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INTRODUÇÃO 
O segundo workshop regional foi realizado em Accra, Gana, oito meses após o primeiro em 

Dakar, Senegal. O tema do evento foi "promover investimentos em sistemas autônomos fora 

da rede na África Ocidental e na região do Sahel". O seu objetivo era fornecer aos decisores 

de políticas e líderes regionais a oportunidade para melhor entenderem e apreciarem o 

progresso da fase de preparação do projeto, presentar as notas conceituais dos componentes 

do projeto e buscar seu feedback. 

 

Um total de 165 participantes foram selecionados de várias partes interessadas dentro e fora 

dos países-alvo da ROGEP. Eles incluíam representantes da Comissão da CEDEAO, 

instituições financeiras, doadores, empresas internacionais, empresas locais, organizações 

não-governamentais, agências governamentais de energia, bancos regionais, o Banco 

Mundial e a mídia. As apresentações foram feitas pelo pessoal da Unidade de Implementação 

do Projeto (UIP) do Centro de Energia Renovável e Eficiência Energética da CEDEAO 

(ECREEE), bem como por representantes das seguintes organizações: Banco de 

Desenvolvimento da África Ocidental (BOAD) , O Banco da CEDEAO para Investimento e 

Desenvolvimento (EBID) e a Greenmax Capital Advisors, consultores com a tarefa de 

avaliação de mercado do ROGEP. Os participantes deliberaram, de maneira franca e num 

clima interativo, sobre os diversos componentes do projeto. Eles procuraram buscar uma 

compreensão mais profunda e fornecer suas percepções sobre o design do projeto. Os 

trabalhos feitos durante o workshop são apresentados nas sessões subsequentes deste 

relatório. 
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SESSÕES DO PRIMEIRO DIA: 26 de Junho de 2018 
 

Discurso de Abertura e Observações 

 

Discurso de Abertura pelo Sr. Mahama Kappiah, Director Executivo do ECREEE 

O Sr Mahama Kappiah, Diretor Executivo do ECREEE, abriu o evento. Ele destacou os 

desafios que a região enfrenta em relação ao acesso à electricidade. Ele seguiu com a 

proposta de que o Projeto Regional de Eletrificação Fora da Rede (ROGEP) foi criado e 

projetado para contribuir a enfrentar esses desafios. O Diretor Executivo também indicou que 

o acesso a energia moderna confiável e acessível é fundamental para o desenvolvimento 

humano. Portanto, é fundamental atrair investimentos para estabelecer um mercado viável na 

região. Esses investimentos criarão empregos para a população da região. Há mais de 200 

milhões de pessoas na África Ocidental e no Sahel sem acesso à electricidade da rede. Ele 

lembrou ainda aos participantes do sétimo objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU 

(acesso universal a todos os cidadãos até 2030) e disse que todos devem ser guiados por esse 

objetivo. Ele garantiu que o ECREEE fará o melhor para tornar o ROGEP um marco na 

jornada para o acesso universal a serviços sustentáveis de electricidade. 

 

O Sr. Kappiah enfatizou que a ROGEP visa estabelecer um mercado regional para produtos e 

serviços fora da rede, com o objetivo final de aumentar o acesso à electricidade. Isto poderia 

ser conseguido através da melhoria da utilização de tecnologias e serviços solares fora da 

rede por agregados familiares e instituições na África Ocidental através de uma abordagem 

regional harmonizada. Ele revelou que a decisão de se concentrar em sistemas solares 

autônomos é porque o investimento público total necessário para conexão à rede universal na 

África foi estimado em US $ 80 bilhões e que, sistemas autônomos poderiam alcançar os 

mesmos resultados a uma fração desse custo. Ele afirmou que as soluções de energia 

renovável fora da rede já oferecem uma solução confiável e acessivel para milhões de 

pessoas. Ele está convencido de que a combinação da conexão à rede com a tecnologia fora 

da rede pode alcançar o acesso universal em um ritmo mais rápido e uma taxa mais barata. 

Ele citou a história de sucesso da Quênia onde, atualmente, quase 30% dos domicílios 

quenianos dentro das áreas fora da rede utilizam sistemas solares, em comparação com 

aproximadamente 2% que usaram lanternas solares em 2009. Ele está esperançoso de que a 

África Ocidental pode superar o avanço queniano se as partes interessadas considerassem 

seriamente as intervenções propostas pelo ROGEP e dessem total apoio ao projeto durante a 

implementação. 

 

Gerente de Práticas, Práticas Globais Energéticas e Extrativas, Grupo Banco Mundial 

A Sra. Wendy Hughes observou que os avanços na tecnologia fora da rede na última década 

foram realmente notáveis e que a ampla gama atual de produtos oferece uma alternativa real e 

sustentável à electricidade da rede. Ela enfatizou possíveis soluções que o ROGEP poderia 

ajudar a promover em toda a CEDEAO, Sahel e África Central, afirmando que em áreas onde 

a chegada da rede é lenta ou proibitivamente cara e difícil de construir, os produtos solares 

podem electrificar domicílios e empresas de maneira imediata e acessível para atender as suas 

necessidades básicas de electricidade. Um sistema doméstico solar típico pode agora 

alimentar os mesmos serviços que são usados por vizinhos conectados à rede, enquanto 

sistemas autônomos maiores podem alimentar instituições públicas como escolas e centros de 

saúde, bem como usos produtivos tal como o bombeamento de água. 
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A Sra. Hughes dirigiu-se aos principais participantes: empresas privadas, instituições 

financeiras, agências governamentais e doadores. Ela convidou atores desses segmentos a 

apoiarem em qualquer um dos 19 países. 

 

Ela lembrou aos participantes a longa história de cooperação regional na África Ocidental e, 

portanto, estava otimista de que usar essa abordagem na construção de um grande e unificado 

mercado solar fora da rede aumentaria o acesso à tecnologia solar em todos os 19 países do 

projeto. A Sra. Hughes observou duas coisas no projeto regional que poderiam atrair 

empresas de energia solar - (i) adotar padrões de qualidade comuns para produtos solares fora 

da rede que são uniformes em toda a região e (ii) implementar servidões impostos associadas 

em cada país. Ela estava convencida de que essas duas ações iriam, com efeito, criar um 

único grande mercado que as empresas de energia solar considerariam atraente em vez de 19 

mercados nacionais individuais com padrões e regras diferentes. Por essa razão, ela pediu a 

todos os países que trabalhem juntos para desenvolver um padrão regional abrangente que 

beneficie cada país e a região em geral. 

 

Ela seguiu esse apelo garantindo as empresas de energia solar que o ROGEP foi projetado 

para apoiá-las na criação ou expansão de seus negócios. Ela mencionou quatro intervenções 

no design que seriam usadas para atingir esse objetivo: 

 Criação de um ambiente favorável dentro da região; 

 Uma campanha ao consumo sera realizada para aumentar a demanda e confiança nos 

produtos solares; 

 Um estudo de mercado que seria disponibilizado às empresas para permitir que 

projetassem modelos de negócios apropriados; e  

 Apoiar o mecanismo de financiamento e de capacitação para que eles possam crescer 

os seus negócios. 

 

A Sra. Hughes recorreu a instituições financeiras, incentivando-as a assumir os riscos 

associados à entrada no mercado nascente de energia solar fora da rede. Ela lembrou que o 

mercado é forte e pode ser extremamente recompensador e lucrativo no seu devido tempo 

garças as intervenções do ROGEP. Citando o caso da África Oriental, ela revelou que as 

taxas de incumprimento dos empréstimos para energia solar fora da rede são extremamente 

baixas especialmente quando se lida com produtos verificados com qualidade. Ela indicou 

que o Banco Mundial apoiaria o Mecanismo de Mitigação de Riscos para reduzir a exposição 

das empresas a risco financeiro, como fez com sucesso na África Oriental. 

 

A Sra. Hughes pediu novamente aos governos que orientem o projeto ROGEP e beneficiem 

dela. Ela os recomendou a fornecerem os seus contributos durante os workshops nacionais 

organizados pelo ECREEE, uma vez que esses contibutos serviram para identificar 

prioridades individuais para permitir que todas as partes interessadas elaborassem o projeto 

de uma forma que respondesse à realidade de cada país, beneficiando a todos. Ela garantiu 

que cada país receberá o apoio necessário medida que os fundos da ROGEP forem alocados. 

Ela pediu aos governos que continuem apoiando o projeto, bem como implementando 

políticas para a criação d’un abiente favorável à nível nacional para torná-lo um sucesso. 

 

Observações do Honorável Sédiko Douka, Comissário da CEDEAO para Energia e Minas 

O honorável Comissário, Sr. Sédiko Douka, descreveu a situação do acesso à electricidade na 

região da CEDEAO como relativamente baixa e desigualmente distribuída. De fato, apenas 

42% da população tem acesso à electricidade, o que significa que quase 170 milhões de 
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pessoas não têm acesso aos mesmos. Esta taxa é de 65% nas áreas urbanas e apenas 10% nas 

áreas rurais. Ele acrescentou que a fraqueza e a disparidade entre áreas urbanas e rurais está 

na taxa de acesso à electricidade e salientou a relevância do contributo do ROGEP para a 

CEDEAO atingir os seus objetivos nas energias renováveis e eficiência energética para 2020 

e 2030. 

 

De acordo com o honorável Douka, dada a predominância da energia baseada em 

combustíveis fósseis (60%) e a falta de confiabilidade dos sistemas tradicionais de produção 

de energia, medidas inovadoras e soluções sustentáveis como a intervenção proposta pelo 

ROGEP são necessárias para garantir o acesso universal à electricidade até 2030. O 

objectivo, sublinhou, está no centro das operações da CEDEAO porque o acesso à 

electricidade é sobre justiça social e equidade. O Sr. Douka declarou o firme compromisso da 

CEDEAO na integração regional e cooperação no campo do acesso à electricidade. Ele 

saudou o apoio que o ROGEP pretende fornecer durante a sua fase de implementação e disse 

que estimularia o desenvolvimento de um mercado regional para sistemas fora da rede. Ele 

concluiu saudando as ações já realizadas durante a fase de preparação, especialmente as 

várias consultas nacionais e regionais, e a formação de empreendedores locais de energia 

solar e business-to-business em 25 de junho de 2018, em Acra.  

 

Observações do Honorável William Owuraku-Aidoo, Vice-Ministro da Energia (Responsável 

da Energia) 

O honorável Aidoo apresentou a história dos esforços de electrificação do Gana e revelou um 

marco notável de mais de 84% dos ganenses que têm acesso à electricidade. Apesar disso, 

ainda havia grande dificuldade, pois o país se aproximava da reta final para atingir a sua meta 

de 90% até 2020. Mais de 2000 comunidades não podem estar conectadas à rede nacional até 

2020, devido à sua localização geográfica. O governo decidiu, por esse motivo, implantar 

opções de electrificação de mini-rede e fora da rede, incluindo sistemas solares. Ele 

reconheceu que o governo sozinho não poderia fornecer electrificação fora da rede e 

expressou seu desejo contínuo de trabalhar com o setor privado e parceiros de 

desenvolvimento. O Banco Mundial, o Banco Africano de Desenvolvimento, o PNUD, os 

governos da Espanha, Suíça, China, Japão, Índia e Estados Unidos têm financiado a 

implementação de opções de electrificação de mini-rede e fora da rede em Gana.  

 

O honorável Owuraku-Aidoo expressou o compromisso do governo de Gana de assegurar 

que o ambiente favorável fosse sólido e atraente para os investidores privados. Ele pediu aos 

governos da região que fizessem o mesmo. Ele instou a reunião para deliberar sobre os 

desafios que vêm com a electrificação fora da rede, bem como sobre as opções que poderiam 

criar um mercado de energia sustentável na África rural. Ele enfatizou que não há 

necessidade de reinventar a roda, mas aprender com os erros enquanto o projeto é 

implementado e seguir em frente com o compromisso. 

 

1˚ Dia, Apresentações 

Avanços feitos desde a concepção do ROGEP  

O Coordenador do ROGEP, Sr. Nicola Bugatti, fez uma apresentação sobre os progressos 

realizados desde o início da fase preparatória. Ele revelou que o ROGEP foi criado como uma 

resposta à necessidade urgente de todas as partes interessadas em garantir um progresso 

rápido em direção ao alcance das metas regionais e nacionais de acesso à electricidade. Ele 

observou que o acesso ao financiamento tem sido enfatizado como um requisito fundamental, 
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especialmente por empreendedores. A sua apresentação centrou-se nos vários componentes 

do ROGEP e nos progressos realizados durante a fase preparatória. 

