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PREFÁCIO

Este documentofaz parte da série de documentos do 
Programa de Desenvolvimento do Mercado de Mini-
Redes Verdes (PDM MRV), avalia o mercado das mini-
redes verdes em Angola. As mini-redes verdes incluem 
aquelas alimentadas por recursos energéticos renováveis 
- radiação solar, eólica, hidroeléctrica ou biomassa - quer 
exclusivamente, quer em combinação com a produção 
de gasóleo. 

As mini-redes não são um fenómeno novo em África. 
Quase todos os serviços públicos nacionais dispõem  
e operam em instalações de produção a diesel, não 
conectadas à rede principal, que fornecem electricidade 
a cidades secundárias, bem como a aldeias maiores. Esta 
solução para a eletrificação rural resulta porém muitas 
vezes, em perdas financeiras significativas para a empresa 
de eletricidade, uma vez que são obrigados a vender 
energia a preços significativamente inferiores ao custo de 
produção e entrega. Para além que exclui do processo de 
electrificação, as  vilas e aldeias mais remotas . O último 
Quadro Global de Seguimento da Energia Sustentável 
para Todos1 [] estima que, a divisão urbano-rural no 
acesso à eletricidade em África é de 45%, sendo que 69% 
da população se encontra em  áreas urbanas eletrificadas, 
face  a apenas 15 % nas áreas rurais.

Existem portanto três principais opções de oferta de  novas 
ligações às populações que ainda não se encontram 
servidas em África, nomeadamente: i) extensão da rede 
nacional; ii) instalação de mini-redes separadas destinadas 
a  operar independentemente da rede principal; iii) e 
sistemas de geração autónomos que visam abastecer 
os consumidores individuais. Conclui-se porém que a 
abordagem mais rentável para a alimentação das mini-
redes é a utilização de fontes de energia renováveis, que 
se encontram amplamente disponíveis em toda a África. 

O desenvolvimento das mini redes verdes (PDM) não 
está, no entanto, isento de desafios. Para além dos 
quadros políticos e regulamentares pouco favoráveis, 
as barreiras ao crescimento do sector das mini-redes 
privadas em África incluem, a falta de modelos de negócio 
comprovados, dados de mercado e ligações, capacidade 
dos principais intervenientes e acesso ao financiamento. 

Em resposta a estes desafios, o Banco Africano de 
Desenvolvimento (BAD) concebeu e lançou a 1ª Fase da 
PDM MRV em 2015, com o financiamento proveniente 
de subvenções do Fundo de Energia Sustentável para 
África (SEFA). A PDM MRV é uma plataforma pan-africana 
que aborda as barreiras técnicas, políticas, financeiras e 

1. Global Tracking Framework of Sustainable Energy for All (SEforALL).



de mercado que o sector emergente da PDM enfrenta. 
Esta plataforma faz parte de um programa financiado 
pelo Departamento para o Desenvolvimento Internacional 
(DFID), que também desenvolve iniciativas no Quénia e na 
Tanzânia; desenvolvimento de políticas de PDM específicas 
para cada país através do SEFA; e uma componente de 
acção de aprendizagem e intercâmbio implementada pelo 
Programa de Assistência à Gestão do Sector Energético 
(ESMAP) do Banco Mundial. 

A segunda fase da PDM MRV é de maior alcance e 
escala em comparação com a primeira  fase, lançada em 
novembro de 2017 e que foi implementada ao longo de 
dois anos e meio. O financiamento é quase exclusivo do 
SEFA, um fundo fiduciário de vários doadores administrado 
pelo BAD a fim de  apoiar projectos de energias renováveis 
(ER) e de eficiência energética (EE) de pequena e média 
escala em África. O SEFA apoia iniciativas de crescimento 
económico lideradas pelo sector privado em três vertentes 
de financiamento: preparação de projectos, investimentos 
de capital e apoio ao ambiente.

No seu Africa Energy Outlook 2014, a Agência Internacional 
de Energia (AIE) previu que até 2040, 70% dos novos 
fornecimentos de electricidade em áreas rurais em África 
será de  custo menor, se a partir de sistemas autónomos e 
mini-redes. A PDM MRV - financiada pelo SEFA, SEforALL, 
ESMAP e programas similares -  contribui para a redução 
de custos, avanços tecnológicos e maior eficiência no 
desenvolvimento da PDM, bem como ajuda a garantir que 
até dois terços desse fornecimento sejam alimentados por 
energias renováveis. 

Os objectivos do programa PDM são centrais para a 
missão do BAD que visa estimular o desenvolvimento 
económico sustentável, o progresso social e a redução da 
pobreza nos seus países membros regionais. As soluções 
off-grid (sistemas isolados) e mini-grid (mini-redes) são 
uma componente chave do New Deal on Energy for Africa 
do BAD, lançado pelo presidente do Banco em janeiro de 
2016. O New Deal trata-se de um plano transformador e 
impulsionado por parcerias, que aspira promover o acesso 
universal à energia eléctrica em África até 2025.

Este relatório foi preparado pela Carbon Trust a pedido 
da equipa do SEFA do BAD. Ele foi escrito por Kate 
Hooper e Gracia Munganga e revisto por Benjamin Curnier 
da Carbon Trust. A Carbon Trust é uma organização 
orientada pela missão de ajudar empresas, governos e o 
sector público a acelerar a mudança para uma economia 
de baixo carbono. 

O conteúdo deste relatório foi revisto por Brendan 
Coleman, da PDM MRV do BAD, e Anders Pedersen, 
Director Regional de Sistemas de Energia e aprovado 
pelo Dr. Daniel-Alexander Schroth, Conselheiro do Vice-
Presidente para a Potência, Energia, Clima e Crescimento 
Verde do Banco Africano de Desenvolvimento. 
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SUMÁRIO EXECUTIVO

Este relatório de país é realizado no contexto de uma 
série de relatórios país, no âmbito da linha de negócios 
de Inteligência de Mercado do Green Mini-Grid Market 
Development Programme (PDM MRV) do Banco 
Africano de Desenvolvimento. O MRV tem o objectivo 
final de promover o acesso à electricidade em toda a 
África, promovendo o desenvolvimento de mini-redes 
verdes onde estas representam uma opção técnica 
e economicamente melhor, comparada com a que é 
oferecida pela rede. A linha de negócio Market Intelligence 
visa fornecer dados comparáveis e accionáveis sobre o 
potencial das PDM nos países da África Subsaariana 
(ASS). Enquanto que este  relatório é focado na  análise 
para Angola,  relatórios anteriores referentes a outros 
países podem ser consultados no Help Desk da PDM 
(Https://greenminigrid.afdb.org/)

A metodologia deste relatório combina uma avaliação 
de oportunidades de alto nível com conhecimentos 
práticos e informação dirigida aos profissionais das 
mini-redes. As informações fornecidas abrangem, os 
principais intervenientes, dados brutos sobre factores 
físicos e não-físicos e uma análise política e regulatória. 
Avaliar o potencial das mini-redes é um desafio, uma 
vez que tal análise requer muitas suposições baseadas 
em diferentes tipos de dados. Uma avaliação completa 
deve incluir vários critérios, que são orientados pelo 
modelo de negócio particular, bem como a abordagem 
da agência implementadora para cada caso. Este relatório 
visa, portanto, captar os dados disponíveis e destacar as 
avaliações gerais que seriam relevantes para a maioria 
dos intervenientes das mini-redes. Os dados brutos são 
fornecidos com este relatório para que os intervenientes 
possam realizar a sua própria análise específica.

Angola tem um PIB estimado em 95 mil milhões 
de dólares e é a sexta maior economia da África 
Subsaariana (ranking de 2016 do FMI) e ainda assim, 
enfrenta desafios de desenvolvimento significativos. A 
economia é fortemente dependente do sector petrolífero 
e vulnerável aos choques petrolíferos, não tendo ainda 
recuperado da queda dos preços do petróleo de 2014. 
O PIB continuou a diminuir 2,1% em 2018 e a inflação foi 
em média de 17,5% em 2019. 

Embora que politicamente estável actualmente, 
Angola encontra-se ainda a recuperar da sua guerra 
civil, que não só abalou muitas infra-estruturas vitais 
como condenou faixas da população  à pobreza. 
Cerca de 30% da população vive abaixo do limiar da 
pobreza e quase 60% dos Angolanos não têm acesso 
à electricidade (sendo que somente 16% têm acesso 
nas zonas rurais). As  disparidades entre  rendimentos 
e meios de subsistência entre as áreas urbanas e 
rurais em Angola são, portanto, enormes. Com uma 
população de cerca de 31 milhões de pessoas, mais de 
65% estão concentradas em áreas urbanas. 

O Ministério da Energia e Águas (MINEA) detem a 
supervisão do sector eléctrico, o que implica propor 
formular , gerir e executar políticas e estratégias neste 
âmbito. Sob a tutela do Ministério, encontram-se várias 
Direcções, incluindo a que visa a  Electrificação Rural. A 
agência reguladora nacional é o Instituto Regulador dos 
Serviços de Electricidade e de Água (IRSEA). 

Angola tem um clima diversificado apresentando recursos 
hidrológicos e solares significativos,  o que conduziu 
o Governo a comprometer-se a transformar o sector 
energético a fim de tirar partido dos seus recursos. Hoje, 
no entanto, a mistura energética é dominada pela energia 
térmica e hidroelétrica. O Governo pretende aumentar 
a percentagem de energias renováveis, em particular a 
solar, para pelo menos 7,5% da capacidade total instalada 
até 2025, de acordo com a sua política energética ‘Angola 
Energia 2025’. 

As principais estratégias do Governo para o sector 
energético estão definidas na sua política “Angola 
Energia 2025”, que estabelece os objectivos a longo 
prazo para o sector energético. Este documento orienta 
o desenvolvimento dos planos de acção quinquenais 
do Ministério, o último dos quais é o Plano de Acção 
Sectorial do Ministério da Energia e da Água (Plano de 
Acção 2018-2022). Estes documentos em conjunto 
estabelecem os objectivos relativos à geração, 
expansão da rede de transmissão, rede de distribuição e 
participação do sector privado. 
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Angola Energia 2025 tem como objectivo atingir uma taxa 
de electrificação nacional de 60% até 2025. Isto implica 
um total de 9,9 GW de capacidade instalada adicional, 
com hidro e gás (em grande escala) a representarem 
66% e 19% desta fusão respectivamente. Além disso, 
o Plano de Acção estabelece a ambição do Ministério 
de atingir uma capacidade instalada de 500MW de 
energias renováveis (ou seja, solar, eólica, biomassa e 
pequenas centrais hidroeléctricas até 2022), e de emitir 
pelo menos 40 licenças de distribuição de energia para 
sistemas isolados.

O plano destaca ainda que as metas de electrificação 
rural serão alcançadas principalmente  (>80%), através 
de sistemas fora da rede (micro e mini-redes), sendo 
o restante através da extensão da rede. É importante 
notar que os sistemas autónomos, incluindo kits solares 
e sistemas de electrificação de edifícios e instalações 
públicas não são contabilizados para a meta de 60% na 
“Angola Energia 2025”. Espera-se que estas acções de 
electrificação cubram  mais 7% da população. 

Actualmente existe um punhado de mini-redes em 
Angola, num total de 6,8% da capacidade total instalada 
((REN21, 2018). Na altura da publicação dos documentos 
estratégicos da Angola Energia 2025, existiam 8 mini-
redes solares/híbridas, sendo outras mini-redes a diesel. 
Os 8 sistemas solares/híbridos são de propriedade dos 
serviços públicos, relativamente em grande escala (cerca 
de 3-5MW), e financiados inteiramente pelo Governo. 
Estes encontram-se  localizados em Cabinda (2 projectos), 
Tombwa, Cunene, Chandongo, Benguela, Sansapombo e 
Uíge. O custo destes projectos foi de aproximadamente 
19 milhões de dólares cada, e fornecem electricidade 
para até 12.000 pessoas cada. Os dois projectos de 
Cabinda são menores que os outros, com 2,5MW cada 
um, recorrendo a1MW de energia solar. 

A Direcção do Ministério da Energia e Águas de Angola 
(MINEA), actualmente responsável pela electrificação 
rural, não dispõe de recursos suficientes. Reconhecendo 
a necessidade de uma abordagem mais específica e clara 
ao quadro regulamentar das mini-redes, o Governo está a 
tentar criar uma agência especializada para a electrificação 
rural (INEL) e encontra-se em busca de apoio dos doadores 
para a estabelecer. Entretanto, o Governo encontra-se 
a rever o quadro regulamentar das energias renováveis, 
que deverá especificar metas actualizadas fora da rede e 
fornecer um quadro mais apropriado para as mini-redes. 
No entanto, existe um cepticismo de que isto irá acontecer 
a curto prazo, com base nos compromissos assumidos. 

Três empresas públicas foram criadas em 2014 para que 
se tornassem responsáveis pela produção, transmissão 
e distribuição de electricidade; são elas PRODEL, RNT e 
ENDE, respectivamente. Essas empresas foram criadas 
após uma reforma que visou separar o sector eléctrico e 
que passou a permitir a participação do sector privado. 
Embora as reformas tenham sido um passo positivo para 
o sector, os marcos regulatórios e de governação ainda 
apresentam uma série de lacunas e áreas que requerem 
esclarecimento, particularmente no que diz respeito às 
relações e à partilha de responsabilidades entre os actores. 

O Governo reconheceu a necessidade do envolvimento do 
sector privado para alcançar as suas ambiciosas metas de 
electrificação. O Governo tem um objectivo claro de atrair 
investidores do sector privado para o sector energético,  
porém o sector privado angolano continua ainda vulnerável  
e debilitado devido a  décadas de intervenção do Estado, 
corrupção, governação frágil e políticas desfavoráveis. De 
facto, a facilidade de fazer negócios colocou o país na  
173ª posição num total de 190 páises em 2018 (Banco 
Mundial, 2019). Face a crise petrolífera de 2014, e o 
enfraquecimento do erário público, o Governo de Angola 
(GoA) pretende agora reduzir a despesa pública no sector, 
incluindo a redução dos subsídios aos combustíveis 
e à electricidade. Isto, por sua vez, tem sublinhado a 
necessidade de melhorar a estrutura institucional do 
sector a fim de  atrair investimentos do sector privado 
para cumprir as suas metas de produção de electricidade, 
diversificação e acesso à electricidade. 

O ambiente regulatório não é claro e carece de incentivos 
para promover a participação do sector privado no 
sector eléctrico como um todo. O estudo conclui que, 
embora tenha havido algum envolvimento do sector 
privado no desenvolvimento de projectos de geração 
de eletricidade em larga escala, após a construção e 
alguns anos de operação, a propriedade e gestão desses 
projectos é transferida para órgãos do sector público. Os 
regulamentos permitem a participação do sector privado 
no sector, e o governo está a trabalhar para melhorar o 
ambiente regulatório  -por exemplo, com a publicação 
de um novo Projecto de Regulamento para o Sector 
Eléctrico, e um modelo de Contrato de Compra de Energia 
[Power Purchase Agreement (PPA)] que foirecentemente 
divulgado para comentários públicos. Ainda assim, as 
deficiências identificadas continuam a desencorajar   o 
investimento privado no sector. Nem o Projecto de 
Regulamentação, nem o projecto do modelo de PPA, 
aborda especificamente as mini-redes. 
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Actualmente, apenas um punhado de actores do 
sector privado está envolvido na electrificação rural, 
principalmente com sistemas solares domésticos [Solar 
Home Systems (SHS)].  A participação do sector privado 
em mini-redes em Angola é limitada, dado que a maioria das 
mini-redes em Angola são sistemas diesel de propriedade 
pública, com uma capacidade total estimada de 139MW, 
enquanto que há pouca informação sobre estes sistemas 
diesel isolados. Sendo as entidades públicas obrigadas a 
aplicar a tarifa nacional (estimada em US$0.02/kWh para 
a tarifa social aplicada nas zonas pobres e rurais), estes 
sistemas estão longe de ser rentáveis. 

Os produtores ligados ao Sistema Eléctrico Público 
estabelecem essa ligação por via de um Contrato de 
Aquisição de Energia, o PPA, celebrado com o Comprador 
Único (RNT-E.P). O preço de venda é definido no Contrato 
de Aquisição de Energia. As tarifas aprovadas (através da  
nova lei de aquisição de energia) não contêm o subsídio 
a preço, apenas os subsídios operacionais (combustíveis) 
e o investimento das empresas públicas que continuam a 
ser suportados pelo Estado. 

À excepção  do sistema eléctrico público, os produtores 
de electricidade podem celebrar acordos contratuais para 
vender electricidade a tarifas que reflictam os custos. Há 
poucos indícios de que isto tenha ocorrido em Angola e 
não tenha sido aplicado no caso das mini-redes. Não é 
claro se as mini-redes privadas e operadas por privados, 
que vendem ao público, seriam consideradas parte 
do Sistema Eléctrico Público, ou se ficariam fora deste 
sistema. Isto também tem implicações para os processos 
e requisitos de licenciamento das mini-redes privadas. 

Para abordar algumas destas questões e incentivar a 
participação do sector privado na electrificação rural, o 
GoA procura criar uma agência para a electrificação rural, 
o Instituto Nacional de Electrificação Rural (INEL) e um 
Fundo de Electrificação Rural (FER) que o acompanha. 
Encontra-se entretanto em desenvolvimento uma 
estratégia nacional de electrificação, mas ainda não é  
claro quando é que estes serão estabelecidos ouliberados. 

Um ambiente regulador mais claro e incentivos do sector 
privado têm o potencial de desbloquear o mercado de mini-
redes em Angola, estimado em   cerca de 252,5 milhões 
de dólares , com base no capital gasto anualmente em 
electricidade, em média, nas zonas rurais. Esta estimativa 
foi baseada nummercado de 9,9 milhões de potenciais 
clientes em Angola; pessoas que seriam melhor servidas 
pelas mini-redes, e que actualmente não têm acesso 

à electricidade. Para chegar a esta estimativa, a área 
terrestre de Angola foi segmentada em três categorias - 
extensão da rede, mini-redes e sistema autónomo (SHS) 
- com base na distância entre, a rede de transporte, a 
distribuição existente, e a população. Os melhor servidos 
pelas mini-redes são aqueles que se encontram excluídos  
de uma “zona tampão de extensão de rede” de 15 km, 
e em áreas onde existe uma densidade populacional 
suficiente para justificar este tipo de solução.
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1. INTRODUÇÃO AO PROGRAMA DE 
DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DAS 

MINI-REDES VERDES

O Green Mini-Grids Market Development Programme 
(PDM MRV) do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) 
tem como objectivo promover o acesso à electricidade 
em toda a África. O PDM MRV ajuda uma série de 
intervenientes a ultrapassar os desafios face a  uma 
implementação generalizada e sustentável dos projectos 
de mini-redes verdes:

• Estabelecendo um entendimento comparável e viável 
da oportunidade de mercado da PDM na África 
Subsariana (ASS);

• Promovendo os vínculos entre comunidades, 
instituições públicas, promotores, financiadores e 
provedores de tecnologia necessários para o sucesso 
do desenvolvimento de mini-redes;

• Fortalecendo a capacidade dos promotores para 
desenvolver e operacionalizar os modelos de negócios 
da PDM; 

• Promovendo um ambiente político e regulamentar 
sólido; e

• Envolvendo os financiadores de projectos e apoiar o 
desenvolvimento de soluções financeiras adequadas.

Este relatório de país é um no contexto de uma série 
de relatórios de países na linha de negócios de Market 
Intelligence do MRV, sendo que cada um deles  fornece 
uma análise do potencial da PDM por país. Estes 
relatórios fornecem dados comparáveis e viáveis sobre 
o potencial da PDM em todos os países da ASS. As 
avaliações de oportunidades da PDM para outros países 
podem ser consultadas no Help Desk da PDM (https://
greenminigrid.afdb.org/).

A segunda fase  do Programa de Desenvolvimento de 
Mercado é implementada, com base em financiamento  
quase exclusivo do SEFA, um fundo fiduciário de 
vários doadores administrado pelo Banco Africano de 
Desenvolvimento para apoiar projectos de energias 
renováveis (ER) e de eficiência energética (EE) de pequena 
e média escala em África. O SEFA apoia iniciativas de 

crescimento económico lideradas pelo sector privado em 
três vertentes de financiamento: preparação de projectos, 
investimentos de capital e apoio ao ambiente

O desenvolvimento de mini-redes de energia limpa é 
também o principal objectivo da Parceria Mini-Redes, para 
a qual o Banco está a desempenhar um papel de liderança 
em África. A parceria procura galvanizar a acção sobre as 
barreiras enfrentadas pelo sector, com o engajamento de 
especialistas e recursos públicos, privados e da sociedade 
civil. A parceria das mini-redes (anteriormente denominada 
Clean Mini-Grid HIO), incluindo o grupo de coordenação, 
o secretariado e um maior número de membros, é o fórum 
estabelecido para a discussão e coordenação dos esforços 
dos parceiros de desenvolvimento, para que se progrida 
na adopção das PDM. O PDM foi concebido desde o 
início para ser integrado e estreitamente coordenado com 
as actividades levadas a cabo no âmbito da Parceria.
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2. VISÃO GERAL DO PAÍS E DO SECTOR

2. Dados extraídos do Departamento de Assuntos Económicos e Sociais da ONU https://population.un.org/wpp/

2.1 Visão Geral do País

Figura 1 Mapa Político de Angola (Fonte: Ontheworld Maps, 2019)

Localizada no sudoeste do continente Africano, Angola 
tem uma área terrestre de 1.246.700 km² e uma 
população de quase 31 milhões de habitantes. Angola 
faz fronteira com a Namíbia a sul, a Zâmbia a leste, a 
República Democrática do Congo (RDC),  a República 
do Congo a norte, e o Oceano Atlântico a oeste. A 
densidade populacional de Angola é relativamente 
baixa (24,71 pessoas por km²), especialmente quando 
comparada com a média da África Subsaariana (SSA) 
de 50,76 pessoas por km2. A população está largamente 
concentrada na metade ocidental do país, particularmente 
nas áreas urbanas e na capital, Luanda, uma vez que 
65,5% da população vive em áreas urbanas (Banco 
Mundial, 2019). Angola está dividida em 18 províncias, 
164 municípios, 44 distritos e 518 Comunas.

