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• Julho 2013: Adopção das politicas regionais de energias renováveis (EREP) e
eficiência energética (EEEP) pelos Estados Membros da CEDEAO. Tomada de
decisão para a execução de planos nacionais

• Março 2014: Estados Membros da CEDEAO concordaram com os modelos
para o desenvolvimento dos Planos de Ação Nacionais de Energias Renováveis
(PANER-NREAPs), Planos de Ação Nacionais de Eficiência Energética (PANEE-
NEEAPs) e Agendas de Ação do SE4ALL.

• 26 Setembro 2014: Evento de Lançamento

• 25 Novembro 2014: Evento de Validação do Relatório de Base de dados da
Guiné-Bissau

• 26 Setembro 2014 – hoje: Consulta de agentes do sector na Guiné Bissau

• Hoje: planos nacionais em desenvolvimento

Contexto



Guiné Bissau: Visão geral da situação do sector 
energético
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Produção de Electricidade: ~12.41
GWh, 2.1% de Renováveis (2010)

Capacidade Instalada: ~15.83 (2010)
MW da qual (2.2% era renovável

Área: 36,125 km2

População: ~ 1,582,218

PIB per capita: ~ 1,200 US$

Acesso à Electricidade: 11.5% (2014)

Acesso a fogões melhorados e
combustíveis modernos para cocção:
7.3% (2014)

Guiné Bissau



Oferta Total de Energia Primária na Guiné-Bissau
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Ano Visão geral
Oferta de energia primária
(GWh)

2013 (Ano mais recente) 13,239

2012 26,579

2011 32,25

2010 (Ano de Base) 12,40



Energia na Guiné Bissau: Sector Eléctrico

• Potencia instalada em Bissau em 2010 era de 7.36MW

• Potencia instalada nos centros do interior do país em 2010 era de 
8MW

• Na sua maioria centrais a diesel/fuel-oleo

• Em 2014 a central de PV de 314kW em Bambadinca entrou em
funcionamento



Energia na Guiné-Bissau: Sector Eléctrico
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Anos

Sector 

Residencial

GWH

Sector Industrial 

GWH

Outros Sectores

GWH

TOTAL

GWH

(2013) Ano mais

recente para o

qual existam

dados

87,36 24,64 70,00 182,00

2010 (ano de

base)
80,08 26,80 36,12 143,00

Demanda

estimada para

2020

71,00 184,60 28,40 284,00

Demanda

estimada para

2030

109,20 382,20 54,60 546,00

• Demanda actual e crescimento esperado por sector de actividade



Estratégia da Guiné Bissau para 2030
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Objectivos dos Planos da Guiné-Bissau
ACESSO À ENERGIA
• Pelo menos 80% de acesso à electricidade em 2030
• Pelo menos 75% de acesso a formas de energia sustentável para coção em 2030, incluindo:

• fogões melhorados – 35% ; e
• utilização de combustíveis modernos como o LPG, Biogás, fogões solares – 40%.

• 100% dos hospitais e centros de saúde com acesso à electricidade em 2030

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
• Redução gradual das perdas técnicas para 30% (2020), para 20% (2025) e para 10% (2030)
• Incremento de LBC até 50% em 2020 e 80% em 2030
• Banir completamente a importação de electrodomésticos com maior intensidade do consumo da 

eletricidade até 2030
ENERGIA RENOVÁVEL
• Pelo menos 30% de electricidade a partir de fontes renováveis em 2020
• Pelo menos 50% de electricidade a partir de fontes renováveis em 2030
• Tecnologias de aquecimento solar de água: 80% dos hoteis com acesso a estes sistemas
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Guiné Bissau – Acesso à Energia
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Objectivos para o Acesso à Energia

Acesso à Electricidade
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Cenário de Acesso à Electricidade para a Guiné Bissau 
até 2030

População servida por mini-redes ou sistemas hibridos ou sistemas autónomos (%)

