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Motivação 

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável adotada pela ONU para o
período 2015-2030 pretende colocar o mundo num caminho sustentável e
resiliente. A iniciativa Energia Sustentável para Todos, juntamente com o Banco
Mundial e a Agência Internacional de Energia (AIE), também está a redesenhar a
estrutura de acesso para destacar melhor a ligação entre energia, serviços e
desenvolvimento local. As estratégias da União Africana (UA) destacam a
energia renovável como uma área crítica para garantir o desenvolvimento
sustentável do continente. Está no centro da Agenda da UA, onde a energia
renovável é uma das áreas prioritárias para alcançar a primeira aspiração da
Agenda: “Uma África próspera, baseada no crescimento inclusivo e no
desenvolvimento sustentável”, e especificamente o objetivo 7:
“Ambientalmente sustentável, e economias e comunidades resilientes”.

Objetivos e Desenvolvimento do Projeto

O programa LEAP-RE procura criar uma parceria de longo prazo entre as partes
interessadas em África e na europa com uma abordagem quádrupla em hélice:
1 - Governo (proprietários de programas e agências financiadoras)
2- Investigação e Academia
3 - Setor privado
4 - Sociedade civil.

O impacto será atingido por meio da criação de uma estrutura organizada,
metodologia dedicada e modelo de cooperação. O objetivo é reduzir a
fragmentação, alinhando os quadros bilaterais e multilaterais existentes.
O LEAP-RE estabelecerá e implementará conjuntamente atividades de
investigação, inovação e capacitação dentro de 3 pilares principais:

Pilar 1 - Financiamento de Investigação Externa e Atividades de Capacitação
Pilar 2 - Projetos de Investigação e Inovação do Consórcio Interno e Atividades
de Capacitação
Pilar 3 - Gestão, Coordenação, Acompanhamento e, Avaliação e
desenvolvimento da futura parceria de longo prazo.

O LNEG participa em 2 projetos do Pilar 2:

PURAMS Project: Productive
Use in Rural African Markets
using Standalone Solar

SETaDiSMA Project Sustainable
Energy Transition and Digitalization 
of Smart Mini-Grids.
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Duração do Projeto

2020-2025

Projecto PURAMS
Productive Use in Rural African Markets using Standalone Solar

Objetivo: Desenvolver um sistema de cocção solar autónomo para resolver os
problemas causados pelos métodos tradicionais usados nas comunidades
Africanas. Inclui três casos de estudo: Quénia, Moçambique e Ruanda.

Projecto SETaDiSMA
Sustainable Energy Transition and Digitalization of
Smart Mini-Grids for Africa

Objetivo: O SETaDiSMA visa o setor das mini-redes
Em África, e, abordar os desafios de planeamento
tecnológico e energético, investigação e
desenvolvimento de digitalização e
capacitação relacionada.
Inclui casos de estudo na Argélia, Quénia e Ruanda.

Avaliação do
Recurso Renovável
Em África

Levantamento das necessidades 
energéticas para cocção –
campanha experimental.

Inquéritos sobre hábitos de cocção

Estações de medição em 
África para validação do 

recurso renovável

Minigrids em Quénia e Ruanda

Algeria

Mozambique

Ruanda

Kenya
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