
Enquadramento das Energias Renováveis no Programa do Governo de Angola, 

“PLANO DE ACÇÃO DO SECTOR DE ENERGIA E ÁGUAS 2018-2022” 
 

1.1 - Programa de Governo 
No sentido de melhorar o funcionamento das infra-estruturas o Programa de Governo estabelece as 

seguintes metas para o sector da energia: 

a) Passar de uma taxa actual de electrificação do país de 42% para 50%. 

b) Aumentar em 150% a capacidade actual de geração de energia, passando dos actuais 3.334 MW 

para 7.500 MW, 500 MW dos quais a partir de energias novas e renováveis. 

 

Programa 3: Participação privada no Sector Elétrico 

o Objectivo 1 – Sub-programa Produção térmica e hidroeléctrica: O programa de Governo estabelece 

uma meta global de potência instalada de 7,5 GW até 2022. O investimento privado será 

fundamental para atingir essa meta, quer em médias e grandes hidroeléctricas, quer em novas 

centrais térmicas a gás como é o caso do Soyo 2 e Malembo 2. 

 Meta 1: Superar 1,5 GW de potência instalada com investimento privado em 2022 

  

o Objectivo 2 - Sub-programa para as Energias Novas e Renováveis: O programa de Governo 

estabelece uma meta de 500MW para energias novas e renováveis. A aposta maior será na energia 

solar, quer para substituição de combustíveis fósseis, quer na instalação de centrais de grande 

escala. 

 Meta 2: Atingir os 500 MW de potência instalada em Solar, Eólica, Biomassa e Mini-Hidricas até 
2022 

o Objectivo 3 - Sub-programa Distribuição Municipal e Rural: O Programa de Expansão do Acesso 

levará a rede a muitas sedes de município dispersas no território. O sector privado terá um papel 

fundamental em parceria com a ENDE ou com as Administrações Municipais para gerir os sistemas 

de distribuição dispersos ou isolados. Acresce o potencial das novas tecnologias renováveis para 

electrificar as populações dispersas mediante soluções de aluguer ou comercialização promovidas 

pelo sector privado, que importa potenciar. 

 Meta 3: Desenvolver pelo menos 40 licenças de distribuição de energia em sistemas isolados 

 Meta 4: 100.000 sistemas solares individuais importados e distribuídos / comercializados 

 

 

 

 



Programa de Investimento PÚBlico para o Quinquénio 
 

O Programa de Investimento PÚBLico para o quinquénio 2018-2022 está organizado em   21   

iniciativas   estruturadas   nos   3   programas   de   desenvolvimento   e   seus sub-programas, conforme 

sumarizado na seguinte tabela: 

 

  
 

P1.7. Electrificação rural renovável 

As energias renováveis constituem uma ferramenta fundamental para electrificar as povoações 

mais dispersas e isoladas. Importa prosseguir o Programa Aldeia Solar e garantir a adequada 

manutenção das suas infra-estruturas e testar um novo conceito de mini-rede 100% solar, com 

base em baterias, para electrificar as sedes de município mais isoladas, evitando a logística de 

combustível. Está em curso um projecto de instalação de centrais hibridas solares em 7 municípios 

que constituirá uma importante aprendizagem para os projectos futuros previstos no Plano de 

Acção. 

A electrificação rural renovável é hoje prioridade internacional com importantes contributos de 

entidades multi-laterais e bilaterais. Importa criar, em linha com as orientações da Lei Geral da 

Electricidade, a Agência de Electrificação Rural e o Fundo para a Electrificação Rural, dedicados aos 

sistemas fora de rede 100% renováveis, ao acompanhamento de projectos com apoio internacional 

e ao apoio ao sector privado na disponibilização e financiamento de soluções solares individuais 

ou em mini-rede. 

 



São projectos de Prioridade 2: 

 Programa Aldeia Solar 

o Monitorização e manutenção de sistemas solares existentes 

o Lançamento da 4ª fase do Programa Aldeia Solar 

 Sistemas Isolados 100% solares 

o Sistema Isolado de Rivungo 

o Sistema Isolado de Mavinga 

 Criação da Agência de Electrificação Rural e do Fundo para a Electrificação Rural. 

São projectos de Prioridade 3 os sistemas isolados solares em Sedes de Município ou outras 

localidades relevantes distantes da rede, em linha com a visão Angola Energia 2025: 

o Sistema Isolado de Cahombo (Malanje) 

o Sistema Isolado de Marimba (Malanje) 

o Sistema Isolado de Massango (Malanje) 

o Sistema Isolado de Kunda dya Baze (Malanje) 

o Sistema Isolado de Kiwaba Nzogi / Cuaba Nzogo (Malanje) 

o Sistema Isolado de Cassongue (Cuanza Sul) 

o Sistema Isolado de Mungo (Huambo) 

o Sistema Isolado de Chicomba (Huíla) 

o Sistema Isolado de Luiana (Cuando Cubango) 

o Sistema Isolado de Lubalo (Lunda Norte) 

o Sistema Isolado de Caungula 

 

P3  Participação privada na produção e distribuição de energia elétrica 

 
A mobilização de investimento e financiamento privado para o desenvolvimento de infra-

estruturas do Sector Eléctrico é um desígnio do Programa de Governo com INÚMeras vantagens. 