População ligada à rede (%)

• Pelo menos 80% de acesso à
electricidade em 2030;

• 100% dos hospitais e centros de 
saúde com acesso à electricidade
em 2030

Acesso à electricidade será feito pela
extensão da rede e acesso à rede e 
por sistemas isolados (mini-rede, 
sistemas hibridos e sistemas
autónomos)



Objectivos para o Acesso à Energia

Acesso a energia sustentávela para cocçao
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Pelo menos 75% de acesso a formas de 
energia sustentável para coção em 2030, 
incluindo:

• fogões melhorados – 35% ; e
• utilização de combustíveis

modernos como o LPG, Biogás, 
fogões solares – 40%.
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Estratégia/ Macromedidas para Atingir os Objectivos

• 80% de Acesso à Electricidade em 2030
• Inventário das zonas não eletrificadas;

• Estudo prévio para o desenvolvimento de um programa de acesso à 
eletricidade.

• Elaboração de um plano de conexão à rede;

• Elaboração de projetos de eletrificação com renováveis em redes isoladas;

• Desenvolvimento de um modelo de negócio para redes isoladas e sistemas 
autónomos.
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Estratégia/ Macromedidas para Atingir os Objectivos

• 75% de Acesso a formas sustentáveis de energia para cozinha em 
2030
• Desenvolvimento de tarifas para classes mais desfavorecidas;

• Criação de um fundo de acesso à energia;

• Promoção de fogões melhorados;

• Promoção de fogões solares;

• Programa de promoção do acesso à energia;

• Aproveitamento dos resíduos das indústrias de transformação da madeira;

• Programas de Biogás.
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Guiné Bissau– Plano de Acção Nacional de Energias
Renováveis (PANER - NREAP)
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Objectivos de Energias Renováveis

• A meta de 50% de eletricidade renovável em 2030 é uma proposta de 
transformação radical do sector, implicando uma profunda alteração das 
tecnologias, dos procedimentos, das regras de mercado. Implica, igualmente, o 
domínio de conhecimentos e experiências que, nesta dimensão.

• Etapas:
• 30% de electricidade a partir de fontes renováveis em 2020 
• 50% de electricidade a partir de fontes renováveis em 2030
• Tecnologias de aquecimento solar de água: 80% dos hoteis com acesso a 

estes sistemas
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Estratégia de Energias Renováveis
• Energias Renováveis ligadas à rede

• Geração em sistemas fora da rede
• Nos sistemas fora da rede espera-se que os memos objectivos em termos de renováveis sejam

seguidos. Pelo menos 30% da geração através de sistemas de mini-redes e isolados seja
renováveis em 2020 e que 50% seja renovavel em 2030. É necessário um estudo aprofundado
para revisão destes objectivos.



Estratégia/ Macromedidas para Atingir os Objectivos
de ER

• Estudos prévios
• Mapeamento detalhado do potencial energético renovável

• Instalação de uma rede de estações metéo-automáticas em todas às regiões;
• Mapeamento em SIG de alta definição.

• Estabilização da rede elétrica
• Estudo detalhado e aprofundado das perdas de eletricidades;
• Estudo de estabilidade;
• Sistema automático de gestão.

• Extensão/melhoramento da Rede
• Estabelecimento de um programa para melhoria da qualidade da rede existente;
• Implementação dos projetos que visam a criação de uma rede nacional que 

possibilitem que a Guiné Bissau tire partido de projetos regionais, como por exemplo 
o da OMVG
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Estratégia/ Macromedidas para Atingir os Objectivos
de ER

• Impacto intersectorial

• Estudo do impacto no setor dos combustíveis;

• Impacto nas receitas do Estado;

• Impacto na balança comercial.

• Lançamento de estudos detalhados para se chegar a 30% e depois a 50% : de eletricidade de 
origem renovável em todo o país (análise do potencial e da curva de carga, dimensionamento).