Figura 2 Temperatura e pluviosidade média mensal de Angola 1901-

2016 (Fonte: Banco Mundial)

O clima do país é caracterizado por diversas zonas 
climáticas, influenciadas pelas correntes marítimas. A 
região costeira é semi-árida e estreita. 

O seu interior é em grande parte um planalto, com uma 
região norte quente e húmida, uma zona central tropical 
e uma zona sudoeste semi-árida perto do deserto do 
Kalahari. (USAID, 2018). As províncias do interior têm 
uma experiência pronunciada de estações secas e 
chuvosas. No centro do país, a estação chuvosa dura 
de outubro a maio, quando a precipitação pode chegar 
a 1500 mm e a estação seca dura de junho a setembro, 
como ilustrado na figura 2.

As alterações climáticas estão a afectar negativamente 
a precipitação média e a temperatura em todo o país. A 
precipitação média em toda a Angola é de cerca de 600 
mm por ano. No entanto, devido às alterações climáticas, 
este valor diminuiu a uma média de 2mm por mês, por 
década, a diminuição mais significativa verificada no 
período de março a maio (diminuição de 5mm por mês, 
por década). Ao mesmo tempo, a temperatura média 
aumentou 1,5 graus desde 1960, e a frequência dos 
dias quentes, particularmente em setembro-novembro, 
aumentou entre 1960 e 2003 (Banco Mundial, 2019).

O país viveu uma longa guerra civil de 27 anos entre 
1975 e 2002, o que teve um pesado tributo na destruição 
das infra-estruturas angolanascomo, estradas, ferrovias 
e pontes construídas durante o domínio português, 



juntamente com grande parte das infra-estruturas 
agrícolas do país. Grande parte das infraestruturas do 
sector energético construídas antes da independência 
do país em 1975 foi gravemente danificada durante a 
guerra, não tendo sido melhoradas desde então, nem as 
infraestruturas que sobreviveram à guerra foram mantidas 
adequadamente, em parte devido a problemas de acesso 
. Após a guerra, aproximadamente 80% da rede rodoviária 
ficou em péssimas condições, a rede ferroviária mal 
funcionava, a distribuição de electricidade era limitada e 
pouco fiável e os serviços de água e saneamento eram 
pobres, tanto nas zonas urbanas como rurais(Banco 
Mundial, 2018). Estimou-se que quase 1,5 milhões de 
pessoas foram mortas e 4 milhões deslocadas durante 
esta guerra civil(CIA World Factbook, 2019). 

Angola tem mantido relativa estabilidade política desde o 
fim da guerra civil em 2002, e recentemente viveu uma 
importante transição política com a eleição de João 
Manuel Gonçalves Lourenço como presidente em 2017, 
substituindo assim Eduardo dos Santos que esteve no 
poder durante 38 anos. O Presidente Lourenço assumiu 
o compromisso de melhorar a qualidade de vida de todos 
os Angolanos; de combater a pobreza generalizada e de 
enfrentar a riqueza concentrada.

A pontuação do índice de desenvolvimento humano do 
país é baixa, posicionando-se em 147º lugar num contexto 
de 189 países, sendo que aproximadamente 30% dos 
Angolanos vive abaixo da linha de pobreza (com menos 
de US$ 1,90 por dia), observando-se ainda grandes 
desigualdades entre as áreas rurais e urbanas (PNUD, 
2019). Dito isto, apesar do país se debater   com sérios 
défices infra-estruturais e elevadas taxas de pobreza, a 
esperança de vida aumentou de 41,7 em 1990 para 61,5 
em 2016 - ainda que esta se encontre  abaixo da média de 
67,9 para os países de renda média baixa (USAID, 2018).  
As enormes desigualdades de rendimentos e meios de 
subsistência entre as áreas urbanas e rurais, em Angola, 
refletem-se também no acesso à electricidade,   uma 
vez que apenas 16% da população das zonas rurais tem 
acesso à electricidade. O índice de Gini era de 0,55 em 
2017 (comparado com uma média de cerca de 0,43 na 
ASS), sendo que os 20% de topo da população recebem 
59% de todos os rendimentos, em comparação com os 
20% de base recebem apenas 3% (Wiig, et al., 2018). 

Angola é a sexta maior economia da ASS, com 
USD$92.2bn e é uma economia dependente do petróleo, 
com o sector a representar um terço do PIB e mais de 
90% das exportações (FMI, 2019). Angola é uma das 

economias menos diversificadas do mundo, uma vez que 
o petróleo e os diamantes representaram 96,5 % das 
exportações em 2016 (IFC, 2019). Esta concentração 
torna Angola extremamente susceptível a flutuações de 
preços, com o país ainda a sofrer os efeitos da descida 
dos preços do petróleo e dos níveis de produção na 
sequência da queda dos preços do petróleo em 2014. 
Isto significou um colapso do crescimento do PIB em 
2015, que atingiu -2,58% em 2016. O crescimento 
médio do PIB em 2018 foi de -2,1%, e o FMI previu um 
crescimento de apenas 0,3% para 2019, e uma inflação 
de 17,5%. Antes da crise económica resultante da forte 
queda dos preços do petróleo, Angola tinha registado um 
crescimento económico considerável (crescimento médio 
anual de 12,5% entre 2006 e 2015), impulsionado pelo 
sector petrolífero. Os mais recentes males económicos do 
país provocaram cortes significativos na despesa pública, 
atrasando os pagamentos do Estado e impondo restrições 
ao fornecimento de divisas. A actividade económica de 
Angola por sector compreende 50,4% da agricultura, 
40,8% dos serviços e 8,7% da indústria.

O novo Presidente comprometeu-se a enfrentar os 
desafios económicos do país, estabelecendo uma agenda 
de reformas visando a estabilidade macroeconómica e o 
crescimento através das seguintes intervenções: 

• A presidência, em Janeiro de 2018, lançou e 
começou a implementar o Programa de Estabilização 
Macroeconómica (PEM, Plano de Estabilização 
Macroeconómica). O PEM prevê uma redução da dívida 
pública através da “consolidação fiscal” (incluindo uma 
redução da despesa pública, abordando o número 
de funcionários públicos e entidades estatais), a 
implementação de legislação contra o branqueamento 
de capitais e uma maior flexibilidade cambial com a 
passagem para uma taxa de câmbio mais baseada 
no mercado. (FMI, 2018). Desde o anúncio do fim da 
ligação do Kwanza (a moeda local) ao Dólar Americano, 
o Kwanza desvalorizou-se desde então perto de 100%. 
(Banco Mundial, 2019). 

• A nova administração está também a visar reformas 
estruturais para fomentar o crescimento no sector 
privado. O lançamento de uma nova Lei de Investimento 
Privado e da Lei da Concorrência visa facilitar o 
investimento directo estrangeiro. Além disso, o 
governo está a lançar um programa com o objectivo 
de diversificar as exportações, substituindo as 
importações, promovendo a concorrência interna 
e abordando práticas monopolistas. O presidente 
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está ainda a visar a melhoria da governação e o 
combate à corrupção que se tem mantido nos 
últimos anos, e que tem dificultado o investimento 
do sector privado na economia. (FMI, 2018). A 
influência política tem sido prevalecente em muitas 
áreas do ambiente empresarial, com a política e os 
negócios vistos como indissociáveis. 

O Governo está a dar prioridade à necessidade de 
enfrentar as vulnerabilidades da economia através da 
sua diversificação , uma vez que a crise petrolífera está a 
reduzir drasticamente as receitas fiscais e as exportações 
e a travar o crescimento económico consequentemente. 
O comércio de serviços foi identificado como um 
sector chave para promover o crescimento económico 
sustentado e o desenvolvimento humano, enquanto que 
o Governo está interessado em expandir as competências 
técnicas dos Angolanos para o apoiar. 

Desde o fim da guerra, o desenvolvimento das infra-
estruturas e do capital humano tem sido limitado, o que 
tem dificultado a diversificação da economia. A enorme 
necessidade de reconstrução após a guerra civil tem 
sido apenas parcialmente atendida, sendo que apenas 
20% das estradas angolanas estão pavimentadas, e 
apenas um terço da população do país tem acesso a 
electricidade (IFC, 2019). O país encontra-se também 
abaixo da média da ASS (0,36 a 0,40) no que se refere 
ao Índice de Capital Humano do Banco Mundial, que 
mede o quanto os países de capital perdem por falta 
de educação e saúde (IFC, 2019). O governo ainda 
que a tentar gerir  esta “dramática perda de potencial”, 
sobretudo através do projecto de Estratégia de Capital 
Humano levado a cabo pelo  Ministro da Economia e 
Planeamento , no início de 2019, no sentido de se dar 
os primeiros  para a constituição de um capital humano 
saudável e produtivo (Banco Mundial, 2019). Ainda 
assim, as matrículas escolares aumentaram de 2,2 para 
10 milhões entre 2004 e 2016,  sobretudo  no ensino 
primário, sendo que   os níveis secundário e terciário 
estão ainda muito atrasados face aos números registados 
na  África Subsaariana (ASS).

O mercado das TIC está igualmente subdesenvolvido, 
especialmente quando comparado com outros países da 
ASS. O acesso aos telemóveis em Angola é relativamente 
reduzido, e sobretudo em áreas remotas. A penetração 
dos telemóveis em Angola está abaixo da média da 
Africa Subsariana, sendo de 46 por 100 pessoas em 
2017, em comparação com 74. Embora a cobertura 

seja relativamente boa  no Oeste do país, em algumas  
regiões remotas do país, como no Sudeste de Cuando 
Cubango e Moxico, a cobertura é fraca, ou mesmo 
inexistente. Existe uma falta de concorrência no mercado, 
sendo a Unitel a operadora dominante. O acesso às 
telecomunicações também é caro em comparação com 
os países vizinhos (IFC, 2019).

A facilidade do país em fazer negócios coloca o país em 
173º lugar num total de 190 em 2018 (Banco Mundial, 
2019). Décadas de intervenção estatal, corrupção,  
governação frágil e políticas desfavoráveis tornaram o 
sector privado vulnerável , reduzindo assim a capacidade 
do país para capitalizar sobre os seus ricos recursos 
naturais, incluindo as suas terras aráveis. A contribuição 
do capital privado para o crescimento nacional é muito 
limitada, sendo o crescimento impulsionado em grande 
parte pela despesa pública. O consumo tem sido 
impulsionado pelos elevados preços do petróleo, sendo 
que qualquer crescimento nas finanças, distribuição 
e construção tem estado em grande parte ligado ao 
sector petrolífero. A diversificação económica é ainda 
mais dificultada pelo débil desempenho das empresas 
estatais dominantes e pela prevalência dos interesses 
politicamente associados. O governo tem feito grandes 
investimentos na agricultura e na indústria transformadora, 
mas estes sectores não conseguiram progredir ou ter 
impacto na economia,. O acesso à eletricidade continua 
a ser o maior desafio de infra-estrutura para o surgimento 
da agricultura de processamento e irrigação (IFC, 2019).

2.2 Panorama do Sector Energético

2.2.1  Mix de Energia, Emissões e Tendências

O consumo médio de energia eléctrica per capita em 
Angola é baixo, com uma média de 544 kg de equivalente 
de petróleo por ano em 2014, em comparação com uma 
média de 686 kg para a ASS (AIE , 2017). O consumo 
final total de energia por fonte em 2017 foi de 9,716Mtoe, 
sendo a mistura dominada pelos produtos petrolíferos 
(39%), seguida pelos biocombustíveis e resíduos (49%). 
Enquanto o consumo de biocombustíveis para energia 
tem aumentado constantemente desde 1990, o consumo 
de derivados de petróleo aumentou mais de 4,4 vezes 
entre 1990 e 2016, o que pode ser atribuído ao aumento 
da actividade económica após o fim da guerra civil (ver 
Figura 3, abaixo).
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Figura 3 Consumo Final Total (CFT) por Fonte, Angola 1990-2017 (Fonte: IEA, 2017)

A oferta total de energia eléctrica primária foi de 14,68 
Mtoe em 2017, novamente, os biocombustíveis e os 
resíduos e o petróleo, representando 42,77% e 48,01% 
da fusão, respectivamente. O gás natural e a hídrica 

representaram ambos menos de 5% do total. A oferta 
total de energia eléctrica primária atingiu o pico em 2014 
com 17,34Mtep, tendo aumentado constantemente 
desde 1990 de 5,88Mtoe (ver Figura 4). 

Figura 4 Fornecimento Total de Energia Primária (FTEP) por Fonte 1990-2017 (IEA, 2019)

As importações líquidas de energia eléctrica de Angola 
(uso de energia eléctrico menos produção) em 2017 
foram de -76,0Mtoe, o que significa que Angola é um 
exportador líquido (AIE, 2019). A economia do país é 
altamente dependente das receitas das exportações 
de petróleo e, tendo enfrentado preços do petróleo 
instáveis na última década em particular, derivou na  
causa da volatilidade em variáveis macroeconómicas 
como o crescimento do PIB, a inflação, as taxas de 
câmbio e a dívida. 

Em 2014, o governo começou a implementar um 
programa de reforma de subsídios para eliminar os 
subsídios à maioria dos produtos combustíveis até 
ao final de 2015. Isto foi em grande parte motivado 
pela crise dos preços do petróleo, que começou a ter 
impacto nas receitas e a ameaçar o equilíbrio fiscal. 
Em 2012, os preços dos combustíveis em Angola 
estavam entre os mais baixos da ASS, com cerca de 
0,5 dólares por litro para o gasóleo e a gasolina, 55 e 
67% abaixo do preço médio da ASS, respectivamente 
(Banco Mundial, 2016). As reformas dos subsídios 
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incluíram a eliminação de todos aqueles que visavamos 
combustíveis, com excepção de um subsídio de 40% 
para o GPL e de um subsídio de 10% para o querosene. 
As reformas não foram alvo de grande resistência social, 
pois coincidiram com a queda dramática do preço 
do petróleo e com a implementação de programas 
de protecção social apoiados pelo Banco Mundial, o 
que aliviou alguns dos impactos económicos sobre os 
pobres (EIA, 2019). Mesmo com a recuperação gradual 
dos preços internacionais do petróleo, não foram feitos 
ajustamentos nos preços dos combustíveis desde 2015, 
de acordo com a IFC, o que levou ao aparecimento de 
subsídios implícitos aos preços dos combustíveis (IFC, 
2019). Em 2019, o Ministério das Finanças anunciou 
que iria oferecer novos subsídios de combustíveis para 
os sectores da agricultura e pescas para impulsionar a 
produção de alimentos, embora tal tenha sido criticado 
pelo FMI (Mendes, 2019).

O total de emissões de Gases efeito de estufa (GEE) de 
Angola em 2014 foi de 252,09 MtCO2e, representando 
cerca de 0,52% das emissões globais (Figura 5). A 
alteração do uso do solo e a silvicultura são a maior 
fonte de emissões, representando 49,4% da quota 
total, seguida por 28% do sector energético, 20,8% da 
agricultura, 16,7% das emissões fugitivas e 4,7% dos 
transportes. (ClimateWatch, 2019).

Figura 5 Emissões de GEE em Angola por Sector 1990-2014 (Fonte: 

ClimateWatch, 2019)

A procura de electricidade cresceu significativamente 
nos últimos anos e continua a crescer em Angola. O 
consumo final de electricidade cresceu mais de 400% 
na década entre 2004 e 2014 (AIE, 2019), impulsionado 
pelo crescimento económico sustentado após o fim 
da guerra civil em 2002. (Banco Mundial, 2019) ver 
Figura 6. A IEA estima que em 2017, o consumo final 
total de electricidade em Angola foi de 10TWh, com um 

consumo per capita de 0,3MWh. Os sectores residencial 
e industrial foram responsáveis por 66% e 33% desta 
procura, respectivamente (IEA, 2019). Esta procura 
deverá continuar, com o MINEA a prever uma procura 
total de 39,1TWh (e 1,23MWh per capita) em 2025 no 
seu documento Estratégia Angola Energia 2025, e uma 
capacidade instalada necessária de 7,2GW para fazer face 
a esta procura. O MINEA prevê que o sector residencial 
represente 37% desta procura, seguido do sector dos 
serviços 28% e da indústria, 25%. O Ministério prevê que 
este crescimento da procura será impulsionado pela meta 
de electrificação de 60%, juntamente com o crescimento 
da população e a promoção do desenvolvimento 
económico (MINEA, 2017). 

Figura 10 Consumo Final de Electricidade per capita em Angola 

1990-2016 Fonte: IEA 2019

O Projecto de Contribuição Prevista a Nível Nacional 
(INDC) de Angola estabeleceu um compromisso 
incondicional de reduzir as emissões de GEE em 35% 
abaixo do cenário “business as usual” (BAU) (ano base 
2005) até 2030 através do aumento da quota de energias 
renováveis no cabaz energético do país, da estabilização 
das emissões no sector agrícola, no sector industrial, 
no uso da terra e na silvicultura. Também prevê uma 
redução adicional de 15% sob um cenário de mitigação 
condicional. Prevê-se que o total de 50% de redução 
de emissões exija um investimento de mais de 14,7 mil 
milhões de USD (Governo de Angola, 2015).

2.2.2  Principais Intervenientes do Sector de 
Energia e Eletricidade 

A supervisão do sector elétrico é confiada ao Ministério 
da Energia e Águas (MINEA). Sob a tutela do Ministério, 
encontram-se várias direcções, incluindo a Direcção de 
Electrificação Rural. A agência reguladora nacional é o 
Instituto Regulador dos Serviços de Electricidade e de 
Água (IRSEA). O Instituto Regulador do Sector Eléctrico 
(IRSE, Instituto Regulador do Sector Eléctrico) é abrangido 
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pelo IRSEA e é o instituto que regula especificamente 
o sector eléctrico. O IRSEA foi oficialmente criado em 
2014 através de uma alteração ao decreto presidencial 

n.º 59/16, no entanto, devido a limitações de capacidade 
tem tido autonomia limitada.

Figura 6: Visão Geral dos principais actores do sector público no sector energético angolano 

Em 2014 foi lançada uma reforma para a separação 
do sector energético angolano. O Decreto Presidencial 
305/14 previa a extinção das Empresas Públicas 
(EPSOE) e das então integradas verticalmente: a 
Empresa Nacional de Eletricidade (ENE) e a Empresa 
distribuidora de Eletricidade (EDEL). A ENE foi, até 2014, 
a concessionária nacional responsável pela produção, 
transporte e distribuição em Angola, enquanto a EDEL 
era responsável pela distribuição de electricidade em 
Luanda (a capital). Após a desagregação, foram criadas 
três empresas estatais:

a. Empresa Pública de Produção de Eletricidade 
(PRODEL);

b. Rede Nacional de Transportes de Eletricidade (RNT); e

c. Empresa Nacional de distribuição de Eletricidade 
(ENDE) (ver Tabela 1). 

PRODEL, assim como os PIE são responsáveis pela 
geração de eletricidade do país. 

O único mandato do PRODEL é produzir electricidade 
e gerir quase 90% da capacidade de geração do país. 
A PRODEL é responsável por activos de produção 
superiores a 5MW. O sector de geração está aberto 

aos PIE. Há poucas empresas privadas com PIE e sua 
geração total representa menos de 10% da capacidade 
total instalada. Um PIE de destaque é a African Energy. 

A RNT e ENDE são responsáveis pela transmissão e 
distribuição de electricidade, respectivamente. A RNT 
transmite electricidade através do Sistema Nacional de 
Transporte de Electricidade, que compreende a rede 
de alta tensão, a rede de interligação, as instalações 
de despacho nacional e os bens e direitos conexos, 
em paralelo com a função do operador do mercado 
(único comprador). O papel da ENDE é a distribuição, 
comercialização e venda de electricidade a nível nacional, 
através das redes públicas de distribuição (também 
designadas por sistema eléctrico público (SEP), incluindo 
as linhas de alta, média e baixa tensão. A distribuição 
é realizada sob concessão de serviço público ou por 
licença quando exercida em sistemas isolados (incluindo 
mini-redes).

O principal actor institucional na electrificação rural 
e no acesso à energia eléctrica é o MINEA através da 
Direcção de Electrificação Rural. Actualmente não existe 
nenhuma agência de electrificação rural. O principal 
papel da Direcção é o de promover a electrificação 
fora das zonas urbanas. No entanto, a capacidade da 
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Direcção é limitada, devido à falta de financiamento para 
a implementação e gestão de projectos de electrificação. 
Reconhecendo as actuais limitações da Direcção, o 
governo procura estabelecer uma nova agência para a 
electrificação rural, o Instituto Nacional de Electrificação 
Rural (INEL) e um Fundo de Electrificação Rural (REF) para 
o acompanhar. O MINEA procura actualmente o apoio 
dos seus parceiros de desenvolvimento para apoiar a 
concepção e implementação destas entidades e delinear 
as suas funções. Em seguida, seria necessário aprovar 

3. Como parte do Instituto Regulador dos Serviços de Eletricidade e de Águas (IRSEA, Instituto Regulador dos Serviços de Eletricidade e de Águas)

legislação para definir as funções das instituições antes 
de estas poderem estar operacionais. No momento da 
redacção do presente relatório, tinha-se registado pouco 
progresso na criação das entidades.

