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CORREDOR DE ENERGIA LIMPA DE ÁFRICA/CORREDOR  
DE ENERGIA  LIMPA DA ÁFRICA OCIDENTAL 

 
  

1. Antecedentes/Contexto 
 

O Corredor de Energia Limpa de África (ACEC) é uma iniciativa regional que se destina 
a assegurar o desenvolvimento acelerado do potencial da energia renovável e do 
comércio transfronteiriço da energia renovável no seio dos Grupos de Empresas de 
Energia da África Oriental (EAPP) e da África Austral (SAPP). A iniciativa baseia-se no 
forte compromisso político dos líderes africanos para a consolidação de instituições 
regionais e de infraestruturas de transmissão, formando extensos mercados competitivos 
e reduzindo os custos em sectores de produção. Com a criação de um vasto mercado 
regional de energia eléctrica, o ACEC poderá atrair investimentos destinados a alcançar 
40-50% das necessidades energéticas nas regiões dos EAPP e SAPP, até 2030. 
Esforços conjugados irão diversificar a disponibilidade de recursos, melhorar a 
segurança energética e forjar oportunidades de investimento e a geração de emprego. 
O aumento gradual da energia renovável oferece igualmente uma oportunidade 
exaustiva para se evitar o recurso obrigatório às infraestruturas com emissão intensiva 
de carbono e dar o salto para um futuro de baixa emissão de carbono. O emprego 
extensivo de energia renovável a nível da região poderá cortar o nível de emissão de 
CO2 em 2030 até 310 Mega Toneladas (Mt), traduzindo-se numa poupança de 2,500 Mt 
de emissões de CO2 entre 2010 e 2030, enquanto aumenta o fornecimento de energia 
até 2.5 vezes. 
 
O desenvolvimento do ACEC baseia-se num Comunicado subscrito por ministros e 
delegados dos países do EAPP e SAPP, em Janeiro de 2014. Desde então, o apoio para 
a iniciativa aumentou sensivelmente, com o empenho adicional de mais de 30 governos, 
organizações regionais, parceiros de desenvolvimento instituições financeiras.  
 
O Comunicado exortou para uma Agenda de Acção contendo cinco (5) pilares de (i) 
Delimitação de Zonas e Avaliação de Recursos, com vista a identificar locais para a 
produção de energias renováveis em áreas com alto potencial de recursos e rotas de 
transmissão adequadas; (ii) Planificação nacional e regional para considerar opções de 
energias renováveis rentáveis; (iii) Quadros favoráveis ao Investimento para a abertura 
de mercados e a redução de custos financeiros; (iv) capacitação para planificar, operar, 
manter e governar grelhas e mercados com maiores quotas de produção de energias 
renováveis; e (v) Informação Pública e Sensibilização sobre como o corredor pode 
proporcionar energia segura, sustentável e a preços acessíveis.  
 
Atendendo ao elevado interesse de outras sub-regiões Africanas e beneficiando das 
experiências adquiridas durante a iniciação e o desenvolvimento do ACEC, IRENA 
iniciou o processo em 2015 com vista a expandir a iniciativa para a África Ocidental 
através do Corredor de Energia Limpa da África Ocidental (WACEC). O WACEC tem por 
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objetivo apoiar os actuais esforços para fazer face aos desafios-chave da energia, 
inclusive o desequilíbrio crescente da Oferta-Procura de Energia, os altos custos da 
produção de energia e o acesso restrito à energia, em coordenação e colaboração com 
todas as partes interessadas.  
 
2. Resultados/Progressos/Implementação 

 

Os resultados concretos decorrentes de cada pilar da Iniciativa, são: 
Avaliação de Recursos: os planos energéticos em áreas ricas em recursos. 
 
Corredor de Energia Limpa de África: 
 

o Desenvolvimento da Metodologia de Delimitação de Zonas para a Identificação 
de zonas com alto potencial de recursos e produção de energias rentáveis, que 
foi validada pelos intervenientes desde serviços de utilidade, governo, organismos 
reguladores, grupos de empresas de energia e instituições académicas com a 
região.   
 

o Recolha de dados extensivos dos países do EAPP e SAPP sobre o seu potencial 
em matéria de recursos energéticos renováveis, redes de infraestruturas 
rodoviárias e de transmissão existentes e planificadas, áreas protegidas, perfis 
nacionais de carga eléctrica e custos de alargamento de infraestruturas, para uso 
na análise da delimitação de zonas.  
 

o Identificação de zonas de energias renováveis nos países membros do EAPP e 
SAPP e apresentá-las aos intervenientes, realçar áreas a desenvolver para 
sistemas solar e heólico (tanto a energia solar fotovoltaica como a energia solar 
concentrada de serviços públicos) 
 

o Um Ateliê organizado na Namíbia, em Abril de 2017 permitiu a recolha de dados 
sobre locais reservados para o desenvolvimento.   

