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REPÚBLICA DE ANGOLA 
ÓRGÃOS DE APOIO AO VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

 
PRESS RELEASE 

 
«Vice-Presidente da República representa 

o Chefe de Estado na COP27 em Sharm-el-Sheikh, Egipto» 
 
A Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, viaja este sábado [05.11.2022] à 

cidade de Sharm-el-Sheik, República do Egipto, para, em representação do Chefe do 

Estado angolano, João Manuel Gonçalves Lourenço, participar na 27ª Sessão da Con-

ferência das Partes da ONU (COP27), organizada pelo Governo egípcio, a decorrer de 

06 a 09 de Novembro. 

A COP27 - Conferência das Partes da Convenção - Quadro das Nações Unidas sobre 

as Alterações Climáticas (UNFCC) é um tratado internacional resultante da Conferên-

cia das Nações Unidas Para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, conhecida como 

“Cúpula da Terra”. Vai reunir perto de 200 Chefes de Estado e de Governo, líderes de 

ONG e instituições ligadas ao ambiente, activistas, grupos comunitários, de reflexão e 

empresas, com vista a traçar uma agenda comum capaz de trazer à discussão acções de 

combate às mudanças climáticas baseadas em três áreas: redução de emissões, ajuda e 

preparação dos países na lida com as mudanças climáticas e a garantia de apoio técnico 

e financiamento para os países em desenvolvimento. 

A 27ª Sessão da Conferência das Partes deve igualmente centrar-se no financiamento 

de perdas e danos, estabelecimento de um mercado global de carbono e reforço do com-

promisso para reduzir o uso de carvão, estando previstos dias temáticos sobre gênero, 

da agricultura e da adaptação, biodiversidade, água, ciência, descarbonização e energia.  

Na cidade de Sharm El-Sheik está implantado um espaço de 150 mil metros quadrados, 

onde são aguardados mais de dois mil intervenientes, 35 mil participantes, e espera-se 

que sejam abordados 300 tópicos sobre as alterações climáticas.  

Angola participa da cimeira climática das Nações Unidas com uma delegação liderada 

pela Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, que integra, entre outras enti-

dades, a Ministra do Ambiente, Ana Paula Chantre Luna de Carvalho, a Secretária de 
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Estado para as Relações Exteriores, Esmeralda Mendonça, e o Embaixador Extraordi-

nário e Plenipotenciário de Angola acreditado na República do Egipto, Nelson Cosme. 

Integram ainda a delegação angolana representantes da Casa Civil do Presidente da 

República, Assembleia Nacional, dos Ministérios dos Recursos Minerais, Petróleo e 

Gás, Economia e Planeamento, Pescas e Recursos Marinhos, Agricultura e Florestas, 

Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, dos Conselhos 

de Administração da Sonangol e da Endiama, e membros da sociedade civil.     

COP27/Conferência das Partes 

As cimeiras climáticas da ONU são realizadas todos os anos, como forma de pressionar 

os Estados a entrarem em acordo quanto à adopção de medidas que limitem o aumento 

da temperatura global, que já subiu 1,1°C e caminha para 1,5°C.  

De acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), se as 

temperaturas subirem de 1,7 a 1,8°C acima destes níveis, metade da população do 

mundo pode ser exposta ao calor e à humidade, com graves riscos para a vida. Entre-

tanto, para evitar esta tendência, 194 países assinaram o Acordo de Paris em 2015, com-

prometendo-se a “seguir os esforços” para tentar reverter o aumento da temperatura 

média global para os tempos pré-industriais. 

Sharm el-Sheik 

Sharm el-Sheik é uma cidade do Egipto situada na península do Sinai, na costa do Mar 

Vermelho, que surgiu como um pequeno vilarejo de pescadores, e converteu-se na ac-

tual base naval egípcia. Cidade turística, é conhecida por suas praias abrigadas, águas 

cristalinas e recifes de corais.   

 
GABINETE DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E IM-
PRENSA DOS ÓRGÃOS DE APOIO AO VICE-PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA, Luanda, 04 de Novembro de 2022.- 
 

O DIRECTOR, 
 

JOÃO ANTÓNIO DIAS 