A tabela (1 abaixo) apresenta as entidades primárias do 
sector público que compõem o quadro institucional do 
sector energético. 

Tabela 1 Principais actores do sector energético em Angola e missão respectiva 

Entidade Descrição e Responsabilidades 

Ministério da Energia e Águas (MINEA) 
• Supervisão global do sector 

• Prepara e implementa políticas e estratégias energéticas 

Instituto Regulador dos Serviços de 

Electricidade e de Águas (IRSEA) 3

• Supervisiona a regulação do sector 

• Regulamenta as actividades e a qualidade de serviço das entidades envolvidas na produção, 

transporte, distribuição e comercialização de energia eléctrica no sistema público (A qualidade dos 

serviços está prevista no Decreto Presidencial nº310 de 2010) 

• Regulamenta a tarifa de electricidade e verifica o cumprimento das normas estabelecidas (de 

acordo com o Decreto Presidencial nº4 de 2011). 

Empresa Publica de Produção de eletricidade 

(PRODEL) 

• Responsável pela produção de electricidade 

• Gere todos os activos de produção pública de 5MW ou mais (ou seja, mais de 90% dos activos de 

produção de electricidade em Angola)

 Rede Nacional de Transportes de Eletricidade 

(RNT) 

• Agente comercial do sector eléctrico, a RNT é responsável pela transmissão de electricidade 

através da gestão das linhas de alta tensão e das interligações.

• Gere os processos contratuais de compra e venda de energia eléctrica, monitoriza a competitividade 

do setor 

• Comprador de electricidade

Empresa Nacional de distribuição de 

Eletricidade (ENDE) 
• Responsável pela distribuição de electricidade 

• Responsável pela extensão da rede 

• Opera e gere a rede de distribuição e todas as linhas de 60KV e abaixo

Gabinete de Aproveitamento do Medio 

Kwanza (GAMEKE) 

• Empresa de serviços públicos responsável pela implementação e gestão dos projectos 

hidroeléctricos no rio Kwanza

• Foi ampliado para incluir a supervisão do desenvolvimento e construção da maioria dos principais 

projectos hidrelétricos do país.

Produtores Independentes de Energia (PIE)

• Existe actualmente um número limitado de PIE em Angola. Prevê-se que estes tenham celebrado 

um acordo com a RNT baseado no modelo de comprador único utilizado em Angola. Foi criada 

a Unidade de Implementação de Projectos e comunicada ao BAD pelo MINEA por Ofício à 08 de 

Abril de 2020. (Fonte: MINEA) que estabelece uma estrutura para a contratação de produtores 

independentes de electricidade (PIE) em Angola. Na altura da redacção deste relatório, havia pouca 

informação adicional disponível. 
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2.2.3 Políticas, Estratégias, Metas, Roteiros, 
Planos e Programas Energéticos

Estratégias e Planos de Acção 

A Angola Energia 2025 é a principal estratégia de 
longo prazo para o sector energético Angolano e 
fornece objectivos para o período 2018-2025. Os 
objectivos de alto nível da estratégia são a promoção 
do desenvolvimento sustentável, equitativo, económico 
e humano, a ser alcançado através da expansão da 
capacidade de geração, o aumento das energias 
renováveis no mix de geração e a extensão e 
melhoria da rede.  Reconhecendo os vastos recursos 
financeiros necessários para alcançar tais objectivos 
(aproximadamente 23 mil milhões de dólares), a 
mobilização de capital do sector privado é destacada 
como um objectivo adicional no documento. Para 
apoiar os investimentos, a visão é assegurar que 
as tarifas de electricidade sejam gradualmente 
aumentadas para estarem mais alinhadas com os 
custos, e as tarifas cobradas em toda a região (MINEA, 
2014). As seguintes metas e objectivos para o sector 
estão definidos no documento: 

• Demanda: A estratégia de 2025 prevê que o pico 
de demanda de eletricidade atinja 7,2GW até 2025, 
o que representa um aumento de quatro vezes em 
relação ao pico de demanda em 2014, impulsionado 
pela industrialização, o crescimento do sector 
de serviços e o aumento da eletrificação (60% da 
população até 2025). 

• Electrificação Rural: o Instituto Nacional de Electrificação 
Rural (ainda a ser criado) será responsável pela 
electrificação rural: 

 –  A extensão da rede será a prioridade onde 
houver a lógica económica para o fazer 
(geralmente municípios);

 – Os sistemas isolados foram priorizados como o 
meio de electrificação para 31 localizações em 
Angola. Sete serão por mini-hídricas (servindo 
9 municípios) e uma central hidroeléctrica de 
média dimensão foi identificada no rio Cuango, 
que tem potencial para fornecer energia a quatro 
municípios com uma população de mais de 
300.000 habitantes.  Os restantes locais serão 
servidos por geradores a diesel e sistemas 
solares; 

 – Os sistemas individuais (solar autónomo), vistos 
como uma solução intermédia, proporcionarão 
a electrificação de edifícios comunitários em 
várias cidades e povoações. A estratégia de 
2025 também menciona o fornecimento pelo 
MINEA, de lanternas solares adicionais e fogões 
de cozinha para aldeias remotas. 

• Abastecimento/Geração: As principais opções para 
aumentar a capacidade de geração em Angola 
incluem as energias hídrica, térmica e novas energias 
renováveis. O governo tem como objectivo um total de 
9,9 GW de capacidade instalada, com a hidroeléctrica 
(em larga escala) e o gás a representarem 66% e 19% 
desta mistura, respectivamente, e o restante a provir de 
uma mistura de energias renováveis (ver mais adiante).

O gráfico abaixo (Figura 7) mostra a distribuição por 
tecnologia da meta de eletrificação de 60%. 54% dos 
electrificados até 2025 estarão nos centros urbanos, 
com mais 5% da população a ser electrificada através 
da extensão da rede, e 1% através de mini-redes (o que 
equivaleria a 99MW da capacidade instalada em 2025). 
Note-se que aqueles a serem electrificados através de 
sistemas individuais, incluindo sistemas de electrificação 
de centros comunitários e outros edifícios públicos, 
não são contabilizados abaixo da meta de 60%. Estes 
sistemas representam mais 7% da população. A meta 
seria, portanto, se esses sistemas fossem contados, 
67% da população total electrificada até 2025. 

Actualmente, apenas 42% dos Angolanos têm acesso 
à electricidade, 16% têm acesso nas zonas rurais e 
72% nas zonas urbanas (SEforAll, 2019)(Banco Mundial, 
2019). Tendo alcançado 67% de electrificação até 
2025, a Angola Energia 2025 sugere que mais 33% da 
população seria electrificada através da extensão da 
rede nos anos após 2025 a fim de alcançar o acesso 
universal para todos os Angolanos. No entanto, não 
foram fornecidos mais detalhes sobre os 33% adicionais.  
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Figura 7 Objectivo de electrificação 2025 discriminado por 

tecnologia. Fonte: MINEA 2014

O Atlas e Estratégia Nacional para as Novas Energias 
Renováveis, está ligado à estratégia Angola Energia 
2025, embora tenha sido publicado como um 
documento separado. Com base na estratégia 2025, 
oferece mais detalhes sobre novos planos e metas de 
energias renováveis, incluindo o objectivo de atingir 
800MW de capacidade de geração com energia solar, 
biomassa, eólica e pequenas hídricas (para contribuir 
para a meta de 9,9GW discutida acima). A secção Atlas 
apresenta estudos do potencial das energias renováveis 
e potenciais locais de projecto em todas as províncias. 
Foram identificados cerca de 680 projectos, resultando 
numa capacidade potencial total de mais de 40 GW 
de projectos renováveis (especificamente aqueles com 
potencial para serem ligados à rede no curto prazo). 
Os objectivos e metas estratégicas (definidos em mais 
detalhes na Tabela 3 abaixo) dentro da Estratégia 
Nacional para Novas Energias Renováveis incluem: 

• Melhorar o acesso à electricidade nas zonas rurais 
através da criação do Instituto Nacional de Electrificação 
Rural (INEL);

• Fornecimento de energia eléctrica a 500 aldeias 
através de sistemas solares e pequenas centrais 
hidroeléctricas;

• Desenvolvimento de 800MW de novas energias 
renováveis, tanto dentro como fora da rede;

• Criação de um Centro de Pesquisa de Energias 
Renováveis;

• Em consonância com o acima exposto, a criação de 
pelo menos um Centro de Formação dedicado às 
energias renováveis;

• Aprovação de legislação específica para novas energias 

renováveis, incluindo regras para a ligação à rede;

• Aprovar tarifas subsidiadas (FiT) para energias 
renováveis até 10 MW e rever a tributação;

• Fornecimento de 1.000 milhões de Kz (equivalente a 2 
milhões de USD) por ano à FUNEL e estabelecimento 
de mecanismos de micro, mini e pequena escala de 
crédito; e

• Capacitação e comunicação.

O Plano de Acção 2018-2022 para o Sector da Energia e 
da Água estabelece a estratégia do sector a médio prazo. 
O plano de acção baseia-se nas metas estabelecidas na 
estratégia de longo prazo do documento Angola Energia 
2025. O calendário alinha o Plano de Acção do Sector 
com o Plano de Desenvolvimento Nacional de Angola 
(PDN 2018-2022) que visa promover o crescimento 
sustentável, inclusivo e o desenvolvimento humano, 
através do reforço da competitividade para além do 
sector petrolífero, bem como melhorar a governação e as 
instituições nacionais. Está dividido em três  programas 
e subprogramas de desenvolvimento, que abrangem 
(i) o acesso à electricidade nas zonas rurais e urbanas, 
(ii) a optimização da gestão do sector energético e (iii) 
a participação do sector privado. Este Plano de Acção 
Actualizado do Sector da Energia e Água tem como 
objectivo atingir 7,5GW de capacidade instalada em 
2022, e uma taxa média de electrificação de 50%, que 
se estima exigir um investimento total de 13,6 mil milhões 
de dólares. 

Quando o estudo decorria a Estratégia Angola Energia 
2040 estava em desenvolvimento, mas ainda não estava 
disponível ao público. Espera-se que inclua objectivos 
sectoriais actualizados com base no que foi alcançado ao 
longo dos últimos anos, sendo que realçará ainda mais 
a importância de atrair investimentos do sector privado. 
Como os Planos de Acção de 5 anos se baseiam nos 
documentos de estratégia de longo prazo da Angola 
Energia, o Plano de Acção para o período 2023 - 2027 
será baseado na Estratégia Angola Energia 2040. 

O governo está a desenvolver um Plano Nacional de 
Electrificação com o apoio de doadores como o BAD 
e o Banco Mundial. O Banco Mundial e o BAD estão 
a apoiar o MINEA no estabelecimento do Instituto 
Nacional de Electrificação Rural, tal como estabelecido 
nos documentos estratégicos do Ministério. O BAD irá 
também prestar apoio, juntamente com o PNUD, para 
iniciar uma estratégia de electrificação rural. A estratégia 
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de electrificação rural está prevista para incluir: (i) uma 
avaliação das opções institucionais (tais como concessões, 
ou cooperativas), (ii) opções de financiamento e (iii) uma 
demarcação clara das regiões mais bem servidas pela 
extensão da rede, mini-redes e outras tecnologias fora da 
rede, e finalmente (iv) incentivos fiscais, incluindo isenções 
fiscais e aduaneiras (BAD, 2019). 

Planos Sectoriais do Governo de Angola (GoA)

O Governo Angolano comprometeu-se com um Programa 
de Transformação para o Sector Energético (PTSE) a fim 
de implementar a ambiciosa Estratégia Angola Energia 
2025. O programa visa assegurar a sustentabilidade 
económica e financeira do sector, e visa o cumprimento 
das metas estabelecidas no documento de Estratégia. 

A tabela 3 abaixo apresenta uma visão geral dos 
principais planos do sector energético em Angola, 
cronologicamente, com mais detalhes sobre os 
objectivos e a dispersão entre redes ligados e fora da 
rede. O Governo está actualmente a trabalhar com vários 
doadores para apoiar as intervenções chave necessárias. 
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Tabela 3 Documentos Chave da Estratégia do Sector Energético para Angola, cronologicamente 

Documento de 

Estratégia
Período Descrição Objectivo-chave

Angola Energia 

2025 (MINEA, 

2014)

Até 

2025

Esta é a Visão a Longo Prazo 

do Sector Eléctrico de Angola, 

que estabelece o objectivo 

para o desenvolvimento 

humano e o crescimento 

sustentável da economia. 

Electrificação a aumentar para 60% até 2025

9,9 GW de capacidade instalada até 2025

Pelo menos 7,5% da eletricidade gerada no país será proveniente de novas energias renováveis, 

prevendo-se a instalação de 800 MW (estes estão detalhados na Estratégia para as Novas 

Energias Renováveis, abaixo). 

Atlas e 

Estratégia 

Nacional para 

as Novas 

Renováveis 

(MINEA, 2014)

Até 

2025

Esta estratégia apresenta 

o objectivo de promover 

a diversificação do cabaz 

energético nacional. Apresenta 

também a estratégia de alto 

nível para a Electrificação Rural, 

o desenvolvimento rural e a 

redução da pobreza. Ela está 

organizada em duas partes:

Parte I: Estratégia Nacional: 

estabelece os princípios e 

a direcção estratégica que 

orientam a promoção e o 

desenvolvimento de novas 

fontes de energia renováveis 

em Angola, concentrando-se 

na energia solar, eólica e da 

biomassa, e nas pequenas 

centrais hidroeléctricas. 

Parte II: Atlas e Projectos de 

Energias Renováveis: Este 

apresenta os resultados de 

potenciais estudos e projectos.

Tal como na Angola Energia 2025, a energia gerada por novas energias renováveis excede 

7,5% da energia produzida, (cerca de 3 TWh, sendo esperado para aquela instalação de 800 

MW), até 2025

Os objectivos estratégicos para atingir este objectivo incluem: 

1. Melhorar o acesso aos serviços energéticos nas zonas rurais com base nas energias 

renováveis, incluindo: 

 – Criação do Instituto Nacional de Electrificação Rural (INEL) e do Fundo Nacional de 

Electrificação (FUNEL) que seraá cabimentado e gerido pelo INEL. 

 – Aumento de 500 aldeias movidas a energia solar/renováveis (mais de 10MW de 

sistemas solares e 50 sistemas baseados em micro ou pico-hidro), 

 – Aumentar em 200 as comunidades agrícolas com acesso a energias renováveis para 

usos produtivos). 

2. Desenvolver o uso de novas energias renováveis ligadas à rede, incluindo: 

 – Implementação de 100 MW de centrais de energia solar, dos quais 10 MW estão fora 

da rede

 – Implementação de 100 MW de mini-hidro

 – Implementação de 450 MW de projectos de biomassa florestal e agro-industrial

 – Implementação de 50 MW com resíduos urbanos

 – Implementação de 100 MW distribuídos por 2 a 3 centrais eólicos em todo o território

 – Estabelecimento de um Centro de Investigação de Energias Renováveis

3. Promover e acelerar o investimento público e privado em novas energias renováveis, incluindo: 

 – Aprovar legislação específica para as energias renováveis, incluindo regras para a 

ligação à rede

 – Aprovar tarifas subsidiadas (FiT) para energias renováveis até 10 MW e rever  

a tributação

 – Fornecer 1.000 milhões de Kz por ano à FUNEL e estabelecimento de mecanismos de 

micro, mini e pequena escala de crédito

 – Capacitação e comunicação

 – Criação de pelo menos um Centro de Formação dedicado às energias renováveis

• Lançar uma campanha de comunicação sobre energias renováveis 
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Plano de 

Acção para 

o Sector da 

Energia e da 

Água (MINEA, 

2018)

2018 – 

2022

Este Plano de Acção é a 

Visão a Médio Prazo para 

o sector e tem por base a 

Estratégia Angola Energia 

2025. O Plano estabelece as 

prioridades e projectos para 

o desenvolvimento do sector 

ao longo dos 5 anos, (2018-

22) através de 3 iniciativas 

principais:  

Expansão do acesso à 

eletricidade;

Optimização e Gestão 

Sustentável do Sector Eléctrico 

e 

Participação Privada no  

Sector Eléctrico 

• 50% da taxa de electrificação nacional até 2022, (correspondente a atingir um total de 2,6 

milhões de clientes até 2022, e garantir que este acesso seja equitativo - incluindo uma taxa 

mínima de electrificação de 20% em todas as províncias) 

• 7,5 GW capacidade total instalada (5,4GW disponível em 2022 pela PRODEL)

• Ultrapassar 1,5 GW de potência instalada do sector privado em 2022

• Atingir 500 MW (dos 800 MW mencionados na Angola Energia 2025) de capacidade instalada 

(dos 7,5GW) através da energia solar, eólica, biomassa e pequenas centrais hidroeléctricas 

até 2022.

• Para emitir pelo menos 40 licenças de distribuição de energia em sistemas isolados 

• 100.000 sistemas solares domésticos importados e distribuídos.

Angola Energia 

2040 (MINEA, 

a publicar)

Até 

2040

Como a Angola Energia 2025 

foi publicada em 2014, com 

uma visão de longo prazo 

baseada em grande parte nas 

expectativas de onde o sector 

estaria em 2017, o MINEA está 

a actualizar a estratégia de 

longo prazo. Este documento 

estratégico actualizado, que 

estende o horizonte temporal 

da visão de longo prazo até 

2040, deverá ser publicado em 

breve. 

 Detalhes a serem disponibilizados em breve

Plano de 

Acção 

Nacional de 

Electrificação 

(NEAP) 

(MINEA, em 

breve) 

-

Juntamente com a criação 

do Instituto Nacional de 

Electrificação Rural, deverá 

ser desenvolvido um plano 

de acção ou estratégia de 

electrificação rural. 

Não há detalhes disponíveis/A ser disponibilizado em breve 
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Leis e Regulamentos do Governo de Angola

A principal lei que rege o sector eléctrico em Angola é a 
Lei Geral da Electricidade (alterada em 2015) Lei nº 14-
A/96, de 31 de Maio. Esta estabelece o quadro legal em 
torno da produção, transporte, distribuição e utilização 
de electricidade, conforme ilustrado na Figura 8. Esta lei 
codificou a reestruturação do sector e as reformas de 
separação e também estabeleceu o quadro legal para os 
produtores independentes de energia eléctrica (PIE). A lei 
foi desenvolvida para aumentar a participação do sector 
privado, uma vez que as PCH são quase inexistentes 
em Angola neste momento. A lei de 2015 abriu algumas 
actividades da cadeia de abastecimento ao sector 
privado, incluindo as concessões para a produção, 
distribuição e comercialização. Foram também previstas 
licenças para a distribuição e comercialização de sistemas 
isolados, incluindo mini-redes. No entanto, até à data, 
muito poucos projectos privados foram concretizados.

A Lei do Investimento Privado em Angola (LIPA), que 
entrou em vigor em 26 de Junho de 2018, estabelece os 
princípios e requisitos orientadores dos investimentos do 
sector privado em Angola. A produção e distribuição de 
energia eléctrica é considerada pela LIPA como sector 
prioritário, existindo benefícios fiscais associados a 
investimentos em sectores prioritários (entre 25 e 85%, 
por um período de 10 anos4). As disposições previstas 
no Regulamento abrangem todo o ciclo dos Projectos 
de Investimento desde (i) a apresentação da proposta de 
investimento, (ii) a sua aprovação, (iii) a sua execução e 
(iv) o cancelamento do registo do investimento privado. 
No entanto, os autores não conseguiram identificar 
quaisquer projectos relacionados com a energia que 
beneficiassem desta lei.

O Projecto de Regulamento sobre a Geração, 
Transporte, Distribuição e Comercialização de 
Electricidade, lançado no final de 2019 para comentário 
público, reúne os regulamentos do sector eléctrico, 
juntamente com os procedimentos de licenciamento de 
sistemas isolados, incluindo mini-redes. As actividades 
do Projeto de Regulamento estão sujeitas a outros 
regulamentos, incluindo o Regulamento de Energia 
Eléctrica Independente, o Regulamento de Tarifas, o 
Regulamento de Licenciamento de Geração, Transmissão 
e Distribuição. 

4.  https://furtherafrica.com/2018/11/27/understanding-angola-new-regulation-on-private-investment-law/ 

Para efeitos da Lei e Regulamentos da Electricidade, o 
Sistema Eléctrico Nacional de Angola está dividido em 
dois segmentos distintos: 

1. O Serviço Eléctrico Público (SEP), onde a tarifa 
nacional aplica-se a todas as actividades em que o 
fornecimento de electricidade é feito principalmente ao 
público. Os sistemas isolados (até 5MW) e a produção 
a partir de recursos renováveis (excluindo projectos 
hidroeléctricos superiores a 10MW) estão abrangidos 
por um “regime especial”. Aqui, disposições e regras 
especiais aplicam-se, por exemplo, na obtenção de 
concessões de produção, que estão ligadas às metas 
do Governo em matéria de energias renováveis.