 

 Os resultados proporcionaram uma base para um estudo de viabilidade financeira, 
que visa informar os procedimentos de aquisição de energia nos respectivos países, 
bem como os processos de planificação regional. Neste sentido, a viabilidade 
financeira e a adequabilidade de 25 locais de projectos países foi avaliada dentro das 
zonas do ACEC, com vista a orientar os investimentos renováveis.  
 

 Os resultados desta avaliação estão sendo analisados por alguns dos países para a 
concepção dos seus processos de concurso público, assim como orientar as suas 
interacções com potenciais proponentes de projectos de energias solar e heólica.  
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Corredor de Energia Limpa da África Ocidental 
 

 Conclusão de um trabalho de análise adequado para os sistemas solar e heólico que 
ajudou a identificar a área de alto potencial na região e será utilizado como a base 
para o trabalho de delimitação de zonas sob a alçada do WACEC. 
 

 Realização do estudo de scoping para a componente do WACEC, visando instalar 2 
GW de energia Solar até 2030, na África Ocidental (financiado no âmbito do 
Mecanismo de Assistência Técnica da Iniciativa Energética da União Europeia). 

 

 Iniciação de análises de viabilidade financeira para locais visados para o 
desenvolvimento de projectos de energia solar e heólica. Neste sentido, 14 locais 
foram avaliados no Mali e no Togo e noutros países, tendo a Nigéria e o Senegal 
manifestado interesse neste tipo de serviço. 

 
Planificação Nacional e Regional: Para considerar cabalmente as opções de energias 
renováveis 
 
Corredor de Energia Limpa de África: 

 

 Desenvolvimento de modelos de Experimento de Planificação de Sistemas de baixo 
custo para sustentar a projecção de planos de produção de energia a longo prazo (ao 
longo dos próximos 20 a 40 anos) nos países continentais da África Oriental e África 
Austral. Estes modelos permitem também que decisores políticos avaliem as opções 
de investimento de baixo custo, à luz de uma meta de política específica, 
nomeadamente um alvo de penetração de energias renováveis, independência de 
importação, acessibilidade ou alvos de CO2, com vista a avaliar investimentos nas 
linhas de transmissão internacional para o emprego de energias renováveis. 
Ferramentas foram já disponibilizadas e organizados seminários de formação em que 
participaram mais de 50 planificadores de energia.  
 

 Está em curso um trabalho que visa incorporar os resultados da delimitação de zonas 
na planificação regional, em grupos de empresas energéticas da África Oriental e 
Austral. 

 

 Apoio foi providenciado à Suazilândia através de um programa de formação de 10 
meses para o desenvolvimento de um plano director visando o reforço da segurança, 
a acessibilidade à energia e a sustentabilidade ambiental com base nos resultados 
do exercício de delimitação de zonas.  

 

 O plano director de Energia será adoptado pelo Conselho de Ministros até finais do 
primeiro semestre de 2018, e será seguido por um programa de capacitação em 
matéria de planificação energética, com vista a reforçar a capacidade de 
implementação do país.  
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Corredor de Energia Limpa da África Ocidental: 
 

 Relatório sobre o desenvolvimento da “Planificação e Perspectivas para Energias 
Renováveis na África Ocidental”, tendo em conta o novo modelo de dados de 
entrada e cenários nacionais de distribuição de renováveis utilizando os modelos 
nacionais SPLAT-W que consistem de um programa de reforço de capacidade 
num período de seis meses, em 2015/16, organizado pelo IRENA e o Centro para 
Energias Renováveis e Eficiência Energética (ECREEE) da CEDEAO, em 
colaboração com a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) e a 
Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas 
(UNFCCC).      
 

 Projecção de um programa de capacitação visando o estabelecimento de uma 
Unidade de Planificação de Energia Nacional para estatísticas de energia e a 
planificação energética de longo prazo, tendo em consideração as opções das 
energias renováveis de baixo custo na Sierra Leone.   
 

 Contribuição para a actualização do plano director de Energia da África Ocidental, 
para o qual foi organizada a reunião preliminar em Cotonou, em Janeiro de 2018, 
contribuindo para apoiar a recolha de dados seguros sobre o potencial de recursos 
de energias renováveis, a estimativa dos custos, assim como a capacitação em 
matéria de planificação e facilitação de projectos.     

