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SUMÁRIO EXECUTIVO 

A pobreza energética é uma problemática gritante na África subsariana. 
Actualmente, estima-se que há 633 milhões de pessoas sem acesso a 
electricidade e 792 milhões forçadas a cozinhar com biomassa tradicional em 
fogões primitivos. Apesar de se esperar que os esforços de electrificação façam 
descer o número de indivíduos que não têm acesso a electricidade, prevê-se 
que o número de pessoas que utilizam equipamentos de cozinha primitivos irá 
aumentar até 2030.  

Os agregados familiares com carências energéticas estão sujeitos a diversos 
impactos, que vão desde o aumento do risco de morte prematura, devido à 
poluição do ar no interior das habitações, a perdas de produtividade e redução 
da qualidade de vida. Além destes impactos, os agregados familiares com 
carências energéticas vêem-se obrigados a despender uma maior proporção 
dos seus rendimentos para satisfazer as suas necessidades básicas de energia. 
Também despendem mais tempo em tarefas de alta intensidade energética do 
que os agregados mais ricos, que têm acesso a fontes de energia modernas.  

Os esforços levados a cabo no passado para abordar a pobreza energética 
centraram-se na promoção do acesso à energia. Até ao momento, estes 
esforços têm-se centrado em fornecer electricidade às populações, resultando 
numa medida binária de pobreza energética, segundo a qual os indivíduos estão 
"ligados" ou "não ligados". Estudos mais recentes trouxeram à luz as formas 
complexas através das quais os agregados familiares utilizam a energia, 
demostrando que esta utilização é determinada por uma variedade de factores, 
incluindo o preço, a fiabilidade e a qualidade das fontes de energia disponíveis. 
O resultado foi uma evolução em direcção a uma medida hierarquizada de 
acesso à energia. Crê-se que o acesso generalizado à energia traria benefícios 
significativos, proporcionando acesso a determinados serviços (como iluminação 
de rua e das escolas), melhorando o bem-estar das pessoas, fomentando 
melhor saúde e melhores resultados ambientais e promovendo o 
desenvolvimento económico.  

Este relatório constitui o segundo fascículo de uma série em duas partes. 
Pretende explorar as oportunidades tecnológicas para abordar a pobreza 
energética, bem como os desafios políticos associados à promoção e 
implantação destas tecnologias. O primeiro relatório lida com questões 
relacionadas com o papel dos combustíveis fósseis na redução do défice de 
energia na África subsariana. No geral, esta série defende que o combate à 
pobreza energética irá exigir uma combinação de tecnologias. Entre estas, 
existem várias áreas importantes em que os defensores de políticas se podem 
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focar como alavancas para promover esforços eficazes de combate à pobreza 
energética.  

No quadro político do acesso à energia, o foco principal tem recaído sobre o 
fornecimento de acesso à electricidade, sendo que as mudanças recentes no 
preço das tecnologias de energia renovável têm suscitado um debate sobre a 
melhor maneira de assegurá-lo. Existem várias abordagens, que incluem as 
seguintes tecnologias: 

1. Redes em grande escala. A expansão da rede eléctrica é a abordagem 
mais estabelecida para fornecer acesso a electricidade. A electricidade 
fornecida pela rede oferece as tarifas mais baixas porque esta oferece 
oportunidades para explorar economias de escala. Uma rede em grande 
escala também pode integrar grandes quantidades de energia renovável. No 
entanto, a expansão da rede comporta elevados custos iniciais, além de que 
a capacidade de tirar proveito das economias de escala é limitada na África 
subsariana, visto que as populações estão dispersas e têm capacidade 
financeira limitada. Finalmente, as características físicas da rede levam-na a 
operar como um monopólio quase perfeito e, como tal, a melhor forma de 
geri-la é enquanto empresa de distribuição de electricidade regulamentada. 
Na África subsariana, onde a regulamentação é frequentemente frágil, as 
empresas desta natureza têm tido um desempenho notoriamente fraco.  