2. O Sistema Eléctrico Não Vinculado (SENV): Quando 
a actividade é considerada fora do âmbito do SEP, 
é considerada SENV, uma vez que este ainda faz 
parte do Sistema Eléctrico Nacional como um todo, 
mas é outro “subsistema”. Para as actividades do 
SENV, a tarifa nacional pode não ser aplicada e 
pode ser estabelecido um acordo contratual bilateral 
entre produtores e consumidores. O SENV abrange 
produtores independentes onde a eletricidade é 
apenas parcialmente destinada ao abastecimento 
público, e autoprodução (ou seja, a eletricidade 
gerada não é destinada ao abastecimento público). 
O SENV inclui:

 – produção independente;

 – produção própria; e

 – o fornecimento privado de sistemas eléctricos 
isolados.
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Figura 9 Âmbito de Actividades ao abrigo da Lei Geral de Electricidade (Fonte: (Gesto Energy, 2016))

A Lei Geral de Electricidade Alterada pela Lei n.º 27/15, de 
14 de Dezembro indica que tendo um operador privado 
a licença de distribuição em sistema isolado, ele poderá 
vender a sua energia aos consumidores finais dentro do 
sistema isolado que lhe foi licenciado. No entanto, falta 
regulamentação específica que defina claramente as 
mini-redes privadas e estabelece o enquadramento que 
permita às entidades privadas venderem diretamente aos 
clientes finais. O SEP abrange “sistemas isolados” (até 
5MW), no entanto, parece que isto se aplica apenas às 
mini-redes de propriedade pública. Os sistemas isolados 
privados, utilizados para auto-produção, são abrangidos 
pelo SENV, no entanto, não é claro se o SENV também 
abrangeria sistemas isolados onde entidades privadas 
venderiam a clientes finais. 

A forma como as mini-redes privadas são tratadas ao 
abrigo da lei tem implicações no licenciamento e nas 
tarifas permitidas. Esta ambiguidade teve impacto na 
ambição do sector privado de entrar no mercado das 
mini-redes. O Projecto de Regulamento estava, na altura 
da redacção, disponível para comentários públicos. 
O regulamento finalizado pode incluir disposições 
específicas para as mini-redes privadas. Espera-se 
que a criação do Instituto Nacional de Electrificação 
Rural seja acompanhada por um quadro regulamentar 
claro e refinado para a electrificação rural, abordando 
especificamente as mini-redes. 

2.2.4 Outros projectos e programas de apoio 
de doadores

A maioria dos programas de doadores concentra-se na 
criação de um ambiente que facilite a implantação de 
energias renováveis a partir de PIE. O Banco Mundial 
e o BAD são os principais actores, prestando apoio ao 
MINEA na realização do seu ambicioso Programa de 
Transformação para o Sector Eléctrico. Os principais 
projectos incluem o actual Projecto de Melhoria do 
Sector Eléctrico do Banco Mundial, onde o apoio se 
dirige às três entidades públicas, PRODEL, ENDE e 
RNT. A UE forneceu apoio para o desenvolvimento de 
um modelo de PPA que foi divulgado para comentários 
na versão preliminar quando foi redigido. O apoio do 
BAD tem incluído um amplo apoio de assistência técnica 
em todo o sector, particularmente no desenvolvimento 
e reforço dos quadros legais e regulamentares do 
sector. A tabela abaixo resume algumas das iniciativas 
de doadores que contribuíram para o Programa de 
Transformação do governo.
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Tabela 4 Projectos e Programas Apoiados por Doadores Seleccionados relacionados com o Sector da Energia Eléctrica em Angola 

Doador / Agência 

implementadora 
Descrição

Banco Mundial 

• Projecto de Melhoria do Sector Eléctrico: O Banco Mundial está a fornecer 250 milhões de dólares de apoio para melhorar o 

desempenho operacional e comercial das empresas de electricidade e aumentar o acesso à electricidade em cidades seleccionadas 

em Angola. O projecto é composto por três componentes: (i) a primeira centra-se na melhoria do desempenho da rede de transporte 

para aumentar a fiabilidade (trabalhando com a RNT), (ii) a segunda é trabalhar com a ENDE para melhorar o seu desempenho, 

incluindo através de um programa de melhoria de receitas, e financiar a expansão da rede em áreas seleccionadas. E (iii), o projecto 

irá prestar assistência técnica a nível de serviços públicos e apoio à implementação do projecto, trabalhando com a RNT na 

sua capacidade de planeamento, com a PRODEL na melhoria da sua capacidade de geração, mais especificamente de energia 

hidroeléctrica, e com o MINEA na criação de uma Unidade de Implementação do Projecto (Banco Mundial, 2018)

• O Banco Mundial também está a realizar um estudo de opções de eletrificação de menor custo nas áreas rurais, analisando 

três opções principais: extensão da rede, Mini-redes e SHS.  Na altura da redacção deste estudo, os resultados ainda não 

estavam disponíveis. 

• Programa Solar em Escala: Este programa tem como objectivo promover o investimento privado em projectos solares fotovoltaicos 

em África no período 2018-2022. O MINEA apresentou planos para Angola para aderir a este programa no final de 2018. Foram 

identificados vários locais para parques solares, mas o programa encontra-se na sua fase inicial com detalhes limitados finalizados 

até à data. 

• Projecto da Agência Implementadora Banco Mundial: Este projecto para ENDE está direccionado para 4 cidades das 4 províncias 

de Angola mais densamente habitadas, nomeadamente, Luanda, Benguela, Huambo e Lubango, incidindo no aumento da taxa de 

acesso a electricidade, através da densificação da rede de baixa tensão.

• Por outro lado, para a melhoria da estrutura tarifária existente para os serviços de electricidade, incluindo a subsidiação de 

consumidores de baixa renda, existe um estudo a decorrer, financiado pelo Banco Mundial, relativamente a avaliação correcta dos 

custos dos serviços do Sector Eléctrico Público, nas suas mais diferentes cadeias de valor, de formas a reforçar a capacidade da 

Estrutura de fixação das tarifas, assim como aumentar a viabilidade financeira do Sector Eléctrico, através de mecanismos que 

deverão ser implementados para o estabelecimento dos requisitos de receitas anuais (fonte ENDE).

GEF Global Environmental 

Facility [Fundo Mundal para 

o Meio Ambiente]  

• Promoção do Acesso à Energia Sustentável para as Comunidades Rurais do Sudeste de Angola: Aprovado em 2018, este programa 

de 24,7 milhões de dólares tem como objectivo catalisar investimentos em sistemas descentralizados de energia renovável. Este 

programa tem três componentes: (i) a primeira é o apoio de assistência técnica para o desarranjo de políticas de energias renováveis 

descentralizadas. Esta componente centra-se na construção de um ambiente favorável para a participação do sector privado nas 

energias renováveis de pequena escala. Isto será feito através da avaliação do sucesso da difusão das energias renováveis na região 

para identificar os factores-chave de sucesso e o potencial para introduzir as tecnologias em Angola, procurando o estabelecimento 

de opções de microfinanciamento e modelos de pagamento móvel na Região do Sudeste. (ii) A segunda componente está focada 

no desenvolvimento do mercado de energias renováveis fora da rede (incluindo SHS, fogões de cozinha e lanternas solares). Tentará 

abordar as barreiras relacionadas com a distribuição de última milha, questões de sensibilização tecnológica e capital humano 

limitado no sector. Por fim, (iii) o terceiro é um programa de divulgação, destinado a partilhar as lições aprendidas, inclusive através 

da cooperação com institutos técnicos e universidades. (GEF, 2019). O programa está a ser implementado pelo Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Na altura em que foi escrito, o foco deste programa era a promoção do SHS, e 

não mini-redes. 
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BAD e SEFA

• O BAD concedeu um Empréstimo do Programa de Transformação do Sector Eléctrico no valor de 1 bilião de dólares em 2014, 

apoiando grandes reformas e reestruturações no sector. O programa visava fortalecer a gestão financeira do setor público, através 

do incentivo ao investimento do sector privado, aumentando a transparência no financiamento público e melhorando o quadro 

regulatório. O programa foi concluído em 2015. 

• Programa de Eficiência e Expansão do Sector Energético Fase I (ESEEP-1): O BAD tem prestado apoio ao MINEA no desenvolvimento 

e construção da linha de transmissão de 400kv de 343km entre Huambo e Lubango, ligando as redes angolana e namibiana. O 

Estudo de Impacto Ambiental e Social do Projecto ESEEP-1 foi produzido em 2019, estando o início da construção previsto para 

breve. Os processos de desenvolvimento tinham sido atrasados anteriormente devido à falta de financiamento. Estima-se que a 

construção demore 30 meses. (AfDB, 2019)

• Programa Angola para as Energias Renováveis (PAER): O BAD através do SEFA está a apoiar o PAER, cujo objectivo principal é 

a revisão do quadro legal/regulamentar para as energias renováveis, com foco particular no estabelecimento de um programa de 

aprovisionamento competitivo para os Produtores Independentes de Energia (PIE). Como parte da revisão, iniciada em 2019, o 

programa identifica as lacunas institucionais e regulamentares, propõe incentivos aos investidores do sector privado e estabelece 

um quadro para a identificação e avaliação de projectos de ER adequados aos PIE. Num esforço para coordenar melhor os 

processos e procedimentos para PIE, o SEFA está a procurar estabelecer uma unidade de “balcão único” conhecida como 

Unidade de Apoio à Implementação de Projectos de Electricidade (EPISU). O quadro de compras de PIE deverá estar concluído 

em 2021. (AfDB, 2018) (AfDB, 2019).  

• Para além do apoio para melhorar o ambiente favorável, o BAD procura explorar o fornecimento de Garantias Parciais de Risco 

para os PIE de ER.

• Estabelecimento do Instituto Nacional de Electrificação Rural: O BAD apoiará o MINEA na criação do Instituto Nacional de 

Electrificação Rural, tal como estabelecido nos documentos estratégicos do Ministério. O BAD prestará também apoio, em conjunto 

com o PNUD, para dar início a uma estratégia de electrificação rural. Está prevista a inclusão desta estratégia: (i) uma avaliação das 

opções institucionais (tais como concessões, ou cooperativas), (ii) opções de financiamento e (iii) uma demarcação clara das regiões 

mais bem servidas pela extensão da rede, mini-redes e outras tecnologias fora da rede, e finalmente (iv) incentivos fiscais, incluindo 

isenções fiscais e aduaneiras (BAD, 2019). 

• Desenvolvimento do Quadro de Mini-Redes: Especificamente para as mini-redes, o BAD e o SEFA, com o apoio da International 

Finance Corporation (IFC), apoiarão o MINEA a melhorar o quadro para a implementação das mini-redes. Isto incluirá a actualização 

do quadro político e regulamentar para a geração de distribuição abaixo dos 5MW e a avaliação do potencial para o desenvolvimento 

de um programa de expansão de mini-redes. 

UE 

• Angola: Modelo de Contrato de Aquisição de Energia [Power Purchase Agreement (PPA)] para Projectos de Energias Renováveis: A 

UE através do Mecanismo de Assistência Técnica (MAT) para a Energia Sustentável, está a fornecer apoio financeiro ao MINEA e a 

outros intervenientes relevantes para preparar documentação legal financiável, para melhorar o ambiente favorável aos investimentos 

do sector privado em ER. Como parte deste apoio está a preparar documentos legais padrão, incluindo modelos de PPA, contrato 

de concessão e um acordo de implementação, bem como documentos de licitação padrão para diferentes tecnologias. Na altura 

da redacção, uma minuta do PPA foi divulgada publicamente, e o sector privado foi convidado a comentar. O apoio também está 

sendo fornecido pelo BAD.  

USAID (Power Africa)

• Southern African Energy Programme (SAEP): A Power Africa, através do SAEP (Programa de Energia da África Austral) está a 

prestar apoio ao MINEA para melhorar o ambiente regulador e facilitador, com o objectivo de tornar o sector mais atractivo para a 

participação privada. Foi prestado apoio técnico (AT) para identificar os principais constrangimentos ao investimento, trabalhando 

especificamente com a RNT para estabelecer um Gabinete de Gestão de Projectos para os projectos de transmissão e com a ENDE 

para estabelecer uma Unidade de Gestão de Electrificação para o trabalho de ligação.

• A Power Africa também trabalhará para reforçar a capacidade da RNT e da ENDE para desenvolver projectos, através de uma 

garantia de empréstimo do BAD no valor de 500 milhões de dólares.   
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2.3 Visão Geral do Sector de Energia Elétrica

2.3.1 Contexto

Angola tem tido historicamente tarifas de electricidade 
baixas que prejudicam seriamente a situação financeira 
do sector energético angolano e a capacidade de 
aumentar o acesso à electricidade. A tarifa média 
para as empresas é de Kz 6.05/kWh (US$0.02/kWh), 
para além de que  o consumo de electricidade não é 
medido em alguns casos.,    Por outro lado o sistema de 
facturação da ENDE permanece abaixo dos padrões, 
o que limita ainda mais a capacidade da ENDE para 
expandir a sua rede e de ligar a novos clientes. No início 
de 2016, o governo aumentou as tarifas de retalhistas 
de electricidade em 60% para consumidores privados 
(US$0,071/kWh), e em 190% para US$0,059/kWh para 
as empresas. Apesar disso, estas tarifas permanecem 
muito abaixo dos custos médios de produção de 
$0,22/kWh em 2015 (ver tabela 8). O Governo pretende 
assim reformar as tarifas de electricidade na sequência 
da reforma do subsídio de combustível em curso e 
mandatou a IRSEA para identificar um novo regime 
tarifário. No entanto, uma avaliação antecipada do 
Banco Mundial,2018)5 revela que não foi realizada 
uma análise robusta dos custos dos serviços e dos 
requisitos de receitas ao longo da cadeia de valor 
(Banco Mundial,2018).6

O Decreto Executivo nº 122/19 de 24 de Maio de 
2019 introduziu uma alteração significativa nos preços 
da electricidade, estabelecendo um novo sistema 
tarifário. O estatuto previa regras para proteger os 
clientes mais vulneráveis, de modo a que os subsídios 
permanecessem em vigor para beneficiar apenas as 
populações mais pobres. A reforma tarifária alinha-se 
com a ambição de “gastar menos dinheiro público no 
sector energético”, contando com o sector privado 
para preencher esse espaço (GLI, 2019). As tarifas 
aprovadas por este Decreto já não contêm o subsídio a 
preço, apenas os subsídios operacionais (combustíveis) 
e o investimento das empresas públicas que continuam 
a ser suportados pelo Estado, por isso não se reflectem 
na tarifa.

As tarifas de electricidade são propostas pelo IRSEA, 
o regulador de electricidade e aplicadas pela RNT e 

5.https://www.powerutilityleadership.com/wp-content/uploads/2018/02/Angola_FuturePlans.pdf

6.https://www.powerutilityleadership.com/wp-content/uploads/2018/02/Angola_FuturePlans.pdf

pelas empresas de distribuição aos utilizadores ligados 
às suas redes. O valor real das tarifas é calculado a 
partir das fórmulas estabelecidas no Regulamento de 
Tarifas. As tarifas em Angola têm sido historicamente, 
fortemente subsidiadas, o que por sua vez, tem 
prejudicado gravemente a capacidade da ENDE de 
recuperar os seus custos. O IRSEA foi mandatado para 
desenvolver um novo regime tarifário com tarifas que 
reflictam os custos (Banco Mundial, 2018). 

Tabela 4 Revista em Junho de 2019, Tarifas de Electricidade em 

cada categoria

Categoria Tarifa Anterior 

(kwanzas / kWh)

Novo Junho 2019 

Tarifas (kwanzas 

/ kWh)

Categoria doméstica especial 

(trifásica doméstica)

7.04 14.74

Categoria geral doméstica 6.53 10.89 

Consumo de <200kW 3 6.41 

Categoria social (clientes com 

consumo reduzido) 

2.46 2.46

Indústria 7.05 12.83

Comércio e serviços 14 (agora coberto 

na categoria 

doméstica trifásica) 

Nos regulamentos não está claro  se a tarifa nacional 
(incluindo a social) seria aplicada às mini-redes privadas, 
ou se poderia ser aplicada uma tarifa que reflicta os 
custos. Os sistemas isolados de entidades públicas 
(<5MW) são obrigados a aplicar a tarifa nacional. No 
entanto, para alguns sistemas existentes baseados 
em diesel, têm sido aplicadas tarifas reflectivas de 
custo (ou quase reflectivas de custo). É provável que 
muitas dessas mini-redes sejam para a produção de 
eletricidade, principalmente para autoconsumo,  de 
acordo com a versão do regulamento disponível, isto 
significa que elas se enquadram no SENV (ver 2.2.3 
Políticas Energéticas, Estratégias, Metas, Roteiros, 
Planos e Programas).
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2.3.2. Geração 

Previa-se no final de 2018 um total de 6,4 GW de 
potência instalada, na realidade a potência instalada 
em 2018 foi de 4.898 MW (MINEA). A capacidade 
de 6,4GW é predominantemente hídrica e térmica 
(aproximadamente 3,7GW e 2,7GW, respectivamente). 
Em 2017, Angola ocupava o 5º lugar em termos de 
capacidade hidroeléctrica instalada, depois da Etiópia, 
África do Sul, Egipto e RDC, de acordo com o Relatório 
da Situação da Associação Internacional de Energia 
Hidroeléctrica de 2018. (IHA, 2018). Angola está 
entre os países que mais rapidamente crescem em 
termos de novas capacidades instaladas de energia 
hidroeléctrica, depois da China, Brasil, Portugal e 
Índia. A prioridade do desenvolvimento hidroeléctrico 
em Angola está reflectida na estratégia de 2025. A 
quota de energia hidroeléctrica na matriz energética 
Angolana deverá aumentar com a conclusão da central 
hidroeléctrica de 2,1 GW Caculo Cabaça prevista para 
2025. Uma lista de centrais eléctricas de destaque é 
fornecida na Tabela 5.

O governo actual fez da diversificação do mix de 
energia uma alta prioridade. Como anteriormente 
detalhado, o objectivo da Angola Energia 2025 é 
atingir uma capacidade total instalada de 9,9GW até 
2025, dos quais 800MW seriam provenientes de novas 
tecnologias de energias renováveis. A Nova Estratégia 
de Energias Renováveis divide estes 800MW em 
100MW de energia solar, 100MW de pequenas centrais 
hidroeléctricas, 100 MW de energia eólica e 500MW de 
biomassa (MINEA, 2018). O Plano de Acção Energia 
e Água (2018-2022) estabelece a meta provisória de 
alcançar 500MW adicionais de energias renováveis até 
2022, sendo o foco o solar. 

Tabela 5: Principais centrais eléctricas em Angola

Tecnologia Nome da estação eléctrica Capacidade

Hidro Laúca 2.070 MW

Hidro Capanda 520 MW

Hidro Cambambe 960 MW

Diesel Luanda 148 MW

Diesel Soyo 750 MW

7  

As estimativas actuais da capacidade instalada actual, 
bem como asmetas para as diferentes tecnologias são 
apresentadas na Tabela 4 abaixo.

Tabela 6 Capacidade Instalada, actual e projectada, por Tecnologia

Tecnologia 

Setembro 

2017 

Capacidade 

Instalada

Estimado 

para o final 

de 2018 (por 

Plano de 

Acção)

Plano de 

Acção 

Meta 

2018-2022

Angola Energia 

20257 / Nova 

Estratégia para 

as Renováveis 

2025

Energia 

Hidroeléctrica 
2.4GW 3.7GW 5,7-7,2GW

Gás 0,5GW 0,8GW 1,6-2,3GW

Outras 

térmicas
1.8GW 1.9 0,7-1GW

Solar 

Negligenciável Negligenciável 0,5GW

0.1GW

Vento 0.1GW

Small-Hydro 0.1GW

Biomassa 0,5GW

Prevê-se que este crescimento na capacidade, possa 
fornecer 60% de acesso à electricidade a nível 
nacional até 2025. De acordo com o Plano de Acção 
Sectorial, o investimento total estimado necessário 
para a execução de todos os projectos, ou seja, tanto 
os projectos em curso como os novos projectos, é de 
cerca de 13.591 milhões de USD para o período 2018-
2022 (MINEA, 2018). 

Actualmente existe um elevado número de mini-redes em 
Angola, totalizando 6,8% da capacidade total instalada 
(ver Tabela 10). Na altura da publicação dos documentos 
estratégicos da Angola Energia de 2025, existiam 8 mini-
redes solares/híbridas, sendo as restantes mini-redes a 
diesel. Os 8 sistemas verdes/híbridos são propriedade de 
empresas de serviços públicos, relativamente em grande 
escala (cerca de 5MW), e financiados inteiramente pelo 
governo. Estão localizados em Cabinda (2 projectos), 
Tombwa, Cunene em Xangongo , Benguela, Sanza 
Pombo no Uíge e Huambo. O custo destes projectos 
foi de aproximadamente 19 milhões de dólares cada, e 
fornecem electricidade para até 12.000 pessoas cada. Os 
dois projectos de Cabinda são menores que os outros, 
com 2,5MW, cada um com 1MW de energia solar. 
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O Plano de Acção do Sector Energético 2018-22 
estabelece a Participação Privada como um dos 
Programas alvo. Sob este tema alvo, o MINEA estabeleceu 
metas explícitas a serem cumpridas até 2022 através da 
participação privada, como por exemplo: 

1. 1,5GW de potência instalada a ser financiada através 
de investimentos privados até 2022

2. 500MW de energia instalada em energia solar, eólica, 
biomassa e pequenas centrais hidroeléctricas até 2022 
(o que dá prioridade à energia solar em larga escala

3. Para emitir mais de 40 licenças de distribuição de 
energia para sistemas isolados (mini-redes) e 100.000 
SHS 

Segundo o Plano de Acção, o setor privado deverá 
financiar projectos no valor de US$ 3,85 milhões. Isto 
exigirá que o Governo Angolano forneça garantias de 
2,7 milhões de dólares (1,62 dólares em divisas). Será 
dada prioridade ao financiamento combinado, utilizando 
o financiamento em condições preferenciais do IFD, e 
aos que ligam o financiamento internacional com a oferta 
local para estimular o mercado local.