 

De acordo com o Sr. Bugatti, os tipos de tecnologia solar fotovoltaica que seriam promovidos 

incluem lanternas solares portáteis, sistemas solares domesticos (SHS) e sistemas 

fotovoltaicos solares autônomos para usos produtivos e serviços institucionais. Os usuários 

visados incluem famílias, instituições públicas e usuários finais produtivos, como usuários de 

bombas solares de irrigação, moinhos solares, etc. Ele continuou a fornecer informações 

sobre o progresso feito pela região em termos de crescimento do mercado de energia solar 

fotovoltaica fora da rede que ele descreveu como inexistente em 2013. Ele citou dados 

semestrais de vendas e impacto do Relatório de mercado solar fora da rede GOGLA e 

revelou que, em 2017, o volume de vendas na África Ocidental era superior a dois milhões de 

unidades, representando nove por cento do mercado mundial. Mais de 500 empresas de 

energia solar foram identificadas nos 19 países, dos quais mais de 70 são empresas de nível 3. 

Os dados também mostram que até 85% das vendas na região foram feitas a partir de 

sistemas com capacidade inferior a 10 watts. Independentemente desses resultados, a região 

corre o risco de não alcançar suas metas de acesso à energia se os países não acelerarem os 

esforços. 

 

Voltando ao conceito da ROGEP, o Sr. Bugatti apresentou uma visão geral dos componentes 

e subcomponentes do projeto, bem como os orçamentos para implementação: 

 

Componente Sub-Componente (Orçamento) 

Componente 1: Apoiar a aceleração 

do mercado regional (US $60 

Milhões subvensões) 

Subcomponente1A: Ambiente Favorável (US $30 Milhões) 

Subcomponente1B: Apoio ao Empreededorismo (US $20 

Milhões) 

Subcomponente1C: Mecanismo de Mitigação de Riscos (US 

$10Milhões) 

Componente 2: Facilitar o Accesso 

ao Financiamento (US $140 

Milhões Crédito) 

Subcomponente 2 A: Apoiar o lado da aferta do 

desenvolvimento do Mercado (Fundo de Maneio) 

Subcomponente 2 B: Apoiar o lado da demanda do 

desenvolvimento do Mercado (empréstimos às PME para usos 

produtivos e para as famílias) 

 

O Coordenador do Projeto também destacou que o ROGEP “não é um somatório de 

atividades nacionais”. Em outras palavras, o ROGEP se concentrará em atividades de 

natureza regional, em vez de atividades nacionais. Ele contou o início das deliberações e 

eventos subsequentes que levaram ao lançamento do projeto e marcos que haviam sido 

alcançados entre o lançamento e o segundo workshop regional. As principais atividades que 

ocorreram entre dezembro de 2015 e junho de 2018 incluem o seguinte: 

 Lançamento do EPASES e início de captação de recursos em dezembro de 2015; 

 Primeiro diálogo com o Banco Mundial em junho de 2016; 

 O resultado positivo da avaliação do ECREEE pelo Banco Mundial e a assinatura do 

Avanço de Preparação do Projeto em abril de 2017; 

 Lançamento do Projeto no primeiro Workshop Regional –ESEF em Dakar em 

outubro de 2017; 

 Workshops nacionais em todos os 19 países; e 

 O lançamento de avaliação de mercado e consulta pública sobre a descrição de 

componentes em maio de 2018. 
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Após a apresentação, o plenário foi aberto para uma sessão de perguntas e respostas entre o 

apresentador e o público. Abaixo está um resumo: 
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Perguntas / Sugestões / Contribuições  Resposta(s) 

Em que será baseado a distribuíção do 

financiamento entre os países? Será que haverá 

alocação orçamentária para cada pais? Será um 

modelo primeiro a chegar, primeiro ser 

servido? 

 

 

 

O financiamento não será dividido entre os países. 

O fato do ROGEP ser um projeto regional não 

significa que seja uma soma de 19 iniciativas. É 

uma iniciativa regional única. A distribuição do 

financiamento dependerá de vários fatores, entre os 

quais se destacam o interesse e demanda expresso 

pelos países, a prontidão e a rapidez na criação de 

um ambiente favorável. Igualdade de oportunidades 

será dada a todos os países. A possibilidade de 

estabelecer um teto de financiamento para os países 

está sendo considerada. 

Porque será que é a primeira vez que as 

autoridades nacionais designadas do Fundo 

Climático Verde (GCF) e os gerentes de 

mudança climática dos ministérios do meio 

ambiente foram associados a um projeto de 

energia renovável que está alinhado com os 

países designados? Existem fases piloto deste 

projeto? Como você pretende envolver os 

Pontos Focais do GCF na implementação deste 

projeto? 

A ROGEP agradece a participação dos NDAs na 

reunião e pede desculpas por telos informado tarde. 

A ROGEP espera que essa reunião seja o começo 

de deliberações francas e de colaboração frutífera. 

Todos os componentes serão implementados 

em paralelo a partir de Janeiro de 2019 ou as 

atividades serão implementadas 

sequencialmente? 

O ROGEP está confiante de que como equipa pode 

manter o ritmo atual e iniciar todos os componentes 

em Janeiro de 2019. A equipa demonstrou 

comprometimento com a obtenção de resultados.  

O orçamento para a Fase 1 é de US $ 200 

milhões. Porque sera que o orçamento para o 

componente do ambiente favorável (30M) é 

maior do que o do subcomponente de apoio ao 

empreendedorismo (20 milhões)? 

Esforços estão a ser feitos para angariar fundos 

adicionais e aumentar o apoio aos empreendedores. 

Muito parece ter sido feito em pouco tempo. O 

ROGEP é muito semelhante ao NESAP (Niger 

Solar Electricity Project), que também é 

financiado pelo Banco Mundial. No que diz 

respeito a planificação da implementação, quais 

são as estratégias previstas para por em pratica 

o envolvendo todos os atores? 

A ROGEP tomou nota do comentário e colaborará 

com o projeto NESAP 

Será que o ROGEP tomou em consideração as 

várias experiências de outros projetos 

implantados em toda a região? 

 

A ROGEP baseia-se em experiências nacionais e 

regionais. Etiópia, Bangladesh e Níger oferecem 

bons exemplos. Estes estão sendo mantidos em 

foco. 
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Apresentação do Subcomponente 1A - Ambiente Favorável 

Esta sessão foi moderada pelo Sr. Yuri Handem, Coordenador Técnico do ROGEP. O painel 

composto pelos seguintes especialistas: 

 Kwabena Adom-Opare, Especialista Técnica da Área 2
1
 , ROGEP; 

 Sr. Hamadou Tchiémogo, Especialista Técnico da Área 1, ROGEP; 

 Sr. Nanlee Johnson, Analista Sênior de Energia do Ministério de Minas e 

Energia da Libéria; 

 Sr. Séini Nouhou Amadou, Especialista Técnico da Área 3, ROGEP; 

 Sr. Rabiou Balla, Diretor Geral do Ministério da Energia, Níger; 

 Sr. Edward Makua, Engenheiro, Departamento de Energia Renovável e Rural, 

Ministério da Energia, Nigéria; e 

 Ermelinda Tavares Lima, Especialista em Gênero e Inclusão Social, ROGEP 

 

SubComponente 1A: Area 1—Apoiar a Política Regional e Quadro Regulamentar fora da 

Rede 

O Sr. Hamadou Tchiémogo explicou detalhadamente as atividades que seriam realizadas pela 

ROGEP no apoio à política regional e ao quadro regulamentar fora da rede. As seguintes 

quatro sub-atividades serão cobertas por este apoio: 

 Fortalecimento da política regional de acesso à energia; 

 Desenvolver e adotar padrões regionais de qualidade; 

 Remover as barreiras comerciais e avançar para um regime fiscal simplificado;  

 Influenciar políticas e estratégias nacionais de acesso à energia por meio do 

engajamento regional 

 

O Sr. Kwabena Adom-Opare convidou o Sr. Nanlee Johnson do Ministério de Minas e 

Energia da Libéria para ilustrar um caso de como as políticas nacionais de acesso à energia 

podem ser melhoradas através do engajamento regional. O Sr. Johnson mencionou o exemplo 

liberiano de um Regulamento de Mini-Rede. O ECREEE e o Mecanismo de Diálogo de 

Parceria da Iniciativa de Energia da União Europeia (EUEI PDF) organizaram uma formação 

regional sobre regulamentação de mini-rede limpa em julho de 2017 em Abuja para as partes 

interessadas dos Estados membros da CEDEAO. Os participantes incluíram diretores de 

energia de ministérios, agências de electrificação rural, agências reguladoras e 

concessionárias de serviços públicos. Esta actividade regional foi seguida de uma assistência 

técnica no desenvolvimento de quadros políticos e regulamentares de mini-redes para a 

Libéria e a Guiné. 

 

Pelo formato estabelecido do workshop, uma fase interativa seguiu as apresentações. Os 

participantes fizeram perguntas, comentários e ou sugestões, em seguida a equipe do ROGEP 

deu respostas. Questões relativas aos padrões e garantia de qualidade foram discutidas e 

incluíram o seguinte: 

o A adopção de normas e garantia de qualidade pelos 19 países beneficiários, tem 

implicações significativos de investimento de fundos e tempo; 

o Os padrões a serem utilizados pelas tecnologias solares a serem distribuidos no 

âmbito da ROGEP; e 

                                                           
1  Area 1 -- Burkina Faso, Costa do Marfim, Guiné Conakry, Mauritânia, Mali e Senegal; Area 2 -- Gana, Libéria,Gambia, e 

Sierra Leoa; Area 3 -- Benin, Camerões, e República Centro Africana , Niger, Nigeria, chade eTogo;   

Area 4 -- Cabo Verde e Guiné Bissau 
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o As actividades concretas a empreender para remover barreiras comerciais e 

regimes fiscais simplificados para um mercado regional harmonizado. 

 

Sub-Componente 1A: Area 6—Exploração de novos modelos de negocios para promover o 

uso sistemas solares PV fora da rede em instituições públicas e aplicativos de uso produtivo 

A sessão continuou com a apresentação do Sr. Séini Nouhou Amadou, na Área Temática 6. 

Ele se concentrou nos seguintes aspectos: 

 Projetos Piloto do ROGEP no Níger e na Nigéria. O objetivo é desenvolver uma 

estrutura de garantia de qualidade (QA) para sistemas solares eléctricos fora da rede 

para aplicações institucionais, como centros de saúde, escolas e bombas de água, e 

uma nova abordagem para aquisição, instalação e manutenção à longo prazo; e 

 Novos Modelos de Negócios e Mitigação de Riscos: Isso se destina a padrões 

orientados a serviços e estrutura de garantia de qualidade suportados por meio de 

arranjos adequados de mitigação de riscos de pagamento. 

 

Esta sub-sessão foi completada pelas intervenções do Sr. Rabiou Balla, Diretor Geral do 

Ministério da Energia, Níger e, Sr. Edward Makua, Engenheiro do Ministério responsavel 

pela Energia, Nigéria. Eles apresentaram o número de instalações (ou seja, saúde e educação, 

bombas de água) em seus respectivos países, bem como atividades realizadas (visitas de 

campo e pesquisas) através dos pilotos do ROGEP em andamento. Na Nigéria, uma pesquisa 

foi realizada. Trinta e um locais foram identificados incluindo 12 unidades de saúde, 10 

escolas, uma biblioteca eletrônica, sete locais para testes de bombagem de água e um local de 

irrigação. Da mesma forma, a pesquisa do Níger identificou 10 unidades de saúde, nove 

bombas de água e sete instalações educacionais somando um total de 26 locais. Nos dois 

países, foi realizado um trabalho de campo para identificar e avaliar os locais das instalações-

piloto e fornecer ideias importantes para a estrutura de garantia de qualidade.  

 

Os participantes compartilharam suas experiências e contribuições relativas à gestão de 

instalações públicas electrificadas com sistemas solares fotovoltaicos. 

