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INTRODUÇÃO 
O sector eléctrico Angolano encontra-se numa fase de modernização e reorientação estratégica 

Promover o desenvolvimento dos sistemas de fornecimento 

de electricidade necessários para garantir o crescimento 

económico desejado ao menor custo para a sociedade • Separação das actividades de produção, transporte 

e distribuição, permitindo a entrada de novos 

operadores 

 

• Liberalização do acesso à rede de transporte de 

energia 

 

• Reagrupamento e regionalização da distribuição, 

permitindo maior competição entre distribuidores 

 

• Transparência na relação entre a qualidade do 

serviço prestado e as tarifas cobradas, e uma 

remuneração justa do investidor 

 

• Regulação do mercado da electricidade 

Princípios Gerais de Orientação Estratégicos a 
Longo Prazo 

Princípios preconizados na Lei Geral da 
Electricidade para a reestruturação  

Promover a iniciativa local e a participação das entidades 

locais, para o desenvolvimento do sector da electricidade 

Promover a participação do investimento privado para o 

desenvolvimento do sector eléctrico, salvaguardando o 

interesse público e os interesses nacionais 

Promover a procura da eficiência económica através de uma 

política de preços que salvaguarde a concorrência no sector e 

reflicta o custo real do fornecimento de energia 
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PRINCIPIOS GERAIS DE ORIENTAÇÃO 
A situação actual do negócio levou à definição de três grandes objectivos estratégicos para a EDEL 

A EDEL reconhecendo algumas 

insuficiências no funcionamento da 

empresa, que têm causado certos 

constrangimentos nos clientes e com vista 

à redução destes problemas, definiu três 

grandes objectivos: 

  

 

 

 

 

 

 

O fornecimento de energia eléctrica pela 

EDEL pode caracterizar-se como tendo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Melhorar a Qualidade e a 
Regularidade no Fornecimento de 
Energia eléctrica e Expandir o seu 
Acesso 

• Aumentar a Eficiência e a Eficácia 
Comercial 

• Optimizar a Aplicação dos Recursos, 
Visando o Equilíbrio Económico e 
Financeiro da Empresa 

• forte procura e uma insuficiente 

capacidade de investimento no 

reforço da capacidade, com a 

consequente saturação do sistema de 

distribuição e deterioração precoce 

dos seus componentes 

• elevada margem de perdas, 

resultantes sobretudo das ligações 

ilegais efectuadas em decorrência do 

exposto anteriormente 
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MISSÃO, VISÃO E VALORES 

 

Satisfazer o Cliente com 

responsabilidade empresarial 

e social 

MISSÃO VISÃO VALORES 

Afirmar-se como Empresa de 

referência na distribuição de 

energia na África Austral e 

Central, buscando inovação e 

expansão de forma 

sustentável e socialmente 

responsável  

•Competência 

•Ética 

•Espírito de Equipa 

•Deontologia 

•Solidariedade 

•Disciplina 

•Atitude 
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Entendimento da Missão da EDEL 

A EDEL é responsável pela distribuição 

de electricidade em Luanda, o que 

representa cerca de 75% de toda a 

electricidade consumida  no país, para 

42,8% do total de habitantes do país e 

0,18% da sua área. 

 

 

 

 

 

MISSÃO E CLIENTES O número total de clientes da EDEL cresceu de 

122.870 em 2005, para 414.938 em 2012. 

Taxa de crescimento de 337%, num universo 

aproximado de 4.800.000 de habitantes. 

(Considerando 5 habitantes por fogo estima-se 

uma taxa de cobertura de 43,12%). 

A actuação da EDEL é influenciada por um 

ambiente macro de factores externos 

fortemente enraizados, nomeadamente: 

 O alto índice de furto de electricidade; 

 Demanda fora dos padrões normais de 

crescimento; 

 Perdas e custos de exploração elevados 

 Impunidade e forte cultura de desperdício 
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ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O NEGÓCIO 