Tabela 7 Estimativa do financiamento total necessário para os 

projectos novos e em curso, no sector da energia eléctrica, 

necessário para cumprir os objectivos  (fonte: MINEA 2018)

Programa 
Custo Total (USD, 

milhões)

Custo 2018-2022 

(milhões USD)

Expandindo o acesso 4079 3771

Optimização da Geração 16501 7979

Optimização da Transmissão 2234 1604

Optimização da Distribuição 198 197

Participação do Sector Privado 

(Produtores)
17 17

Participação do Sector Privado 

(Renováveis Novas) 
25 23

Total 23 054 13591

Projectos Actuais/em curso 17832 9276

Novos Projectos 5222 4315

Tem havido alguma relutância do sector privado 
em envolver-se no sector de electricidade, devido à 

percepção de interesses adquiridos, custos elevados 
e riscos de pagamento. Os agentes do sector privado 
consultados no âmbito deste estudo indicaram 
que a sua disponibilidade para participar diminuiu 
significativamente desde a crise do petróleo devido a 
atrasos nos pagamentos ou ao não pagamento por parte 
das empresas estatais. O governo reconhece que o 
investimento e o financiamento privados só acontecerão 
com a prestação de garantias pelo Estado de que serão 
feitos pagamentos pela RNT (o comprador), e que 
futuras tarifas terão de ser suficientemente elevadas para 
que os modelos de negócios funcionem, e projectos 
financeiramente sustentáveis (MINEA, 2017). Há poucas 
empresas privadas com PPA e a sua produção total 
representa menos de 10% da capacidade total instalada. 
Como exemplo dos desafios, a empresa de PIE African 
Energy relatou que o PPA para a fábrica de etanol 
Bicom de 120 MW foi cancelado devido a elevados 
custos e alegações de corrupção (African Energy, 2019). 
Actualmente, não existem PPA normalizados com PIE, 
uma vez que estes têm sido historicamente efectuados 
numa base casuística. Está, no entanto, em curso um 
projecto de criação do quadro regulamentar para os 
contratos PPA, com o apoio do BAD e financiamento 
da UE, no âmbito do Programa Angola para as Energias 
Renováveis (PAER).

De acordo com o Relatório de Situação da Comunidade 
de Desenvolvimento da África Austral (SADC) de 2018 
sobre Energia Renovável e Eficiência Energética, o 
financiamento de projectos de energia em Angola 
continua a ser um desafio significativo. A carteira de 
projectos de energias renováveis para Angola, que 
ainda procuram financiamento, é grande. Em meados 
de 2018, havia um total de 8.487MW de projectos 
de energias renováveis financiados, mas ainda não 
comissionados, incluindo 4.941MW de projectos de 
grandes hidroeléctricas, 10MW de hidroeléctricas de 
pequena escala, 3.436 MW de energia solar fotovoltaica, 
e 100MW de energia eólica. Na carteira de projectos 
de energia renovável aprovados, mas ainda a serem 
financiados, estão 65MW de hidreléctricas de pequena 
escala, 1.470MW de hidroléctricas de grande escala e 
78MW de eólica (REN21, 2018). 

2.3.3 Transmissão 

A infra-estrutura de transmissão de Angola é composta 
por quatro sistemas de rede (norte e centro interligados 
e sul e leste isolados), Figura 11. A rede do Norte tem 
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linhas de 400kV, 220kV e 110KV, as linhas do Centro 
de 400 kV, 200kV e 150kV, as linhas do Sul de 150kV 
e as linhas do leste de 110kV. Existem também redes 
isoladas no leste do país. A rede de distribuição estende-
se apenas até à periferia das 18 capitais de província 
do país. O governo pretende ligar as redes e aumentar 
o comprimento das linhas de transmissão de 3.354 km 
para 16.350 km até 2025. 

Figura 11 Linhas de transmissão existentes e planeadas, e Mapa de 

densidade populacional (Fonte: Análise da Carbon Trust)

 

Além disso, o governo de Angola planeia ligar-se ao 
Southern African Power Pool (SAPP) através da Namíbia. 
Na altura em que foi escrito, o estatuto do projecto 
Angola-Namíbia (ANNA) Transmission Interconnector 
ainda se encontrava na fase de viabilidade, com 
fontes de financiamento de preparação provenientes 
do Banco Africano de Desenvolvimento , da União 
Europeia, da Agência Norueguesa de Cooperação 
para o Desenvolvimento (Norad) e da Agência Sueca 
para o Desenvolvimento Internacional (SIDA). Foram 
assegurados 2,1 milhões de dólares para as actividades 
iniciais de preparação do projecto a partir da Facilidade 
de Desenvolvimento de Preparação de Projectos da 
SADC. O interconector de transmissão seria de 400kV, 
ligando as redes eléctricas da parte noroeste da Namíbia 
à parte sul de Angola, fornecendo inicialmente energia 
às cidades do sul de Angola - predominantemente 
Xangongo, Cahama e Ondjiva. (PIDA, 2019). Angola 
deverá estar ligada à rede regional SAPP até 2023.  

Existem outros planos para uma ligação adicional 
com a República Democrática do Congo (RDC) em 
consideração, através da Barragem de Inga – contudo 
estes planos não estão finalizados. Os documentos de 
estratégia do sector energético angolano pretendem ter 
três ligações à RDC acordadas e implementadas até 
2025: uma linha de 400kV entre o Soyo e Inga, uma linha 
de 220kV entre Cabinda e Inga e 220kV entre Luachimo 
e Kanananga. 

Até à data, as extensões da rede têm sido priorizadas 
em áreas densamente povoadas; nas regiões Norte e 
Central da Costa Oeste. De acordo com os documentos 
de estratégia do sector energético, a extensão da rede 
deve ser priorizada para as aldeias de maior densidade 
populacional, enquanto as aldeias com menor densidade 
populacional (<500 habitantes) e localizadas a mais de 
10 km da rede, seriam electrificadas por mini-redes 
ou sistemas solares domésticos [Solar Home Systems 
-SHS]. Utilizamos uma visão mais conservadora na 
nossa análise na Secção 3, definindo as áreas que são 
melhor servidas por mini-redes como áreas a mais de 15 
km da rede (e onde existe densidade domiciliar superior 
a 50 residências por km²). 

A responsabilidade pela rede em Angola está dividida 
entre duas instituições públicas: RNT e ENDE. A RNT 
sendo o único fornecedor de electricidade em Angola, 
é responsável por todas as redes acima dos 60KV e 
pelo transporte seguro de energia para a ENDE. A ENDE 
é responsável pelas redes de distribuição - 60KVA e 
abaixo. A RNT não consegue cumprir totalmente as 
suas obrigações de segurança devido a infra-estruturas 
desactualizadas e inadequadas, e hardware e software 
de despacho. O Banco Mundial está actualmente a 
trabalhar com a RNT numa série de actualizações para 
resolver estes problemas. 

Para ajudar a reduzir as perdas comerciais da ENDE, um 
dos objectivos do Plano de Acção Sectorial 2018-22, é 
propor a utilização de contadores pré-pagos. Em 2018 
foram instalados mais de 262.000 (dos 1,276 milhões 
de clientes da ENDE). O Banco Mundial também está a 
dar apoio à ENDE, através do projeto de instalação de 
contadores multifuncionais Smart atodos os clientes de 
média e alta tensão para ajudar a aumentar as receitas 
da empresa. O apoio está a ser prestado em paralelo 
com um programa patrocinado pelo BAD, projeto de 
instalação de contadores de pré-pagamento em baixa 
tensão a todos os clientes sem aparelhos de medida que 
visa a redução de perdas técnicas e comerciais.
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2.4 Visão Geral do Sector Off-Grid

2.4.1 Política e planeamento do acesso  
à energia 

Quase 60% dos Angolanos não têm acesso à 
electricidade, o equivalente a 17 milhões de pessoas. O 
acesso à energia é especialmente baixo em ambientes 
rurais, onde apenas 16% têm acesso à electricidade 
(Banco Mundial, 2019). Nas áreas urbanas, o acesso é de 
cerca de 70%. (SEforAll, 2019). O governo estabeleceu 
o objectivo de aumentar a taxa média de electrificação 
em todo o país para 60% até 2025, conforme delineado 
na Angola Energia 2025. No entanto, de acordo 
com este documento, apenas 6% dos adicionais a 
serem electrificados seriam em zonas rurais (1% mini-
redes, e 5% através da extensão da rede). A meta 
de electrificação de 60% não inclui os 7% adicionais 
referentes à população que teria acesso a electricidade 
através de sistemas individuais, como o SHS.  A meta, se 
esses sistemas fossem contados, seria de 67% do total 
da população com acesso a electricidade até 2025. A 
tabela (6 na secção 2.3.1) apresenta a discriminação por 
tecnologia, do objectivo de eletrificação de 60%. 

O principal actor institucional no acesso à energia é o 
Ministério da Energia e Água (MINEA) através da sua 
Direcção de Electrificação Rural. Num esforço para 
resolver as limitações de capacidade da Direcção, o 
governo propôs na sua estratégia de 2025 a criação 
do Instituto Nacional de Electrificação Rural (INEL) em 
conjunto com um Fundo de Electrificação Rural (FER). A 
informação limitada em torno do funcionamento do FER 
está disponível. Com a sua criação, o INEL tornaria-se o 
ponto focal da eletrificação rural e, com um mecanismo 
de financiamento dedicado, estaria melhor equipado 
para lidar com muitos dos desafios enfrentados, 
incluindo uma estrutura clara para a participação do 
sector privado no mercado off-grid (sistemas isolados). 
Contudo, a estrutura proposta ainda se encontra na fase 
de concepção e, como tal, o mandato exacto que será 
dado ao INEL não é claro nesta fase. 

Outros actores-chave no sector das mini-redes incluem 
os serviços públicos urbanos (RNT, PRODEL e ENDE) e 
a entidade reguladora IRSEA. A PRODEL gere e mantém 
todas as mini-redes em Angola, incluindo as oito mini-
redes verdes em Angola. A RNT é o único comprador 
permitido para electricidade em Angola (incluindo os 
casos em que não existe rede de transmissão), e por isso 

é também o comprador para projectos de mini-redes 
em Angola. Dado que não existe rede de alta tensão 
nestas mini-redes, a RNT actua de forma completamente 
remota - comprando à PRODEL, e vendendo à ENDE, 
que por sua vez gere a rede de baixa tensão destes 
sistemas isolados, e vende aos consumidores finais 
(segundo a tarifa estipulada pelo regulador (IRSEA)). 
Dado que as tarifas são extremamente baixas, há pouca 
motivação para que os serviços públicos expandam as 
operações de mini-redes. A tarifa aplicada às mini-redes 
públicas é a mesma que as tarifas nacionais, e é o IRSEA 
(responsável pela fixação e controlo das tarifas) que 
estabelece e assegura que a tarifa nacional seja aplicada 
em todo o país.  

Actualmente, as mini-redes em Angola representam 
6,8% da capacidade total instalada ((REN21, 2018)) 
que são na sua maioria sistemas diesel, com 8 mini-
redes solares/híbricas, e algumas mini-híbricas (Tabela 
11). Os 8 sistemas verdes/híbridos são de propriedade 
dos serviços públicos, relativamente em grande escala 
(5 MW), e financiados inteiramente pelo governo. Estes 
estão em Cabinda (2 projectos), Tombwa, Cunene em 
Xangongo, Benguela, Sanza Pombo no Uíge e Huambo. 
O custo destes projectos foi de aproximadamente 19 
milhões de dólares e fornecem electricidade para até 
12.000 pessoas cada. Os dois projectos em Cabinda 
são menores do que os outros, com 2,5MW, cada um 
com 1MW de energia solar, respectivamente. Para 
alguns destes sistemas baseados em gasóleo, a nossa 
pesquisa mostra que são aplicadas tarifas diferentes e 
não a tarifa nacional, de forma a melhor cobrir os custos 
de operação.

Tabela 8 Capacidade instalada para sistemas de mini-redes 

operacionais e em desenvolvimento (MW) (REN21, 2018)

Capacidade instalada para sistemas de mini-redes 

operacionais e em desenvolvimento em Angola (MW) 

% da 

capacidade 

instalada total 

(MW) 
Diesel Mini-Hidro 

(1-9MW) 

Energia solar 

fotovoltaica 

Total 

139 21.3 0.051-0.085 160.35-160.38 6.8

Um punhado de mini-redes diesel em funcionamento 
em Angola não aplicam a tarifa nacional. Algumas são 
propriedade de municípios em áreas remotas, enquanto 
outras podem ser propriedade de operadores privados 
onde a electricidade produzida é susceptível de auto-
consumo. Não está claro na actual regulamentação se 
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uma mini-rede privada seria obrigada a cobrar a tarifa 
nacional ou se seria autorizada a cobrar uma tarifa 
que reflicta os custos. A forma como os regulamentos, 
incluindo requisitos de licenciamento e tarifas, se 
aplicariam às mini-redes do sector privado não está 
actualmente clara (ver Leis e Regulamentos, na secção 
2.2.3 Políticas, Estratégias, Metas, Roteiros, Planos e 
Programas Energéticos).

Actualmente, não existe um plano claro de electrificação 
específico para as zonas rurais: Angola Energia 2025 
sugere a necessidade de instalar mini-redes em pelo 
menos 31 locais (electrificando 1% da população), e 
extensões de rede em 174 locais nas zonas rurais, de 
forma a atingir a meta de electrificação de 60% até 
2025 (Figura 12). Para além da do objectivo de 60%, o 
plano é implantar pelo menos 500 sistemas autónomos, 
incluindo o SHS. Espera-se que a extensão da rede fora 
das grandes áreas urbanas forneça acesso à eletricidade 
para 1,7 milhões de pessoas, ou 5% da população total. 
O plano proposto de ampliação da rede, baseia-se 
predominantemente na instalação de subestações de 
60kV, ramificações de subestações de 220kV existentes 
ou planeadas, que geralmente estão localizadas nos 
municípios. A estratégia e planeamento da electrificação 
rural é abordada de forma limitada nos seguintes 
documentos estratégicos apresentados na Tabela 4. 
Estes documentos estratégicos não fornecem um roteiro 
firme e orientação para a electrificação rural; no entanto, 
eles mostram a localização dos pontos propostos para 
as mini-redes, bem como para  as extensões da rede. 

Figura 12: Visão Geral dos locais de electrificação rural para 

as mini-redes tal como apresentados na Angola Energia 2025

O proposto Instituto Nacional de Electrificação Rural 
(INEL) seria responsável pelo desenvolvimento de um 
roteiro específico para detalhar como os objectivos de 
alto nível seriam alcançados. 

Existe um pequeno número de projectos em curso 
financiados por doadores, a fim de apoiar o MINEA a 
atingir o seu objectivo de electrificação de 60%, incluindo 
o reforço dos quadros legais e regulamentares para a 
electrificação rural. As iniciativas estão a apoiar o 
Programa de Transformação do Sector Energético do 
governo, apoiado principalmente pelo BAD e pelo Banco 
Mundial. As iniciativas incluem: 

• Apoio do BAD e do PNUD para o desenvolvimento 
de um quadro de electrificação. Isto inclui o apoio 
ao MINEA para a criação do INEL. O INEL será 
responsável pela promoção da electrificação rural, pela 
mobilização de recursos financeiros e pela supervisão 
da execução dos projectos de acesso à energia. Inclui 
também apoio para iniciar o desenvolvimento de uma 
Estratégia de Electrificação Rural. Esta estratégia teria 
como objectivo acelerar o acesso à electricidade nas 
zonas rurais e incluiria uma avaliação das opções 
institucionais e de financiamento, demarcação de 
áreas para mini-redes e incentivos fiscais a serem 
disponibilizados.

• Criação de uma mini-estrutura de rede, com apoio 
do BAD/SEFA, PNUD e IFC. Esta iniciativa assistiria à 
finalização e melhoria de um novo quadro político e 
regulamentar para a produção distribuída abaixo dos 
5 MW. A ambição deste projecto é a de ver que os 
operadores possam: 

• Distribuir directamente às comunidades;

 – Cobrar tarifas que reflitam os custos; e 

 – Compreender melhor as futuras opções de 
integração e compensação da rede. 

Este projecto também realizaria um estudo avaliando o 
potencial de desenvolvimento de um “programa de mini-
redes em escala”, analisando os obstáculos políticos e 
regulatórios existentes e as lacunas de financiamento 
(BAD, 2019). 

Estão em curso discussões entre o MINEA e organizações 
do sector privado para avançar no desenvolvimento de 
uma série de projectos com soluções off-grid. Muitos 
dos locais identificados teriam uma capacidade até 
3MW, onde a procura de energia eléctrica é baixa. É 
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nosso entendimento que não existe um meio claro 
de desenvolver e propor projectos ao MINEA. As 
organizações do sector privado têm estado envolvidas 
no desenvolvimento, construção e operação de projectos 
do sector eléctrico durante um curto período antes de 
serem transferidos para entidades públicas. 

O MINEA também progrediu na electrificação através 
de sistemas autónomos para instalações públicas e 
iluminação pública, nomeadamente através do seu 
programa Aldeia Solar. Mais uma vez, isto foi inteiramente 
financiado pelo governo. Na 3ª fase do projecto está 
prevista a instalação de 4785 sistemas de iluminação 
pública e 686 sistemas autónomos. Durante as 2 
primeiras fases, foram instalados cerca de 400 sistemas 
autónomos. Ver o quadro abaixo. 

Caixa 1 Aldeia Solar 

Aldeia Solar 

Impulsionado pela Direcção de Energias Renováveis 
dentro do MINEA, o projecto Aldeia Solar centra-se 
na electrificação de instituições públicas (por exemplo, 
iluminação pública, hospitais, escolas) nas zonas 
rurais com sistemas solares autónomos (3-5KW). 
O projecto começou em 2010 e foi implementado 
em duas fases para instalar 400 sistemas, na sua 
maioria em áreas muito isoladas nas regiões Este, Sul 
e Centro. As localizações foram seleccionadas com 
base no facto de que essa electrificação da rede não 
seria economicamente viável. Uma terceira fase está 
actualmente em curso, estando previstos mais 4785 
kits de iluminação pública e 686 kits. 

O Capex foi financiado, enquanto se espera que os 
usuários cubram os custos de operação e manutenção 
destes sistemas. Espera-se também que as 
instalações reservem ou destinem fundos específicos 
para operações e manutenção. 

Estima-se que o Governo Angolano tenha gastado 102 
milhões de USD durante a última fase, o que é difícil 
de sustentar a longo prazo. Como tal, há um particular 
interesse em encorajar o investimento do sector 
privado e explorar modelos alternativos de negócio 
para tornar o programa mais sustentável. 

Embora não existam mini-redes privadas e operadas 
em Angola, existem actores do sector privado 
envolvidos em sistemas autónomos de energia solar 
doméstica e actores privados têm estado envolvidos no 
desenvolvimento de mini-redes de propriedade pública.  
A GreenTech, uma empresa local de energias renováveis, 
instalou 400 sistemas solares domésticos usando um 
modelo PAYG no Kwanza Sul, colaborando com a BBox 
(não relacionado com o programa Aldeia Solar). Ambos 
colaboram no sentido de procurar uma implementação 
mais ampla em toda a Angola, na sequência deste 
estudo piloto.  Anglobal e PowerBox são as outras duas 
empresas estabelecidas no mercado de SHS em Angola, 
sendo que o seu foco é a distribuição de SHS nas áreas 
rurais, ainda não ligadas à rede (predominantemente no 
sul e leste do país). O estudo concluiu  que enquanto não 
existem entidades privadas a operar mini-redes no país, 
as empresas do sector privado foram encarregues de 
desenvolver mini-redes, as quais foram posteriormente 
entregues a entidades públicas. 

A Estratégia Nacional para as Novas Renováveis e o 
Atlas e Estratégia Nacional para as Renováveis (ambos 
desenvolvidos a partir da Angola Energia 2025), são 
os motores do sector off-grid em Angola. Ambos os 
documentos estabelecem objectivos de alargar o 
programa Aldeia Solar, a pelo menos 500 locais nas 
aldeias e a mais de 2000 habitantes, implementando 
mais de 10 MW de energia solar fotovoltaica e instalando 
50 mini e micro-hidro sistemas. Além disso, está previsto 
que mais de 200 comunidades tenham acesso a 
sistemas para usos produtivos (por exemplo, irrigação, 
secagem e moagem) baseados em energias renováveis. 
No entanto, não está especificado se seriam mini-redes 
ou sistemas autónomos; não está claro se todos seriam 
sistemas autónomos ou mini-redes, mas apenas se 
seriam sistemas pequenos - alimentados por energia 
solar ou hídrica. 

O Documento de Estratégia considera as áreas mais 
adequadas para as mini-redes, incluindo a tecnologia 
proposta. Estas são mostradas no mapa abaixo (Figura 
13). A electrificação destas localidades, de acordo 
com a estratégia de 2025, equivaleria a permitir o 
acesso a electricidade a 1% da população total, e seria 
idealmente feita pelo sector privado, através de mini-
hídricas competitivas, e onde tal não seja viável, através 
de geradores a diesel e sistemas solares. 
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Figura 13 Localidades a serem electrificadas através de ‘sistemas 

isolados’ (mini-redes) (fonte: MINEA, 2014)

Existe uma falta de quadros regulamentares em torno dos 
desenvolvimentos das mini-redes, o que tem dificultado, 
até à data, o desenvolvimento de um mercado liderado 
pelo sector privado. Actualmente, não existe em Angola 
um enquadramento que oriente o sector privado no seu 
envolvimento nas mini-redes, quer como investidores, 
quer como promotores ou operadores. Isto não quer 
dizer que o sector privado não possa ser envolvido, e que 
o MINEA não os esteja a envolver activamente nas suas 
estratégias. No entanto, a aplicação dos regulamentos 
do sector eléctrico às mini-redes não é clara, e as 
conclusões do estudo  sugerem que os regulamentos 
seriam aplicados às mini-redes privadas numa base 
casuística. Não há exemplos de casos em que isso se 
verifique, uma vez que todas as mini-redes em Angola 
são detidas e operadas pelos serviços públicos, bem 
como cobram tarifas nacionais normais. 