 

SubComponente 1A: Areas 2, 3, 4 e 5
2
 

Apresentações sobre outras quatro áreas temáticas sob o sub-componente 1A foram feitas 

pelo Sr. Adom-Opare. As principais atividades que ele destacou são as seguintes: 

 Temática 2: Apoiar o desenvolvimento de um ecossistema regional para o 

crescimento sustentável da indústria fora da rede através da Facilidade de 

Desenvolvimento de Capacidades de Empreendedorismo, promoção da cadeia de 

valor da oferta inclusiva e progama de certificação regional para instaladores de PV; 

 Temática 3: Compartilhando informação sobre o mercado e facilitando o intercâmbio 

de partes interesadas por meio de fóruns e workshops regionais e nacionais (eventos 

Business-to-Business (B2B), suporte na gestão de banco de dados a nível dos países); 

                                                           
2
 Os subcomponentes são os seguintes: 

1a2-- Apoiar o desenvolvimento de um ecossistema regional para o crescimento sustentável da indústria fora da 

rede; 

1a3-- Compartilhando informação sobre o mercado e facilitando o intercâmbio de partes interesadas;  

1a4-- Desbloqueio da demanda regional através da conscientização dos consumidores e campanhas 

promocionais; e 

1a5-- Removendo Restrições de Fornecimento através da Capacitação de Bancos e Instituições Financeiras (IFs) 

e outras Partes Interessadas. 
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 Temática 4: Desbloqueio da demanda regional através da conscientização dos 

consumidores e campanhas promocionais (Formação de Formadores (ToT), 

programas de rádio em idioma local, Roadshows etc.); e 

 Temática 5: Remover Restrições de Fornecimento através da Capacitação de Bancos, 

Instituições Financeiras (IFs) e outras partes interessadas (Atendendo aos requisitos 

para o desenvolvimento de capacidades ambientais, due diligence para formação em 

sistemas solares fora da rede, supervisão de portfólio, Borda etc.) 

 

Ermelinda Tavares Lima continuou a sessão com uma apresentação sobre como o gênero 

seria integrado ao sub-componente 1A. Depois de definir a integração de gênero e destacar o 

contexto regional, ela deu detalhes das atividades a serem levadas em consideração. O 

principal objetivo dessas atividades é conscientizar as mulheres para facilitar a sua entrada no 

mercado de energia renovável.  

 

Nas deliberações que se seguiram, as principais perguntas feitas e, ou comentários feitos pelo 

público incluíram o seguinte:: 
 

Perguntas / Sugestões / Contribuições Resposta(s) 

Como você passa da adoção de padrões no nível 

regional para a sua implementação a nível 

nacional? ROGEP realmente tem capacidade 

para isso? 

Adoção é uma coisa e a aplicação é outra. 

Experiências na África Oriental sugerem que os 

países precisam de apoio ou orientação. 

A adopção das normas regionais em sistemas de 

casas solares plug-and-play (até 350W) pelos 

Estados membros, será feita de acordo com os 

procedimentos do Modelo de Harmonização de 

Normas da CEDEAO (ECOSHAM) descritos em 

baixo: 

1. Revisão técnica pela Comissão Técnica de 

normas regionais e de etiquetagem; 

2. Revisão do ECOSHAM pelo Comitê técnico de 

Harmonização da ECOSHAM em Electrotécnica 

(THC 5); 

3. Adopção pelo comité técnico de gestão do 

ECOSHAM; 

4. Adoção regional política pelo Conselho de 

Ministros da CEDEAO ou pelos Chefes de Estado 

5. Introdução a nível nacional pelo 

desenvolvimento ou adaptação de regulamentos 

nacionais;  

 

Para os quatro países não pertencentes à 

CEDEAO, a adoção é a nível do país, dependendo 

da política regional e nacional, e do quadro 

regulamentar; 

 

O ROGEP analisará os padrões existentes a nível 

nacional, regional e internacional. Um estudo será 

conduzido após o qual os padrões regionais serão 

desenvolvidos.  

  

As preocupações levantadas foram devidamente 

anotadas. 

 

Quais serão os padrões para os equipamentos 

solares que serão distribuidos?  

O estudo sobre os padrões regionais fornecerá os 

padrões locais e internacionais existentes. Já 

existem dois padrões de qualidade (para o Pico 
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Solar e Sistema Solar Domestico Plug-and-Play 

(SHS)) desenvolvidos pela Lighting Global e 

adotados por várias empresas de energia solar na 

região. 

 

Qual é a estratégia de coordenação a nível 

nacional? 

A parceria é parte integrante das operações do 

ROGEP. Em consonância com isso, durante os 

vários Workshops consultivos nacionais, o 

ROGEP solicitou especificamente aos Ministérios 

encarregados da Energia que apresentassem as 

suas iniciativas, projetos ou programas em curso 

nos países para possíveis sinergias com o ROGEP. 

 

Além disso, a Unidade de gestão do Projeto 

(UGP) está no processo de criação de um quadro 

de concertação das partes interessadas em todos 

os países, com um dos objetivos sendo a 

harmonização de atividades entre as várias 

intervenções na area de sistemas solares fora da 

rede.  

A UGP tem estendido a mão a todas as partes 

interessadas - governos, doadores, setor privado, 

sociedade civil, etc. Os atores têm apreciado essa 

medida, já que ela ajuda muito a evitar a 

duplicação de esforços. 

Qual é a estratégia para os beneficiários nas 

zonas de intervenção do projeto? 

A avaliação do mercado regional fora da rede 

regional em curso fornecerá um mapeamento da 

cobertura da rede electrica e a produção 

energética atual e esperada (potencialmente em 5 , 

10 ou mais anos) em cada país. O 

desenvolvimento planejado ou esperado da 

expansão da rede e das mini-redes será 

considerado. Portanto, o ROGEP terá como alvo 

áreas que não serão cobertas no curto prazo. 

Que apoio a CEDEAO dará as instituições 

responsaveis pelos Padrões nos países para 

aumentar a sua capacidade de determinar 

padrões? 

A assistência técnica às principais partes 

interessadas (agências governamentais, setor 

privado e instituições financeiras) será fornecida 

em resposta às necessidades identificadas. No 

entanto, a ROGEP não fornecerá suporte na área 

de aquisição de equipamentos. 

Que medidas a CEDEAO está tomando para 

remover as barreiras políticas no movimento de 

comodidades solares entre os países da 

CEDEAO? 

A CEDEAO necessita de informação sobre as 

diferentes alternativas tarifárias e o impacto de 

diferentes níveis de direitos de importação. Em 

vista disso, o ROGEP gerará conhecimento sobre 

as diversas opções de tomada de decisão sobre a 

Tarifa Externa Comum e ajustos dos códigos do 

Sistema Harmonizado. 

Sugestão 

Lições poderiam ser tiradas dos problemas que 

surgiram durante a electrificação de instalações 

públicas através de sistemas solares fora da rede 

em Gana. 

 

Em Gana, tudo funcionou bem até oito anos 

Sugestão bem tomada. 
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depois, quando surgiram problemas de 

substituição de baterias. Todos os sistemas 

falharam devido a este problema. Portanto, a 

substituição de componentes do sistema é uma 

questão crucial que vale a pena considerar agora. 

Na gestão de instituições públicas, é necessário 

envolver atores locais e autoridades locais. No 

caso da iluminação pública, seria conveniente 

aprender com o Projeto da União Econômica e 

Monetária da África Ocidental (UEMOA); 

(PODERE) implementado em oito países para 

compartilhar a experiência.  

 

Em todos os países, os atores locais, 

especialmente os comitês de gestão, estão 

envolvidos. 

 

O ROGEP está ciente do projeto de iluminação 

pública da UEMOA. 

Partilha da Experiência do Benim 

 

No Benin, vários modos de gestão comunitária 

foram testados com sucesso e o ROGEP deve 

levar em conta esses avanços já realizados. 

 

Combine as experiências de outros países com os 

pilotos em curso no Níger e na Nigéria para 

fornecer uma base sólida para a implementação 

do ROGEP. 

 

As recomendações feitas foram devidamente 

anotadas. 

Recomendação: Combinar a venda de 

equipamentos com atividades de apoio à 

geração de rendimento 

 

Combinar a venda de equipamentos para as 

famílias com atividades de apoio à geração de 

renda que permitam que essas famílias tenham 

rendimento adicional para a compra do serviço 

ou equipamento. 

 

Acesso à electricidade para o desenvolvimento 

de atividades geradoras de rendimento em áreas 

rurais. 

 

Afaste-se do foco no acesso à electricidade para 

iluminação, mas sim em atividades que 

possibilitem que as pessoas tenham rendimento e 

possam comprar o equipamento proposto. No 

Senegal, o Progress-Lait (Programa de Energia 

Solar e Cadeia de valor no sector leiteiro) é um 

exemplo. Sob esse projeto, plataformas de coleta 

e armazenamento de leite solar com mini 

sistemas solares PV autônomos e mini-redes 

estão instaladas. Isso impulsionou o mercado 

local de leite, já que os produtores podem 

aumentar as receitas e pagar pela electricidade 

fornecida pelos sistemas. 

As recomendações feitas foram devidamente 

anotadas. 

Etapas sistemáticas precisam ser postas em 

prática para que as mulheres adotem ou adaptem 

um programa de transferência de tecnologia. Isso 

O Especialista em Gênero e Inclusão Social 

elaborou um plano estratégico de gênero que 

busca abordar essas preocupações. 
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implica sensibilização de gênero, apoio e entrega 

de tecnologia, acompanhamento, solução de 

problemas e aceitação final. Será que o ROGEP 

tem planos para encorajar a participação das 

mulheres no esforço? 

A adoção de tecnologias requer a criação de 

consciência significativa entre as mulheres. 

Como o ROGEP planeja envolver as mulheres 

em suas campanhas de conscientização? 

Uma das atividades que serão implementadas 

diretamente nos países é a conscientização dos 

consumidores e campanhas promocionais. O 

ROGEP usará abordagens como formação de 

formadores, programas de rádio em idiomas 

locais, roadshows etc. Todos os interessados, 

incluindo grupos de mulheres, estarão envolvidos. 

 

 

 

 

 

  



     14 

Apresentação das Conclusões Preliminares do Estudo de Avaliação do Mercado Regional  

A última sessão do primeiro dia foi uma apresentação feita pelo Sr. Albert Butare, da 

GreenMax Capital Advisors - a empresa de consultoria contratada para realizar o estudo de 

Avaliação do Mercado Regional. O Sr. Butare apresentou uma visão geral dos progressos 

realizados, desafios e conclusões preliminares sob várias tarefas da avaliação. Ele resumiu os 

progressos realizados e os desafios da seguinte forma: 

 

Tarefas Objectivos alcançados  Desafios 

Tarefa 1 

Realizar avaliações do estado 

atual de acesso e do ambiente 

favorável do mercado para cada 

país, incluindo a revisão das 

condições comerciais para 

equipamentos de energia 

renovável ao nível regional e 

nacional. 

 Dados macroeconômicos, 

sociais e geográficos 

necessários para alimentar a 

análise da Tarefa 1 coletada 

em todos os 19 países. 

 75% da redação do relatório 

da Tarefa 1 foi concluída.  

 Análise de SIG em todos os 

19 países em curso 

 Falta de informações novas e 

atualizadas em vários países. 

 Procedimentos burocráticos 

na coleta de informações  

Tarefa2 

Descrever e quantificar a 

demanda e oferta de lanternas 

solares, sistemas solares fora da 

rede para residências, empresas 

privadas e órgãos públicos para 

cada país.  

 Formação em coleta de dados 

nos 19 países bem sucedido; 

 Discussões em grupos focais 

foram planejadas e os 

participantes convidados para 

16/19 países; 

 Discussões em grupos focais 

já foram realizadas em Serra 

Leoa, Libéria, Gâmbia, 

Guiné-Bissau, Cabo Verde, 

Costa do Marfim, Guiné, 

Mauritânia e Burkina Faso; 

 Análise de gênero em curso 

em 19 países; e 

 Ferramenta de cálculo de 

dimensionamento de 

mercado foi desenvolvida. 

 Baixa participação durante o 

Ramadã. Baixa participação 

nas tardes durante a Copa do 

Mundo;  

 Desvios dos objetivos de 

discussão em algumas FGDs; 

  Em alguns países, falta de 

disposição dos convidados ao 

FGD a participarem sem 

compensação.  

Tarefa 3 

Avaliar o nível, a capacidade e a 

disposição das instituições 

financeiras existentes a fornecer 

financiamento as empresas 

privadas de energia fora da rede 

em cada país 

 A análise da investigação 

documental do setor 

financeiro foi iniciada nos 19 

países e preparações de 

resumos do setor financeiro; 

 Entrevista da instituição 

financeira concluída com 

sucesso; 

 Convites para entrevistas 

enviadas a instituições 

financeiras em 19 países; e 

 Entrevistas agendadas com 

instituições financeiras 

começaram em vários países 

de língua francesa e inglesa. 

 Falta de acesso a base de 

dados atual de contatos de 

Instituições Financeiras, 

 Baixa reatividade de algumas 

IFs, já que as entrevistas 

estão sendo conduzidas 

remotamente. 

