






Caso de estudo Público-Alvo Tecnologia Gestão

STP - DGRNE Entidade Pública Sistema solar caseiro Pública

STP – Ass. Messias Alves Associação comunitária Sistema solar caseiro Comunitária

CB – Planalto Norte Comunidades Mini-rede + central solar PV Privada

CB – Porto Novo Empresa privada Central solar Privada

GB – Bambadinca
Comunidades, empresas e 
instituições

Mini-rede + central solar PV Comunitária

GB - FRES
Comunidades, empresas e 
instituições

Sistemas solares caseiros Privada



• Redução de custos com electricidade

• Aumentar/melhorar o acesso a electricidade

• Segurança energética

• Reduzir a emissão de gases de efeito de estufa

• Contribuir para as metas nacionais de transição energética



Caso de estudo Resultado específico do projecto Impactos específicos do projecto

STP - DGRNE Assegurar estabilidade do acesso a energia Viabilizou uma sala de reuniões, com electricidade e internet 24h/dia

STP – Ass. Messias Alves
Criar novas oportunidades de gestão e 
comercialização do pescado

Aumento do seu nível de rendimento das mulheres desta comunidade

CB – Planalto Norte
Fornecer iluminação mas também assegurar 
um uso produtivo

Iluminação pública, electrificação do posto de saúde e sensibilização 
das comunidades

CB – Porto Novo Reduzir custos de água potável dessalinizada Promoção do nexus água-energia

GB – Bambadinca Complementar a rede nacional Um sistema de gestão tripartido

GB - FRES
Disponibilizar um serviço de energia em áreas 
rurais

Criação de emprego local e oportunidades de negócio



Regulamentação

• Falta de regulamentação no sector da energia

• Taxas aduaneiras na importação de equipamentos

• Possibilidade de vender os excedentes para a rede

Tecnologia

• Diversidade de aplicações desta tecnologia solar fotovoltaica

• Importância dos sistemas de armazenamento

• Aposta em equipamentos de elevada qualidade

• Regimes tarifários adaptados à realidade local e atualizados

• Projectos piloto



Impactos ambientais

• Alinhados com as politicas de transição energética e combate a alterações climáticas

• A promoção de eficiência energética implica uma forte sensibilização, sendo que os 

materiais disponíveis, constituem uma limitação à adopção de comportamentos

Impactos Socioeconómicos

• Envolvimento das comunidades é essencial

• Maior rendimento disponível para as famílias

• Novas oportunidades de emprego e de novos negócios

• Empoderamento feminino