O Governo de Angola (GoA) reconhece que o envolvimento 
do sector privado é fundamental para o cumprimento das 
suas metas de electrificação. No entanto, o envolvimento 
do sector privado no mercado off-grid é limitado por um 

ambiente de negócios desafiador e desfavorável. As 
consultas feitas como parte deste relatório indicam que 
a falta de políticas e regulamentos claros para as mini-
redes, e para o sector fora da rede em geral, dificultam o 
investimento privado. 

2.4.2 Licenciamento

O Regulamento de Licenciamento está estabelecido na Lei 
de Electricidade de 2015 e no Decreto nº 41/04, de 2 de 
Julho (Regulamento de Licenciamento e Segurança das 
Instalações Eléctricas), e no Projecto de Regulamento 
do Sector Eléctrico (publicado no final de 2019, para 
comentário público).  O Projecto de Regulamento reúne 
os diversos regulamentos aplicáveis às actividades 
do sector eléctrico, bem como os regulamentos e 
procedimentos de licenciamento. Para projectos acima de 
100kW, o licenciamento é coberto pelo Regulamento de 
Licenciamento de Instalações de Produção, Transmissão 
e Distribuição de Energia Eléctrica.

Nenhum dos regulamentos refere se especificamente às 
mini-redes com um enquadramento para as mini-redes em 
desenvolvimento com o apoio do BAD e do Banco Mundial.  
Por conseguinte, não existe qualquer regulamentação que 
defina claramente as mini-redes privadas, nem estabelece 
o quadro que permita às entidades privadas vender 
directamente aos clientes finais. O Sistema Eléctrico 
Público (SEP) abrange “sistemas isolados” (até 5MW), 
no entanto, parece que isto só se aplica às mini-redes 
públicas. Os sistemas isolados privados, utilizados para 
a auto-produção, são abrangidos pelo SENV, no entanto, 
não é claro se o SENV também abrangeria sistemas 
isolados onde entidades privadas venderiam a clientes 
finais. Os procedimentos e requisitos de licenciamento 
que se aplicariam às mini-redes privadas, dependeriam de 
serem considerados parte do SEP ou do SENV. Ambos 
são discutidos a seguir: 

• SEP: O Projecto de Regulamento prevê licenças 
para a construção, distribuição e comercialização 
de sistemas isolados sob um “regime especial”. 
Aplicam-se regimes especiais ligados às actividades 
de produção e licenciamento. A produção em regime 
especial inclui actividades de produção ligadas às 
energias renováveis, baseadas exclusivamente em 
fontes renováveis, e excluindo projectos hídricos 
acima dos 10MW. Também abrange sistemas isolados 
até 5MW, que são para a produção de electricidade 
pública (ou seja, não para consumo privado ou auto-
consumo). Em relação aos sistemas isolados sob 
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o Regime Especial, aplicam-se tarifas nacionais e 
deve ser obtida uma licença, que abrange tanto a 
produção como a distribuição, junto do MINEA, 
em consulta com a IRSEA. Para obter esta licença, 
deve ser feito um pedido juntamente com um estudo 
técnico-económico. 

• SENV: cobertura de produtores independentes e 
autoprodução8. SENV, tal como definido no Projecto 
de Regulamento do Sector Eléctrico (a publicar), é 
o “subsistema do Sistema Eléctrico Nacional cujo 
funcionamento é regido por um mercado baseado em 
contratos livremente estabelecidos entre produtores 
e consumidores”. Neste caso, a tarifa nacional não 
precisa ser aplicada, pois o fornecimento de eletricidade 
não é considerado como sendo para o “sistema 
público de eletricidade”. Os produtores independentes 
de energia que não distribuem para o sistema público, 
podem acordar com os seus homólogos os termos 
e condições da venda de electricidade. Embora não 
seja totalmente claro, o SENV parece abranger os 
produtores independentes, produção para auto-
consumo, incluindo onde a electricidade produzida 
se destina, parcialmente, ao fornecimento público. 
Quando as instalações são inferiores a 100 kW, pode 
ser solicitada uma isenção da obtenção de licenças 
de produção. Qualquer produção de electricidade ao 
abrigo do SENV, é regida pelas disposições aplicáveis 
do Regulamento de Licenciamento de Instalações 
de Produção, Transporte e Distribuição de Energia 
Eléctrica (“Regulamento de Licenciamento”). 

2.4.3 Tarifa das Mini-Redes

Como não há nenhuma lei ou regulamento específico 
para mini redes privadas, também não há nenhuma tarifa 
que seja específica para mini redes s privadas. A maioria 
das mini-redes existentes são de propriedade pública e 
operadas pela ENDE, ou no caso das mini-redes mais 
pequenas, pelos municípios directamente.  . Geralmente, 
nestes casos, aplica-se a tarifa social nacional, uma 
vez que estas se enquadram em “sistemas isolados” 
no âmbito do SEP (Sistema Eléctrico público), na Lei e 
Regulamentos da Electricidade. A tarifa social, que se 
aplicaria a áreas remotas e mais pobres, é muito baixa, 
em torno de US$0,022/kWh, e está muito abaixo do custo 
de produção de eletricidade. O IRSEA, responsável pelo 

8. As mini-redes privadas (ou as redes isoladas) em que a electricidade é vendida por entidades privadas directamente a clientes finais, não são 

abrangidas por sistemas aos quais se aplicam as disposições do SENV. Os sistemas isolados são tratados no SEP; no entanto, considerou-se que 

tal aplica-se apenas a sistemas públicos e operados.

estabelecimento e controlo das tarifas, foi mandatado 
para desenvolver um novo regime tarifário e estabelecer 
um quadro regulamentar que seria mais atractivo para os 
Produtores Independentes de Electricidade (PIE). Pode 
haver algum aspecto disto que se aplicaria ao sector das 
mini-redes, mas isto não estava claro no momento da 
redacção deste documento (Banco Mundial, 2018)

Sublinhe-se no entanto, que o Regulamento do Sector 
de Energia Eléctrica, cuja proposta foi recentemente 
divulgada para comentários públicos, inclui uma 
disposição segundo a qual a tarifa deve ser uniforme 
em todo o país. A excepção é quando os sistemas não 
fazem parte do Sistema Eléctrico Público (SEP), e quando 
as operações são baseadas em contratos livremente 
estabelecidos entre produtores e consumidores. Caso 
isto seja aplicado aos sistemas de mini-redes, mesmo 
com as actuais tarifas revistas em alta, é pouco provável 
que tais tarifas reflictam os custos e, por conseguinte, 
seria necessário recorrer a um mecanismo de subsídios, 
que ainda não existe.

Desde 2015, que de acordo com a Lei Geral de 
Electricidade, a cobrança de tarifas que reflectem o 
custo real, é permitida aos PIE. Como tal, os operadores 
de mini-redes poderiam ser legalmente autorizados a 
cobrar tarifas diferentes das tarifas nacionais onde tais 
actividades eram consideradas SENV, parte do sistema 
eléctrico não vinculado. Aqui, as operações são baseadas 
em contratos livremente estabelecidos entre produtores 
e consumidores. Entretanto, não está claro se entidades 
privadas que vendem directamente aos clientes finais 
em sistemas isolados, seriam consideradas SENV. Com 
base nas conclusões obtidas através  da visita ao país, 
nenhumpromotor  procurou aplicar tarifas que reflictam 
os custos até o momento, bem como há muita incerteza 
quanto à sua capacidade de fazê-lo. Mesmo que as 
tarifas que reflectem os custos pudessem ser aplicados, 
a questão deve ser levantada se os clientes estariam 
dispostos e/ou capazes de pagar tarifas muito acima da 
tarifa social nas áreas pobres e remotas. 

2.4.4 Subsídios e Incentivos

Não existem actualmente subsídios específicos para 
o sector privado, nem para o sector off-grid nem para 
o sector das energias renováveis. Consultas com 
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promotores do sector privado em Angola, no âmbito  
deste relatório, sugerem que um dos incentivos mais 
eficazes seriam os subsídios CAPEX. Isto principalmente, 
porque tal incentivo constituiria um amortecedor para 
o risco cambial (FX) experimentado pelos promotores 
de mini-redes: Os investimentos CAPEX são feitos em 
moedas estrangeiras, onde as receitas dos projectos são 
cobradas no kwanza Angolano (Kz). 

Existem alguns incentivos fiscais que se aplicam ao sector 
das energias renováveis. Na Tarifa Aduaneira, existem 
dois códigos de produto relacionados com o sector das 
energias renováveis nos quais existe isenção de direitos de 
importação e de imposto sobre o consumo. Estes são (1) 
motor de ignição por faísca (energia eólica); e (2) baterias 
de armazenamento eléctrico, incluindo as utilizadas 
na energia solar fotovoltaica. Outros equipamentos 
eléctricos, como geradores e transformadores eléctricos, 
que estão isentos da tarefa acima mencionada.

A nova Lei de Investimento Privado, Lei n.º 14/15 de 2015 
revogada pela Lei n.º 10/18, de 26 de junho, estabelece 
os benefícios e critérios de acesso às subvenções, bem 
como os direitos, deveres e garantias dos investidores 
privados. O sector eléctrico é aqui considerado como um 
sector prioritário e os benefícios fiscais surgem sob a forma 
dereduções nos impostos, industrial, de transmissão 
de propriedade e sobre o rendimento de investimentos 
até 10 anos (aplicando-se somente a investimentos 
nacionais de USD 500.000 ou mais, bem como sobre 
investimentos estrangeiros de USD 1.000.000). Ainda que 
os investimentos em áreas mais remotas atraiam maiores 
benefícios fiscais, os benefícios acima referidos aplicam-
se sob condição de registo por  uma empresa local, que 
deve ter pelo menos 51% de participação Angolana. 
Actualmente, também não é claro se estes têm sido 
aplicados no sector off-grid até à data. 

2.4.5 Contratos de Aquisição de Energia 

O IRSEA, em Junho de 2019, lançou um modelo 
padrão de Contrato de Aquisição de Energia Eléctrica 
[Power Purchase Agreement -PPA] para projectos de 
energia renovável para consulta pública. O documento, 
que foi preparado com a assistência técnica da UE, 
foi bem recebido em geral, apesar da falta de uma 
série de disposições-chave, incluindo detalhes sobre o 
mecanismo de garantia estatal (African Energy, 2019).

De acordo com o Projecto de Regulamento do Sector 
Eléctrico, o prazo máximo inicial dos contratos de 
compra de energia para sistemas isolados (parte do 
SEP) é de 5 anos, embora possa ser um período mais 
longo quando “devidamente justificado e aprovado”. É 
assinado um Contrato de Compra de Energia Eléctrica 
entre o produtor, o operador do mercado e o operador 
da rede à qual a central de produção está interligada.

A Lei Geral de Electricidade, tal como está, permite 
aos produtores independentes de electricidade, 
incluindo em sistemas isolados/mini-redes, estabelecer 
acordos bilaterais para os termos e condições da 
venda de electricidade. Isto pode ocorrer quando a 
produção é considerada fora do SEP (por exemplo, 
quando a produção de eletricidade não é, ou é apenas 
parcialmente destinada ao fornecimento público). As 
condições de venda de electricidade são determinadas 
pelas partes dos acordos, mas estes acordos devem 
cumprir o Regulamento de Licenciamento e Segurança 
de Instalações Eléctricas e o Regulamento de Acesso às 
Redes, bem como as regras e procedimentos colocados 
em vigor pelo IRSEA. 

2.4.6 Chegada da Rede

Actualmente não existem regras ou incentivos 
específicos para a chegada da rede. Os termos e 
condições técnicas e comerciais para utilizar as redes 
do SEP e interconexões, variam de acordo com o tipo de 
usuário e devem ser acordados pelo operador da rede 
e pelo IRSEA. Isto está de acordo com o Regulamento 
de Acesso à Rede, aprovado pelo Decreto Presidencial 
19/11, de 17 de Janeiro. 

Se as mini-redes privadas forem consideradas fora do 
SEP (ou seja, SENV),  e caso queiramvender electricidade 
às áreas vinculadas à rede (ou seja, ao abrigo do SEP), 
terão de celebrar contratos de concessão de produção 
ou solicitar a atribuição de uma licença de produção de 
electricidade, nos termos da Lei Geral da Electricidade. 

2.4.7 Regras Técnicas

Não existem actualmente em Angola regras técnicas 
específicas para as mini-redes. No entanto, as regras 
previstas na Lei da Electricidade devem ser observadas.  
Esta lei estabelece o quadro geral do regime jurídico da 
produção, transporte, distribuição e utilização de energia 
eléctrica. Os princípios que regem estas actividades 
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no âmbito da lei incluem o cumprimento das regras 
de segurança tanto em relação às pessoas como aos 
bens, e o respeito pelos direitos de propriedade e pelos 
recursos naturais. 

 2.4.8 Serviços Móveis

O acesso aos telemóveis em Angola é relativamente 
reduzido, e muito débil nas áreas remotas. O acesso a 
telemóveis em Angola (46 em 100 pessoas) está abaixo 
da média da ASS (74 em 100 pessoas), se comparados 
os números registados  em 2017.. Embora a cobertura 
seja relativamente boa no Oeste do país, o mesmo 
não se verifica em algumas zonas remotas do país, 
sobretudo no Sudeste de Cuando, Cubango e Moxico, 
onde a cobertura é fraca, ou mesmo inexistente. Existe 
também uma falta de concorrência no mercado, o que 
resulta em custos mais elevados. A Unitel é o operador 
dominante, seguida pela Movicel da Angola Telecom. 
Um novo regime de licenciamento, introduzido em 2017, 
permite a entrada de novos operadores no mercado. 

O acesso às telecomunicações é caro em comparação 
com os países vizinhos, e o acesso à Internet de alta 
velocidade continua a ser um desafio. Os assinantes de 
banda larga passaram de 2,7 por 100 pessoas em 2010, 
para 22,3 em 2016, embora isto ainda esteja abaixo da 
média regional de 28. O governo tomou medidas para 
melhorar esta situação, pois é considerado essencial 
para o país expandir o seu sector de serviços e participar 
na crescente economia digital (Banco Mundial, 2018) 
(IFC, 2019).  

2.4.9 Potencial de intervenção  para a 
Implementação de Mini-redes e respectivos 
desafios

Actualmente, um dos maiores desafios face à 
implementação  de mini-redes em Angola é a ausência 
de um quadro claro, que vise  atrair o investimento e 
a participação do sector privado. A ausência de um 
ambiente favorável associado à lacuna de regulamentos 
específicos para investimentos no sector  “fora da rede” 
limitou a participação do setor privado neste  setor . 
Angola tem um pequeno número de mini-redes, mas estas 
continuam a  pertencer e a ser operadas por serviços 
públicos, bem como estãosujeitas a tarifas nacionais 
altamente subsidiadas. A menos que se observe  uma 
melhoria significativa no quadro regulamentar que (i) 

permita tarifas que reflitam os custos, (ii) crie um quadro 
específico da mini-rede para a concessão de licenças e 
a chegada da rede;  alcançar os objectivos de acesso 
energético da Angola Energia 2025.

Além disso, trata-se de um desafio difícil e com muito 
por fazer ainda. O Projecto de regulamentação do sector 
eléctrico, e o lançamento do projecto do modelo de PPA, 
proporciona alguma clareza adicional no contexto da 
produção de energia renovável em Angola. No entanto, 
as mini-redes ainda não são abordadas especificamente 
nos regulamentos actuais e, como tal, ainda não está 
claro como os regulamentos se aplicam às mini-redes. 
Espera-se que as limitações encontradas no quadro 
regulamentarsejam abordadas com o estabelecimento 
da agência de electrificação rural (INEL) e uma nova 
estrutura de política / regulamentação para geração 
distribuída (> 5MW), a fim de  permitir que os operadores 
vendam / distribuam diretamente às comunidades, 
cobrando tarifas que refletem os custos, ampliando 
as opções futuras para a integração e compensação 
da rede. O calendário para o estabelecimento destes 
permanece incerto.

Para além do quadro regulamentar, é necessária maior 
clareza a nível político em termos de estruturas de apoio 
e/ou incentivos disponíveis para o sector. Vários agentes 
do sector privado no país, que haviam manifestado 
interesse em se tornarem implementadores de mini-
redes, relataram a falta de incentivos como um elemento 
dissuasor  para a entrada no mercado. Embora, em 
princípio, as tarifas que reflectem os custos pudessem 
ser cobrados sob um dos regimes de electrificação, tal 
não foi conseguido na prática (os projectos existentes 
do sector público funcionam todos com prejuízo). É 
necessário um quadro legal e regulamentar claro para 
IPPs de Energia Renováveis que proteja os investidores, 
fornecendo garantias e mecanismos para assegurar a 
estabilidade jurídica e a protecção dos investimentos no 
caso de alterações às regras. 

É pouco provável que as actuais tarifas de electricidade 
atraiam quaisquer investimentos do sector privado. 
Ainda não é viável cobrar tarifas que reflitam os custos 
e assegurar o retorno adequado dos investimentos para 
atrair o sector privado para o mercado das mini-redes. 
A tarifa social actual é baixa, e aqueles que seriam 
electrificados pelas mini-redes estão em áreas pobres e 
remotas de Angola. Existe um fosso significativo entre 
o que as pessoas estariam dispostas e são capazes 
de pagar e a tarifa necessária que reflicta os custos. 
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O Governo terá de colmatar esta lacuna,  através de 
subsídios baseados em resultados, ou subsídios CAPEX 
ou outras formas de apoio a subsídios. 

A actual situação financeira de Angola não é propícia 
ao investimento no ambiente energético. O défice de 
tesouraria desde a crise petrolífera torna ainda mais difícil 
investir num sector, que na maioria dos casos só pode 
ser um negócio viável se parte do investimento for uma 
subvenção e/ou um subsídio. Além disso, os elevados níveis 
de dívida nacional levam a más classificações de crédito 
e falta de liquidez, o que gera uma capacidade limitada 
para obter prazos de amortização ou de amortização 
mais longos, o que prejudicou o financiamento de  vários 
projectos. . Esta situação agrava-se com o reduzido 
envolvimento  dos bancos Angolanos tend no sector da 
energia. As possíveis intervenções para lidar com esse 
desafio incluem CAEs para estabelecer mecanismos 
de conversibilidade da moeda. Os CAEs devem incluir 
um mecanismo de indexação de moeda para permitir 
que os investidores realizem os seus retornos sobre o 
investimento em moeda forte.

A demanda por electrificação da mini-rede provavelmente 
será baixa e variável. Em áreas rurais e remotas, onde 
grande parte da população é pobre, é provável que 
a demanda de energia seja baixa, e muitas vezes 
inconsistente durante todo o ano. Os padrões de renda 
rural, factores sazonais e ciclos de cultivo afectarão a 

demanda, o que nem sempre é previsível. As informações 
sobre essa demanda não estão disponíveis, o que limita 
a capacidade de adequar a oferta à procura a fim de  
garantir a estabilidade das receitas das mini-redes. As 
mini-redes de apoio ao uso produtivo, e/ou o uso de 
clientes “âncora”, devem ser considerados para aumentar 
e suavizar a demanda de eletricidade das mini-redes. 

A capacitação técnica, tanto do sector público como 
do privado, foi identificada como um factor restritivo. O 
governo tem pouca experiência no desenvolvimento e 
gestão de mini-redes sustentáveis (actualmente, estas 
são fortemente subsidiadas). Da mesma forma, os 
actores do sector privado que manifestaram interesse 
em entrar no mercado das mini-redes, tendem a não 
ter experiência neste sector para além da simples 
construção de instalações energéticas.

O risco do mercado cambial (FX) e os custos de 
importação são um dissuasor para o investimento 
privado no sector. Com base nas conclusões obtidas 
pelas entrevistas aos intervenientes durante a visita ao 
país, 22% do custo final do projecto está relacionado 
com os custos de importação (impostos, transporte, 
outros). Os custos CAPEX são normalmente em moeda 
estrangeira, quando as receitas são em kwanzas. 

Tabela 9: Ambiente regulatório e político em Angola: principais conclusões dos fatores favoráveis e limitadores 

Factores favoráveis Factores Limitadores

Planificação e 

configuração 

institucional

Políticas nacionais como Angola Energia 2025 foram 

traduzidas para planos de ação de 5 anos com metas 

claras na rede versus fora da rede

Espera-se que um novo quadro político / regulamentorio 

para geração distribuída (> 5MW) que irá melhorar o 

quadro para a implementação de mini-redes

Estrutura institucional sem ERA dedicada (ou equivalente) e clareza em relação às 

relações e responsabilidades entre os atores

A aplicação de regulamentos ao setor fora da rede não é clara e carece de 

incentivos para a participação do setor privado

Disponibilidade de 

Dados

A Estratégia Nacional para Energias Renováveis 

identificou 31 locais com potencial para mini-grades com 

tecnologia de geração combinada

Rede de distribuição está a ser remapeada

Nenhum software ou banco de dados publicamente disponível
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Licença
Uma isenção pode ser obtida para licenças de geração 

para instalações <100kW

Como os regulamentos (incluindo os requisitos para a obtenção de licenças) 

aplicados às mini-redes do setor privado não saoclaros. Isso compromete 

a eficiência na obtenção deuma licença para uma mini-rede de propriedade 

privada.O regulamento não define claramente as mini-redes privadas, nem 

estabelece a quadro que permite às entidades privadas vender diretamente aos 

clientes finais.