Tarefa 4 

Com base nas Tarefas 1, 2 e 3, 

sugerir mecanismos sobre como 

 Foi iniciada uma pesquisa de 

opinião sobre as lições 

aprendidas, bem como os 

 Falta de informação sobre 

iniciativas recentes em alguns 

países. 
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incentivar o setor privado e as 

instituições financeiras a entrar 

ou expandir a energia solar fora 

da rede eléctrica em todos os 19 

países-alvo. 

atributos de sucesso de outros 

programas fora da rede e 

iniciativas multilaterais 

correspondentes em toda a 

África; 

 Critérios de avaliação do 

apoio financeiro e técnico do 

ROGEP estão sendo 

definidos 

 

 

 

Perguntas; comentários e sugestões feitas no final da tabela apresentada:  

 

 

  

Perguntas / Sugestões / Contribuições / 

Comentários  

Respoostas / Contribuições 

Por que a Nigéria não está entre os países 

com grupos focais? 

Apenas os países onde a Discussão do Grupo Focal já foi 

conduzida foram listados. Estes foram: Serra Leoa, 

Libéria, Gâmbia, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Costa do 

Marfim, Guiné, Mauritânia e Burkina Faso. 

Participantes relevantes foram envolvidos 

nas avaliações de mercado em vários 

países, por exemplo, Serviço de 

estatísticas, agências de electrificação 

rural, etc.? 

A Greenmax Capital Partners (GCP) tem representantes 

locais em todos os países que foram apresentados às 

principais partes interessadas pelos Especialistas 

Técnicos da Área do ROGEP. O ECREEE também tem 

Pontos Focais nos Ministérios responsáveis pela energia 

em todos os países que irão facilitar o alcance do GCP as 

outras partes interessadas. 

As preocupações levantadas por alguns participantes incluíram o seguinte: 

 A brevidade da apresentação (parecia não abrangente);e 

 A metodologia adotada, ou seja, método de amostra, tipo de amostra utilizada, hipóteses 

adotadas e abordagem de análise de dados. 
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SESSÕES DO 2˚ DIA: 27 DE JUNHO DE 2018 
 

2˚Dia, Apresentações 

 

Apresentação do Subcomponente 1B: Programa de Apoio ao Empreendedorismo 

Um painel de dois membros composto pelo Sr. Siré Abdoul Diallo, Coordenador do Setor 

Privado e a Senhora Ermelinda Tavares Lima, Especialista em Gênero e Inclusão Social que 

fizeram uma apresentação com foco na assistência técnica e nas intervenções financeiras do 

programa e nas considerações de gênero pertencentes a este subcomponente. 

 

De acordo com o Sr. Diallo, o programa de Assistência Técnica (TA) e financiamento a 

serem fornecidos aos empreendedores locais foram categorizados em três níveis: Nível 1 

(Inicio), Nível 2 (Fase inicial) e Nível 3 (Fase de crescimento e Maturidade). Ele informou ao 

público que a intervenção de assistência técnica consistia principalmente no seguinte:  

 Empreendedorismo e Formação Empresarial para os empresarios de Níveis 1 e 2, 

repartidos em: 

o Formação ( a cerca de 25 empresas por parceiros de formação e por ano) 

o Incubação de empresas através de uma rede de prestadores de serviços de 

formação em empreendedorismo; 

o Concurso regional anual organizado como parte do Fórum de Energia 

Sustentável da CEDEAO (ESEF); e 

o Oportunidades de networking B2B (business-to-business). 

 Suporte personalizado de aceleração de negócios para empresas de nível 2, consiste 

em: 

o melhorar estratégias e modelos de negócios; 

o Orientação de empresários e investidores experientes; 

o Aconselhamentos em transações e facilitação de investimentos. 

 Facilitação de entrada na indústria solar (empresas não solares na categoria de nível 3) 

o Consciencialização; e 

o AT especializada para incentivar empresas de sucesso com uma forte cadeia de 

distribuição em outros setores a expandir para a energia solar. 

O Sr. Diallo fez uma pausa e convidou três empresarios que participaram na formação sobre 

Tecnologia e Modelos
3
 de Negócio Pay-As-You-Go, para darem as suas opiniões sobre o 

apoio do ROGEP. As quadros 1, 2 e 3 ilustram as opiniões expressas pelos respectivos 

beneficiários. 

  

  

                                                           
3
 Esta formação foi realizado durante a semana de 20 a 23 de junho no Paloma Hotel em Accra, Gana. 
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O Sr. Diallo continuou a sua apresentação ilustrando três tipos de subsídios que serão 

fornecidos as empresas do ROGEP, a saber: 

 Subsídio equivalente para empresas de Nível 1 para apoiar o desenvolvimento de 

idéias em um negócio viável, testar novos mercados, produtos e abordagens, etc; 

 Subvenção reembolsável para empreendedores de Nível 2 (ou seja, produto de 

mercado, expansão de operação e assistência de transação); e 

 Co-investimento para empreendedores de Nível 2 (expansão de negócios, etc.); 

 

Os aspectos de género do programa de apoio ao empreendedorismo foram explicados pela 

Ermelinda Tavares Lima. O principal objetivo, revelou, é o aumento da participação de 

mulheres empreendedoras. Portanto, a ROGEP garantirá que: 

Quadro 1: Opiniões de Léonide Michael Sinsin 

CEO & Co-Fundadora de ARESSS Sarl 

 

« " A formação  das empresas sub-regionais locais 

sobre as novas atividades relacionadas à economia 

do celular e da energia, com o conceito inovador de 

Pay-As-You-Go, permitiu que mais de vinte atores 

se encontrassem e interagissem em diferentes 

mecanismos para melhorar a taxa de acesso à 

eletricidade nos países da CEDEAO. Tal parceria 

Sul-Sul, sob os auspícios do ECREEE, fortalece a 

integração energética regional, as iniciativas 

federadas e reforça a colaboração futura entre os 

empresarios. 

 

Através da ROGEP, é mais importante do que 

nunca permitir que os atores privados africanos 

sejam eles essenciais na promoção da electrificação 

fora da rede, removendo barreiras essenciais como 

o acesso a financiamento e a estruturação de 

modelos de negócios para o fornecimento de 

electricidade.. »   

Quadro 2: Opiniões de Eric Nyanteh,  

CEO da Translight Solar Limited 

 

« Tive a oportunidade de participar na formação do 

Programa de Apoio ao Empreendedorismo nas 

Energia Renovável da CEDEAO em Abuja de 14 a 

18 de agosto de 2017. Esta formação financiada 

pela IRENA, Banco Mundial e ECREEE foi 

essencialmente sobre “Desenvolvimento de Plano 

de Negócios, Desenvolvimento de Propostas de 

Projeto, Estratégias de Marketing e Acesso ao 

Financiamento para as Empresas de Energia Solar 

da CEDEAO ”. Sinto-me empoderado para 

escrever propostas de projetos e competir a 

convites para apresentação de propostas de 

projetos. 

 

A formação em distribuição PAYGO e Last mile e 

o fórum B2B, organizado pelo ROGEP de 20 a 23 

de junho de 2018 em Acra, foram bem-sucedidos e 

frutíferos. Estou informado sobre o que está sendo 

feito na África Oriental, especialmente na Quênia e 

tive a oportunidade para entender este modelo de 

negócio. 

O fórum B2B de 25 de junho de 2018, nos ajudou a 

criar relações e construir uma rede que será usada 

para envolver todas outras empresas » 

Quadro 3: Opiniões de Twumasi Sakeena,  
CEO de Atlas Business, e Sistemas Ilimitados de Energia 

« Descobri que no ROGEP as oportunidades estão abertas a todos. Normalmente, o financiamento disponível 

para os empreendedores vem com uma carga enorme. Temos lidado com problemas de regulamentação de 

políticas, de adquisição de produtos do mercado internacional e de garantir que os fundos sejam utilizados 

com sabedoria. O ROGEP oferece uma oportunidade única porque todas as partes interessadas de todos os 

países da CEDEAO estão envolvidas no processo de concepção do projeto. Todos estão procurando entender 

as questões em jogo. O programa Business-to-Business do ROGEP, no qual todos os empresarios tiveram a 

oportunidade de se reunir individualmente com empresas de fabricação de produtos de alta qualidade, 

permitiu-nos descobrir o que é preciso para selecionar produtos de boa qualidade sem desafios. Ao longo da 

formação, o Diretor Executivo do ECREEE esteve presente para garantir que o que precisa ser feito fosse 

cuidadosamente executado pelos formadores. Nós apreciamos a humildade dos funcionários do ROGEP na 

forma como eles se aproximam de nós para ajudar. Este é um bom exemplo de liderança. Este ato de liderança 

é bastante incomum. Isso significa que ele poderá vender os nossos problemas para aqueles que influenciam 

decisões em nosso nome. Algumas agências preferem trabalhar apenas com consultores e acabam não tendo 

conhecimento prático adequado sobre a indústria solar e trabalhando com empreendedores inativos » 
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 Mulheres empreendedoras e outras partes interessadas sub-representadas tenham as 

mesma oportunidades de beneficiar de atividades relevantes de capacitação e do apoio 

financeiro sob este subcomponente;  

 Empreendedores que recebem apoio, terão que incorporar questões de gênero nos seus 

modelos de negócios; e 

 Todos os convites a candidaturas devem incentivar a participação de mulheres e 

outros grupos vulneráveis. 

 

Os membros do painel responderam a preocupações, perguntas e comentários levantados pelo 

público. Abaixo está um resumo: 

Perguntas / Sugestões / Contribuições Respostas 

Você pode esclarecer ou elaborar mais o conceito 

de coinvestimento? Quem é co-investidor para o 

empreendedor? É o ROGEP ou outro investidor? 

 

Os co-investimentos ajudariam as empresas a 

preencher a lacuna e dar confiança aos 

investidores para financiar uma empresa. Os 

subsídios também permitiriam que os 

empreendedores fechassem transações para que 

pudessem aceder ao financiamento. O ROGEP 

realizará a due diligence, assim como qualquer 

banco comercial faria. Mas no caso de 

concessões de co-investimento, o investidor 

deve fazer a due diligence. 

No meu entendimento até agora é que a ROGEP 

está a ajudar os empreendedores a construirem as 

suas capacidades técnicas e os apoiará no acesso ao 

financiamento. Qual é o apoio que o ROGEP tem 

para os clientes que estão nas áreas rurais pobres e 

remotas? 

Para além do apoio do Componente 1A (ou 

seja, ambiente favorável), o financiamento (sob 

forma de crédito) será disponibilizado às 

famílias para comprar produtos através do 

Componente 2. Além disso, é colocada um 

forte enfoque na tecnologia PAYGO que, em 

essência, é credito ao consumidor.  

Existe algum modelo? Qual é a garantia de que o 

governo não intervirá? 

Existem riscos associados a isso. A 

apresentação do Especialista em Finanças sobre 

Mitigação de Riscos explicará como isso 

funciona. A ROGEP procurará abordar estas 

questões que não promovem o 

desenvolvimento do mercado. Eles serão 

removidos ou impedidos de acontecer. Há 

disposição adequada para revisar o conceito 

para garantir que ele seja orientado para o 

mercado. O ROGEP não pretende ser um 

agente de distorção de mercado. 

Qual é a taxa de juros sobre subvenções 

reembolsáveis? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A definição de start-up do ROGEP parece restrita. 

Não há interesse aplicado no quadro do 

Programa ao Empreendedorismo, uma vez que 

irá fornecer subvenções. No entanto, 

realizamos uma pesquisa entre os 

empreendedores de Nível 3 na região para 

avaliar as suas necessidades específicas. Isso 

nos deu apenas alguns indícios de que as 

empresas estão a procura de taxas de juros de 

um dígito. No entanto, as taxas de juros ainda 

não foram discutidas nem determinadas. O 

especialista em finanças expandirá isso durante 

a sessão sobre acesso a finanças.  
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Apresentação do Componente 2 (Acesso a Financiamento) e Subcomponente 1C (Mecanismo 

de Mitigação de Riscos) 

A moderadora desta sessão foi a Sra. Nadjo Karen Cinthia Rosette Cica, do BOAD. O painel 

foi constituído pelos seguintes especialistas do BOAD, EBID e ECREEE. 

 Toussaint Badolo - Diretor Adjunto de Empresas e Instituições Financeiras - 

BOAD; 

 Dr. Apollinaire Ibrahim Tini - Chefe da Divisão Moderna de Infraestrutura e 

Serviços, EBID, 

Qual é a razão?  A definição não permanecerá assim durante 

toda a vida do projeto. Os exemplos dados não 

são exaustivos.  