Prosseguir o esforço de melhor facturação e cobrança 

Garantir a renovação da rede de forma continuada 

Preparar a empresa para a reestruturação do sector eléctrico 

Prosseguir o investimento na política de Agenciamento e 
terceirização 

Garantir a cobertura das províncias de Luanda e Bengo 

Incorporar o máximo de clientes ENE e privados em Luanda 

Melhorar a articulação com a ENE na prestação do serviço 

Reduzir as perdas comerciais e técnicas na rede 

Caminhar para a taxa de electrificação definida pelo Governo 

Considerar os pré-pagos como a solução futura 

Aumento do ritmo de crescimento de novos clientes  OE1 

OE2 

OE3 

OE4 

OE5 

OE6 

OE7 

OE8 

OE9 

OE10 

OE11 

OBJECTIVOS DE NEGOCIO RELEVANTES 
O conjunto de 11 orientações estratégicas da área de negócio enquadram-se com os 

objectivos estratégicos definidos pela EDEL  

 

   

 

 

 

  

  

   

  

 

  

  

 

Assegurar a 

viabilidade 

económica da 

empresa 

Melhorar a 

qualidade do seu 

fornecimento 

Assegurar uma 

eficiente e eficaz 

comercialização 

da energia 

 

 

Assegurar uma 

eficiente e eficaz 

comercialização 

da energia 

Melhorar a 

qualidade do seu 

fornecimento 

Assegurar uma 

eficiente e eficaz 

comercialização 

a energia 

Optimizar a 

aplicação dos 

recursos, visando 

o equilíbrio  

económico e 

financeiro 

Melhorar a 

qualidade  e  a 

regularidade no 

fornecimento e 

expandir o 

acesso 

Aumentar a 

Eficiência e 

Eficácia  

Comercial 
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Continuidade do Serviço e Redução das 
Perdas na Rede 

  

•  Lei nº 14-A/96 Lei Geral de Electricidade da República de Angola, artigo 12º 
alínea a) (Direitos do Consumidor). 

  “É direito do consumidor beneficiar do serviço público de abastecimento de 
energia eléctrica de maneira regular e contínua” 

  

   Sendo a continuidade de serviço a principal componente da qualidade 
de serviço, a EDEL está a realizar acções com o objectivo de reforçar e 
modernizar a rede, aumentando a capacidade de satisfação dos consumos e 
minimizando as perdas. 

    As acções estão direccionadas para a melhoria e expansão do Sistema de 
Automação e em medidas correctivas da Rede base existente  
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Continuidade do Serviço e Redução das 
Perdas na Rede   

 

Soluções técnicas equacionadas para darem resposta aos problemas críticos da 
rede base AT/MT de Luanda e respectiva expansão da mesma.  

Os objectivos a atingir, estão ligados aos resultados a medir relativos à: 

 

1-  Níveis de distribuição de energia eléctrica (aumento da eficiência, redução 
das perdas); 

 

2- aumento da taxa de electrificação (maior número de cidadãos com acesso a 
energia eléctrica); 

 

3- Transformações estruturais do sistema com prioridade para os critérios de 
qualidade. 
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Continuidade do Serviço e Redução das 
Perdas na Rede   

 

Rede Base AT/MT 

 

Estado da situação e soluções para inversão da mesma: 

As acções visam habilitar a rede para um funcionamento em regime de segurança 
N-1, esteja o elemento indisponível no nível AT ou MT, aproveitando ainda para 
sempre que possível dar flexibilidade à rede em caso de incidente nos pontos 
injectores AT. 

 

Estando o ordenamento territorial de Luanda em rápida mutação, a manutenção 
desse nível de segurança da rede exige da EDEL uma elevação da capacitação dos  
seus recursos humanos e tecnológicos de formas a acompanhar este ritmo de 
transformação procedendo para o efeito,  a rápida actualização de cenários da 
rede.  
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Continuidade do Serviço e Redução das 
Perdas na Rede   

 

 Eixos Estratégicos de Desenvolvimento da Rede AT/MT  

      Rede MT secundária (Malhas) 

 

         50% desta rede não apresenta hipótese de reconfiguração. 

        Foram adoptadas duas opções estratégicas para resolução das limitações 
existentes neste nível da rede: 

 

1- Divisão do fuso/anel em dois, ou mais, dividindo a carga existente; 

 

2- Substituição dos cabos de fraca secção existentes de montante para jusante à 
medida que a carga aumenta. 
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Continuidade do Serviço e Redução das 
Perdas na Rede   

 

 Opção Estratégica 

 

Introdução da transformação AT/MT nos Postos de Seccionamento que apresentam 
uma carga   própria superior à 20 MVA. 

