COMUNICADO DE IMPRENSA
SONANGOL A TOTAL EREN E A GREENTECH ASSINAM PARCERIA
ESTRATÉGICA NO PROJECTO SOLAR QUILEMBA EM ANGOLA
Luanda, 14 de Outubro de 2021 – A Sonangol, Total Eren e a Greentech - Angola Environment
Technology, Ltd (“Greentech”), anunciam a celebração do Acordo de parceria do projecto solar
Quilemba de 35 MWp em Angola.
A 8 de Outubro de 2021, a Sonangol, Total Eren e Greentech assinaram o acordo de parceria na
central solar fotovoltaica (PV) de Quilemba, localizada no Lubango, capital da província de Huíla. No
referido acordo, a Sonangol terá uma participação de 30% no projecto solar Quilemba (“Quilemba
Solar”), enquanto que a Total Eren e a Greentech deterão 51% e 19% respectivamente.
Esta parceria será fundamental para a finalização do desenvolvimento e implementação do projecto
solar Quilemba permitindo, com a sua entrada em funcionamento, poupanças significativas de
combustível líquido, se comparado com as centrais térmicas existentes, e aumentará a capacidade
de produção de energias limpas no sul de Angola, em linha com a forte ambição do País para o sector
das energias renováveis.
Maria A. Correia, Vogal da Comissão Executiva da Sonagás realçou que a assinatura do deste acordo
representa, por um lado, o fortalecimento da parceria com a TotalEnergies em Angola e a Greentech
e por outro o engajamento da Sonangol para a transição energética no país e para as preocupações
ambientais e de sustentabilidade energética. Portanto, foi dado um passo e temos em mãos uma
ferramenta para um objectivo comum.
Fabienne Demol, Vice-Presidente Executiva e Responsável pelo Desenvolvimento de Negócios da
Total Eren, afirma: “Estamos muito satisfeitos por receber a Sonangol no projecto Quilemba Solar
que estamos a desenvolver com o nosso parceiro Greentech em Angola. Acreditamos que podemos
trabalhar juntos de forma mais eficaz no fornecimento de electricidade de baixo carbono, renovável
e competitiva ao povo angolano, ao mesmo tempo que fortalecemos o sector de energia renovável
em Angola, onde a Total Eren vai contribuir para alavancar a experiência e presença histórica do seu
acionista, TotalEnergies SA. Em conjunto com a Greentech e a Sonangol, aguardamos agora o início
da construção da Quilemba Solar.”
Jorge Salvador, Executivo e Cofundador da Greentech - Angola Environment Technology, comentou:
“Ter a Sonangol no Projecto Quilemba Solar irá criar sinergias adicionais no desenvolvimento conjunto
e será uma força adicional para acelerar os esforços de Transição Energética em Angola. Os
investimentos privados são fundamentais para impulsionar estratégias de médio-longo prazo, e
estamos muito satisfeitos por estabelecer parceria com um conjunto tão distinto de empresas como
a Total Eren e agora a Sonangol.”
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Sobre Total Eren
Fundada em 2012 por Paris 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 3.500 MW em operação ou em construção em todo o mundo. Através de parcerias
com promotores locais, a Total Eren está actualmente a desenvolver inúmeros projectos de produção
de energia em países e regiões onde as energias renováveis representam uma resposta
economicamente viável face à crescente demanda de energia, como na Europa, na Ásia Central e do
Sul, na Ásia-Pacífico, na América Latina e em 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
TotalEnergies, 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
operação 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 informação, visite www.total-eren.com

Sobre a Sonangol
A Sonangol aprovou em 2020 no âmbito do seu programa de Regeneração, a criação da Unidade
Negócios de Gás e Energias Renováveis com a missão de desenvolver projectos que visam a produção
de energias limpas. A Sonangol possui no seu portfólio de geração de energia limpa 50,6 MW de
energia.
Por outro lado a Sonangol está a desenvolver projectos e iniciativas para a substituição do udo do
diesel com recurso à energias limpas, em zonas do país que ainda não possuem o fornecimento de
energia eléctrica da rede pública nacional, bem como em zonas e unidades industriais remotas
Para mais informação, visite www.sonangol.co.ao

Sobre Greentech - Angola Environment Technology
A Greentech é uma empresa angolana fundada em 2012. A sua experiência resulta do envolvimento
anterior de gestão de centrais térmicas (80 MW em Luanda). Este aspecto é particularmente
importante para responder/ultrapassar/enfrentar correctamente os desafios que surgem da
introdução de centrais solares fotovoltaicas em redes onde a produção térmica desempenha um papel
significativo . A Greentech actua desde 2016 na análise e desenvolvimento de projectos de energia
renovável, tendo como resultado 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 de Angola. Esta é a primeira iniciativa alargada no
país, onde clientes em áreas remotas poderão ter acesso a electricidade fiável
Para mais informação, visite www.energygreentech.solutions
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