
ENERGIAS 
RENOVÁVEIS

Solução ou Problema?



O que pretende a ASAER?

■ Promover as energias renováveis

■ Ligar os interessados

■ Informar

■ Criar condições para que este sector de mercado CRESÇA!



MISSÃO

Temos como missão, a promoção das energias renováveis em Angola

VISÃO

• Sendo Angola um país com grandes recursos energéticos de origem renovável, eólicos e

sobretudo hídricos e solares, acreditamos que desenvolver, promover e acelerar a utilização de

todos estes recursos energéticos, estamos a contribuir fortemente para mitigar o enorme déficit

de acesso à energia por parte das populações, e assim contribuir significativamente para um

rápido desenvolvimento socioeconómico do nosso país, debaixo do paradigma da

sustentabilidade ambiental.



■ OBJECTIVOS

• Representar os interesses dos Associados, funcionando como a voz comum do sector das Energias
Renováveis em Angola;

• Promover a consciencialização e divulgação do aproveitamento e valorização dos recursos naturais
renováveis para o desenvolvimento sustentável de Angola;

• Ser interlocutora junto dos órgãos de decisão política, económica e social, bem como de quaisquer outros
organismos ou grupos nacionais;

• Promover o desenvolvimento do mercado e de projetos de Energias Renováveis em Angola.

• Promover e organizar a formação de técnicos nacionais necessários ao setor.

• Ser uma porta de entrada, e um interlocutor privilegiado com investidores nacionais e estrangeiros que
queiram investir na área de Energias Renováveis em Angola



PND 2018-2022

500 MW Energias Novas e 

Renováveis

COP26:

70% da energia de fontes não 

poluentes em 2025!

PR em Glasgow

Construídas:

CS do Biópio – 188,8 MW

CS Baía Farta – 96,7 MW

+ 7 para um total de 370 MW

CS “Privadas”

Caraculo – Solenova – 25+25 MW

(em execução)

Quilemba Solar – Total/SNG/Greentech – 40MW

(em preparação)





Contactos da ASAER: 

contactoo@asaer.co.ao

info@asaer.co.ao

mailto:contactoo@asaer.co.ao
mailto:info@asaer.co.ao
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