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Objectivos do Projecto
Objectivo Geral :
Promoção do investimento em Energia Renovável (ER) e
Eficiência Energética (EE) em STP através da implementação
de um conjunto combinado e integrado de intervenções nas
áreas de demonstração de tecnologia, suporte político,
capacitação e cooperação SIDS-SIDS
Objectivos Específicos :

•Criar e colaborar nas aprovações das leis, normas técnicas e
regulamentos de energia renováveis adaptados a realidade do
país;
•Harmonizar a relecção e a interação nacional e internacional;
•Criar uma sinergia de viabilidade tecnológica e de
investimento entre as partes interessadas.

Resultados Esperados
1- Desenvolver:

•quadro político, legal e regulamentar para a promoção de
soluções de ER e EE.
•quadro de qualificação e certificação em energia sustentável
2- Estabelecer:
•sinergias com actividade mundial da SIDS DOCK
•sinergias com actividades na área da biodiversidade e
sectores produtivos (café, cacau,ecoturismo)

Resultados Esperados
3- Demonstrar:

•escala;
Viabilidade das tecnologias de ER e EE de pequena e média
• Mobilização de investimento/ facilidade do desenvolvimento
de pelo menos 5 MW/privados.

4- Promover:
• a cooperação sul-sul com o ECREEE, Cabo Verde e a
Guiné-Bissau
•Criação de sinergia de viabilidade tecnológica e de
investimento entre as partes interessadas.

Parceiros de Desenvolvimento
• Agência de implementação do GEF: ONUDI
• Principais parceiros de
implementação/execução: MIRNA, DGRNE, DGA,
AFAP, ECREEE
Outros :
• Instituições governamentais: EMAE, AGER, INPIEG
• ONGs e OSC: ALER, TESE, CCIAS
• BM, BEI, UNDP, BAD (são cruciais para o desenvolvimento de
componentes e actividades do projecto uma vez que têm
projectos relacionados e complementares em implementação).

Parceiros de Desenvolvimento
• Parceiros estratégicos: Centro de Energias
Renováveis e Eficiência Energética da
CEDEAO (ECREEE), Centro de Energia
Renovável e Manutenção Industrial (CERMI), CIEMAT,
ALER, Proponentes de projecto (como a EDPR)
• Todas as partes interessadas já conctadas na fase de
PPG, além de outras: instituições públicas e privadas,
actores e facilitadores do mercado, cooperação
internacional, associações rurais, instituições financeiras
interessadas no desenvolvimento de projetos
sustentáveis, sociedade cívil.

Status do Desenvolvimento do Projecto
Estado Actual:
1. Visitas da ONUDI e encontros com o
Governo/MFCEA/MIRNA/Parceiros/
Instituições;
Cofinanciamento em fase de discução e
angariamento de fundo para
implementação do projecto

Projecto
desenhado e
aprovado pelo
GEF (PIN)

Fase de Preparação do Projecto (PPG) –
Desenvolvimento do documento de Projecto
(desenho da estrutura do projeto validado e
feedback dos stakeholders recolhido durante o
atelier de apresentação e validação, Junho 2018

2. Identificação de possíveis cofinaciadores
Nacionais/internacionais

3. Carta de apropriação do projecto pelo
Governo , entregue;
4. Cartas de cofinanciamento dos
Ministérios, entregues.

5. Submetido ao GEF.

6. Aguardando a aprovação Final.

Cofinanciamento
Discriminação e afectação dos custos:
Componentes do Projecto
PC1-Fortalecimento do quadro político, legal e
regulatório para soluções de energia sustentável (ER
eEF)
PC2- Promoção de Investimentos em Soluções de
energia sustentável
PC3-Fortalecimento de capacidade em soluções de
energias sustentável para as ilhas
PC4-Monitoração e valiação do projecto
Sobtotal Componente do projecto
Coordenação do projecto
TOTAL
Porcentagem do valor do projecto
Valor TOTAL do Projecto

Contribuição do
GEF (USD)

Cofinaciamento
MIRNA (USD)