Diversos esforços foram feitos ao longo dos 

últimos 20 anos para seguir uma abordagem de 

empreendedorismo na prestação de serviços de 

energia. O ROGEP está utilizando alguma das 

lições aprendidas com esses esforços anteriores, 

com base nas melhores práticas comprovadas em 

vez de reinventar as engrenagens? 

Temos uma equipe diversificada na unidade de 

gestão do projeto, a nossa equipa é do setor 

público e privado, ONGs e Organizações 

internacionais de desenvolvimento. Também 

consultamos diversos atores para ter uma boa 

base e compreensão do mercado. 

O Banco Mundial também fez o seu estudo de 

base. Para facilitar a discussão e revisão 

pública, nós carregamos as notas conceituais no 

site do ECREEE e damos as boas-vindas a 

qualquer um de vocês para fornecer feedback. 

Como você está ligando as instalações à produção 

de componentes de equipamentos solares? Por 

exemplo, a minha empresa administra uma fábrica 

que produz painéis solares.  

No momento, nosso foco está na distribuição 

para a última milha. Estamos nos concentrando 

nesse lado da cadeia de valor. Se conseguirmos 

facilitar o aumento da demanda, a fabricação 

seguirá automaticamente e o mercado estará 

então estabelecido. Estamos a tentar sustentar 

um mercado onde hája um valor agregado para 

a região. Então, por enquanto, está na 

distribuição. 

 

Quais são as disposições que o ROGEP tem para 

promover o acesso a sistemas solares domesticos 

entre as mulheres rurais e para as permetir de 

beneficiar do programa ROGEP?  

 

Existe apoio para os mais vulneráveis? Por 

exemplo, quais soluções serão fornecidas para 

comunidades isoladas? 

 

O ROGEP está focado na electrificação fora da 

rede, como o nome indica. Portanto, grupos 

vulneráveis, como mulheres e pessoas pobres, 

estão no centro da intervenção. 

 

Vários esquemas serão implementados para 

apoiar os mais vulneráveis. Por exemplo, a 

tecnologia PAYGO em si é uma tecnologia que 

promove a inclusão socioeconômica. 

Os empreendedores serão apoiados para 

alcançar mercados remotos. 

O orçamento de gênero deve ser considerado no 

estágio de planejamento para garantir que todas as 

atividades sejam realizadas durante a fase de 

implementação. A integração de gênero envolve 

custos que devem ser considerados na equação 

orçamentária. 

 

Uma das observações mais importantes que as 

partes interessadas fizeram durante o 

lançamento do projeto em outubro de 2017 foi 

que a UGP carecia de especialista em gênero. 

Isso levou ao recrutamento de um especialista 

em gênero. A implementação do plano de ação 

de gênero será orçado como parte do processo 

de desenvolvimento do Plano de 

Implementação do Projeto. 
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 Festus Amoyaw - Especialista em Finanças, PIU do ROGEP, e 

 Ermelinda Tavares Lima, Especialista em Gênero e Inclusão Social, PIU do 

ROGEP. 

 

A apresentação do Componente 2 feita pelo Sr. Amoyaw cobriu os seguintes pontos: 

 Subcomponentes no Componente 2; 

 Categorias direcionadas (fornecedores de equipamentos solares, residências e 

usuários finais produtivos e empresas de serviços de energia que electrificam 

instituições públicas); 

 Canais da dívida através do EBID e do BOAD; 

 Canais de fundos de dívida com financiamento no mercado de capitais; e 

 Resultados de uma pesquisa realizada com empresas de Nível 3 sobre os tipos de 

suporte financeiro externo necessários, a taxa de juros preferencial, a duração do 

emprestimo, a fonte preferencial e a Moeda. 

 

Em relação à mecanismo de mitigação de riscos, a apresentação do Sr. Amoyaw cobriu as 

seguintes áreas: 

 Canal de Instituições Financeiras Comerciais (CFIs); 

 Canal do Fundo de Dívida com financiamento do mercado de capitais; e 

 Princípios do mecanismo de mitigação de riscos. 

 

Ermelinda Tavares Lima acompanhou a apresentação de Festus com uma descrição de três 

abordagens principais para considerações de gênero no Componente 2: 

 Garantir que as mulheres empreendedoras e outras partes interessadas sub-

representadas no setor de energia tenham acesso igual ao financiamento dos 

bancos comerciais, IMFs e outras instituições de financiamento;  

 CFIs que fornecem linhas de crédito para mulheres envolvidas em negócios de 

energia que visam melhorar a renda das mulheres; e 

 Incluir negócios liderados por mulheres nas ações de comunicação e divulgação 

sobre a linha de crédito. 

 

Apresentação de BOAD 

Por sua vez, o Sr. Toussaint Badolo do BOAD abordou os seguintes pontos-chave sobre o 

banco regional: 

 Possui nove acionistas regionais e oito acionistas não regionais;  

 As suas intervenções incluem o financiamento de projetos de energia que 

representam 14% do investimento e o financiamento de PME, incluindo 21 

instituições de microfinanciamento e 120 instituições de leasing; e 

 Participação em redes de parcerias, inclusive com o Grupo do Banco Mundial. 

 

Ele concluiu a sua apresentação afirmando que: 

 O ROGEP poderia contribuir para a "inclusão energética" de populações não 

atendidas; 

 O ROGEP é consistente com a missão de desenvolvimento e redução da pobreza 

da BOAD. Isso faz parte do seu plano estratégico 2015-2019 que visa apoiar o 

crescimento inclusivo e o desenvolvimento sustentável; 

 BOAD possui expertise para apoiar o ROGEP; e 
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 O BOAD confirma seu interesse e compromisso com a implementação bem-

sucedida do ROGEP. 

 

Apresentação sobre Refinanciamento de Kits Solares através da Titularização 

A apresentação foi feita pelo Sr. Christian Agossa, Diretor Geral do BOAD. Segundo ele, o 

objetivo corporativo da BOAD Institution é administrar a Titularização de fundo comum para 

crédito. Ele definiu “Titularização” como uma técnica de financiamento e refinanciamento 

que transforma direitos sem liquidez, empréstimos ou recebíveis em ativos que podem ser 

mobilizados. Ele também descreveu os tipos de titularização e as operações realizadas. 

 

Em relação ao setor solar fotovoltaico autônomo, ele deu um exemplo da Trituração de 

recebíveis comerciais associados às vendas de kits solares.  

 

Apresentação pelo EBID  

Em um formato similar, o Dr. Apollinaire Ibrahim deu uma visão geral das operações do 

EBID, deu um apanhado dos seguintes aspectos: 

 Áreas de intervenção;  

 As operações (no setor de mercado e fora do mercado);  

 Produtos e serviços (patrimônio, dívida, assessoria e garantias);  

 Finanças (subsetor bancário, subsetor de instituições financeiras e não bancárias 

e outros subsetores do setor financeiro); 

 Financiamento e promoção de instrumentos de financiamento das PME;  

 Instrução de Linha de Crédito (elegibilidade à linha de crédito, valor da linha de 

crédito, segurança a exigir do beneficiário, limites máximos das intervenções, 

Taxa média de retrocessão; Garantia);  

 Documentações para comunicar e  

 A condição de intervenção (taxas, comissões, reembolsos). 

 

Abaixo estão as perguntas, comentários e / ou sugestões do público, bem como as respostas 

dos painelistas: 

Perguntas / Sugestões / Contribuições Resposta(s) 

Até que ponto estão as instituições financeiras 

envolvidas no ROGEP? Existe um programa de 

reforço das sua capacidades?  

O projeto previu que haverá lacunas nas 

capacidades das instituições financeiras comerciais 

e, em alguns casos, nas empresas privadas. O 

projeto fornecerá capacitação e assistência técnica 

a essas instituições. 

Qual é a razão para o forte foco em bancos 

comerciais? Qual é o plano alternativo? Como 

os empréstimos de bancos comerciais para as 

famílias tendem a ser mais difíceis, pode ser 

mais conveniente trabalhar com instituições de 

microfinanças. 

A definição de CFIs do projeto inclui bancos 

comerciais; instituições de microfinanças, 

empresas de leasing, etc. Como o ROGEP trabalha 

com CFIs, as lacunas estão sendo identificadas e 

elas serão devidamente tratadas. 

As taxas de juros dos bancos comerciais são 

muito altas. Eles geralmente não estão 

interessados em empréstimos de médio a longo 

prazo. Eles geralmente estão interessados em 

empréstimos de curto prazo e lucros através de 

vendas monetárias e compra de contas de 

A ROGEP realizou uma pesquisa entre os 

empreendedores do tipo em Crescimento e 

Maduras (Nível 3) da região para entender as suas 

necessidades específicas. Existem algumas 

indicações sobre o que eles desejam. As taxas de 

juros ainda não foram discutidas. 
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tesouro. 

Para os empreendedores do projeto ROGEP, as 

IMFs são o caminho a percorrer. 

 

É possível ter taxas próximas das de outros 

parceiros (ou seja, abaixo de 8%) para serem 

competitivas? Em outras palavras, as taxas 

serão como taxas concessionais? 

 

 

A natureza e a origem dos recursos são conhecidas. 

O EBID e o BOAD se concentrarão nessa realidade 

para fazer com que os bancos comerciais 

concordem com uma taxa aceitável. A taxa a ser 

cobrada pelas CFIs depende da taxa que o Banco 

Mundial oferece. No entanto, a taxa de juros não 

será zero por cento. Estamos cientes de que uma 

taxa de zero por cento distorceria o mercado. 

O envolvimento de bancos comerciais pode ser 

uma limitação para a realização dos objetivos 

do projeto em comparação com uma iniciativa 

como o programa SUNREF
4
. Além disso, a 

multiplicação de intermediários aumenta as 

trocas e isso pode levar a longos atrasos. 

A ROGEP tomou nota da cautela e a incorporará 

no seu processo de planificação. 

Para quem a instituição multilateral dará as 

garantias? 

As garantias serão direcionadas às Instituições 

Financeiras Comerciais e às Empresas de Serviços 

Energéticos 

Sera que foi feita uma simulação da escalas de 

custo para a sua apreciação? 

Nenhuma simulação foi feita por enquanto, mas a 

avaliação de mercado será uma boa fonte de 

informações para ajudar a colocar as coisas numa 

melhor perspectiva. 

Qual é o tempo médio para uma empresa 

acessar o fundo? 

Um período de 2 a 3 meses é um momento 

propício para emissão.  

Qual organismo de coordenação administraria 

as relações entre os bancos e os governos dos 

países participantes? 

Os bancos e governos fazem parte das partes 

interessadas. Todos eles serão reunidos em todas as 

oportunidades e durante essas reuniões debaterão 

as questões.  

Quais são os riscos que os bancos regionais 

estão assumindo na administração do fundo? 

Em outras palavras, eles podem contribuir com 

alguma equidade além do que o Banco Mundial 

está trazendo? 

Prevê-se que os riscos sejam suportados 

principalmente pelas instituições financeiras 

comerciais. O EBID ou a BOAD não participarão 

no ROGEP com a intenção de obter lucro. WB ou 

BOAD não lidará diretamente com os clientes. Os 

dois bancos garantirão que os beneficiários-alvo 

possam ter acesso aos produtos solares. 

Eu não vi países fora da CEDEAO sendo 

considerados para assistência. Qual é o esquema 

de acesso para os quatro países que não são da 

CEDEAO para obter acesso a financiamento? 

  

A ROGEP abrange 19 países. Nenhum desses 

países será deixado para trás. A UGP está em 

colaboração com o EBID e o BOAD para garantir 

que todos os quatro países fora da CEDEAO 

acedam aos recursos quando a implementação 

começar. Haverá atividades financiadas nos quatro 

países que não são da CEDEAO. Os países da 

UEMOA terão acesso a financiamento atravez do 

EBID e do BOAD, e esses dois bancos regionais 

cobrem todos os países.  

A Tritularização da BOAD pode intervir nos A intervenção depende do regulador local. O 

                                                           
4
 O objetivo da iniciativa SUNREF (Uso Sustentável de Recursos Naturais e Financiamento de Energia), 

desenvolvido pela Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), é apoiar instituições financeiras e seus 

clientes para impulsionar o financiamento de projetos de gestão sustentável de recursos naturais, com foco em 

energia limpa. A SUNREF oferece uma linha de crédito acessível juntamente com assistência técnica de 

desenvolvimento de projetos para ajudar a desenvolver investimentos em energia. Fonte:  

https://www.gogla.org/sustainable-use-of-natural-resources-and-energy-finance-sunref  
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quatro países que não são da CEDEAO? BOAD pode passar do papel de arranjador para o 

papel do emissor. Isso poderia ser feito caso a caso.  

Temos a impressão de que os governos não 

desempenham um papel importante. Qual é o 

papel dos governos no financiamento de 

projetos e no acesso a financiamento? 