O regulamento não define claramente as mini-redes privadas, nem estabelece a 

quadro que permite às entidades privadas vender diretamente aos clientes finais

Tarifas

A tarifa permitida depende do sistema elétrico aplicável: 

as tarifas nacionais se aplicam ao SEP e as tarifas 

reflexivas dos custo acordadas por meio de contrato 

contratado permitido pelo SENV

Não está claro qual o sistema elétrico será aplicável a sistemas privados isolados.

Baixa capacidade local de pagamento - tarifa social muito baixa em c. US $ 

0,02 / kWh

Subsídios e 

incentivos

Incentivos fiscais disponíveis para o setor de  

energia renovável

Não há subsídios para o setor privado, nem para fora da rede nem para o setor 

de energia renovável

Acordos de compra 

de energia

Modelo CAE padronizado para projetos de energia 

renovável lançado para consulta pública
O prazo máximo para contratos como parte do SEP é de 5 anos

Chegada da rede

Nenhum Plano Nacional de Eletrificação e documentos estratégicos atuais não 

fornecem um roteiro e orientação firmes para a eletrificação rural

Informações disponíveis sobre o processo de integração de uma mini-rede na 

rede principal são limitadas 

Regras técnicas
A mini rede deve aderir aos requisitos de saúde e 

segurança da rede nacional
Não há regras técnicas específicas para mini-redes

Serviços móveis O acesso ao celular é baixo e muito pobre em áreas remotas
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3. POTENCIAL DAS MINI-REDES VERDES

Estimar o potencial das mini-redes é uma tarefa 
desafiadora que requer dados e suposições substanciais. 
Alguns factores físicos, como disponibilidade de recursos 
e características geográficas, podem ser recolhidos 
remotamente através de dados via satélite, mas outros 
factores exigem a disponibilidade de conjuntos de 
dados e pesquisas locais. Alguns factores não físicos, 
tais como padrões de procura e consumo, requerem 
a recolha de dados precisos a nível de povoamento. 
Esses dados muitas vezes não estão disponíveis, estão 
desactualizados, ou requerem uma grande intensidade 
de recursos para serem obtidos. Uma avaliação de 
oportunidade baseia-se numa série de suposições e 
critérios que são guiados pelo modelo de negócio e 
abordagem específica da agência implementadora para 
cada caso. Por exemplo, um implementador privado pode 
considerar métricas puramente financeiras, enquanto 
que um esquema comunitário poderia concentrar-se 
mais, no nível de serviço prestado. Mesmo que este 
relatório ofereça uma avaliação detalhada, esta não 
poderá responder a todas as necessidades, de todos 
os intervenientes às quais ele se destina. Portanto, este 
relatório visa capturar sobretudo conclusões  gerais com 
base nos dados disponíveis, que foram entendidos como 
relevantes para a maioria dos intervenientes da mini-rede. 
Os dados brutos são fornecidos com este relatório, para 
permitir que os intervenientes realizem as suas próprias 
análises adicionais, conforme necessário.

3.1 Disponibilidade de dados

Em Angola, os dados sobre a densidade populacional 
podem ser obtidos do WorldPop ou através do site do 
Instituto Nacional de Estatísticas (INE). Os dados do 
WorldPop estimam o número de pessoas por quadrícula, 
com totais nacionais ajustados para corresponder às 
estimativas da divisão da população da ONU.

Esta análise de alto nível define a rede e as áreas fora 
da rede com base na sua distância da rede eléctrica. 
As regiões da rede são definidas como as áreas a 15 
km da rede, de acordo com a metodologia para todos 
os relatórios dos países no âmbito do Programa de 
Desenvolvimento de Mercado. Os centros populacionais 
fora da rede são então mapeados, permitindo uma análise 
do potencial para projectos de mini-redes. A análise foi 

realizada utilizando a actual rede eléctrica (em 2017) 
obtida junto do Banco Mundial. Os dados planeados 
da rede eléctrica também foram obtidos a partir deste 
conjunto de dados, no entanto, quando comparados com 
os mapas da rede planeada nos documentos do Plano de 
Acção do Sector Energético (2018-2022), verificou-se que 
eram limitados, cobrindo apenas extensões de linhas de 
transmissão importantes. 

Para esta análise, a rede nacional foi inferida usando 
uma combinação de dados de linhas de alta tensão 
(AT) e mapeamento via satélite de luzes noturnas, o que 
é uma medida mais abrangente do que apenas usar 
linhas de AT. Os dados das linhas de alta tensão estão 
normalmente disponíveis para os países da ASS. As 
linhas de AT não são um indicador confiável da cobertura 
de electrificação, no entanto, as linhas longas de alta 
tensão (AT) são frequentemente usadas para alcançar 
cidades a distâncias superiores a 15 km. Esta análise 
combina linhas de rede AT e dados de iluminação 
nocturna, pré-processados pela combinação de várias 
noites de observações para remover o ruído, antes de 
colocar um tampão de 15km em ambos para produzir 
a área de extensão da rede. A análise interna constatou 
que a zona-tampão de rede de iluminação nocturna 
referenciada abrange uma proporção maior da população 
do que apenas para as linhas de AT (83% comparado 
com 77%), e que todas as áreas tampão de iluminação 
nocturna de AT são englobadas dentro da área coberta 
pelas zonas tampão de iluminação nocturna. Isto reforça 
a conclusão de que esta é a medida mais abrangente.

A rede de distribuição está actualmente a ser re-mapeada 
em Angola. Não existem softwares ou bases de dados 
disponíveis publicamente, o que impede a capacidade 
de analisar e trocar informações sobre sistemas actuais 
e planeados, incluindo sistemas híbridos de mini-redes. 
Espera-se que o apoio dos doadores seja fornecido 
neste âmbito.

3.2 Potencial das Mini-Redes: Metodologia

O primeiro passo para compreender o potencial da mini-
rede na Angola é identificar o número de potenciais clientes 
da mini-rede, com base na densidade populacional (ou 
doméstica) e na proximidade da rede. Para isso, a área 
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terrestre do país é segmentada em três categorias de área 
- extensão da rede, mini-rede e sistema autónomo (SHS) 
- com base na distância entre a rede de transmissão e 
distribuição existente e a densidade populacional. 

• Áreas de extensão da rede: definidas como áreas 

dentro de 15 km da rede;

• Áreas de mini-redes: definidas como áreas a mais de 
15 km da rede9, com densidade domiciliar superior a 
50 domicílios por km2; e

• Áreas do sistema autónomo (SHS): definidas como 
áreas mais distantes do que 15 km da rede, com 
densidade domiciliar inferior a 50 casas por km².

Para compreender onde se encontram estas diferentes 
áreas, a rede nacional é inferida usando uma combinação 
de dados GIS de linha de alta tensão (AT) e mapeamento 
via satélite de luzes nocturnas, tamponadas por 
15km para produzir a área de extensão da rede10. As 
potenciais populações fora da rede estão fora desta área 
de extensão da rede, com populações em mini-redes 
identificadas com base numa densidade populacional 
superior a 50 residências por km².

Uma vez estabelecidas as dimensões da população 
das mini-redes, as dimensões do mercado das mini-
redes podem ser estimadas multiplicando o número de 
potenciais clientes das mini-redes pelos gastos prováveis 
de electricidade (per capita ou por agregado familiar). 
Este relatório utiliza quatro cenários diferentes de gasto 
de eletricidade: 

1. Gastos domésticos rurais existentes com a 
electricidade baseado na Base de Dados de Consumo 
Global do Banco Mundial (Banco Mundial, n.d.). Esta 
abordagem pressupõe que 60% do gasto doméstico 
rural de energia é em electricidade e que as receitas 
domésticas compreendem 60% das receitas totais de 

9. Embora tenhamos assumido a PDM, as populações são aquelas além de 15 km da rede, alguns implementadores podem querer também 

considerar regiões já atendidas pela rede. Em algumas áreas actualmente atingidas pela rede, existe um potencial de mercado de mini-redes devido 

aos elevados custos de ligação à rede principal, bem como à sua falta de fiabilidade devido ao envelhecimento da rede. A possibilidade de mini-

redes nas proximidades da rede principal não é considerada na nossa análise devido à sua elevada dependência do modelo de negócio utilizado e 

da demografia local.

10. O uso desta combinação de luzes noturnas e conjuntos de dados de linhas AT oferece uma imagem mais abrangente da electrificação actual 

do que o uso de linhas AT apenas. Embora os dados das linhas de AT estejam normalmente disponíveis para países da África Subsaariana, estas 

linhas fornecem uma visão limitada das áreas eletrificadas, uma vez que as linhas de alta tensão (AT) são frequentemente utilizadas para alcançar 

cidades a distâncias superiores a 15 km. Esta análise infere, portanto, a posição das linhas de MT a partir dos dados de satélite das emissões 

nocturnas de luz, pré-processadas para fornecer conjuntos de dados médios anuais dos quais o ruído e a cobertura de nuvens foram removidos.

uma mini-rede (quando inclui as receitas das empresas, 
edifícios do sector público e utilizadores industriais).

2. Gastos domésticos rurais existentes com a 
electricidade baseado em outras literaturas e fontes. 
Isto pode ser baseado em estudos internacionais ou 
locais, ou entrevistas com intervenientes locais (em 
teoria, isto deve produzir resultados semelhantes ao 
cenário (1) acima, embora isto possa não ser o caso 
na prática). 

3. Gasto doméstico potencial, em energia eléctrica 
baseado num cálculo de baixo para cima, do 
que seria necessário para fornecer acesso a 
energia SE4ALL Nível 2/3 em todo o país, e uma 
tarifa média actualmente permitida e utilizada no 
país. Esta abordagem assume que o consumo 
médio de electricidade das famílias rurais seria de 
aproximadamente 2,2 kWh/dia; de acordo com o 
Quadro Multi-Níveis SE4ALL, isto representa um 
nível de fornecimento entre o Nível 2/3 (1kWh por 
dia) e o Nível 4 (3,4kWh por dia), o que permite a 
iluminação eléctrica, a circulação de ar, a televisão e o 
carregamento de telefone (Nível 2), além de aparelhos 
adicionais que podem permitir utilizações produtivas.

4. Despesas potenciais das famílias rurais com a 
energia eléctrica, estimadas com base num cálculo 
ascendente do que seria necessário para fornecer 
acesso energético SE4ALL nível 2/3 em todo o país , 
e uma tarifa fixa de 0,4 dólares por kWh. Esta tarifa foi 
escolhida como a tarifa mínima necessária para que 
os promotores privados recuperem os seus custos. 
Presume-se que tal taxa seja uma que, em muitos 
contextos, na África subsariana, e noutros países em 
desenvolvimento, reflita os custos. Tem sido utilizada 
para permitir comparações entre países em termos de 
dimensão do mercado, mas também para destacar 
a diferença entre tarifas viáveis e tarifas que refletem 
frequentemente os custos.
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Os resultados destes quatro cenários são discutidos na 
secção de resultados que se segue. 

3.3 Avaliação do Potencial das Mini-
Redes: Resultados

A infra-estrutura de transmissão de Angola é composta 
por quatro sistemas de rede (norte e centro interligados, 
Leste e Sul isolados), e a rede de distribuição estende-
se apenas até à periferia das 18 capitais de província 
do país. A região Norte tem linhas de 400 kV, 220 kV e 
110kV, a região centro, linhas de 400 kV, 220kV e 150kV, a 
região Sul linhas de 150 kV e a região Leste tem linhas de 
110kV. Existem planos para interligação das regiões Sul 
e Leste a 400kV dentro dos planos de expansão de rede 
de transporte até 2025. Os planos para ligar as redes e 
expandi-las de 3.354 km para 16.350km até 2025.

Com uma massa terrestre de 1.246.700 km² e uma 
população de 30.809.762 habitantes em 2018, a 
densidade populacional é de 24,71 pessoas por 
quilómetro quadrado de terra. Como visto no mapa abaixo, 
a população está concentrada em grande parte nas 
áreas urbanas (65,5%) a Oeste do país (Banco Mundial, 
2019). A população de Angola deverá ser de 35.027.000 
habitantes em 2022, no final do actual documento de 
estratégia a médio prazo do MINEA, o Plano de Acção 
(2018-22). Neste documento é estabelecido o objectivo 
de eletrificação de 50% até 2022. Em 2025, relevante 
para a meta da estratégia de longo prazo de 60% de 
electrificação até 2025, prevê-se que a população seja 
de cerca de 38.478.000 habitantes, segundo o Banco 
Mundial. Isto representa uma taxa de crescimento de 
13,7% entre 2018 e 2022 e de 24,9% até 2025.

Figura 14 Densidade populacional em Angola por região, com rede de transmissão actual e planeada, (Fonte: Análise da Carbon Trust)
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Ao inferir a presença das linhas de transmissão e 
distribuição usando luzes noturnas, e sobrepondo a 
densidade populacional no mapa resultante (Figura 14), 
podemos identificar as áreas mais bem servidas por mini-
redes (Figura 15). 

A figura 15 mostra grandes áreas no leste e particularmente 
no sudeste do país como sendo impróprias para o 
desenvolvimento de mini-redes. Isto deve-se às baixas 
densidades populacionais nestas áreas, para as quais o 
SHS é uma solução tecnológica mais apropriada para a 
electrificação rural. 

Figura 15 Áreas melhor servidas por mini-redes, SHS e extensão da 

rede (fonte: análise da Carbon Trust)

A nossa análise estima que 9,9 milhões de pessoas (32% 
da população total, e 47% da população não-electrificada) 
poderiam ser melhor servidas por soluções de mini-
redes em Angola. Mais 1,2 milhões de pessoas (6% da 
população sem acesso à electricidade) serão melhor 
servidas por sistemas solares domésticos (SHS) e 10 
milhões de pessoas (48% da população não electrificada) 
serão melhor servidas por extensão da rede, com base 
na proximidade da rede existente. Este cálculo é baseado 
apenas na cobertura da rede actual. 

Tendo em conta os dados de extensão de redes planeadas 
que foram disponibilizados pelo Banco Mundial, a nossa 
análise estimou uma população significativamente maior 
de 19,7 milhões de pessoas no mercado de mini-redes. 
Usando os números da população do projecto para 2025 
de quase 38,5 milhões de pessoas, ela representa mais 

de 50% da população (e 91% do total da população sem 
acesso à eletricidade ). Em vez de reduzir a dimensão do 
mercado, como acontece frequentemente quando a rede é 
alargada como planeado, no caso de Angola, a dimensão 
do mercado quase duplicou. Estamos a assumir que este 
crescimento na dimensão potencial do mercado, deve-se 
ao crescimento significativo da população entre 2018 e 
2022/2025 que, como acima mencionado, é uma taxa de 
crescimento esperada de 2018 de 13,7% até 2022, e de 
24,9% até 2025.

No entanto, tendo em conta os mapas publicados pelo 
MINEA no Plano de Acção para o sector (mostrados 
abaixo), parece haver alguma discrepância entre os dados 
disponíveis publicamente na rede planeada e as utilizadas 
pelo MINEA. Acreditamos que os dados da rede planeada 
actualmente disponíveis ao público estão incompletos 
e, como tal, dão estimativas não fiáveis dos potenciais 
clientes para as mini-redes. Prosseguimos com a análise 
utilizando apenas a informação actual da rede. A nossa 
análise pode ser actualizada quando a informação do 
MINEA for disponibilizada publicamente, para o cenário 
futuro de expansão da rede. 

Figura 16 Infra-estrutura RNT e geração isolada (Projectos actuais e 

em andamento em 2017) Fonte: MINEA, 2017
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Figura 17 Rede Norte: Projectos actuais (2017) e de ampliação da 

rede em construção e com conclusão prevista até 2022.

Figura 18 Redes Sul, Central e Oriental: Projectos actuais (2017) 

e de ampliação da rede em construção e com conclusão prevista 

até 2022.

Dada a discrepância entre os dados disponíveis 
publicamente, e os mapas estratégicos do MINEA, e o 
salto significativo no tamanho do mercado, a nossa análise 
concentrar-se-á no potencial do mercado de mini-redes 
com base na rede actual. 

A nossa análise mostra que o potencial do mercado de 
mini-redes é maior em Cuanza Sul, Huila e Uige, onde 
pelo menos 1 milhão de pessoas são melhor servidas 
por mini-redes em cada província. Aqui, os mercados 
potenciais são mais de 50% da população na Huíla e 
Uíge, e 46% em Cuanza Sul. Mais de 50% da população 
da província do Bengo, também seria melhor servida 
por mini-redes, embora representando apenas 264.148 
pessoas, o que está entre os mercados mais pequenos 
em comparação com outras províncias. As províncias 
estão todas localizadas na metade oriental de Angola, 
onde existe uma densidade populacional suficiente nas 
áreas não electrificadas para apoiar as mini-redes, e todas 
elas, à excepção do Bengo, estão no interior. 

Os tamanhos da população e o tamanho do mercado da 
mini-rede melhor servida por extensão da rede, mini-rede 
ou SHS são mostrados por província na Tabela 11: 

Tabela 11 Soluções de electrificação adequadas por região em Angola (análise da Carbon Trust) 

Estado

Rede actual da rede Plano de Rede até 2025

Taxa de 

electrificação 

População (milhares)
Mercado de  

Mini-Rede ($, 

milhares)

População (milhares)
Mercado de 

Mini-Rede ($, 

milhares)

< 15km de 

rede
Mini-Rede SHS

< 15km de 

rede
Mini-Rede SHS

Bengo  78 264 0  23  319  -   

Benguela  1,301 841 0  -    2,142  2 

Bié  326 676 0  -    1,002  191 

Cabinda  69 383 0  -    452  0 

Cuando 

Cubango
 -   148 257  -    148  257 

Cuanza Norte  96 225 81  41  281  -   

Cuanza Sul  345 1053 0  51  1,346  -   

Cunene  -   545 120  24  521  96 

Huambo  658 993 0  135  1,515  -   
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Huíla  529 1565 0  20  2,074  75 

Luanda  6,240 225 0  1  6,464  37 

Lunda Norte  30 479 182  -    509  211 

Lunda Sul  -   199 225  -    199  225 

Malanje  232 455 0  16  671  138 

Moxico  -   427 154  -    427  154 

Namibe  196 71 0  -    267  127 

Uíge  -   1061 75  0  1,061  75 

Zaire  -   330 76  18  312  58 

Total 10,100 9,939 1,170 329 19,709 1,648

11. Aqui estamos a presumir que as populações melhor servidas pelas mini-redes podem não estar necessariamente no quintil inferior, embora 

também não estivessem no topo certamente. A média em todo o país ainda dá um gasto anual per capita de USD198, que é quase o dobro da 

taxa média aqui escolhida.

Em termos de receitas potenciais, a dimensão do mercado 
com base em 9,9 milhões de clientes potenciais varia de 
acordo com os quatro cenários de gasto de electricidade 
descritos na secção 3.2: 

1. As actuais despesas das famílias rurais com 
electricidade da Base de Dados de Consumo Global 
do Banco Mundial não estavam disponíveis para 
Angola: Não existiam dados disponíveis para Angola.

2. Gastos domésticos rurais existentes com a energia 
eléctrica  com base em outros relatórios/literatura: 
Um relatório do FMI (FMI , 2015) sugeriu que as 
famílias mais pobres em Angola estão a gastar 4,8% 
do consumo total em combustível. No quintil inferior, 

o gasto per capita é de apenas cerca de USD$2 por 
ano. Mesmo calculando a média de todos os quintis 
com excepção do quintil superior11, este gasto per 
capita aumenta apenas para cerca de 5 USD por ano. 
 
O Banco Mundial publicou em 2016 um documento 
de trabalho de pesquisa de políticas sobre o uso 
doméstico de eletricidade na ASS (Kojima, et al., 2016). 
Neste relatório, para Angola, as despesas mensais 
rurais per capita foram estimadas, em 2014, em 73 
dólares e a parte das despesas totais das famílias com 
electricidade nas zonas rurais é de 2,9%. Assim, a 
despesa anual em electricidade per capita pode ser 
estimada em 25,40 USD. Este foi o montante gasto 
que foi utilizado neste relatório. 