 

 Construída a Subestação Kinaxixi num espaço adjacente ao PS 10 retirando a  
importância deste PS; 

 Previsto para este ano o início da Construção da Subestação Comandante Gika 
num espaço adjacente ao PS 04 de formas a retirar-se a  importância deste PS; 

 

 Perspectiva-se a construção de uma Subestação num espaço adjacente ao novo 
Edifício da Assembleia Nacional retirando a  importância do PS 02; 
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Continuidade do Serviço e Redução das 
Perdas na Rede   

 

          Foram realizados investimentos maioritariamente virados para os novos 
assentamentos não infra-estruturados dos Municípios de  Viana, Cazenga, 
Cacuaco, Kilamba kiaxi e samba, zonas com acentuado défice de potência 
instalada e consequentemente de baixa qualidade de serviço . 

        Construção nos últimos 12 meses 6 (seis) novas subestações 60/15kV/40 
MVA nomeadamente:  

 No Morro Bento; 

 Em Viana Caop; 

 No Benfica;  

 No Cazenga (junto a Filda) 

 No Ramiros; 

 No Zango III 
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Continuidade do Serviço e Redução das 
Perdas na Rede   

 

          Está prevista a realização de investimentos maioritariamente virados para os 
novos assentamentos não infraestruturados dos Municípios de  Viana, 
Cazenga, Cacuaco, Kilamba kiaxi e samba, zonas com acentuado défice de 
potência instalada e consequentemente de baixa qualidade de serviço. 

 

        Construção nos próximos 12 (doze) meses das subestações: 

 60/15 kV/ 80 MVA Camama; 

 60/15 kV/ 80 MVA Golfe 28 Agosto; 

 60/15 kV/ 80 MVA Cacuaco Vila; 

 60/15 kV/ 80 MVA no Bº Victória é Certa; 

 60/15 kV 80 MVA no Bº da Samba 

 60/15 kV/ 80 MVA definitiva Chicala; 
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Preparar a Empresa para a reestruturação do  sector  
eléctrico 

OBJECTIVOS DE NEGÓCIO RELEVANTES  
A reestruturação em curso do sector eléctrico poderá a EDEL a instalar-se em áreas 
diferentes das actuais , exigindo uma forte reorganização interna das suas capacidades 

  

•  O novo conceito passa pela liberalização do  
negócio da energia eléctrica em Angola e pela 
verticalização das funções, definindo unidades 
produtivas, distribuidoras e uma transportadora 
nacional; 

•  A EDEL provávelmente assumirá funções 
preponderantes na distribuição de energia, 
claramente nas províncias de Luanda e do 
Bengo, mas potencialmente noutras províncias 
angolanas; 

•  Embora não esteja concretizada a missão final 
da EDEL nesta nova organização nacional, é 
possível a chamada do seu know-how na 
reorganização da distribuição em zonas 
distintas das actuais, eventualmente através da 
sua participação em concessões na distribuição 
em províncias diversas. 

GAMEK ENE EDEL 

AUTORIDADES 

LOCAIS E  

PRIVADOS 

Luanda/Bengo 

Reestruturação 

Produção Transporte Distribuição 

 

Nacional 
 

 

EDEL E OUTROS 
 

 

Luanda e Outros 
 

GAMEK e OUTROS 

Nacional 

ENE 

Distribuição 

Nacional 

Distribuição 

Transporte 

Produção 

Localizada 

Transporte 

Produção Produção 

Distribuição 

Províncias 
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o pré-pago como solução futura 

OBJECTIVOS DE NEGOCIO RELEVANTES 
A adopção da solução pré - pago como uma alavanca na melhoria do negócio e da qualidade é uma 
hipótese presente que poderá impulsionar o crescimento do negócio e melhoria do serviço. 

ÁREAS DE 
INTERESSE 

 A EDEL iniciou experiências comerciais e 
técnicas com sistema de pré-pago tendo 
lançado um primeiro projecto piloto para 
16.500 contadores (onde foram 
montados 5.012 sistemas de 
contadores), encontrando-se neste 
momento em lançamento vários 
projectos para xxxxxxx contadores. 

•  A implementação destes projectos 
resultará em 2013 numa taxa de 
aproximadamente 12% dos seus clientes 
nesta modalidade. 