O ROGEP recebeu, até agora, apoio e cooperação 

dos governos dos países-alvo. A UGP continuará a 

se envolver com eles. 

Os usuários finais devem estar isolados do alto 

custo do equipamento por meio de subsídios. 

A subsidiação de produtos é tipicamente liderada 

pelos governos. No entanto, no passado, os 

subsídios não foram eficazes na redução do déficit 

de energia. 

Sugestão 

Como os governos estão a desenvolver e, ou a 

promover os painéis solares fotovoltaicos fora 

da rede como melhores alternativas para a 

electrificação das residências, pareceria 

imprudente da parte deles aumentar os impostos 

sobre os produtos solares autônomos. 

A sugestão foi bem notada. 

 

Apresentação sobre Mitigação de Riscos Ambientais e Sociais 

A última sessão do segundo dia e final de todo o workshop foi moderada por Karen Nadjo do 

BOAD. Entre os palestrantes estavam a diretora ambientalista do BOAD, Solange Yayi 

Allechi e dois consultores da UGP - Festus Amoyaw, especialista financeiro e Ermelinda 

Tavares Lima, especialista em gênero e inclusão social.  

 

Por sua vez, os palestrantes apresentaram e explicaram detalhadamente os seguintes pontos: 

 Meio Ambiente e Riscos Sociais ao sistema solar fora da rede 

 Importância da gestão de riscos por todas as partes interessadas; 

 Princípios de Gestão de Riscos Ambientais e Sociais (ESRM) para o ROGEP; 

 Due diligence Operacional de E & S; 

 Estratégia ROGEP ESRM; e 

 Planos de Ação de Gênero da ROGEP. 

Após essas apresentações, houve uma sessão de perguntas e respostas durante as quais os 

membros do painel e o público interagiram. Abaixo estão os principais pontos de discussão. 

 

Perguntas / Sugestões / Contribuições Respostas 

Dado que o uso de sistemas solares autônomos 

aumentou nos últimos 10 a 20 anos, e que o 

ROGEP pretende acelerar o processo de acesso à 

electricidade, a clara implicação de que o uso de 

baterias solares será cada vez maior. A ROGEP 

vai desenvolver um protocolo para descartar com 

segurança as baterias solares? 

As empresas serão avaliadas e o BOAD / EBID 

irá monitorar o cumprimento dos protocolos de 

segurança. O ROGEP garantirá que as empresas 

tenham estratégias adequadas para o descarte de 

baterias. ROGEP envolverá organizações da 

sociedade civil. 

Sugestão: 

Priorize os principais riscos e use os recursos 

limitados que existentes para mitigar esses 

principais riscos. Esta é a primeira vez que ouiço 

falar do uso ou aquisição da terra como um risco 

num projeto de sistema solar autônomo. Este não 

deve ser o caso. A gestão de resíduos é o 

As contribuições são reconhecidas e serão 

consideradas.  
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APÊNDICES 
 

Apêndice 1: Discursos (anexados separadamente em uma pasta compactada) 

 

 

Apêndice 2: Apresentações (anexadas separadamente em uma pasta 

compactada) 

 

 

principal risco e eu imagino que a definição 

correta das políticas de reciclagem de baterias e 

painéis solares deve ser a principal ação de 

mitigação no quel o projeto deve focar. 

Naturalmente, a saúde e a segurança ocupacional 

também são importantes e devem ser mitigadas.  

Que mecanismos O ROGEP está a implementar 

para proteger grupos vulneráveis como as 

famílias e os agricultores contra instituições 

financeiras comerciais sujeitos de aproveitar 

deles? 

 

As CFIs informarão sobre o montante de fundos 

dispensados, os recebedores e as taxas de juros. 

Portanto, eles não poderão tirar vantagem 

indevida de qualquer destinatário de créditos. 

Por que os riscos associados ao uso da terra estão 

sendo considerados? O projeto não é 

principalmente sobre sistemas solares menores? 

A questão da terra foi considerada por causa de 

projetos antecipados para instituições 

governamentais. Pode haver casos em que, 

devido ao tamanho do projeto, podem ser 

necessários terrenos adicionais. No entanto, 

acreditamos que a probabilidade de ocorrência 

desse cenário é mínima e vamos analisar esse 

problema. 
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Apêndice 3: Lista de participantes 

 
N° Nome Função Instituição País Zona 

geográfica 

Telefone E-mail 

1 Sr. Assan Todéman 

Flinso 

Diretor de Energias 

Novas e Renováveis  

Ministério da Energia, 

Exploração Mineira, 

Indústria Petroleira, 

Recursos Hídricos e 

Desenvolvimento de 

Energias Renováveis 

Benim África 

Ocidental 

(229) 97958973 odeman.assan@gmail.com 

2 DO Rego Madjidi   Agência de 

Eletrificação Rural e 

Gestão da Energia do 

Benim (ABREME) 

Benim África 

Ocidental 

(229) 97007575 madjiroch@gmail.com  

3 Ouedraogo 

Aboubacar 

Diretor Geral de 

Energias Renováveis 

  Burkina 

Faso 

África 

Ocidental 

00226 71505080 brunokor@yahoo.fr  

4 Camara Yacouba Diretor Geral do 

ABER  

Agência de 

Eletrificação Rural de 

Burkina Faso 

Burkina 

Faso 

África 

Ocidental 

0026 25374311 cam_yac@yahoo.fr  

5 Lois Beatitude 

Mandack 

Diretor Adjunto de 

Energias Renováveis 

e Gestão da Energia 

(DERME) 

  Camarões África 

Central 

+237 699890220 massomabille@yahoo.fr  

6 Sr. Ndjom Samuel Diretor da Agência 

de Eletrificação Rural 

(AER) 

  Camarões África 

Central 

+237 2221238 42 infos@aer.com 

7 Ariel Cruz 

Assunção  

Técnico Sênior   Direção da Energia e 

da Indústria 

Cabo 

Verde 

África 

Ocidental 

    

8 Luis Manuel 

Barbosa Santos 

Teixeira  

Presidente do 

Conselho de 

Administração | CEO  

 Centro de Energias 

Renováveis e 

Manutenção Industrial 

(CERMI) 

Cabo 

Verde 

África 

Ocidental 

 (+238) 262 7410  luis.s.teixeira@cermi.gov.cv  

9 Moussa Ousman Direção Geral da 

Energia 

  Repúblic

a Centro 

Africana 

África 

Central 

23677345727 oumous2003@hotmail.com  

mailto:odeman.assan@gmail.com
mailto:madjiroch@gmail.com
mailto:brunokor@yahoo.fr
mailto:cam_yac@yahoo.fr
mailto:massomabille@yahoo.fr
mailto:infos@aer.com
mailto:luis.s.teixeira@cermi.gov.cv
mailto:oumous2003@hotmail.com
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10 Thierry 

Namdenganana 

Agência Autónoma 

de Eletrificação Rural 

da República Centro 

Africana 

  Repúblic

a Centro 

Africana 

África 

Central 

23677880250 befio1@yahoo.fr  

11 N'goran Konan 

Norbert 

Diretor Ministério da Energia e 

de Energias Renováveis 

Costa do 

Marfim 

África 

Ocidental 

    

12 N'cho N'guessan 

Pacôme 

Diretor Eletrificação Rural Costa do 

Marfim 

África 

Ocidental 

00225 20206145 guesnchopac@yahoo.fr  

13 Samba Sowe Diretor da Energia   Ministério da Energia Gâmbia África 

Ocidental 

    

14 Emmanuel Correa Responsável da 

Energia 

 Ministério da Energia Gâmbia África 

Ocidental 

    

15 Doumbouya Mamby Diretor Adjunto 

Nacional da Energia 

 Guiné África 

Ocidental 

00224 622270778 doumamby@yahoo.fr  

16 Kaloko Aboubacar Diretor Geral    ADER Guiné África 

Ocidental 

00224 662316831 

& 620394486 

kalokoaboubacar@gmail.com  

17 Biabe Siga     Guiné 

Bissau 

África 

Ocidental 

  biasiga45@gmail.com 

18 Julio Antonio Raul Diretor   Serviços das Energias 

& Renováveis 

Guiné 

Bissau 

África 

Ocidental 

  antoniobolo2005@gmail.com  

19 P. Nanlee Johnson Analista Sênior de 

Energia  

Ministério de Minas e 

Energia 

Libéria África 

Ocidental 

00231 77 5212233 nanleejohnson@yahoo.com 

20 Augustus Goanue Diretor Executivo  Agência Rural de 

Energia Renovável 

Libéria África 

Ocidental 

  augustusg@rrealiberia.org  

21 Sr. Adama Mody 

Diakite  

Chefe da Divisão  Estudos provisórios, 

Direção Nacional da 

Energia 

Mali África 

Ocidental 

 00223 76 49 28 38 adamody@yahoo.fr  

22 Sr. Mamadou 

Ouattara 

Presidente Diretor 

Geral  

AMADER Mali África 

Ocidental 

0023 76188511 mahouatt@yahoo.fr  

23 El. Kory H'Meity Diretor Geral  ADER Mauritâni

a 

África do 

Norte 

00222 46412763 

22412763 

ahmedalem65@gmail.com 

24 Rabiou Balla Diretor Geral   Promoção das Energias 

Renováveis 

Níger África 

Ocidental 

00227 96735248 danpayka@yahoo.fr  

25 Hamidine Salouou Diretor Geral  Agência Nigeriana de 

Promoção da 

Eletrificação Rural 

Níger África 

Ocidental 

00227 993678 92 shamidine12@gmail.com  

mailto:befio1@yahoo.fr
mailto:guesnchopac@yahoo.fr
mailto:doumamby@yahoo.fr
mailto:kalokoaboubacar@gmail.com
mailto:biasiga45@gmail.com
mailto:antoniobolo2005@gmail.com
mailto:nanleejohnson@yahoo.com
mailto:augustusg@rrealiberia.org
mailto:adamody@yahoo.fr
mailto:mahouatt@yahoo.fr
mailto:ahmedalem65@gmail.com
mailto:danpayka@yahoo.fr
mailto:shamidine12@gmail.com
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26 Edward Micah 

Maku 

Engenheiro, 

Departamento de 

Energia Renovável e 

Rural 

 Ministério da Energia Nigéria África 

Ocidental 

00234 8063657401 makukam@yahoo.com 

27 Sr. Ohiare Sanusi 

Mohamed 

Diretor da Agência 

de Eletrificação Rural 

 Ministério da Energia Nigéria África 

Ocidental 

00234 8035882693 sanusiohiare@gmail.com 

28 Fatma Sow Gestora de Projectos/ 

MPE 

  Senegal África 

Ocidental 

00221 77 695 36 30 fatma.sow@mpe.sn  

29 Diallo Baba Diretor Geral    ASER (Agência de 

Eletrificação Rural do 

Senegal) 

Senegal África 

Ocidental 

00221 33 849 4717 bdiallo@aser.sn  

30 Robin F Mansaray Chefe do 

Departamento de 

Energias Renováveis 

e Eficiência 

Energética 

 Ministério da Energia Serra 

Leoa 

África 

Ocidental 

    

31 Onze Adoum Diretor   Eletrificação / 

Planeamento 

Energético 

Chade África 

Central 

  Adoum018ZE@gmail.com  

32 Adbdelkerim 

Dangaye Ouedemi 

Diretor Geral 

Adjunto  

 Agência de 

Desenvolvimento de 

Energias Renováveis 

(ADER) 

Chade África 

Central 

  dangayemi@yahoo.fr  

33 ASSIH Hodabalo Direção Geral da 

Energia  

 Ministério de Minas e 

Energia 

Togo África 

Ocidental 

00228 90181398 h.assih@gmail.com 

34 Gnandey Gbaty 

Tiadja 

   Ministério de Minas e 

Energia 

Togo África 

Ocidental 

00228 90072457 tyjal12@gmail.com 

35 Dr Ouedraogo 

Lambert Georges 

 Assessor do Ministro 

do Meio Ambiente 

Ministério do Meio 

Ambiente  

01 BP 4223, 

Ouagadougou 01 

Burkina 

Faso  

África 

Ocidental 

00226 70 72 60 14 oulage59@yahoo.fr  

36 Sra. Elida Suzete 

Ramos Barbosa 

Monteiro 

Diretora Geral de 

Planejamento 

Orçamento e Gestão 

Ministério do Meio 

Ambiente, Proteção da 

Natureza e 

Desenvolvimento 

Sustentável 

Cabo 

Verde  

África 

Ocidental 

(238) 5171462; 

