
Lusofonia energética 
A grande expansão da espécie humana no planeta está associada à 
exploração dos combustíveis fósseis, os quais permitem a libertação num curto 
intervalo de tempo de vastas quantidades de energia acumuladas muito antes 
do aparecimento da nossa espécie. Para fazer face às suas crescentes 
necessidades a população humana ampliou os recursos disponíveis que 
durante um certo período excederam as suas exigências. 
Porém, o aumento da população e o aumento das suas condições de vida 
associadas a uma escassez futura dos combustíveis fosseis, que representam 
¾ da energia utilizada, assim como o seu impacto nas condições climáticas 
fazem com que o problema da energia seja talvez o mais importante da 
actualidade, embora o “ruído” à volta doutros problemas de mais fácil solução 
nos façam esquecer dele. 

Sendo o problema energético um problema iminentemente pluridisciplinar 
envolvendo aspectos de física, engenharia, geologia, economia, sociologia e 
política, será natural que a Academia das Ciências beneficiando da presença 
no seu seio de representantes de todas estas disciplinas, faça uma 
contribuição para uma melhor compreensão e tomada de decisões mais 
esclarecidas neste domínio.  

Como, entre 2006 e 2012, as grandes descobertas de petróleo e gás ocorridas 
no Brasil, Moçambique e Angola correspondem a um terço dos volumes totais, 
ascendendo a mais de metade dos volumes descobertos nas águas profundas, 
é natural que essa contribuição saliente a dimensão energética da lusofonia 
global. Neste sentido, o projeto desenvolvido desde 2009 pela seção de 
economia da ACL em associação com a classe de ciências - do qual já resultou 
Writing to Queens while Crises Proceed, IICT, 2013 - deve incluir esta 
dimensão. Acresce que a ELO-Associação Portuguesa para o 
Desenvolvimento Económico e a Cooperação, constituiu um grupo de trabalho 
facilitado pela PwC (no qual participam outras associadas suas como Galp, 
EDP, REN e Visabeira) que poderá ter interesse em que se organize na ACL 
uma workshop sobre A energia: presente e futuro numa perspetiva da CPLP 
que cobriria pelo menos os seguintes tópicos (os nomes indicados à frente de 
cada tópico são meramente indicativos, faltando tratar Brasil e Moçambique): 
- Energia Nuclear (José Carvalho Soares - ACL ou José Marques - IST) 
- Energia Solar e outras renováveis (Manuel Collares Pereira - Univ. Evora) 
- Fusão: Sonho ou realidade (Carlos Varandas ou Bruno Gonçalves - IST) 
- A economia do hidrogénio (Rui Vilela Mendes - ACL) 
- Combustíveis fósseis (Alves da Rocha - UCAN & ACL) 
- A economia da energia: presente e futuro (Jorge Braga de Macedo - ACL) 
- Energia e segurança (José Loureiro dos Santos - ACL) 
- Energia e alterações climáticas (Filipe Duarte Santos – ACL). 
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