em 
África e na Europa, com início a 24 de março e culminando a 23 de abril, com o Fórum de 
Investimento Verde de Alto Nível União Europeia-África, que terá lugar em Lisboa. 

O Fórum de Investimento Verde reúne líderes políticos, decisores políticos e empresários 
europeus e africanos, com o objetivo de debater boas práticas, parcerias e soluções 
pragmáticas para acelerar o desenvolvimento sustentável, o investimento verde e a 
recuperação pós-pandemia. 

“África e a Europa estão empenhadas em acelerar a transição verde e em agir em prol do 
desenvolvimento sustentável. A partilha de conhecimentos técnicos, financeiros e 
ambientais é essencial para promover mais investimento, assim garantindo um futuro 
melhor depois da pandemia. Ao longo do próximo mês, a Presidência Portuguesa do 
Conselho da UE e o Banco Europeu de Investimento (BEI) irão reunir especialistas nas 
chamadas Green Talks, em África e na Europa, em preparação do Fórum de Investimento 
Verde UE-África. Identificar boas práticas e soluções eficazes para enfrentar desafios comuns 
permitirá alcançar uma recuperação mais forte e um futuro mais verde para África e a 
Europa”, declarou Augusto Santos Silva, Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. 

“O Banco Europeu de Investimento tem um histórico exemplar de apoio ao investimento de 
elevado impacto na Europa, em África e em todo o mundo. Estamos totalmente empenhados 
em contribuir para uma recuperação verde da COVID-19. Nas próximas quatro semanas, em 
África e na Europa, as Green Talks e o Fórum de Investimento Verde UE-África irão fomentar 
uma partilha mutuamente benéfica de pontos de vista e de lições a retirar da experiência 
bem-sucedida de investimento sustentável, capaz de acelerar a utilização de energias limpas 
no futuro, as respostas às transições climáticas e os projetos digitais, gerando empregos e 
melhorando a vida dos cidadãos. É com satisfação que o Banco Europeu de Investimento se 
associa à Presidência Portuguesa do Conselho da UE para reunir os parceiros africanos e 
europeus no sentido de impulsionar o crescimento verde nestes tempos difíceis”, afirmou 
Ricardo Mourinho Félix, Vice-Presidente do BEI. 

 



 
 

Ao longo do próximo mês, serão organizadas mais de 25 conferências virtuais e presenciais 
– as Green Talks – em África e na Europa, pelas Embaixadas portuguesas, pelo BEI e outros 
parceiros. O evento final, a decorrer no dia 23 de abril, em Lisboa, contará com a presença 
de representantes dos governos e instituições de África e da União Europeia, do setor 
privado, assim como de membros da comunidade académica, de organizações não-
governamentais e da sociedade civil. 

As Green Talks UE-África irão promover a partilha de perspetivas locais sobre o 
desenvolvimento sustentável por parte dos setores público e privado e sobre o investimento 
verde em África, assim como reforçar o impacto de futuros projetos em África. Serão 
analisados casos bem-sucedidos de investimento recente, de modo a identificar abordagens 
inovadoras e oportunidades para mobilizar capitais públicos e privados em prol da transição 
verde em África.  

As Green Talks demonstram que os modelos de negócio sustentáveis e competitivos 
promovem igualmente a criação de emprego e riqueza, contribuindo para o 
desenvolvimento sustentável e inclusivo, tanto do continente africano como da União 
Europeia. 

Os desafios globais atuais, como os efeitos devastadores das alterações climáticas, com 
particular impacto no continente africano, exigem uma resposta global e coordenada que 
mobilize a cooperação entre os diferentes atores relevantes, a todos os níveis. 

O Fórum e as Green Talks promovem um mês de diálogo e de debate entre os dois 
continentes, visando também enriquecer a preparação da próxima Cimeira entre a União 
Europeia e a União Africana. 

A primeira Green Talk realiza-se no dia 24, pelas 15h (hora de Lisboa), em Dacar, no Senegal, 
e conta com a participação do Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da 
Cooperação, Francisco André, de Moïse Sarr, Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros 
do Senegal, do antigo futebolista Luís Figo e do artista Vhils.  

 

Informação de apoio 

 

Sobre a Presidência Portuguesa 
https://www.2021portugal.eu/pt  
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Para mais informações e inscrições na Green Talk de Dacar 
https://zoom.us/webinar/register/WN_xUdRLKhaRLST4L-81oECbQ.   

 

Sobre as Green Talks 
EU-Africa Green Talks (eib.org) 

 

Sobre o Fórum de Investimento Verde 
High-Level EU-Africa Green Investment Forum (eib.org)  
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