(238) 2615716 

elida.monteiro@maa.gov.cv; 

nadia.pina@maa.gov.cv 

mailto:makukam@yahoo.com
mailto:fatma.sow@mpe.sn
mailto:bdiallo@aser.sn
mailto:Adoum018ZE@gmail.com
mailto:dangayemi@yahoo.fr
mailto:h.assih@gmail.com
mailto:tyjal12@gmail.com
mailto:oulage59@yahoo.fr
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37 Sr. Agré Mathieu 

Richemond Assie 

Engenheiro Técnico 

de Obras Públicas - 

Engenharia de 

Petróleo e Gás 

Escritório de Mudanças 

Climáticas (Bcc), 

Ministério do Meio 

Ambiente e 

Desenvolvimento 

Sustentável 

Costa do 

Marfim 

África 

Ocidental 

00225 08 39 20 65; 

00225 20 22 07 01 

richeassie@gmail.com; 

richemond.assie@egouv.ci  

38 Sra. Maria Azzi  Diretora do 

Orçamento, 

Ministério das 

Finanças e Assuntos 

Econômicos 

Ministério das Finanças 

e Assuntos Econômicos 

Gâmbia  África 

Ocidental 

00220 422 9760 missmazzi@yahoo.com 

39 Sr. Frimpong 

Kwateng-Amaning 

Diretor da Divisão do 

Setor Real 

Ministério das Finanças Gana  África 

Ocidental 

233 202030365; 233 

54877573 

frika@hotmail.com 

FkwatengAmaning@mofep.gov.gh 

kwansma@yahoo.com 

Aquansah@mofep.gov.gh 

40 Sr. Sékou Amadou 

Doumbouya 

Assistente do Ponto 

Focal Fundo Verde 

Direção Nacional do 

Ambiente 

Guiné  África 

Ocidental 

00224 620419202  seamdou2490@gmail.com 
 

41 C-Kor B. Guzeh Engenheiro Eléctrico, 

Ministério das 

Minas e Energia 

Agência de Proteção 

Ambiental 

Libéria  África 

Ocidental 

00231 886 514 013; 

231 777 518 928 

babguzeh2010@gmail.com 
 

42 Dr Kamaye Maâzou Secretario Executivo  Conselho Nacional do 

Meio Ambiente para o 

Desenvolvimento 

Sustentável 

Níger  África 

Ocidental 

00227 207 22 559; 

227 9698 7470; 227 

9022 1700 

kmaazou@gmail.com 

kamayemaazou@yahoo.fr 

43 Sr. Sani Bello 

Yankuzo 

  

Diretor Científico 

Principal na Divisão 

de Mitigação do 

Departamento das 

Mudanças Climáticas 

(DMC) 

Ministério Federal do 

Meio Ambiente 

Departamento das 

Mudanças Climáticas 

Nigéria  África 

Ocidental 

  byankuzo@yahoo.com 

44 Sr. Esso-Sam Abdou 

Rassidou Agrignan 

Diretor/Economista, 

Responsável dos 

Serviços Financeiros 

Direção do Meio 

Ambiente, Ministério 

do Meio Ambiente 

Togo  África 

Ocidental 

  denv_togo@yahoo.fr 

ragrignan80@yahoo.fr 

45 Sr. Koularambaye 

Koundja Julien 

Diretor Ministério da 

Agricultura e Meio 

Ambiente 

Chade  África 

Central 

00235 6628 9347; 

235 9947 5706 

  

mailto:richeassie@gmail.com;
mailto:richeassie@gmail.com;
mailto:seamdou2490@gmail.com
mailto:seamdou2490@gmail.com
mailto:babguzeh2010@gmail.com
mailto:babguzeh2010@gmail.com
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46 Sr. Maxime Thierry 

Dongbada Tambano 

  Ministério do Meio 

Ambiente  

Repúblic

a Centro 

Africana 

África 

Central 

+236 755445674 Dongbada2001@yahoo.fr  

47 Adele Boadzo     Banco Africano de 

Desenvolvimento 

(AfDB) 

      A.BOADZO@afdb.org 

48 Krishna Heeramun   Banco Africano de 

Desenvolvimento 

(AfDB) 

      K.HEERAMUN@afdb.org  

49 Pr. Agbemabiese 

Lawrence 

  Banco Africano de 

Desenvolvimento 

(AfDB) 

       

50 Sr. Jonas Togo 

Ayeri 

  Sociedade Financeira 

Internacional (IFC) 

      jayeni@ifc.org  

51 Sr. Michael 

Oppong-Adjei 

Diretor  Gabinete para o 

Desenvolvimento 

Económico Regional 

USAID/África 

Ocidental 

Gana  África 

Ocidental 

  moppongadjei@usaid.gov  

52 Daby Touré Diretor Comercial - 

Empresa 

Société Générale de la 

Mauritanie 

Mauritâni

a 

África do 

Norte 

(+222)46 24 54 

15/36 25 31 13 

daby.toure@socgen.com  

53 Musa Salah Gestor do Grupo - 

Sustentabilidade 

Ambiental e Social 

Ecobank Transnational 

Incorporated - Togo 

Togo África 

Ocidental 

  MSALAH@ecobank.com  

54 Agossa Christian  Diretor Geral  BOAD Tritirisation  Togo 

(UEMOA

) 

África 

Ocidental 

(+228) 9986 86 89 cagossa@boad.org  

55 Jean Philippe 

Aithnard 

  BOAD Tritirisation  Togo 

(UEMOA

) 

África 

Ocidental 

    

56 Engenheiro Antão 

Chantre  

Comercial Caixa Economica Cabo 

Verde 

África 

Ocidental 

(+238)9888543 Antao.Chantre@caixa.cv  

57 S Bai Senghor Diretor – 

Departamento de 

Microfinança 

Bank of Gambia Gâmbia África 

Ocidental 

220-394-3602/994-

3602 

bsenghor@cbg.gm  

58 Sr. Molley M. Diretor Geral GN Bank Libéria África (+231)880969045 mmkorleh@gnbankliberia.com  

mailto:Dongbada2001@yahoo.fr
mailto:K.HEERAMUN@afdb.org
mailto:jayeni@ifc.org
mailto:moppongadjei@usaid.gov
mailto:daby.toure@socgen.com
mailto:MSALAH@ecobank.com
mailto:cagossa@boad.org
mailto:Antao.Chantre@caixa.cv
mailto:bsenghor@cbg.gm
mailto:mmkorleh@gnbankliberia.com
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Korleh Adjunto  Ocidental 

59 Stanislaus Deh  Diretor de Produtos  Stanbic Bank Limited Gana África 

Ocidental 

(+233)202221572 DehS@stanbic.com.gh   

60 Sra. Afua Baiden    GHL Bank Gana África 

Ocidental 

  afua.baiden@ghlbank.com  

61 Kombate 

Marindame 

Diretor de 

Investimentos 

Camco Clean Energy 

Investments 

Gana  África 

Ocidental 

(+233)265929002 maridame.kombate@camcocleanen

ergy.com  

62 Baffour Out 

Boateng 

Diretor de 

Investimentos 

Investisseurs et 

Partenaires 

Gana  África 

Ocidental 

(+233)272262233 b.otuboateng@ietp.com  

63 Jeffrey Ken. Baiden Clean Energy 

Finance Expert 

Climate Economic 

Analysis for 

Development, 

Investment and 

Resilience (CEADIR) 

Gana África 

Ocidental 

    

64 Jemima Kwakye-

Fosu 

Responsável de 

Projecto 

Oikocredit Gana África 

Ocidental 

(+233)268859526 jkfosu@oikocredit.org  

65 Abraham Mensah-

Belley 

Diretor Nacional  Grofin Ghana Gana África 

Ocidental 

(+233)500338383 abraham@grofin.com  

66 Ndèye Fatou Faye  Responsável de 

Antena Regional 

Norte do programa 

PROGRES-Lait 

Enda Energie 

Environnement 

Développement 

Enda Energie Senegal África 

Ocidental 

+221 77 0990 06 51 secousarr@endatiersmonde.org  

67 Mireille Affouji 

Ehemba  

Coordenadora 

ENDEV 

ENDEV - GIZ Senegal África 

Ocidental 

  mireille.affoudji@giz.de  

68 Alioune Diakhité Coordenador de 

Projecto 

ECODEV Mauritâni

a 

África 

Ocidental 

+222 46 768 34 10 diakhite@ecodev.mr; 

aliounediakhite@yahoo.fr  

69 Sr. Ishmael 

Edjekumhene 

Diretor Executivo Kumasi Institute of 

Technology, Energy 

and Environment 

(KITE) 

Gana África 

Ocidental 

+233 244268574 iedjekumhene@kiteonline.net  

70 Sra. Faustina Araba 

Boakye 

Diretora de Programa FREMWA Gana África 

Ocidental 

+233 208162111 fboakye@gmail.com  

mailto:DehS@stanbic.com.gh
mailto:afua.baiden@ghlbank.com
mailto:maridame.kombate@camcocleanenergy.com
mailto:maridame.kombate@camcocleanenergy.com
mailto:b.otuboateng@ietp.com
mailto:abraham@grofin.com
mailto:mireille.affoudji@giz.de
mailto:diakhite@ecodev.mr
mailto:diakhite@ecodev.mr
mailto:iedjekumhene@kiteonline.net
mailto:fboakye@gmail.com
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71 Sra. Gifty Baaba 

Asmah 

Fundadora/Diretora 

Executiva 

Daasgift Quality 

Foundation 

Gana África 

Ocidental 

+233 243326178 giftyasmah@daasgift.org  

72 Louis Seck Diretor Nacional Energy 4 Impact Senegal África 

Ocidental 

+222 77 647 5619 

+221 77 332 7572 

Louis.Seck@energy4impact.org  

73 Aaron Leopold Representante 

Energia a Nível 

Mundial 

Practical Action Inglaterra Europa   aaron.leopold@practicalaction.org.

uk  

74 Philippe Baudez Consultor de 

Desenvolvimento dos 

Mercados de Energia 

Solar  em África - 

Coordenador de 

Chamada à Ação 

SNV Países 

Baixos  

Europa +31 6 5241 1039 pbaudez@snv.org  

75 Sabina Mensah Especialista em 

Gênero e Diretora 

Anomena Adventures Gana África 

Ocidental 

  sabinamensah@hotmail.com;anom

ena@hotmail.com  

76 Mahama Kappiah Diretor Executivo ECREEE Cabo 

Verde 

África 

Ocidental 

  MKappiah@ecreee.org  

77 Nicola Bugatti Coordenador do 

ROGEP 

ECREEE Cabo 

Verde 

África 

Ocidental 

  nbugatti@ecreee.org  

78 Yuri Handem Coordenador Técnico ECREEE Cabo 

Verde 

África 

Ocidental 

  yhandem@ecreee.org  

79 Richard Boamah Especialista em 

Gestão Financeira 

ECREEE Cabo 

Verde 

África 

Ocidental 

  rboamah@ecreee.org  

80 Hamadou 

Tchiemogo 

Especialista Técnico 

da Área 1 

ECREEE Cabo 

Verde 

África 

Ocidental 

  htchiemogo@ecreee.org  

81 Seini Hamadou 

Nouhou 

Especialista Técnico 

da Área 3 

ECREEE Nigéria África 

Ocidental 

  snamadou@ecreee.org 

82 Sire Abdoul Diallo Coordenador do 

Setor Privado para o 

Apoio 

ECREEE Senegal África 

Ocidental 

  SDiallo@ecreee.org  

83 Ermelinda Tavares 

Lima 

Especialista em 

Gênero 

ECREEE Cabo 

Verde 

África 

Ocidental 

  elima@ecreee.org 

84 Festus William 

Amoyaw 

Especialista 

Financeiro 

ECREEE Cabo 

Verde 

África 

Ocidental 

  famoyaw@ecreee.org 

85 Bintu Nambaah Contabilista ECREEE Cabo África   bnambaah@ecreee.org  

mailto:giftyasmah@daasgift.org
mailto:Louis.Seck@energy4impact.org
mailto:aaron.leopold@practicalaction.org.uk
mailto:aaron.leopold@practicalaction.org.uk
mailto:pbaudez@snv.org
mailto:sabinamensah@hotmail.com;anomena@hotmail.com
mailto:sabinamensah@hotmail.com;anomena@hotmail.com
mailto:MKappiah@ecreee.org
mailto:nbugatti@ecreee.org
mailto:yhandem@ecreee.org
mailto:rboamah@ecreee.org
mailto:htchiemogo@ecreee.org
mailto:snamadou@ecreee.org
mailto:SDiallo@ecreee.org
mailto:elima@ecreee.org
mailto:famoyaw@ecreee.org
mailto:bnambaah@ecreee.org
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Verde Ocidental 

