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TEMAS A ABORDAR:

1. Objectivos
2. Recursos e Potencial das Novas Energias Renováveis
3. Electrificação Rural com Energias Renováveis
4. Elementos para a Implementação das Energias Renováveis Ligadas à 

Rede.
5. Metas e Objectivos Estratégicos
6. Enquadramento Institucional e Aspectos Transversais
7. Próximos Passos



» ESTABELECER A VISÃO, AS POLÍTICAS, OS 
PRINCÍPIOS E OS OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS 
PARA PROMOVER E IMPLEMENTAR AS 
ENERGIAS RENOVÁVEIS EM ANGOLA.



OBJECTIVOS A NÍVEL 
NACIONAL

� Promover a diversificação da 
matriz energética nacional.

� Contribuir para o combate à 
pobreza através da 
electrificação das zonas rurais.

OBJECTIVOS A NÍVEL 
INTERNACIONAL.

� Contribuir para o combate às 
alterações climáticas.

� Facilitar a participação de 
Angola na SADC e na IRENA.



ENERGIA SOLAR • Elevada radiação em todo o território nacional.

ENERGIA HÍDRICA • Existem inúmeros rios com caudal  e quedas adequados 
para a construção de pequenas centrais hidroeléctricas.

ENERGIA DA 

BIOMASSA

• Possibilidade de exploração de resíduos florestais, 
agrícolas, agro-pecuários e sólidos urbanos.

ENERGIA EÓLICA • Identificado elevado potencial eólico no sudeste do país e
na escarpa atlântica.

OUTRAS FONTES • Possibilidade de utilização da energia geotérmica.  
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Há disponibilidade de recurso para a
produção de energia eléctrica.

Os sistemas de energias renováveis podem
funcionar de forma isolada (off-grid).

A manutenção dos sistemas solares, dos
biodigestores e das mini-hídricas é fácil.
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Regulamentação do acesso à actividade, à terra, 
à rede.

Mecanismos de incentivo e financiamento. Ex: 
Subsídios, créditos ao investimento e benefícios 
fiscais.

Capacitação, tanto ao nível básico, como médio e 
superior. 

Divulgação dos benefícios económicos, 
ambientais e sociais das energias renováveis.

7



8

• Criação do Instituto Nacional de Electrificação Rural (INEL)

• Massificação do uso de sistemas de energia solar fotovoltaica e 
térmica em todo o território nacional.

• Criação de um mercado doméstico privado de sistemas solares 
individuais

• Comunidades agrícolas com soluções renováveis.

Melhorar o acesso a 
serviços energéticos nas 

zonas rurais

• Instalação de centrais de energia solar.

• Construção de fábricas de painéis solares fotovoltaicos.

• Instalação de projectos de biomassa (agro-pecuários, resíduos 
urbanos, entre outros)

• Instalação de parques eólicos.

• Criação de um centro de investigação de energias renováveis.

Desenvolver a tecnologia 
de uso e conversão das 

fontes de energias 
renováveis ligadas à rede

• Aprovação de leis específicas para energias renováveis, 
incluindo as regras de ligação à rede.

• Aprovação de tarifas bonificadas.

• Criação de centros de formação em energias renováveis.

• Lançamento de campanhas de comunicação sobre energias 
renováveis.

Promover e acelerar o 
investimento público e 

privado para as energias 
renováveis
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Aspectos 
Institucionais

Governo Parcerias



Governo

MINEA

Governos 
Provinciais

INERIRSE

Fundo 
Soberano



Aspectos 
Transversais

Impacto na 
Saúde

Geração de 
Empregos

Energia e 
Género



• A apresentar à 
Comissão e num 
Seminário Nacional.

• MINEA; 
MINAMB, 
MINAGRI, MED, 
MINCIT, MPDT

• Direcções 
Nacionais.

• Futuro INER.

• Empresas tutelas.

• Princípios.

• Metas

• Principais 
medidas.

Estabelecer 
mecanismos de 

implementação e 
seguimento da 

Estratégia.

MINEA deverá 
promover a 

implementação da 
Estratégia 

Elaborar e publicar 
um Relatório de 

acompanhamento 
da Estratégia de 3 

em 3 anos

Deverá ser 
constituída uma 

Comissão 
Interministerial de 
acompanhamento




