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Senhor presidente da COP 19 

Excelências distintos chefes de delegações aqui presentes 

Minhas senhoras e meus senhores                                                            

(1) 

 

Permitam que em nome do Governo de Angola e de Sua 
Excelência Presidente da República e chefe do Executivo, 
saúde ao povo e Governo da República da Polónia e 
felicite pela calorosa recepção que nos tem sido reservada, 
bem como pelas excelentes condições criadas para a 
realização desta importante conferência em que todos 
depositamos expectativas, respostas concretas, desafios e 
oportunidades. 

De igual modo saudamos o Secretariado da Convenção e a 
todos os organizadores que procuram aproximar as varias 
abordagens sobre o nosso futuro climático. Felicitamos 
pelo trabalho realizado com ênfase para os desafios 
integrados globais, numa altura em que estamos a 
enfrentar inúmeros e severos impactos, causados por 
eventos climáticos extremos. 

Solidarizamo-nos com o povo irmão das Filipinas pela 
morte e destruição causados pelo tufão Haiyan, do mesmo 
modo com todos os que agressivamente sofrem pelos 
impactos negativos dos imprevisíveis fenómenos 
climáticos globais que se observam.   



Excelência 

Em Angola a seca prolongada por mais de 3 anos no sul 
do país particularmente no Cunene que tem causado 
perdas económicas e sociais consideráveis e cerca de 500 
mil pessoas estão afectadas directamente.  

A degradação de terras acelerou-se para de 7% do 
território nos últimos 4 anos, o que faz com que o Governo 
tenha de adoptar orçamentos investimentos integrados 
para acudir as populações que vivem da agricultura.     

 

Minhas senhoras e meus senhores, 

 

A Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações 
Climáticas, os seus princípios, mecanismos e principais 
instrumentos que até aqui discutimos para a estabilidade 
climática e redução das emissões, continuam válidos, e o 
dialogo que estamos a adoptar está a ajudar a dar resposta 
a alguns dos nossos problemas.  

Temos que entretanto ser mais transparentes, promover a 
capacitação e a transferência de tecnologia bem como o 
apoio e a solidariedade, como resposta mais acertada para 
os Países em vias de desenvolvimento poderem construir e 
participar na sustentabilidade global. 

O nosso dialogo para o futuro, e aqui realçamos a 
Plataforma de Durban, e outras contribuições com 
objectivo de se alcançar brevemente um novo acordo 



global deverá construir consensos que apelam a uma 
governança global a uma relação mais estreita entre o 
desenvolvimento sustentável integrado e inclusivo com a 
abordagem das alterações climáticas. 

 

Estamos a constatar que apenas ambição na mitigação não 
é suficiente, precisamos de ambição também no aumento 
do financiamento, adaptação, transferência de tecnologia, 
reforço da capacidade entre outros. Por esta razão 
achamos que em Varsóvia deveremos ter as bases 
concertadas para a condução dos trabalhos do acordo que 
queremos adoptar em 2015.     
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O desenvolvimento socioeconómico dos países africanos 
está intrinsecamente ligado a nossa capacidade de fazer 
face aos desafios de adaptação por outro lado sem 
financiamentos para adaptação não atingiremos as metas 
de desenvolvimento que nos propusemos alcançar nos 
nossos planos e programas que têm a base na equidade, 
solidariedade e perspectivas comuns. 

Muito embora tenhamos registados avanços com a 
implementação da Convenção, a temperatura continua a 
aumentar e os efeitos das alterações climáticas, fazem-se 
sentir cada vez mais nas economias que se pretendem 
estabilizar. 

Os grandes emissores devem cada vez mais participar e 
compensar sobretudo porque o principio da 



responsabilidade comum mas diferenciada, deve ser aceite 
e ser inscrito como um ganho das gerações futuras para 
com as actuais. 

Notamos com preocupação que os maiores poluidores 
continuam a aumentar as emissões e entre 1990 e 2008 
foram em mais de 8% e é necessário participarem nos 
esforços para uma economia global mais justa assente na 
cooperação e equilíbrio. 