Outro cofinaciamento
(USD)

235.000,00

19.920,00

341.000,00

876.817,00

2.000.000,00

20.562.185,00

225.520,00
95.000,00
1.432.337,00
143.234,00
1.575.571,00
6%

4.480,00
84.000,00
2.108.400,00
274.000,00
2.382.400,00
9%
25.242.480,00

381.324,00
0,00
21.284.509,00
0,00
21.284.509,00
84%

Cofinanciamento
Discriminação e afectação dos custos:
MIRNA

Dinheiro

Em especie

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

(USD )

PC1
Reuniões da Plataforma(2
por ano)

7.920,00
12.000,00

Workshops
PC2
Projecto de Investimento
Mecanismo Finaceiros

1.500.000,00

1.980,00
3.000,00

1.980,00
3.000,00

1.980,00
3.000,00

375.000,00

375.000,00

375.000,00

375.000,00

200.000,00

200.000,00

100.000,00

500.000,00

PC3
Workshops
PC4
Reunião do Comité de
Pilotagem
Viagens
Sub Total Componentes de
Projecto

1.980,00
3.000,00

4.480,00

4.480,00

4.000,00
80.000,00

1.000,00
20.000,00

1.000,00
20.000,00

1.000,00
20.000,00

1.000,00
20.000,00

108.400,00

400.980,00

600.980,00

605.460,00

500.980,00

24.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

250.000,00
274.000,00

62.500,00
68.500,00

62.500,00
68.500,00

62.500,00
68.500,00

62.500,00
68.500,00

2.000.000,00
382.400,00
2.382.400,00

469.480,00

669.480,00
673.960,00
2.382.400,00

569.480,00

2.000.000,00

Coordenação do Projecto
Assistente Nacional
Escritório e Equipamento
etc
Sub Total C. P.
TOTAL (em dinheiro e
especie)
TOTAL

0,00

Principais Barreiras

Capacitação

Institucionais
e Regulatórias

Técnicas e
tecnológicas

Financiamento

Principais Barreiras

Capacitação

Institucionais
e Regulatórias

Técnicas e
tecnológicas

Financiamento

Principais Barreiras
ANTES

BARREIRAS
Institucionais e
regulatórias:
Falta de um quadro
político, jurídico e
regulamentar para integrar
sistemas de
ER/EE no sector eléctrico.

Capacitação: A capacidade técnica
é limitada para projectar, avaliar,
instalar e operar sistemas de ER na
rede e fora da rede. Limitada
cooperação internacional e
iniciativas de intercâmbio em
questões de ER e EE.

Técnicas e tecnológicas:
Não há um mapa baseado
em SIG do potencial
teórico, económico e
técnico disponível de ER e
não há base de dados
centralizada, entre outras.

Financeiras:
Não existem
incentivos ou
mecanismos
específicos à
geração de
ER.

INTERVENCAO

COMPONENTES DE PROJETO
CP1: Fortalecimento do quadro
político, legal e regulatório para
soluções de energia sustentável
(ER e EE)

CP2: Promoção de
investimentos em
soluções de energia
sustentável

CP3: Fortalecimento
de capacidades em
soluções de energia
sustentável para ilhas

CP4: Monitorização e avaliação do projeto

DEPOIS

RESULTADO/IMPACTO ESPERADO
Fornecimento regular de energia sustentável e sua utilização eficiente através da
integração de tecnologias de ER e EE no sector elétrico de STP
(redução a dependência de combustíveis fosseis e emissões de GEE e redução da procura energética,
criação de postos de trabalho e de um mercado para tecnologias e serviços associados a ER/EE, aumentar
o acesso à energia, conscientizar sobre as tecnologias ER/EE)

Conclusão
O Governo de STP reconheceu que um projeto de promoção de uma abordagem
de integração de soluções sustentáveis para a produção de electricidade no país é
uma oportunidade económica para reduzir as importações de energia fosseis,
melhorar o acesso à energia, reduzir as emissões de GEE e envolver o sector
privado.

OBRIGADO PELA ATENÇÃO
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DGRNE