 
Quadros Favoráveis: para atrair investimentos 
 

 Orientações foram providenciadas através de Avaliações da Prontidão de 
Renováveis, para Djibouti, Gâmbia, Gana, Mali, Moçambique, Níger, Senegal, 
Suazilândia, Zâmbia e Zimbabwe sobre o desenvolvimento de quadros de políticas, 
legislativos e institucionais.   
 

 Lançamento do Mercado de Energias Sustentáveis (SEM) para o início, 
desenvolvimento e financiamento de projectos. O SEM congrega proprietários de 
projectos de energias renováveis, governos, financeiros e provedores de 
serviços/tecnologia com vista a reforçar a interpretação do mercado e da capacidade 
dos proprietários de projectos de forma transparente e estruturada.  

 

 No que diz respeito ao trabalho regulamentar, IRENA apoiou a Associação Regional 
de Reguladores da Electricidade para a África Austral (RERA) no desenvolvimento 
de uma base de conhecimento sobre acções regulamentares de apoio ao 
desenvolvimento de energias renováveis na região. 

 

 IRENA cooperou com reguladores nacionais e a RERA, ministérios, provedores de 
serviços e instituições académicas no reforço de quadros de investimentos para 
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energias Heólica e Solar Fotovoltaica (PV). Este empenhamento permitiu 
desenvolver uma avaliação, em dois países pilotos do ACEC (Namíbia e Zimbabwe), 
assim como toda região do SAPP, sobre como os processos de planificação 
existentes podem ser alterados, inclusive o empoderamento dos papéis 
regulamentares para proporcionar uma maior segurança dos investimentos e 
assegurar a entrega atempada dos projectos; aprofundou a interpretação de práticas 
de licitação e impactos na África subsaariana (África do Sul, Uganda e Zâmbia); os 
princípios para a concepção de contratos de aquisição de energias susceptíveis de 
financiamento para as energias renováveis na África Austral e outros pormenores 
relacionados com o desenvolvimento e aprovação de projectos eficientes. 

  
Reforço de Capacidade: Planificar, operar, manter e governar redes e mercados de 
energia com quotas elevadas de produção de electricidade renovável.  
 
Corredor de Energia Limpa da África: 
 

 Realização de Ateliers de Capacitação relacionados com o processo de delimitação 
de zonas de energias renováveis nas regiões do EAPP e SAPP. Os seminários, 
contaram com a participação de ministérios, serviços públicos, organismos 
regulamentares, e instituições académicas, apresentou resultados de estudos 
preliminares proporcionou uma plataforma para explicar o processo de delimitação 
de zonas e a metodologia.  
 

 Organização de seminários de formação sobre planificação da energia e o uso das 
ferramentas de planificação para os países do ACEC, que contou com a participação 
de planificadores de energia, projetores de serviços e académicos. 

 

 Organização da Primeira Semana de Formação em material de Energias Renováveis 
de IRENA sobre regulação. As séries contínuas da semana de formação informa os 
decisores políticos nos organismos governamentais e na indústria sobre eventuais 
percursos para o desenvolvimento e integração de recursos renováveis em sistemas 
energéticos da atualidade.    

 

 Organização do Seminário sobre Estatísticas da Energia Renovável da África Austral 
para o reforço de capacidades em matéria de recolha, processamento e divulgação 
de dados de energias renováveis, bem como a construção de balanços nacionais de 
energias renováveis; Dentre outros temas abordados neste seminário figuram: custos 
de energias renováveis; avaliação de recursos; produção de energia do bagaço 
(visitas ao terreno); e estimativa da produção de energias renováveis com base em 
estatísticas do comércio internacional sobre a importação de equipamento (painéis 
solares e aquecedores solares de água). 
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 Sessões de formação sobre a planificação estratégica de energia a longo prazo 
através do uso do Modelo de Planificação de Sistemas da IRENA (SPLAT-SW) para 
a Suazilândia.  

 
Corredor de Energia Limpa da África Ocidental: 
 

 IRENA, em colaboração com organismos regionais cometentes, iniciou um programa 
de reforço de capacidade com o objetivo de facilitar a integração de mercados 
regionais. Este programa de capacitação coloca ênfase no desenvolvimento de 
Acordos de Aquisição de Energias (AAE) Renováveis, bem como a planificação e 
operação de redes com quotas elevadas de energias renováveis variáveis. 

 
o A componente da planificação e operação de redes com elevadas quotas 

de energias renováveis variáveis arrancou em Dakar, em Dezembro de 
2017 e será concluída em Junho de 2018. 
 

o A componente sobre o desenvolvimento de AAE RE foi lançado em Janeiro 
de 2018 e será concluído em Agosto de 2018. 