Os acordos assumidos em Cancum são insuficientes e os 
impactos são cada vez mais visíveis nas economias dos 
países africanos que têm uma fraca capacidade adaptativa, 
dificuldades de financiamento, pobreza e inúmeros 
problemas para ajustarem as politicas do desenvolvimento 
sustentável e cumprimento dos objectivos de 
desenvolvimento do milénio. 
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Minhas Senhoras e meus Senhores 

No âmbito da implementação da Convenção, Angola com 
as suas circunstâncias nacionais e programas está 
contribuir para a redução das emissões de gases de efeito 
estufa. 
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Estamos a congregar o crescimento económico, com 
benefícios directos em vários sectores, estamos ainda a 
promover a melhoria das condições de vida dos cidadãos 



dedicando do orçamento nacional 35% para o sector 
social, como sendo factores que contribui para a unidade e 
coesão nacional essencial para estabilidade política e bem 
estar. O combate a fome e a pobreza são os nossos 
principais objectivos e desafios. 

Estamos a integrar a redução de emissões de acordo com 
as circunstâncias nacionais em diferentes sectores. 

A matriz energética está a ser diversificada e assente 
em projectos estruturantes e de baixas emissões 
contribuindo para a estratégia de baixo carbono.  
 
Seleccionamos numa primeira fase para os 
mecanismos de redução de emissões 59 projectos que 
consideramos elegíveis ao Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo. Lamentavelmente notamos 
com preocupação que o preço do carbono continua a 
decrescer no mercado internacional, este facto faz 
com que haja poucos incentivos, para os Governos e 
parceiros de desenvolvimento e o sector empresarial 
investa em projectos de baixo carbono. 
 

Com objectivo de promover o dialogo e acções para a 
mobilização de recursos financeiros e técnicos para o 
continente africano na atual conjuntura, realizaremos em 
Angola a feira africana do carbono em 2014 para 
promover o dialogo abrangente, mobilização de recursos 
para o mecanismo de desenvolvimento limpo aliados a 
acções de mitigação e ao desenvolvimento sustentável. 



 

Estamos a promover o desenvolvimento e através da 
implementação de vários programas como: habitação, 
saneamento, gestão sustentável de terras, água para todos, 
repovoamento florestal, relançamento da produção 
agrícola, programa nacional estratégico de resíduos e dos 
poluentes orgânicos persistentes, programa nacional de 
gestão ambiental integrado, educação ambiental, entre 
outros onde nota-se que os níveis de pobreza extrema 
reduziram nos últimos dez anos de 67% para 36,6%. 
Temos procurado aliar o combate a pobreza à melhoria da 
qualidade ambiental, controlo de emissões em 
conformidade com uma economia sustentável. 
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Não obstante todo este esforço, reconhecemos que ainda 
há muito por fazer.  

Os desafios dos angolanos após 11 de paz continuam a 
garantir a estabilidade política e macro-economica a união 
e coesão nacional e esforços concentrados no assegurar do 
progresso e bem estar inseridos no programa de 
desenvolvimento sustentável Angola 2025.  
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No contexto das negociações climáticas, pensamos que os 
países  desenvolvidos voluntariamente devem cooperar 
tecnicamente e promover a troca de experiencias na 



mitigação e adaptação, para consolidação dos nossos 
planos nacionais de adaptação e melhorar o conhecimento. 
Reafirmamos que África como continente que menos 
emite tem como prioridade essencial a adaptação. 

Reconhecemos que estamos todos a viver um período de 
ajustamento das economias motivado pela crise 
económica, porém o financiamento ao fundo de adaptação, 
fundo verde, fundo climático especial, fundo para os 
países menos avançados, são os únicos garantes para que 
possamos implementar a convenção, com acções concretas 
de mitigação e adaptação. 

Auguramos que em Varsóvia esta Conferência das Partes 
formalize um calendário claro com actividades e 
resultados que demonstrem o compromisso transparente e 
crescente com o relançamento do financiamento, 
mitigação, transferência de tecnologia, adaptação e reforço 
da capacidade reiterando o espírito da Plataforma de 
Durbam. 
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Felicitamos o senhor Secretário Geral das Nações Unidas 
pelos esforços e apelos clarividentes que tem feito para 
uma maior justiça e alcance de um consenso para um 
compromisso global e damos as boas vindas a iniciativa 
para acolher em Nova York em 2014 a Cimeira de chefes 
de Estado sobre as alterações climáticas. 



Podemos todos juntos construir um mundo mais prospero 
e mais responsável para com a vida. 

 

Muito obrigada  