• Elaboração e execução de pequenos projetos de demonstração em tecnologias das ER 
(Priorização de tecnologias tendo em conta as particularidade cada região ou localidade), por 
exemplo: Hídrica, Biodiesel (purgueira); Cogeneração da Biomassa, Eólica.

Deve haver um faseamento da execução dos projetos pilotos dando primazia a projetos 
desenvolvidos com tecnologias claramente demonstradas (não embrionárias) que visão a 
exploração dos recursos mais abundantes no país... pelo que os projetos de demonstração devem 
ser também implementados de uma forma faseada:
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Estratégia/ Macromedidas para Atingir os Objectivos
de ER

• Quadro legal e legislativo:

• Atualização da legislação;

• Regulamentação da legislação;

• Restruturação do figurino do setor;

• Definição e clarificação das responsabilidades institucionais;

• Identificação e remoção de barreiras institucionais;

• Clarificação dos parâmetros técnicos como código de acesso;

• Regulamentação das tarifas de compra / venda de eletricidade;

• Definição dos critérios e requisitos dos contratos de compra e venda de eletricidade.

• Desenvolvimento de um processo simples e expedito da apresentação de projetos de ER 
(conectados à rede, em redes isoladas e sistemas autónomos) através de um website com 
critérios bem definidos de aceitação: 

• Desenvolvimento de um sistema de financiamento em parceria com a Banca e Investidores 
Privados.

• Desenvolvimento de um modelo de negócio para sistemas isolados e sistemas autónomos.
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Estratégia/ Macromedidas para Atingir os Objectivos
de ER

• Capacitação

• Enquadramento, capacitação e certificação de instaladores de equipamentos de ER;

• Enquadramento, capacitação e certificação de projetistas;

• Standards e certificação de equipamentos de energias renováveis.

• Programas Solar Térmico

• Para residencias, hotéis e indústria

• Capacitação de projetistas e instaladores

• Adaptação de tecnologias e fabrico local

• Teste e certificação de equipamentos.
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Guiné Bissau – Plano de Ação de Eficiência Energética
(PANEE - NEEAP)
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Objectivos para a Eficiência Energética

• Redução gradual das perdas técnicas para 30% (2020), para 20% (2025) e para 10% 
(2030);

• Incremento de LBC até 50% em 2020 e 80% em 2030;

• Introdução das normas de eficiência energética 30 a 50 % em 2020;

• Banir completamente a importação de electro domésticos com maior intensidade 
do consumo da eletricidade até 2030;
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Estratégia/Macromedidas para atingir os objectivos
de EE
• Eixos regulatórios para a EE

• Regulamentação das atividades das empresas de serviços energéticos;

• Códigos de construção de edifícios energeticamente eficientes;

• Rotulagem energética;

• Certificação de equipamentos;

• Promoção dos investimentos para redução de consumos;

• Taxas elevadas para instituições e empresas mais consumidoras e incentivos para os que 
recorrem a Energia Renovável.

• Regulamentação de projetos e instalação de equipamentos de climatização;

• Regulamentação de projetos e instalação de equipamentos industriais;

• Regulamentação dos consumidores intensivos de energia.

• Auditorias energéticas.
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Estratégia/Macromedidas para atingir os objectivos 
de EE
• Projetos piloto

• Programa eficiência energética nas administrações do estado da Guiné – Bissau, começo da 
introdução da LBC nas administrações públicas de Bissau

• Fazer integrar critérios de eficiência energética mais exigentes nas compras públicas;

• Demonstrar soluções de eficiência energética através de projetos – pilotos em edifícios públicos 
e projetos de habitação social.