Pretende-se uma participação mais activa do sector privado na actividade de Produção e, também 

na Distribuição Municipal e Rural. 

O investimento e financiamento privado só será possível, enquanto as empresas do sector 

mantiverem uma situação financeira débil, mediante a prestação de garantias “contingenciais” 

pelo Estado aos pagamentos a realizar pela RNT. As tarifas a estabelecer no futuro terão 

necessariamente de incorporar os pagamentos a realizar aos produtores do sector Privado 

garantindo a sustentabilidade dessa dívida. 

Acresce a necessidade de clarificar, face às restrições existentes ao nível da “convertibilidade” da 

moeda, qual a percentagem das vendas que pode ser convertida em divisas estrangeiras para 

honrar fontes de financiamento exteriores. As fontes de financiamento a mobilizar e os inerentes 

custos de financiamento a suportar pelas tarifas dependerão desta clarificação. 



O Programa de Participação do Sector Privado no Sector da Energia prevê três 

programas com 14 iniciativas, conforme sumarizado na seguinte tabela: 

 
 

 
 
 

Programa 2: “Programa para energias novas e renováveis” 
 

A aposta nas energias renováveis é uma prioridade para o Governo tendo o Programa de Governo 

estabelecido uma meta de 500 MW até 2022. Pretende-se lançar um programa ambicioso para 

energias novas e renováveis. 

O Programa está estruturado nas seguintes iniciativas: 

 P2.1. Programa de Aposta na Energia Solar (200 MW) 

 P2.2. Hibridização solar de Centrais Térmicas e Hidroeléctricas 

 P2.3. Centrais Térmicas de Biomassa no Leste e Resíduos Sólidos Urbanos (Luanda e 

Benguela) 

 P2.4. Lançamento dos primeiros parques eólicos de Angola (100 MW) 

 P2.5. Estudos e re-lançamento de programa de Mini-Hídricas 
 
 

 
 



P2.1. Programa de Aposta na Energia Solar (200 MW) 

A  energia  solar  tem  conhecido  importantes  melhorias  tecnológicas  nos  Últimos anos  sendo  

hoje  considerada  uma  das  fontes  mais  baratas  de  produção  de energia  eléctrica.  Angola  tem  

um  excelente  recurso  solar  e,  o  reservatório  de LaÚCa, pode actuar como uma grande bateria 

para permitir a integração desta fonte  de  energia  no  mix  energético  de  Angola.  Nos  anos  de  

maior  seca  e  nos períodos de menos chuva a produção solar será superior, permitindo diversificar 

e robustecer o mix de produção de electricidade. 

Até 2022 pretende-se lançar um programa de 200MW, repartido em 5 lotes de 40MW, com vista a 

lançar um grande concurso internacional. A maioria dos lotes será localizada nos sistemas Norte e 

Centro onde a rede eléctrica é mais robusta, prevendo-se também um lote na região do Lubango. 

 
 

P2.2. Hibridização solar de Centrais Térmicas e Hidroeléctricas 

A energia solar pode também reduzir os custos de combustível nas centrais térmicas ou reforçar a 

produção em centrais hidroeléctricas. 

É intenção do Governo lançar concurso para a construção até 2022 em regime de investimento 

privado das seguintes centrais solares a integrar com produção térmica ou hidroeléctrica existente: 

 Central Solar de apoio às Centrais Térmicas de Menongue (10 MW) 

 Central Solar de apoio à Central hidroeléctrica de Chiumbe Dala e Central Térmica de 

Luena (10 MW) 

 Central Solar de apoio às Centrais Térmicas de Saurimo (10 MW) 

 Central Solar de apoio às Centrais Térmicas do Dundo (10 MW) 

 Central Solar de apoio às Centrais Térmicas de Ondjiva (5 MW) 
 

 

P2.3. Centrais Térmicas de Biomassa no Leste e Resíduos Sólidos Urbanos (Luanda e 

Benguela) 

A aposta na produção de energia eléctrica a partir da Biomassa será realizada no Leste do país onde 

os maiores custos de produção de electricidade que estas centrais substituem e a existência de 

vastas florestas justificam o seu elevado interesse. 

