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Conferência Internacional sobre o “carvão e comunidades em Africa”  

16 a 18 Junho, 2008 

Maputo, Moçambique 
 

Número esperado de participantes: 60 

 

Local: Girassol Bahia Hotel 

 

Objectivos da conferencia: 

 Entender a severidade da dependência de energia lenhosa em africa e a nível global 

 Entender melhor os fluxos de carvão especialmente: i) entender as tendências de desmatamento 

devido a produção de carvão, ii) identificar as áreas apropriadas para a  produção de carvão e 

actualmente não usadas e iii) encontrar fontes alternativas efectivas para a produção de carvão para 

controlar  o desmatamento e aquecimento global incluindo a promoção de energia de bambu. 

 Propor possíveis intervenções politicas para assegurar a oferta de carvão para as populações de 

renda baixa e para mitigar os efeitos adversos da produção de carvão 

 Explorar o potencial e facilitar a transferência e adaptação de tecnologias 

 Estabelecer uma rede técnica a nível de África para discussão de assuntos ligados ao carvão  

 Desenvolver ideias e projectos 

 Consciencializar e criar interesse entre a comunidade de doadores 

 

 

Resultados esperados da Conferência: 

 Estudos de caso sobre tecnologias, politicas,  

 Plano de acção/recomendação de politicas 

 Acção de seguimento 

 Ideias de projectos sobre aspectos da produção e uso de carvão relacionados a: 

o Redução da pobreza 

o Protecção ambiental (desmatamento, mudanças climáticas) 

o Saúde (poluição em interiores/ambientes fechados) 

o Politicas 

o Transferência de informação/ adaptação/ adopção 

 Rede/ comunidade de pratica 

 

Temas da Conferências: 

A conferência sobre “Carvão e Comunidades em África” irá abranger os seguintes temas:  

1. Situação geral da energia domestica em Africa  

2. Carvão e pobreza 

3. Carvão e o meio ambiente 

4. Carvão e saúde 

5. Politicas sobre o carvão 
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AGENDA  

Data Actividades 

16.06.2008 

Segunda feira 

 Cerimonia de Abertura da Conferencia, contexto, antecedentes, objectivos e resultados 

esperados 

 Sessões técnicas com apresentações sobre a situação da energia domestica, cadeias de 

comercialização, desmatamento e produção sustentável/maneio, emissões de carbono, saúde, 

e politicas.  

17.06.2008  

Terça Feira 

Trabalhos de Grupo: Desenvolvimento de recomendações sobre politicas, planos de acção e 

ideias de projectos ligados a aspectos de  produção e uso de carvão relacionados com: 

 Redução a pobreza  

 Protecção ambiental (desmatamento, mudanças climáticas)  

 Saúde (produção e uso de carvão /poluição em interiores)  

 Politicas 

 Informação e transferência de tecnologia /adaptação/adopção 

18.06.2008 

Quarta feira 

Manhã: continuação dos trabalhos em grupo 

Tarde:  

 Apresentação e discussão dos trabalhos em grupo (recomendações sobre politicas, 

planos de acção, ideias de projectos) 

 Estabelecimento da rede/comunidade de pratica/técnicos 

 Cerimonia de encerramento 

 

 



República de Moçambique  

Ministério da Agricultura 
 

International Network for 

Bamboo and Rattan 
 

 

 
 

3 

Programa  

Data Hora Actividade Facilitador 
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08.00 Registo de Participantes  Secretariado 

08.30 Boas Vindas Alima Issufo 

08.40 Abertura Oficial 
Sua Excia Vice-Ministra da 

Agricultura 

08.45 
Introdução a Conferencia (antecedentes, objectivos e 

resultados esperados) 

Dr. Ralf Kwaschik, 

INBAR/Global NTFP 

Partnership 

Sessão 1: Situação da energia domestica em Africa/ antecedentes  Moderador:  Alima Issufo 

09.00 
Produção e uso do carvão nos países da SADC – 

historial e ponto de situação actual 

Dânia Falcão, Moçambique 

09:15 
Produção e uso de carvão no Ghana - historial, e ponto 

de situação actual 

Samuel Nketiah, Tropenbos 

Ghana 

Sessão 2. Cadeias de comercialização de carvão –                              Moderador: IIAM 

                  situação actual e soluções.  