 
A essas duas actividades seguir-se-á um programa de capacitação de três anos, 
visando abordar todos os aspectos identificados através da análise de lacunas. 

 
Informação Pública e Sensibilização: de que forma poderá o Corredor proporcionar 
energias seguras, sustentáveis e a preços acessíveis. 
 
Caracterização do ACCEC em todos os fóruns mais importantes em África e ao nível 
mundial, o que permitiu o empenhamento integral por parte de mais de 30 governos, 
organizações regionais, parceiros de desenvolvimento e instituições financeiras, e um 
interesse cada vez maior de novos parceiros a adesão.  
 
No que diz respeito ao ACEC, os resultados concretos alcançados foram os seguintes: 

 

 Validação e adopção técnica do conceito WACEC por directores do sector de Energia 
e Ambiente de 15 países da CEDEAO, em Dakar (Abril de 2016). 
 

 Inclusão do WACEC no Programa de Trabalho do Grupo de Líderes da África 
Ocidental (W-AELG). 

 

 Início de negociações com o WAPP para considerarem as opções de RE de menos 
custo na revisão dos seus respectivos planos directores. 

 
 O plano de acção do Corredor de Energia Limpa da África Ocidental (WACEC) foi 

aprovado pelos Ministros da Energia da CEDEAO, em Dezembro de 2016. O 
Regulamento sobre o WACEC foi adoptado pelo Conselho de Ministros da CEDEAO 
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como um Anexo ao Tratado da CEDEAO e foi apresentado à Cimeira dos Chefes de 
Estado da CEDEAO, na Libéria, em Junho de 2017. 

 

3. Desafios 
 

 Dificuldades na recolha de dados e informação sobre actividades previstas e em 
curso relacionadas com energias renováveis dentro de toda uma série de 
sectores.   
 

 Dificuldades para o alcance de consenso entre intervenientes nacionais a um nível 
de congéneres. 

 

 Dificuldades para o alcance de um compromisso e dedicação a longo prazo dos 
parceiros ao nível nacional.  

 

 Competências técnicas limitadas ao nível nacional para fazer avançar os vários 
pilares de CEC.  

 
 Dificuldades para assegurar a transferência de informação e de competências 

dentro de diferentes departamentos. 
 

4. Questões a discutir pelos Peritos do CTE 
 

 Como assegurar a coordenação às iniciativas e programas em curso sobre o 
continente para uma implementação dos corredores? 
 

 Como incorporar o CEC nas agendas nacionais de energias renováveis e das 
alterações climáticas? 

 

 De que forma poderão os corredores apoiar as regiões nos seus esforços 
destinados a criar um mercado sustentável com baixas emissões de carbono? 
 

5. Recomendações/Via a Seguir 
 

Resultados até finais de 2018 
 

 2 sessões de formação sobre a planificação e operação de redes com quotas 
altas de diversas energias renováveis na Região do WACEC. 
 

 1 viagem de estudo para operadores de redes da Região do WACEC num país 
com experiência profunda na operação de redes com quotas elevadas de 
energia renovável de potência variável. 

 

 4 sessões de formação sobre o desenvolvimento de contratos ou acordos de 
aquisição de energias renováveis na Região do WACEC. 
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 Formulação de dois programas de capacitação a médio prazo sobre 
planeamento e operação de redes e o desenvolvimento de Acordos de 
Aquisição de Energia (PPA). 
 

 Formação regional sobre a recolha, processamento e divulgação de dados 
estatísticos na África Ocidental. 

 

 Consulta regional de intervenientes na Região do ACEC. 
 

 Análise de viabilidade financeira para locais reservados para o 
desenvolvimento de sistemas solar e heólico nos países do ACEC e  WACEC. 
 

Objetivos a longo prazo 
 

 Um fluxo contínuo de projectos de transmissão e produção de energias 
renováveis financiáveis a serem apresentados pelos países aos investidores, 
de modo a atrair investimentos estáveis a longo prazo.  
 

 Revisão de planos energéticos regionais com vista a incorporar projectos de 
produção de energia renovável e de projectos de transmissão 
complementares.  

 

 Quadros favoráveis a serem criados aos níveis nacional e regional para atrair 
investimentos nas energias renováveis e viabilizar o comércio transfronteiriço 
de energia renovável dentro das regiões do EAPP, SAPP WAPP.  

 

 Reforço das capacidades e competências para permitir projectar, construir, 
operar, manter e governar sistemas energéticos no seio do ACEC e WACEC 
com elevadas quotas de produção de energias renováveis. 
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