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Como é do vosso conheci-
mento e conforme comunica-
do, encontra-se em curso o 
Projecto “Programa de 
Transformação do Sector 
Eléctrico (PTSE)” que será 
desenvolvido durante os pró-
ximos anos, no MINEA e em 
algumas das suas entidades 
vinculadas, IRSE, ENE, EDEL 
e GAMEK.

O PTSE tem como objectivo 
reestruturar o sector empresa- 
rial público da indústria de 
electricidade em Angola e, 
simultaneamente, reforçar as  
capacidades do regulador de
modo a sustentar o desenvol-
vimento do sector. 

Por este Programa ditar o 
momento de viragem no 
sector, é fundamental ter o 

 
vosso envolvimento e 
compromisso individual.

Conto Consigo.

RESUMO DO PROGRAMA

Com o objectivo de dar resposta aos desafios do Sector Eléctrico, o

MINEA identificou  a necessidade de contribuir de forma decisiva para a 

consecução da visão traçada para o sector eléctrico com o Programa de 

Transformação do Sector Eléctrico que foi dividido em 3 fases.

LEVANTAMENTO E DIAGNÓSTICO 

REESTRUTURAÇÃO DO SECTOR CONTEMPLANDO
O NOVO MODELO DE MERCADO/REGULAÇÃO
E INÍCIO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS ACÇÕES DE 
MELHORIA OPERATIVA

CAPACITAÇÃO SUSTENTÁVEL
E MELHORIA OPERATIVA

Na primeira fase foi realizado um levantamento e diagnóstico 
aos actuais processos, responsabilidades e funções, visando 
a identificação de um conjunto de acções.

É nesta fase que se pretende criar condições de mercado,
e promover a sustentabilidade financeira, bem como
realizar a reestruturação das empresas do sector e capacitar 
o regulador.

Por último, pretende-se assegurar a capacitação sustentável 
do sector e a melhoria operativa das empresas públicas
do sector.
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MENSAGEM



Foi criada por força do Decreto nº 24/80, de 20 de Março, como 
resultado da fusão de várias empresas e outras entidades que se
dedicavam à prestação de serviços de electricidade em Angola.

Tem por objectivo a regulação das actividades de produção, 

Tem por objectivo principal a distribuição de energia eléctrica.

que tem por objectivo propor a formulação, conduzir, executar e
controlar a política do Executivo nos domínios da energia, águas
e saneamento.

sonalidade jurídica e autonomia administrativa e financeira.
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•  www.gamek.co.ao

Horizontal:

2 

3 

4 

5 Departamento Ministerial Auxiliar do Presidente da República, 

transporte, distribuição e comercialização de energia eléctrica

6 Depende do Ministério da Energia e Águas e é dotado de per-

ACÇÕES REALIZADAS

Diagnóstico do funcionamento actual do sector, realizado em conjunto com as 

equipas nomeadas para o Projecto do MINEA, IRSE, ENE, EDEL e GAMEK, 

incluindo:

• Análise de todas as áreas da cadeia de valor;

• Execução de reuniões e visitas de terreno e instalações para compreensão

dos modelos operativos actuais;

• Envolvimento de uma equipa alargada e representativa do sector, dividida em

Comités Operativos de acordo com a Unidade de Negócio em causa.

Identificação dos princípios orientadores de evolução do modelo, áreas de 

RESUMO DO PROGRAMA

actuação e pontos de decisão para a reestruturação do sector.

ENDEREÇOS DE INTERESSE

ESPAÇO DO LEITOR

•  http://www.minerg.gv.ao/

•  http://energizar-ene.com/

• http://www.minea.gov.ao/

• www.edel.co.ao

PRÓXIMOS PASSOS

Início dos trabalhos de acordo com o Plano definido para a reestruturação do 

sector e constituição das novas empresas.

Vertical:

1 Programa de Transformação do Sector Eléctrico. 

TESTE O SEU CONHECIMENTO 
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