09:30 
Cadeias de comercialização – considerações gerais Dr. Dietrich Steve Sepp, ECO 

CONSULT, Alemanha 

09:45 Cadeia de comercialização de carvão na Etiópia  Yisehak Seboka, Etiópia 

10:00 Cadeia de comercialização de carvão em Moçambique Nilza Puna, Moçambique 

10:15 Discussão das sessões 1 e 2 
Alima Issufo   e  

Esperança Chamba 

10:30 Intervalo para o Café  

Sessão 3: Carvão e modo de vida.                                                          Moderador: Dr. Ralf Kwaschik 

11:00 
Energia de biomassa nas zonas rurais em Moçambique 

(Estudo de caso do projecto implementado na década de 80) 

Dra. Ximena Andrade, 

Moçambique 

11:15 Carvão e seu impacto social e económico ao nível local Telma Mbeve, Moçambique  

Sessão 4: Desmatamento  X  Produção e maneio sustentável           Moderador: Carla Cuambe 

11:30 
A contribuição do carvão para o desmatamento - um 

estudo de caso do Nordeste da Etiópia 
Yisehak Seboka, Etiópia 

11:45 Produção de carvão e maneio sustentável das florestas Michael Kwaku, INBAR, Gana 

12:00 
Carvão de bambu para uma energia de biomassa 

sustentável e melhoria das condições de vida  
Dr. Fu Jinhe, INBAR, China 

12.15 Discussão das sessões 3 e 4 
Facilitadores: Ralf Kwaschik 

e Carla Cuambe 

13:00 Almoço  

Sessão 5: Carvão e emissões de carbono                                               Moderador: Samuel Nketiah 

14:00 
Protocolos internacionais e  convenções  relativas ao 

Carvão vegetal e emissoes de carbono  

Dr. Almeida Sitoe, FAEF, 

UEM, Moçambique 

Sessão 6: Carvão e saúde                                                                           Moderador: Steve Sepp  

14:15 Aspectos de saúde ligados a produção e uso do Carvão Dr. Andre Seidel, Almanha  

14:30 Discussão das sessões 5 e 6 
Facilitadores: Samuel Nketiah, 

Steve Sepp 
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Data Hora Actividade Facilitador 

15:00 Intervalo para o Café  

Sessão 7: Politicas de carvão                                                                   Moderador: Mário Falcao 

16:00 
Politica de energias renováveis em Moçambique: 

Aspectos ligados ao carvão 

Marta Penicela, Ministério da 

Energia, Moçambique 

16:15 
Moldando politicas de carvão: contexto, processo e 

instrumentos exemplificados pelo caso de alguns países 

Dr. Dietrich Steve Sepp, ECO 

CONSULT, Alemanha 

16:30 Discussão da sessão 7 Facilitador: Mário Falcao 

16:45 Selecção de participantes para os trabalhos em grupo INBAR 

17:00 Fim das actividades do primeiro dia  
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08:00 

Trabalhos em grupo: Desenvolvimento de i) ideias de 

projectos ii) planos de acção e iii) recomendações sobre 

politicas ligados a aspectos sobre a produção e uso de 

carvão relacionados com: 

 Modo de vida das comunidades 

 Protecção ambiental (desmatamento, mudanças 

climáticas)  

 saúde (produção e uso de carvão /poluição em 

interiores)  

 politicas 

 Informação e transferência de tecnologia 

/adaptação/adopção 

 

10:30 Intervalo para o Café  

11:00 Continuação do trabalho em Grupo  

13:00 Almoço  

14:00 Continuação do trabalho em Grupo  

15:00 Intervalo para o Café   

15:30 Continuação do trabalho em Grupo  

17:00 Fim das actividades do Segundo dia  
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08.00 Continuação do trabalho em Grupo  

10.30 Intervalo para o Café  

11:00 Continuação do trabalho em Grupo  

13:00 Almoço  

Sessão 8: Apresentação do resultado dos trabalhos em grupo 

14:00 Carvão e modo de vida Membro (s) do Grupo 

14:30 Carvão e o meio ambiente Membro (s) do Grupo 

15:00 Intervalo para o Café  

15:30 Carvão e saúde Membro (s) do Grupo 

16:00 Politicas sobre o carvão Membro (s) do Grupo 

16.15 
Informação e transferência de tecnologia 

/adaptação/adopção 

Membro (s) do Grupo 

16.30 Rede/Comunidade de Pratica/técnica INBAR 

17:00 Cerimonia de encerramento DNTF/IIAM/INBAR 

 