• Programas de apoio às Empresas
• Programas de informação e sensibilização;

• Programas financeiros e fiscais de apoio e incentivos as empresas para realização de 
diagnósticos / auditorias energéticas e / ou implementação de projetos da eficiência energética;

• Programas de formação e certificação dos prestadores de serviços energéticos;

• Criação do barómetro empresarial da eficiência energética;

• Programas da implementação do sistema de gestão da energia na indústria. 
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Estratégia/Macromedidas para atingir os objectivos
de EE
• Programas de apoio às famílias

• Programas de informação e sensibilização;

• Programas financeiros e fiscais de apoio e incentivos à aquisição dos equipamentos eficientes;

• Programa financeiro e incentivos na aquisição de fogões melhorados;

• Programa de incentivos para a massificação da utilização do gás butano

• Educação, Informação e Sensibilização
• Criação do dia da Eficiência Energética;

• Integração da eficiência energética no currículo universitários e nas escolas de formação 
profissional;

• Criação e difusão periódica dos documentários e Spots televisivos, brochuras, Posters, 
publicidades, teatros radiofónicos etc.;

• Criação e dinamização do Website com informação sobre eficiência energética.
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Estratégia/Macromedidas para atingir os objectivos
de EE
• Programas de apoio à decisão

• Recolha periódica exaustiva e análise de dados estatísticos sobre consumo da energia;

• Monitorização da eficácia de programas da eficiência energética;

• Elaboração e difusão dos documentos da análise setoriais do consumo / produção da energia;

• Elaboração e difusão dos estudos periódicos da projeção do consumo / produção da energia;

• Análise e seguimento dos fatores socioculturais ligados à eficiência energética;

• Elaboração e difusão dos estudos periódicos da prospeção tecnológica;

• Elaboração e difusão dos estudos da opinião;

• Elaboração e difusão dos inquéritos específicos.
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Estratégia/Macromedidas para atingir os objectivos
de EE
• Edificios

• Reforço da ligação entre planeamento espacial, ordenamento do território, edifícios e energia;

• Códigos da construção: requisitos mínimos, matérias, técnicas de construção, arquitetura solar 
passivo / orientação, disposição dos elementos, uso dos elementos arquitetónicos da proteção 
solar e ventilação natural, …) ;

• Caraterização e seguimento do parque dos edifícios no que diz respeito ao desempenho 
energético (consumo energético, área útil, numero de ocupante, etc.);

• Definição do critério do conforto ambiental (caudal da circulação do ar, isolamento térmico, 
etc.);

• Requisitos para instaladores;

• Criação do sistema da certificação energética dos edifícios;

• Revisão do processo da aprovação / licenciamento das novas construções;

• Implementação dos mecanismos da inspeção e relatórios sobre novas construções;

• Capacitação dos agentes engajados neste processo.
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Estratégia/Macromedidas para atingir os objectivos
de EE
• Electrodomésticos

• Regulamentação, incluindo da importação para standards da eficiência energética para 
eletrodomésticos e equipamentos;

• Desenvolvimento e implementação dos mecanismos do teste dos eletrodomésticos e 
equipamentos;

• Programa das etiquetas energéticas para os eletrodomésticos e equipamentos;

• Procedimento para certificação energética dos eletrodomésticos e equipamentos;

• Programa dos incentivos fiscais e financeiros para substituição dos eletrodomésticos e 
equipamentos;
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Estratégia/Macromedidas para atingir os objectivos
de EE
• Iluminação

• Definição dos requisitos mínimos da eficiência energética para novas instalações da iluminação;

• Programa do aumento da eficiência energética na iluminação pública.

• Criação de programas que visam a substituição de lâmpadas não eficientes por lâmpadas 
eficientes

• Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado 
• Requisitos mínimos e standards para instalação dos equipamentos do AVAC;

• Certificação dos equipamentos AVAC;

• Requisitos e certificação dos projetistas;

• Requisito e certificação dos instaladores.
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Agenda de Ação do SE4ALL para a Guiné-Bissau

WWW.ECREEE.ORG

Developed with technical assistance of 

Supported by

Within the framework of



Thank You / Muito
Obrigado 

9/28/2015