 No entanto, a expectativa nesta solução, 
pela sua aparente adequabilidade à 
realidade EDEL, é grande. O seu sucesso 
ditará provavelmente o lançamento de 
mais projectos o que aumentará 
provavelmente o seu crescimento de 
clientes e a redução de perdas. 

  Associado a estes projectos encontra-se 
a renovação da rede BT, outro factor 
positivo.  

 Optimização 
financeira 

•Reduzir dívidas de cobrança  duvidosa  

• Reduzir custos inerentes a processos 
em contencioso; 

•Antecipar receitas, para maior 
liquidez e optimizar prazos de 
recebimento; 

•  Reduzir custos de leitura mensal 
• Reduzir fraude e garantir maior segurança na       

comercialização e distribuição 
• Aumentar a produtividade mediante aumento da base de 

clientes 

•Garantir a universalização do acesso a energia eléctrica 

•Contribuir para o desenvolvimento da economia nacional 

•Contribuir para a justiça tarifaria 

 Eficientes 
Operacional 

Expansão da 
base de 
clientes 

 Serviço ao 
cliente 

Enquadramento 
politico, 
regulatório 
e social 

•Electrificar zonas sem infra-estruturas de comunicações 
• Servir clientes que pelas características não se adequariam 

ao sistema pré-pago 
•Incluir clientes que se encontram desligados da rede 

• Melhorar a relação/interacção  com cliente 

• Reduzir os custos transmitidos para o  cliente  

na tarifa 

RESULTADOS POSSIVEIS 
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OBJECTIVOS DE NEGOCIO RELEVANTES 
A adopção da solução pré - pago como uma alavanca na melhoria do negocio, é uma 

hipótese presente que poderá impulsionar o crescimento do negócio e melhoria do serviço. 
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Garantir a cobertura da província do Bengo 

OBJECTIVOS DE NEGOCIO RELEVANTES 
O alargamento da actuação da EDEL à novas províncias é já uma realidade,  concretizada no 
Bengo, levando a Empresa a uma nova realidade de comercialização e distribuição. 

OE9 

 Também no âmbito da reestruturação do sector 
eléctrico a EDEL foi incumbida de alargar desde 
já a sua área de actuação à Província do Bengo 

•  Embora o número actual e potencial de clientes 
do Bengo seja radicalmente inferior ao de 
Luanda, esta incumbência coloca a EDEL 
perante um novo cenário de actuação: 

 – pela elevada dispersão dos clientes 

 – pela quase inexistência de rede 

 – pela necessidade de implementar de raiz uma 
estrutura comercial e de serviços técnicos 

•  A estratégia da EDEL passará por cobrir em 
primeira instância os pequenos aglomerados 
urbanos, herdando e renovando os activos 
existentes 

•  Está planeado um projecto rural, que permitirá 
um melhor entendimento do desafio próximo. 

Província de 
Luanda 

Província de 
Bengo 
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 Melhorar a articulação com a ENE na prestação do 
serviço 

OBJECTIVOS DE NEGOCIO RELEVANTES 
A melhor articulação técnica com a ENE assume-se como uma necessidade, principalmente 
após o atingir das capacidade de produção, transporte e distribuição necessárias 

 A EDEL está a modernizar o sistema 
digitalizado de gestão do despacho que, deverá 
proporcionar à empresa a capacidade de 
melhorar o serviço prestado aos clientes 

•  À medida que os meios de produção, transporte 
e de distribuição de energia do país se forem 
adequando às necessidades será cada vez mais 
essencial a gestão em tempo real dos recursos 
disponíveis em função da demanda e oferta de 
energia 

•  A articulação técnica da EDEL com a ENE - seu 
único fornecedor - ao nível estratégico, táctico e 
operativo assume-se como essencial à gestão 
dos cada vez maiores meios disponíveis, sendo 
este um elemento chave para a melhoria do 
serviço prestado pela EDEL 

•  A EDEL estará também nos próximos tempos, 
presente no Centro de Despacho Nacional. 

Despacho  

Nacional 

Despacho  

EDEL 

Despacho  

ENE 

Despacho  

GAMEK 
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OBRIGADO  PELA  ATENÇÃO  POR  VÓS  DISPENSADA 

 

EDEL 

 


