
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


Associação Mocambiçana de 
Energias Renováveis

™

03/2023



Associação empresarial dedicada à 
promoção das energias renováveis em 
Moçambique

Criada em 2017 e representando todos os 
setores do mercado de energia renovável

Intro

www.amer.org.mz

AMER Associação 
Moçambicana de Energias 
Renováveis
ç

http://www.amer.org.mz/


Conquistas

www.amer.org.mz

Mais de 65 membros, incluindo empresas locais 
e internacionais

Desenvolvimento de parcerias com organizações 
locais e internacionais, privadas e públicas: 
AECF, Get.Invest, KH, ALER, GiZ, AIMO, IIM, 
CCM, SPE, ARE, GOGLA e mais algumas;

Prestação de Serviços a Sócios e Parceiros que 
vão desde Assessoria Empresarial e Jurídica, 
Comunicação, Desenvolvimento Organizacional e 
Planeamento Estratégico

Fonte chave de informações e dados do setor, 
facilitador de matchmaking de negócios e 
identificação de recursos humanos

Organização e participação bem sucedida de 
conferências internacionais, missões comerciais 
europeias e americanas, workshops e webinars 
(participação na conferência COP26 e 
apresentação de documento de posição”

Funções

Interlocutor com órgãos de decisão política, 
econômica e social

Promover e facilitar o desenvolvimento de 
projetos de Energias Renováveis em 
Moçambique

Representar os interesses dos membros, atuar 
como a voz comum do setor de ER

Promover a conscientização e divulgação do uso e 
valorização dos recursos naturais renováveis para o 
desenvolvimento sustentável

http://www.amer.org.mz/


Fale connosco

www.amer.org.mz

contact@amer.org.mz

http://www.amer.org.mz/
mailto:contact@amer.org.mz
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https://www.aler-renovaveis.org/pt/comunicacao/newsletter/
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https://www.aler-renovaveis.org/pt/actividades/publicacoes/energias-renovaveis-em-mocambique--relatorio-nacional-de-ponto-de-situacao/
https://www.aler-renovaveis.org/pt/actividades/publicacoes/relatorio-nacional-de-ponto-de-situacao-das-energias-renovaveis-e-eficiencia-energetica-na-guine-bissau/
https://www.aler-renovaveis.org/pt/actividades/publicacoes/relatorios-nacionais/relatorio-nacional-de-ponto-de-situacao-das-energias-renovaveis-e-eficiencia-energetica-em-sao-tome-e-principe/
https://www.aler-renovaveis.org/pt/actividades/publicacoes/relatorios-nacionais/relatorio-energias-renovaveis-em-angola-2022/
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https://www.aler-renovaveis.org/pt/actividades/publicacoes/outros/download-do-resumo-e-animacoes/
https://www.youtube.com/watch?v=8C8eHU0VTY0&list=PLZCLvM3Ou_eE7QJIlEY82mz5DMh_xxPX3&index=2
https://www.aler-renovaveis.org/pt/actividades/publicacoes/outros/resumo-renovaveis-em-mocambique-2022/


9

•

http://www.aler-renovaveis.org/lerenovaveis/pt/home/
https://mocambique.lerenovaveis.org/
https://www.lerenovaveis.org/pt/pesquisar/caso-de-estudo-mini-rede-de-planalto-norte-cabo-verde/
https://www.lerenovaveis.org/pt/pesquisar/energia-renovavel-na-central-de-dessalinizacao-de-porto-novo-cabo-verde/
https://www.lerenovaveis.org/pt/pesquisar/servico-comunitario-de-energia-a-mini-rede-de-bambadinca-guine-bissau/
https://www.lerenovaveis.org/pt/pesquisar/sistemas-solares-caseiros-no-desenvolvimento-rural-da-guine-bissau/
https://www.lerenovaveis.org/pt/pesquisar/sistema-pv-da-associacao-dos-pescadores-e-palaies-da-praia-messias-alves-sao-tome-e-principe/
https://www.lerenovaveis.org/pt/pesquisar/sistema-pv-da-direccao-geral-dos-recursos-naturais-e-energia-sao-tome-e-principe/
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https://www.minea.gov.ao/
https://www.governo.cv/governo/ministerios/ministro-do-comercio-industria-e-energia/
https://mireme.gov.mz/
https://www.facebook.com/mirna.stp/
https://dgrne.org/
https://www.electra.cv/
http://www.eagb-gb.com/
https://www.edm.co.mz/pt
https://www.emae.st/
http://www.irsea.gov.ao/
https://www.arme.cv/
http://arene.org.mz/
http://cermicv.com/
https://funae.co.mz/
https://asaer.co.ao/v2/
https://amer.org.mz/
https://www.azule-energy.com/
https://www.energygreentech.solutions/
http://www.sonangol.co.ao/
https://cabeolica.com/
http://aguaspontapreta.cv/
http://www.caboverde-info.com/Economia/Empresas/A-e-B-Aguas-e-Energia-da-Boa-Vista
https://fres.nl/pt-pt/company/fres-guine-bissau/
http://www.sociedadecivilgb.org/business-directory/255/associacao-comunitaria-para-desenvolvimento-de-bambadinca/
https://neoen.com/en/
https://source.capital/pt-pt/
https://totalenergies.com/mozambique
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https://www.portalenergia.cv/
https://www.energiasrenovaveis.cv/
https://www.iea.org/countries
https://www.irena.org/
https://www.irena.org/Data
https://data.worldbank.org/topic/energy-and-mining
https://trackingsdg7.esmap.org/countries
https://www.ren21.net/
https://energypedia.info/wiki/Main_Page
http://afsiasolar.com/data-center/on-going-projects/
http://www.ecreee.org/pt-pt
https://www.sacreee.org/
https://relop.org/
https://rerasadc.com/
https://africamda.org/
https://www.powerforall.org/
https://www.ruralelec.org/
https://www.gogla.org/
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