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COMUNICADO DE IMPRENSA  

 
 

TOTAL EREN E GREENTECH VÃO CONSTRUIR  

UM PARQUE SOLAR DE 35 MWp EM ANGOLA  
 
Luanda, 16 de Dezembro de 2020 - A Total Eren, um dos principais produtores independentes de 
energia renovável com sede em Paris, em conjunto com a Greentech - Angola Environment 
Technology, Ltd ("Greentech"), uma empresa de desenvolvimento energético experiente com sede 
em Luanda, têm o prazer de anunciar a assinatura de um Memorando de Entendimento ("MdE") 
com o Ministério da Energia e Águas de Angola ("MINEA") no dia 30 de Novembro de 2020, para a 
construção e operação de um projeto solar de 35 MWp.  
 
A central de energia solar estará localizada no Lubango, capital da província da Huíla. Será 

desenvolvida, financiada, construída e operada pela Total Eren (75%) e pela Greentech (25%). Está 

actualmente em discussão uma opção para que a Sonangol, a empresa pública angolana de petróleo 

e gás, adira ao projecto. 

Este projecto solar está totalmente de acordo com a ambição de Angola de fomentar o investimento 

estrangeiro e promover as energias renováveis para atingir 800 MW de capacidade instalada no país 

até 2025. Quando entrar em funcionamento, o parque solar irá fornecer energia competitiva à rede 

angolana permitirá uma poupança significativa de combustível em comparação com as centrais 

térmicas existentes. 

 

Fabienne Demol, Vice-Presidente Executiva e Directora Global de Desenvolvimento de Negócios da 

Total Eren, afirmou: "Estamos entusiasmados por fazer parte do desenvolvimento do sector das 

energias renováveis em Angola, onde seremos capazes de alavancar o historial, experiência e 

presença histórica do nosso accionista Total S.A. Na sequência de um detalhado estudo de viabilidade 

em estreita colaboração com as autoridades angolanas e as principais partes interessadas ao longo 

dos últimos meses, este Memorando de Entendimento assinala um marco importante e concreto para 

a implementação do projeto. Estamos agora ansiosos pelos próximos passos do desenvolvimento do 

projecto". 

Jorge Salvador, Executivo e Cofundador da Greentech - Angola Environment Technology, 

comentou: "Este projecto irá fornecer electricidade limpa e acessível à população local da província 

da Huíla, trazendo ao mesmo tempo benefícios económicos imediatos para o Estado de Angola. 

Estamos ansiosos por trabalhar em conjunto com as equipas técnicas do MINEA, da Rede Nacional de 

Transportes ("RNT"), da Empresa Pública de Produção de Electricidade ("PRODEL") e do Instituto 

Regulador dos Serviços de Água e Electricidade ("IRSEA"), o que será decisivo para dominar os desafios 

que decorrem da implementação de um dos primeiros projetos solares fotovoltaicos à escala de 

utilização financiados e operados por parceiros independentes em Angola". 
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Sobre a Total Eren  
 

Fundada em 2012 por Pâris Mouratoglou e David Corchia, a Total Eren desenvolve, financia, constrói 

e opera centrais de produção de energia renovável (solar, eólica, hídrica) representando um volume 

bruto de mais de 3300 MW em funcionamento ou em construção em todo o mundo. Através de 

parcerias com promotores locais, a Total Eren está actualmente a desenvolver inúmeros projectos de 

energia em países e regiões onde as energias renováveis representam uma resposta economicamente 

viável à crescente procura por energia, como na Europa, Ásia Central e do Sul, Ásia-Pacífico, América 

Latina e África. O objectivo da Total Eren é atingir uma capacidade bruta instalada global de mais de       

5 GW até 2022. Desde Dezembro de 2017, a Total S.A., a maior empresa de energia, participa como 

accionista da Total Eren.  

Em África, a Total Eren tem um histórico de 151 MWp de centrais de energia solar actualmente em 

funcionamento no Egipto, Burkina Faso e Uganda. Para além de Angola, a Empresa está também a 

desenvolver activamente vários projectos solares e eólicos na África Subsaariana. 

Para mais informações, visite: www.total-eren.com. 

 

Sobre a Greentech - Angola Environment Technology 

A Greentech é uma empresa angolana fundada em 2012. A sua experiência resulta de um 

envolvimento anterior na gestão de centrais térmicas (80 MW em Luanda). Este aspecto é 

especialmente importante para enfrentar correctamente os desafios que surgem da introdução de 

centrais solares fotovoltaicas em redes onde a produção térmica desempenha um papel significativo. 

A Greentech trabalha desde 2016 na análise e desenvolvimento de projectos de energia renovável, 

tendo como resulto um conhecimento significativo do mercado. Actualmente, a empresa está a 

implementar várias instalações solares fotovoltaicas de pequena dimensão em todo o território. Para 

além disso, a Greentech está a desenvolver um projecto de 50 000 sistemas solares domésticos que 

irá abranger todas as províncias angolanas. Esta é a primeira iniciativa alargada no país em que os 

clientes em áreas remotas poderão ter acesso a electricidade fiável.  

 
 

Para mais informações, contacte:  

Total Eren 

Solange Petit de Bantel, Communication & Public Relations Manager  

T: + 33 6 18 23 76 99 / E: solange.debantel@total-eren.com 

Laura de Carné, Lambert Volpi (Brunswick Group) 

T: +33 1 53 96 83 83 / E: eren@brunswickgroup.com 

 

GreenTech 

José Sousa Dias 

T: + 351 91 91 22 304 / E: jdias@aet-greentech.com 
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