86 Ousmane Cisse Responsável de 

Adminisração 

ECREEE Cabo 

Verde 

África 

Ocidental 

  ocisse@ecreee.org  

87 Joarel Barros Responsável pela 

Comunicação 

ECREEE Cabo 

Verde 

África 

Ocidental 

  JBarros@ecreee.org 

88 Kwabena Adom-

Opare 

Especialista Técnico 

da Área 2 

ECREEE Gana África 

Ocidental 

  Kadom-opare@ecreee.org  

89 Collins Osae Especialista em 

Monitoramento e 

Avaliação 

ECREEE Cabo 

Verde 

África 

Ocidental 

  cosae@ecreee.org 

90 Adeola Adebiyi Oficial de Programa ECREEE Cabo 

Verde 

África 

Ocidental 

  Aadebiyi@ecree.org  

91 Tini Ibrahim 

Apollinaire 

  EBID Togo África 

Ocidental 

    

92 Soro Ali   EBID Togo África 

Ocidental 

    

93 Yayi Allechi 

Solange Gueke 

  BOAD Togo África 

Ocidental 

    

94 Nadjo karen Cinthia 

Rosette Cica 

  BOAD Togo África 

Ocidental 

    

95 Badolo Toussaint   BOAD Togo África 

Ocidental 

    

96 Adebayo Adeniyi Especialista Sênior 

em Aquisição 

Banco Mundial         

97 Alassane Agalassou Especialista Sênior 

em Energia 

Banco Mundial         

98 Christopher James 

Arderne 

Consultor Banco Mundial         

99 David Vilar Especialista Sênior 

em Energia 

Banco Mundial         

100 Deea Ariana Consultora Banco Mundial         

101 Ekaterina 

Grigoryeva 

Especialista em Meio 

Ambiente 

Banco Mundial         

102 Gloria Malia 

Mahama 

Especialista em 

Desenvolvimento 

Banco Mundial         

mailto:ocisse@ecreee.org
mailto:JBarros@ecreee.org
mailto:Kadom-opare@ecreee.org
mailto:cosae@ecreee.org
mailto:Aadebiyi@ecree.org


     33 

N° Nome Função Instituição País Zona 

geográfica 

Telefone E-mail 

Social 

103 Joseph Tawiah 

Quayson 

Especialista Sênior 

em Energia 

Banco Mundial         

104 Jennifer Samantha 

Lynch 

Consultora Banco Mundial         

105 Kirtan Chandra 

Sahoo 

Especialista Sênior 

em Finanças de 

Carbono 

Banco Mundial         

106 Lindsay Caldwell 

Umalla 

Consultora Banco Mundial         

107 Marie Paule Ngaleu Secretária Executiva 

Sênior 

Banco Mundial         

108 Melissa Olga 

Basque 

Consultora Banco Mundial         

109 Michael Ehst Especialista Sênior 

do Setor Privado 

Banco Mundial         

110 Nash Fiifi Eyison Especialista Sênior 

em Energia 

Banco Mundial         

111 Raihan Elahi Especialista Sênior 

em Energia 

Banco Mundial         

112 Richard Claudet Especialista Sênior 

do Setor Financeiro 

Banco Mundial         

113 Mahamadou 

Ahmadou Maiga 

Especialista em 

Desenvolvimento 

Social 

Banco Mundial         

114 Thierno Bah Especialista Sênior 

em Energia 

Banco Mundial         

115 Yussuf Uwamahoro Especialista Sênior 

em Energia 

Banco Mundial         

116 Robert Degraft-

Hanson 

Especialista Sênior 

em Gestão Financeira 

Banco Mundial         

117 Zubair K. M. 

Sadeque  

Especialista Sênior 

em Energia 

Banco Mundial         

118 Sra. Wendy E. 

Hughes  

Gerente de Práticas Práticas Globais 

Energéticas e Extrativas 
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119 Leonide Michael 

Sinsin 

  ARESS Benim África 

Ocidental 

00229.94.25.20.20 // 

00229.65.80.12.05 

michael.sinsin@aress-group.com 

120 Sr. David Tsuanyo    Bureau d'Ingénierie et 

des Géoservices (B.I.G 

Sarl) 

Burkina 

Faso 

África 

Ocidental 

(+226)76896838 david.tsuanyo@gmail.com 

121 Manuel António 

Nunes Leal 

  3MSG SOLAR Cabo 

Verde 

África 

Ocidental 

  3msg.solar@gmail.com 

122 Folarin Banigbe   EcoSolar International 

Limited, Ghana 

Gana África 

Ocidental 

233 544331540 folarin.banigbe@gmail.com 

123 Fall Didier Dialor   World Connection 

Guinée (Woco Solar) 

Guiné África 

Ocidental 

(+1)6462995177/ 

+224624273776 

falldidier@hotmail.com 

124 Agostinho Antonio 

Da Silva 

  GB Energy Solutions 

Sarl 

Guiné 

Bissau 

África 

Ocidental 

(00245) 955911003 

/ 956101883 

comercial.gbenergy@gmail.com 

125 Alexandre Cabral   Eco Progresso SARL Guiné 

Bissau 

África 

Ocidental 

  tutucabral1963@gmail.com 

126 Vickson Korlewala   EcoPower Liberia Libéria África 

Ocidental 

(+1)267 7732611 Vickson.korlewala@ecopowerliber

ia.com 

127 Bagui Diarra   Entreprise De Services 

Eco-Energetiques 

Mali África 

Ocidental 

(+223) 66 97 94 60 / 

+223 74 94 54 23 

kondjiry@gmail.com, 

baguid@yahoo.fr  

128 Bendekken Moulay 

Bachir 

  Groupe BENALYA Níger África 

Ocidental 

(+227) 90 97 79 00 / 

96 97 79 00 

bendekken@benalya.com 

129 Abdoulaye Ba   Coseer Suarl Senegal África 

Ocidental 

  ablaye.ba@gmx.net; 

ablaye.ba@coser-energy.com 

130 Jonathan Jonah   Energy Efficient 

Solutions 

Serra 

Leoa 

África 

Ocidental 

232 30983462 jo_jonah@yahoo.co.uk 

131 Vuti Koku 

Mokpokpo 

  ECO ENERGY TOGO Togo África 

Ocidental 

(00228) 22 46 28 53 

/ 93 33 25 73 / 98 79 

18 80 

ecoenergytogo@gmail.com / 

m_vuti@yahoo.fr 

131 Abdelkader 

Mahamat 

  Solar TCHAD Chade África 

Central 

235 66288509 abdel.solairetchad@yahoo.fr  

132 Jean Christian 

Ngakoutou Patasse 

  SOPROVECA RCA Repúblic

a Centro 

Africana 

África 

Central 

00236 75 09 32 18 

/  +236 72 49 38 26 

info@soproveca.com 

133 Sr. Mamoudou 

Gacko   

  CDS :  Eau & Énergie   Mauritâni

a 

África do 

Norte 

(222) 22 47 33 16        gacko@cds.mr  

mailto:michael.sinsin@aress-group.com
mailto:david.tsuanyo@gmail.com
mailto:3msg.solar@gmail.com
mailto:falldidier@hotmail.com
mailto:comercial.gbenergy@gmail.com
mailto:Vickson.korlewala@ecopowerliberia.com
mailto:Vickson.korlewala@ecopowerliberia.com
mailto:bendekken@benalya.com
mailto:abdel.solairetchad@yahoo.fr
mailto:info@soproveca.com
mailto:gacko@cds.mr
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geográfica 

Telefone E-mail 

134 Sakeena Twumasi   Atlas Business and 

Energy Systems Ltd 

Gana África 

Ocidental 

(+233) 24 268533; 

+233 0302917176 

sakeena@abesafrica.com  

135 Mohammed Mutaka 

Mahamud 

  Timtooni Agro Supplies Gana África 

Ocidental 

+233 206798622 mohammedmutaka@yahoo.co.uk  

136 Randy Sey   Tradeworks Company 

Limited 

Gana África 

Ocidental 

233 208175249 randy@tradeworks.com.gh  

137 Eric Nyanteh   Translight Solar 

Limited 

Gana África 

Ocidental 

233 546869567 enyanteh29@gmail.com 

138 Rania Fki Dit 

Kaaniche 

  Asantys Systems 

GmbH 

França Europa   Rania.Fki@asantys.com  

139 Bubacar Diallo   Benoo Energies França Europa   bdiallo@benoo-energies.com 

140 Rick Sheridan   Sunny Irrigation Kenya África 

Oriental  

  rick@sunnyirrigation.com 

141 Apoorva Satpathy   ARE       a.satpathy@ruralelec.org 

142 Johanna Diecker   Diretora de Política GOGLA       j.diecker@gogla.org  

143 Urbain Ouedraogo   APER CEDEAO     00226 70 26 95 09 urbain.ouedraogo@gmail.com  

144 Hadyr Adeboya   Jinko       koumakpai.adebayo@jinkosolar.co

m 

145 Raissa Silue   Barefoot Power       raissas@barefootpower.com 

146 Richard Atwal Diretor Renewit Solar Limited     + 44 7957136137  richard@renewit.com 

147 Sr. Bosun Abiola   Hotspot Network 

Limited 

      bosunabiola@icloud.com 

148 Avi Jacobson   Sunfunder        avi@sunfunder.com 

150 Albert Butare  Consultor GreenMax         

151 Crystal Okudo  Consultor GreenMax         

152 Hon. Sediko Douka Comissário para 

Energia e Minas 

Comissão da CEDEAO   África 

Ocidental 

  doukased@yahoo.fr; 

cbanjoko@ecowas.int 

153 Abdelkader 

Mahamidou 

Secretário Executivo Comissão da CEDEAO   África 

Ocidental 

  abdmahamidou@yahoo.co.uk  

154 Hon. William 

Owuraku Aidoo 

Vice-Ministro da 

Energia (Responsável 

da Energia) 

Ministério da Energia Gana África 

Ocidental 

    

155 Wisdom Ahiataku- Diretor - Energias Ministério da Energia Gana África     

mailto:sakeena@abesafrica.com
mailto:mohammedmutaka@yahoo.co.uk
mailto:randy@tradeworks.com.gh
mailto:enyanteh29@gmail.com
mailto:Rania.Fki@asantys.com
mailto:j.diecker@gogla.org
mailto:urbain.ouedraogo@gmail.com
mailto:abdmahamidou@yahoo.co.uk
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Togobo Renováveis e 

Alternativas 

Ocidental 

156 Kofi Agyarko  Diretor - Energias 

Renováveis, 

Eficiência Energética 

e Mudanças 

Climáticas 

(REEECC), 

Comissão da Energia  

Ministério da Energia Gana África 

Ocidental 

    

157 Ebenezer Asher Oficial de Programa, 

Comissão da Energia 

Ministério da Energia Gana África 

Ocidental 

    

158 Albert Boateng  Coordenador 

Regional PFAN 

Ministério da Energia Gana África 

Ocidental 

    

159 Sr. Abdoulie 

Gassama 

  Gambia Radio & 

Television Service, 

GRTS 

Kanifing, Banjul  

Gâmbia África 

Ocidental 

002209928220; 

002209968220 

abdouliegassama63@gmail.com   

160 Sr. Ricardo Semedo 

Soares 

  Sindicato Nacional dos 

Jornalistas (SYNJOR), 

Caixa Postal, Bissau 

Guiné 

Bissau 

África 

Ocidental 

002457206879; 

002455921010 

ricsemedo@yahoo.com.br  

161 Sra. Rose M. 

Saulwas 

  Women Voices 

Newspaper 

 Libéria África 

Ocidental 

231886586777 rosesaul@yahoo.com 

162 Sra. Temitope Ponle    News Agency of 

Nigeria 

Nigéria África 

Ocidental 

234 (0) 813 482 

4213 

temitopeponle@gmail.com 

tigel_83@yahoo.co.uk  

163 Sr. Sheikh Mustapha 

Bawoh 

    Serra 

Leoa 

África 

Ocidental 

23233312691 sheikhbawoh71@gmail.com  

164 Salett Nogueira    Cabo 

Verde 

África 

Ocidental 

  snogueira@ecreee.org 

165 Kenneth Sackey    Ghana News Agency  Gana África 

Ocidental 

    

 

mailto:abdouliegassama63@gmail.com
mailto:ricsemedo@yahoo.com.br
mailto:sheikhbawoh71@gmail.com
mailto:snogueira@ecreee.org
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Apêndice 4: Feedback dos participantes (anexado separadamente como um 

arquivo PDF) 
 
 