A biomassa em redor das cidades de Saurimo e Luena tem vindo a desparecer devido à sua 

utilização pelas populações. Pretende-se iniciar projectos de plantações energéticas e 

reflorestamento em redor das cidades e, até ao seu crescimento, explorar as florestas existentes. 

 

 



Até 2022 serão construídas as seguintes centrais: 

 Central de Biomassa de Luena (20 MW) 

 Central de Biomassa de Saurimo (20 MW) 

Ao nível dos Resíduos Sólidos Urbanos, importa complementar a política de gestão dos resíduos 

nas grandes cidades do país com o seu potencial energético. Serão lançados concursos para a 

construção das seguintes centrais: 

 Central de Resíduos Sólidos Urbanos de Luanda (30 MW) 

 Central de Resíduos Sólidos Urbanos de Benguela/Lobito (20 MW) 
 

 

P2.4. Lançamento dos primeiros parques eólicos de Angola (100 MW) 

Foi concluída uma campanha de medição de vento ao longo de todo o território, tendo-se 

identificado 7 possíveis parques eólicos com produções de vento superiores a 2.000 horas 

equivalentes (MWh/MW). As medições registadas no Tombwa foram inferiores, tendo-se 

identificado locais com melhor recurso e maior proximidade da rede, que poderão ser 

desenvolvidos com menor custo para o sistema. 

 
 

Tabela 2.4: Características dos parques eólicos identificados 

 

Parque Eólico Província Local Potência 

Máxima (MW) 

Horas 

equivalentes 

PE de Gastão Kwanza 

Norte 

Gastão 30  
2 223 

PE de Pambos 

de Sonhe 

Kwanza 

Norte 

Pambos 

de Sonhe 

30 (+20 2ª fase)  
2 814 

PE de Kiwaba 

Nzoji 

Malange Kiwaba 

nzoji 

62 (+42 2ª fase)  
3 004 

PE de Mussende Kwanza 

Sul 

Mussende 36 (+78 2ª fase)  
2 574 

PE de Calenga Huambo Calenga 84  
2 217 

PE de Benjamin Benguela Benjamin 52  
2 399 

PE de Cacula Huila Cacula 88  
2 625 

 



Alguns destes locais encontram-se próximos da rede pelo que deverão ser priorizados. Será 

realizado estudo do custo integral estimado associado a cada parque eólico – incluindo as infra-

estruturas de rede necessárias para o seu escoamento – por forma a decidir quais os parques 

eólicos a lançar a concurso no horizonte 2022. Prevê-se o lançamento de concursos para pelo 

menos 3 parques eólicos com uma potência total de 100 MW. 

 
 

P2.5. Estudos e re-lançamento de programa de Mini-Hídricas 

O programa anterior de concursos para o desenvolvimento de mini-hídricas não foi bem-sucedido.   

Privilegiaram-se   locais   afastados   da   rede   onde   não   existia previsibilidade  de  consumo  e  

rentabilidade  o  que  resultou  em   custos  muito elevados.  Esses  projectos  de  maior  risco  

serão  desenvolvidos  com  recurso  a investimento PÚblico. 

Pretende-se relançar o Programa de Mini-Hídricas assente em projectos de maior escala e 

rentabilidade com interligação à rede eléctrica. O primeiro projecto a lançar e para o qual já foram 

concluídos os estudos preliminares trata-se da Mini-hídrica de Cutato com 12 MW a interligar à 

futura sub-estação de Capelongo/Cuvango. Pretende-se ainda fomentar a reabilitação de mini e 

micro hídricas com recurso a investimento dos potenciais beneficiários (por exemplo, fazendas). 

Em paralelo serão promovidos estudos para identificar novos projectos e para o estudo preliminar 

de locais de elevado potencial e interesse identificados na 

Estratégia Angola Energia 2025, com o objectivo de lançar concursos para um total de 100 MW em 

mini e pequenas hídricas. 

 

 

A. Regulamentação do Sector 

Ao nível da regulamentação do sector, importa adequar o quadro legislativo existente às alterações 

introduzidas na Lei Geral de Electricidade. O IRSEA tem em curso um ambicioso programa de 

revisão do quadro legislativo, em particular a preparação do Decreto Regulamentar para as 

actividades de Produção, Transporte, Distribuição e Comercialização que estabelecerá os requisitos 

e condições de acesso às actividades. Este diploma será fundamental para clarificar o quadro 

regulatório de suporte ao investimento privado no sector da energia. 

Acrescem os seguintes regulamentos em preparação ou revisão pelo IRSEA: 

 Regulamento da modalidade de pré-pagamento; 

 Regulamento para a Produção Independente Programa 

 Regulamento da modalidade de pré-pagamento; 

 Regulamento para a Produção Independente; 

 Regulamento das Relações Comerciais; 

 Regulamento do Fornecimento; 

 Regulamento de Despacho; 
 