Tabela 12 Consumo por quintil e per capita do consumo total em combustíveis de Angola (Fonte: FMI 2015)

Quintil Inferior 2º Quintil 3º Quintil 4º Quintil 5º Quintil Todos os agregados familiares Média dos 4 quintis do fundo

Consumo doméstico kz/mês 7,849 12,730 18,479 25,928 49,175 24,949 23,185

Consumo das famílias USD/ano 207.21 336.07 487.85 684.50 1,298.22 658.65 428.9

Consumo per capita kz/mês 1,762 3,114 4,669 7,099 17,010 7,517 6,861.8

Consumo per capita USD/ano 46.52 82.21 123.26 187.41 449.06 198.45 109.85

Percentagem do consumo global 

de combustíveis 
4.80% 5% 4.90% 4.80% 3.60% 4.30% 4.88%

Gasto per capita em 

combustíveis USD/ano 
2.23 4.11 6.04 9.00 16.17 8.53 5.36
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3. Os potenciais gastos domésticos rurais com a 
energia eléctrica , estimados com base num cálculo 
ascendente do que seria necessário para fornecer 
acesso a energia SE4ALL Nível  2/3 no país , e uma 
tarifa média actualmente permitida utilizada no país: 
O custo anual de electricidade de uma mini-rede foi 
estimado com base num consumo de electricidade 
doméstica prospectivo de 2,2kWh por dia, representa 
uma procura anual de electricidade per capita de 
160Wh (5 pessoas por família). As comunicações 
com agentes do sector privado para este relatório 
sugerem que as tarifas existentes da mini-rede, que 
são publicamente deficitárias, cobram cerca de 8-9 
kwanzas/kWh, o que é inferior a 0,2 USD/kWh. No 
entanto, foi sugerido que as entidades do sector 
privado podem estar a cobrar cerca de 0,75 USD a 
outros projectos de ligação à rede. O Relatório do 
Projecto da Melhoria do Sector Energético Angolano 
do Banco Mundial  (Banco Mundial, 2018), também 
sugere que as tarifas médias eram de apenas 0,2 USD/
kWh, e como tal, esta foi a tarifa utilizada para esta 
análise. Despesas potenciais das famílias rurais com a 
energia eléctrica, estimadas com base num cálculo de 
baixo para cima, do que seria necessário para fornecer 
acesso energético SE4ALL Nível 2/3 em todo o país, e 
uma tarifa média actualmente admissível e utilizada a 
nível nacional: O custo anual da electricidade produzida 
por uma mini-rede foi estimado com base no consumo 
de electricidade para o agregado doméstico privado, 
orientado para o futuro, de 2,2 kWh por dia, o que 
representa uma procura anual de eletricidade per 
capita de 160 Wh (5 pessoas por agregado familiar). As 
comunicações com os intervenientes do sector privado, 
no âmbito deste  relatório, sugerem que as tarifas da 
mini-rede existentes, que são aplicadas publicamente 
com prejuízo, cobram cerca de 8-9 kwanzas/kWh, 
o que é inferior a 0,2 dólares/kWh. No entanto, foi 
sugerido que as entidades do sector privado poderão 
cobrar cerca de 0,75 dólares para outros projectos de 
ligação à rede. O relatório do Projecto de Melhoria do 
Sector Eléctrico do Banco Mundial (Banco Mundial, 
2018) sugere também que as tarifas médias são de 
apenas cerca de 0,2 dólares por kWh, e, como tal, esta 
era a tarifa utilizada para esta análise.

4. Potencial gasto doméstico rural em eletricidade, 
estimado com base em um cálculo de baixo para cima, 
do que seria necessário para fornecer acesso a energia 
SE4ALL Nível 2/3 em todo o país, e uma tarifa fixa de 
$0,4/kWh: Esta tarifa é assumida como reflectindo os 
custos. Com base na demanda anual de eletricidade 

de 160kWh per capita, uma tarifa de $0,4/kWh dá 
um gasto médio anual de eletricidade de $64,24 per 
capita: um tamanho total anual de mercado de mini-
redes de $632 milhões, dada uma população de mini-
redes de 9,9 milhões. Contudo, a estimativa de uma 
tarifa de $0,4/kWh não reflecte as actuais condições 
de mercado de Angola com tarifas extremamente 
baixas e uma população com uma capacidade limitada 
para pagar a sua electricidade. 

Um resumo dessas quatro estimativas de tamanho 
de mercado é mostrado na Tabela 13. Cenário (1) não 
produz resultados, uma vez que os dados não estavam 
disponíveis. O Cenário (2) baseia-se no gasto per capita 
em electricidade nas áreas rurais derivado de pesquisas 
domiciliares publicadas em um relatório de política do 
Banco Mundial em 2016. O Cenário (3) baseia-se nas tarifas 
nacionais em Angola e nos níveis de procura observados 
noutros países da África Subsariana. Finalmente, o cenário 
(4) baseia-se numa tarifa teórica mais elevada do que a 
actualmente disponível e nos níveis de procura observados 
na ASS. O Cenário (2) foi seleccionado por se basear em 
dados mais recentes obtidos através da utilização de 
inquéritos aos agregados familiares, especificamente nas 
zonas rurais e aborda os gastos com a electricidade. 

Tabela 13. Estimativas do tamanho do mercado para os quatro 

cenários

Cenário 
Custos anuais per capita 

estimados para a PDM 

Tamanho do mercado 

dada a população PDM 

actual 

1 Base da Dados do 

Banco Mundial
Não Disponível Não Disponível

2 Outros Relatórios $25.40 $252.5m

3 ‘Bottom-up’ + tarifa 

existente
$3.21 $31.9m

4 ‘Bottom-up’ + tarifa 

teórica
$64.24 $638.5m

A selecção desta metodologia dá uma estimativa da 
dimensão anual do mercado de mini-redes de 252,5 
milhões de dólares em Angola, com base na média por 
capital gasto anualmente em electricidade nas zonas rurais.  
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3.3 Potencial da Energia Renovável para as 
Mini-Redes

Angola tem importantes recursos de energia renovável. 
Até agora só tem sido explorada energia hidroeléctrica. 
No entanto, através dos seus documentos estratégicos 
(MINEA, 2017),as fontes de energia renováveis terão um 
papel importante no cabaz energético da rede nacional, 
mas também na aceleração do acesso à electricidade 
para a população rural. 

3.3.1 Hidro

A precipitação média em Angola é de 1.060 mm, sendo 
que a maior precipitação ocorre entre os meses de 
Novembro a Março. O Nordeste é a região mais húmida 
(1400mm), sendo as zonas costeiras e o Sul do país as 
mais secas (<500mm de precipitação média anual). Com 
a estação chuvosa coincidindo com as temperaturas 
mais quentes, a precipitação efectiva é menor devido à 
evaporação e evapotranspiração. No Nordeste e Planalto 
Central em particular, porém, o escoamento superficial é 
relativamente alto. (MINEA, 2014). 

Existem 47 bacias hidrográficas principais em Angola, 
oferecendo um potencial hidroeléctrico significativo. O 
potencial hidroeléctrico é estimado em 18GW de acordo 
com o mais recente Atlas Hidroeléctrico (dentro do Novo 
Atlas das Renováveis, (MINEA, 2014)). De acordo com 
a PRODEL, apenas cerca de 900MW foram explorados, 
o que representa cerca de 44% do total da energia 
gerada. No entanto, existem dois projetos significativos 
em construção, a produção hidrolétrica de Laúca (2.070 
MW) e Cambambe (960 MW), que aumentarão essa 
capacidade em quatro ou cinco vezes.

Figura 19 ) Potencial hidroelétrico e localização de pequenas 

centrais hidroelétricas inventariadas pela DNEL (MINEA, 2014)
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Figura 20 : Mapa de escoamento superficial e Atlas de Potencial Hidroeléctrico

O governo deu prioridade ao desenvolvimento da 
hidroeléctrica em Angola, ampliando a Central de 
Cambambe, comissionando as Hidroeléctricas de Lauca 
e Caculo Cabaca. A Central Hidroeléctrica Luachimo 
começou a ser renovada e ampliada em 2017. 

Além disso, a partir de 2017, foram realizados os seguintes 
estudos: 

• Estudo, lançamento e construção do Plano Hidrolétrico 
de Regularização do Cacombo (Rio Catumbela)

• Estudo, lançamento e construção da Central 
Hidrolétrica de Vuka (Rio Cuango) 

• Estudos detalhados e elaboração de documentos 
contratuais da central  Hidrolétrica de Regularização 
de Jamba Ya Oma (Rio Cunene) 

• Estudos detalhados e elaboração de documentos 

contratuais para a Central Hidrolétrica de Regularização 
de Cafula ou Genga (Rio Queve) 

• Estudos detalhados e preparação de documentos 
contratuais para a Central Hidrolétrica de Regularização 
do Mucundi (Rio Cubango)

No momento do lançamento do Plano de Acção em 
2017, a pequena central  de 12MW de Cutato (a ser 
ligada à prevista subestação Capelongo/Cuvango), havia 
concluído os seus estudos preliminares. Os projectos já 
identificados no documento estratégico Angola Energia 
2025 serão objecto de uma análise mais aprofundada, 
com o objectivo de lançar brevemente concursos para 
projectos de mini-hídricas e mini-hídricas de 100MW.
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3.3.2 Biomassa

Angola tem um potencial de biomassa significativo, dadas 
as vastas áreas florestais no leste do país, estimado em 
3,7 GW. De acordo com o Atlas, foram identificados 
42 potenciais locais de biomassa (incluindo projectos 
planeados ou em curso) (MINEA, 2014). Destes, 1,5GW 
de projectos foram estudos mais detalhados, e divididos 
em diferentes tecnologias: 

• Biomassa florestal: 32 projectos com um potencial de 
1.130 MW;

• Cana-de-açúcar: 8 projectos com um potencial de 250 
MW;

• Resíduos sólidos urbanos: 2 projectos com um 
potencial de 20 MW.

As regiões Centro e Leste são as que têm maior potencial, 
tanto na silvicultura como na agro-indústria (Figura 16 e 
Figura 17). A biomassa de resíduos pecuários e outras 
culturas têm potencial significativamente menor do que 
as florestas e a cana de açúcar. O potencial de biomassa 
em algumas áreas tem sido estimado em 170MW (MINEA, 
2014). Em torno dos centros urbanos, por exemplo 
em Saurimo e Luena, tem havido um desmatamento 
significativo por parte das populações locais, e a 
biomassa ainda é uma importante fonte de energia 
para muitas populações rurais. O governo salientou a 
necessidade de implementar projectos de reflorestação 
para apoiar o fornecimento de energia nestas cidades, 
com duas centrais de biomassa planeadas: Central de 
Biomassa de Luena (20 MW) e a Central de Biomassa de 
Saurimo (20MW). 

Figura 16 Potencial de Biomassa das Florestas (MINEA, 2014)

Figura 17 Potencial de Biomassa de Cana de Açúcar (MINEA, 2014)
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Figura 18 Potencial de Biomassa - Todas as tecnologias  

(MINEA, 2014)

3.3.4 Solar

Angola tem um elevado potencial de recurso solar estimado 
em 55 GW e uma irradiação solar horizontal global anual 
entre 1.355 e 2.068 kWh/m²/ano. O Atlas Angola 2025 
para as Novas Energias Renováveis (MINEA, 2017)
identificou uma série de localidades que são ideais para 
projectos solares. Foram identificados 704 locais, com 
368 priorizados para desenvolvimento, representando 
17,3GW. Destes, 120 projectos foram identificados como 
sendo elegíveis para ligação à rede a curto prazo. (Figura 
19). A maioria dos projectos com maior viabilidade estão 
localizados nas províncias de Luanda, Cuanza Norte e 
Cuanza Sul. (MINEA, 2014). 

Figura 19 Média anual da irradiação horizontal global e projectos 

solares com capacidade de ligação à rede (MINEA, 2014)

3.3.5 Vento

O Atlas das Energias Renováveis estima o 
potencial eólico de Angola como sendo de 3,9GW,  
(MINEA, 2014). No Atlas, 604MW deste, foi identificado 
como 13 projectos prioritários a serem concluídos a curto 
prazo. Os 13 projectos são mostrados na figura abaixo, 
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todos com médias de velocidade do vento de pelo menos 
6m/s. Entende-se que a EREDA, uma empresa privada, 
que apoia o Governo em projectos eólicos, concluiu a 
construção de um parque eólico de 100MW, e foi também 
responsável pela concepção de outro sistema híbrido 
de 30MW (eólico e solar) na Ilha de Baía dos Tigres, no 
Namibe, Angola.

De acordo com o Plano de Acção Sectorial (MINEA, 2018), 
um estudo mais recente mostrou 7 possíveis projectos 
de parques eólicos com produção potencial de mais 
de 2.000 horas equivalentes (MWh/MW). Os projectos 
foram priorizados com base nas médias de velocidade do 
vento, mas também na sua proximidade à rede elétrica 
(<100km), e estradas de acesso. O projecto deverá ser 
realizado para determinar quais parques eólicos serão 
desenvolvidos antes de 2022. 

Figura 20 Velocidades médias do vento e locais identificados com 

elevado potencial (MINEA, 2014)(MINEA, 2014) 
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4. DIRECTÓRIO

4.1 Directório de Políticas do Sector Energético e Estruturas Regulatórias

Lei Governantes 

Lei Geral de Electricidade 2015 (Lei nº 27/15 de 14 de 

Dezembro)

Estabelece os quadros legais relativos à produção, transmissão, distribuição e utilização de 

electricidade s

Decreto Executivo nº 705/15, de 30 de Dezembro de 2015 

Revogado pelo Decreto Executivo n.º 122/19, de 24 de Maio
Taxas de Venda de Energia Eléctrica 

Decreto Presidencial n.º 4/11 de 6 de Janeiro de 2011
O Regulamento do Tarifário. O Decreto determina os critérios e métodos para a formulação de 

tarifas e preços de energia elétrica a serem praticados pelas entidades por ele abrangidas. 

Decreto Presidencial n.º 19/11 de 17 de Janeiro de 2011 Regulamento sobre o acesso às redes e às interconexões

Decreto Presidencial n.º 310/10 de 31 de Dezembro de 2010
Regulamento sobre o Sistema de Qualidade para o serviço prestado pelas entidades do sistema 

eléctrico público

Decreto Presidencial n.º 82/10, de 22 de Novembro de 2010
Modelos de contratos de concessão e modelos para a compra e venda de electricidade para 

pequenas centrais hidroeléctricas

Decreto nº 41/04 de 2 de Julho de 2004
Regulamento do licenciamento das instalações de produção, transmissão e distribuição de energia 

eléctrica 

Decreto nº 40/04 de 2 de Julho de 2004 Regulamento do licenciamento de instalações para o uso de energia elétrica 

Decreto nº 47/01 de 20 de Julho de 2001
Regulamento de Produção de Energia Eléctrica (estabeleceu o regime legal de produção de 

energia eléctrica no sistema eléctrico público). 

Decreto nº 45/01 de 13 de Julho de 2001 Regulação da Distribuição de Electricidade 

Decreto nº 27/01 de 18 de Maio de 2001

Regulamento do fornecimento de energia eléctrica - (estabelece o regime de fornecimento de 

energia eléctrica em muita alta tensão, alta tensão, média tensão e baixa tensão às instalações 

eléctricas). 

Decreto Presidencial n.º 2/11 de 5 de Janeiro de 2011
 Aprovou o Regulamento de Relações Comerciais entre as al entidades, estatais e privadas, 

envolvidas nas actividades de produção, transporte, distribuição e utilização de electricidade). 

Decreto Presidencial n.º 305/14, de 20 de Novembro de 2014

Criou a Empresa Pública de Produção de Energia (“PRODEL E.P.”), a Empresa Nacional de 

Transporte de Electricidade (“RNT, E.P.”) e a Empresa Nacional de Distribuição de Electricidade 

(“ENDE, E.P.”) 

A Lei do Investimento Privado, 26 de Junho de 2018

Esta lei estabelece os benefícios e critérios de acesso que concede, bem como os direitos, 

deveres e garantias dos investidores privados. O sector da electricidade é aqui considerado um 

sector prioritário (e são previstos alguns benefícios fiscais para este efeito).   

Decreto Presidencial nº 250/18 de 30 de Outubro de 2018 Aprovou o Regulamento da Lei de Investimento Privado (Lei nº 10/18 de 26 de Junho).

Lei n.º 9/16, de 16 de Junho Lei dos Contratos Públicos

Lei n.º 11/19, de 14 de Maio Lei sobre as Parcerias Público-Privadas
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4.2 Directório de Fontes de Dados

Esta metodologia foi desenvolvida durante a primeira 
fase deste projecto, o Green Mini-Grids Market 
Development Program - linha de negócio Market 
Intelligence, que também está disponível através 
do Banco Africano de Desenvolvimento. Os dois 
documentos metodológicos são publicados no Help 
Desk do BAD sobre o Green Mini-Grid.

Esta análise, cujos resultados são fornecidos na Secção 
3, considera o potencial para mini-redes, segmentando 
os países em duas áreas: áreas em rede  e áreas fora da 
rede (off-grid). Esta divisão é baseada na distância de 15 
km da rede eléctrica. Utilizamos a rede eléctrica planeada 
para até 2025. As fontes GIS utilizadas nesta análise são 
detalhadas abaixo. 

Rede de transmissão de electricidade (média e alta tensão)
Fonte: EnergyData – Angola Electricity Transmission Network 
Link:https://energydata.info/dataset/angola-electricity-
transmission-network-2017

Densidade da população
Fonte: Portal de dados Pop Mundial
Link: http://www.worldpop.org.uk/

Centrais de energia renovável 
Fonte: EnergyData - Angola - Hydro powerplants 
Link: https://energydata.info/dataset/hydro-powerplants-
in-central-africa

Luzes nocturnas
Fonte: EnergyData – World – Night Light Annual Composite 
Link:https://energydata.info/dataset/world-night-light-
annual-composite-2015
Limites Administrativos 
Fonte: Intercâmbio Humanitário de Dados
Link:https://data.humdata.org/dataset/angola-
administrative-levels-0-3

Vento: Velocidade Média do Vento a 100m de Altura
Fonte: DTU, IRENA  
Link: https://irena.masdar.ac.ae/gallery/#gallery

Solar: Total Anual de Irradiação Horizontal Global (GHI)
Fonte: Global Solar Atlas 
Link: https://globalsolaratlas.info/download/angola

4.3 Directório de Intervenientes

4.3.1 Departamentos e Agências 
Governamentais

Agência: Ministério de Energia e Água (MINEA)
Descrição 

• Supervisão global do sector 

• Prepara e implementa políticas e estratégias 
energéticas

Agência: (IRSEA - Instituto Regulador dos Serviços de 
Electricidade e de Águas)
Descrição:

• Responsável pela regulação do sector 

• Regulamenta as actividades e a qualidade de serviço 
das entidades envolvidas na produção, transmissão, 
distribuição e comercialização de energia eléctrica no 
sistema público (a qualidade dos serviços está prevista 
no Decreto Presidencial nº310 de 2010) 

• Regulamenta a tarifa de electricidade e verifica o 
cumprimento das normas estabelecidas (de acordo 
com o Decreto Presidencial nº4 de 2011). 

Agência: Empresa Pública de Produção de Electricidade 
(PRODEL)
Descrição:

• Responsável pela produção de electricidade 

• Gere todos os activos de produção pública de 5MW ou 
mais (ou seja, mais de 90% dos activos de produção 
de electricidade em Angola)

Agência: Rede Nacional de Transportes de Eletricidade 
(RNT)
Descrição:

• Agente comercial do sector eléctrico, a RNT é 
responsável pela transmissão de electricidade através 
da gestão da rede de alta tensão e das interligações.

• Gere os processos contratuais de compra e venda 
de energia eléctrica, monitoriza a competitividade do 
sector 

• Comprador único de Energia eléctrica
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• Responsável pela elaboração e coordenação dos 
planos de expansão e reabilitação da rede elétrica 
pública, incluindo os planos de geração

• Coordena os estudos de integração de projectos de 
geração na rede elétrica pública

Agência: ENDE- Empresa Nacional de distribuição de 
Electricidade)
Descrição:

• Responsável pela distribuição de electricidade. 

• Responsável pela extensão da rede de distribuição

• Operar e gerir todos os transportes de rede de 60KV 
e inferiores

• Operar as infra-estruturas da rede de distribuição

Agência: Gabinete de Aproveitamento do Medio Kwanza 
(GAMEK) 
Descrição:

• Empresa de serviços públicos responsável pela 
implementação e gestão dos projectos hidroeléctricos 
no rio Kwanza

• Foi ampliado para incluir a supervisão do 
desenvolvimento e construção da maioria dos grandes 
projectos de energia no país.

4.4.2 Praticantes de Mini-Rede e 
Desenvolvedores de Produtos

Empresa/Organização: PowerBlox          
Breve descrição: Organização do sector privado que 
fornece soluções fora da rede. Embora não se encontra 
actualmente  envolvida nas mini-redes, manifestou 
interesse no sector, onde o ambiente regulatório deve ser 
melhorado.

Website: https://www.power-blox.com/
Empresa/Organização: Aggreko
Breve descrição: Sector privado a fornecer soluções 
solares fora da rede. Eles identificaram 29 locais para 
soluções híbridas fora da rede e estão em discussão para 
o desenvolvimento de mini-redes. 

Website: www.aggreko.com
Empresa/Organização: GreenTech
Breve descrição: Sector privado que fornece soluções 

solares fora da rede (SHS). Embora não se encontra 
actualmente envolvido nas mini-redes, manifestou 
interesse no sector, onde o ambiente regulatório deve ser 
melhorado.
Website: https://www.energygreentech.solutions/
4.4.3 Organizações Doadoras Bilaterais e Multilaterais
 
Sociedade Alemã para a Cooperação Internacional 
(GIZ) 
Contacto: Email: giz-angola@giz.de 
Telefone: +
Link: https://www.giz.de/en/worldwide/339.html 

Breve descrição:
Banco Mundial
Link: http://www.worldbank.org/en/country/angola   
Breve descrição: Uma série de projectos do sector 
energético e de electrificação foram liderados pela equipa 
do Banco Mundial em Angola. O trabalho actual inclui um 
estudo do menor custo de electricidade em Angola.

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD)
Link: https://www.ao.undp.org/
Breve descrição: O PNUD está a prestar apoio ao MINEA 
na estratégia de electrificação rural juntamente com o 
BAD, e tem vindo a implementar um projecto financiado 
pelo GEF intitulado Acesso à Energia Sustentável para as 
Comunidades Rurais no Sudeste de Angola.
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5.2 Capacidade Instalada prevista pelo MINEA em 2018

Tabela 14 Capacidade disponível e instalada no final de 2018. Fonte: Angola Energia 2025
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