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Ministro da Energia, Indústria e Recursos Naturais da Guiné-Bissau convida o sector privado a investidor em 
energias sustentáveis no país  

 
 

A ALER – Associação Lusófona de Energias Renováveis, em parceria com o Ministério da Energia, Indústria e 
Recursos Naturais da Guiné-Bissau, a UNIDO – Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
Industrial, o ECREEE – Centro da CEDEAO de Energias Renováveis e Eficiência Energética, e com o apoio do GEF 
– Facilidade Global para o Ambiente, organizou em Lisboa o workshop de investimento“Energia Sustentável na 
Guiné-Bissau” no passado dia 4 de Maio. 
 
Falando na sessão de abertura, o Ministro da Energia, Indústria e Recursos Naturais da Guiné-Bissau, sublinhou 
a importância do Plano de Investimento para a Energia Sustentável para Todos na Guiné-Bissau “temos agora 
uma ferramenta concreta para discutir os projectos prioritários do SEforALL com os potenciais investidores e 
financiadores interessados”. O empenho do Ministro ficou patente no seu discurso “Trabalharei no sentido de 
dar condições para investimento no sector das energias sustentáveis a todas as empresas” e ainda acrescentou 
“A Guiné-Bissau quer electrificar todo o país mas sem o apoio do sector privado isso não será possível”. 
 
A Presidente da ALER, Miquelina Menezes destacou o facto de “a Guiné-Bissau estar a levar a cabo várias 
iniciativas que permitem identificar o país como um mercado com várias oportunidades de investimento em 
energia sustentável, entre elas o apoio de vários parceiros do Governo a projectos de assistência técnica para 
melhoria do enquadramento regulatório do sector energético na Guiné, o desenvolvimento de Planos e 
Estratégias Nacionais que estipulam metas ambiciosas, a identificação detalhada de potenciais projectos a par 
da disponibilidade de financiamento e, finalmente, as três mini-redes solares de Bambadinca, Contuboel e 
Bissorã”. 
 
Christine Eibs Singer, consultora sénior do SEforALL, realçou que “de acordo com os dados do relatório divulgado 
no início da semana sobre a monitorização da implementação do Objectivo de Desenvolvimento Sustentável 
número 7 (ODS7), a Guiné-Bissau tem uma taxa de electrificação de 15% e uma taxa de acesso a formas 
modernas de cozinha de apenas 2%, pelo que ainda existe muito a fazer no país”. 
 
Martin Lugmayr da UNIDO declarou que “a Guiné-Bissau é o país pioneiro da CPLP e da CEDEAO na 
implementação de mini-redes, tendo das maiores mini-redes de ambas as regiões” e deixou ainda o “convite a 
todos os participantes, investidores, financiadores e fornecedores de tecnologia a reservarem a data para 
participar na Conferência Internacional Energia Sustentável na Guiné-Bissau agendada para os dias 6 e 7 de 
Dezembro de 2018 na capital de Bissau“. 
 
Durante o workshop, que contou com a presença de mais de 80 participantes, foram apresentadas as estratégias 
e planos nacionais para o sector, nomeadamente o Plano de Acção Nacional das Energias Renováveis na Guiné-
Bissau (PANER), o Plano de Acção Nacional para a Eficiência Energética na Guiné-Bissau (PANEE), a Agenda de 
Acção para a Energia Sustentável para Todos na Guiné-Bissau (SEforALL AA) e o Plano de Investimento para a 
Energia Sustentável para Todos na Guiné-Bissau (SEforALL IP).  
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Foram ainda apresentadas as principais conclusões do relatório Nacional do Ponto de Situação das Energias 
Renováveis e Eficiência Energética da Guiné-Bissau, a ser lançado na Conferência Internacional em Dezembro. 
Foram também apresentados projectos relevantes em energias renováveis na Guiné-Bissau em particular o 
Projeto Regional de Electrificação Fora da Rede (ROGEP),  a Facilidade da CEDEAO para Energias Renováveis 
(EREF), a Central Hidroelétrica de Saltinho, a Mini-rede Solar Fotovoltaica de Bissorã, a Central Solar de Bissau, 
a Mini-rede Solar Fotovoltaica de Bambadinca  e a Central Solar de Gardete. 
 
Incluído no Fórum de 2018 da iniciativa SEforALL – Sustainable Energy for All, esta sessão foi organizada no 
âmbito do projecto “Promoção de Investimentos em Tecnologias de Energias Renováveis de Pequena e Média 
Dimensão no Setor Elétrico da Guiné-Bissau”, que tem por objectivo promover a cooperação Sul-Sul entre a 
Guiné-Bissau e outros países lusófonos, para a execução do objectivo da campanha SDG-7 (SEforALL) para a 
Guiné-Bissau. 
 
 
 
Todas as apresentações e discursos dos oradores estão disponíveis no website da ALER aqui. 
Os documentos dos planos e estratégias apresentados (PANER, PANEE, SEforALL AA e SEforALL IP) estão 
disponíveis para download aqui. 
O relatório de progresso de implementação do ODS7 está disponível para download aqui. 
 
Contacto Imprensa: 

 
ALER – Susana Pinto, Assistente técnica e de comunicação 
susana.pinto@aler-renovaveis.org | 211 379 288 

 
Save the date: 
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