2. Mini-redes. Apesar de os custos iniciais das mini-redes serem mais baixos 
do que a expansão da rede em grande escala, estas são, ainda assim, 
capazes de fornecer electricidade em quantidades que podem estar ao nível 
dos serviços fornecidos pela rede. No entanto, os altos custos actuais dos 
componentes renováveis e do armazenamento de baterias significa que a 
electricidade das mini-redes tende a ser mais cara do que aquela fornecida 
pela rede. Prevê-se, aliás, que apesar da descida prevista do custo do 
armazenamento e dos componentes renováveis no futuro, esta descida não 
consiga colmatar totalmente esta lacuna. Este desafio é particularmente 
significativo dados os baixos rendimentos dos agregados familiares com 
carências energéticas. Além disso, embora os custos iniciais sejam inferiores 
aos da expansão da rede, não deixam de ser elevados quando comparados 
com os rendimentos dos empreendedores locais, que provavelmente serão 
chamados a financiar as redes. Há diversas formas de abordar os elevados 
custos da energia eléctrica das mini-redes, mas todas elas requerem a 
criação de sistemas de energia à medida, que limitam a capacidade da 
tecnologia de ser implementada para uma electrificação em massa. Este 
desafio é exacerbado pela actual falta de pessoal com formação técnica na 
África subsariana que pudesse projectar e tratar da manutenção destes 
sistemas de energia.  
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3. Sistemas de energia solar para uso doméstico (SESUD). Os SESUD são 
capazes de fornecer electricidade aos agregados familiares mais isolados, 
que estão demasiado dispersos para serem ligados às mini-redes. No 
entanto, os SESUD têm capacidade limitada, que é apenas suficiente para a 
iluminação, tecnologias da informação e comunicação (TIC), entretenimento 
e refrigeração. Além disso, a electricidade dos SESUD é mais cara do que a 
fornecida pelas redes em grande escala e pelas mini-redes. Apesar de os 
SESUD serem capazes de fornecer quantidades básicas de electricidade 
aos agregados, também podem enfrentar dificuldades em matéria de 
regulamentação e estarem expostos ao risco de roubo em contextos em que 
o furto de painéis solares é um problema e em que a procura dos sistemas 
esteja a crescer rapidamente.  

4. Equipamentos de energia solar. Os equipamentos de energia solar 
fornecem electrificação numa escala ainda menor do que os SESUD, 
resultando no menor custo inicial, mas também no custo mais elevado de 
electricidade de todas as tecnologias aqui mencionadas. No entanto, dado o 
custo elevado da energia eléctrica para iluminação, electrónica e 
refrigeração, observou-se que os equipamentos de energia solar geram 
transições rápidas nas economias domésticas de energia. Os desafios da 
promoção dos equipamentos de energia solar assentam em garantir a sua 
qualidade e em sensibilizar as pessoas para as potenciais vantagens das 
fontes de energia eléctrica.  

Embora o acesso à electricidade tenha recebido uma quantidade 
desproporcional de atenção entre os esforços de acesso à energia, a 
electrificação — quer seja fornecida através de uma rede ou de tecnologias 
distribuídas — tem efeitos limitados na pobreza energética.  

1. No que diz respeito à pobreza energética dos agregados familiares, estes 
tendem a usar electricidade para iluminação, dispositivos electrónicos (TIC e 
entretenimento) e alguma refrigeração. Os agregados familiares recém-
ligados tendem a não usar electricidade para satisfazer as suas 
necessidades de energia térmica (confecção de alimentos e aquecimento).  

2. Em relação aos impactos da electrificação no desenvolvimento 
económico, a literatura empírica é ambígua. Alguns casos documentam 
melhorias generalizáveis e significativas no rendimento dos agregados como 
resultado da electrificação. Já outros trabalhos empíricos consideram que a 
electrificação tem poucos, se alguns, impactos no desenvolvimento 
económico. No geral, depreende-se que a electricidade pode desempenhar 
um papel importante na condução do desenvolvimento económico, mas que 
este papel depende da existência de políticas, infra-estruturas e serviços 
complementares.  
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3. O impacto da electrificação na disponibilidade de serviços (tais como a 
iluminação de ruas, escolas e clínicas) não se encontra bem estudado na 
literatura. O maior impacto parece resultar do aumento da qualidade de vida 
possibilitado pela electrificação, que torna os prestadores de serviços 
qualificados (professores, enfermeiros, burocratas governamentais) mais 
dispostos a residir em áreas rurais remotas.  

No geral, apesar de se esperar que a electrificação conduza a importantes 
melhorias no bem-estar, bem como a algum desenvolvimento económico 
condicional, esta não resolverá a problemática da confecção de alimentos com 
combustíveis sólidos e líquidos. Como tal, os esforços de combate à pobreza 
energética devem ir além da electrificação.  

A promoção do acesso a fogões eco-eficientes e a modernização dos 
combustíveis para cozinhar têm sido os pilares dos esforços para enfrentar os 
desafios da confecção de alimentos com biomassa sólida. Apesar de os fogões 
eco-eficientes serem tecnologias relativamente baratas e simples, e de serem 
um dos focos dos esforços de desenvolvimento há mais de 40 anos, a sua 
penetração tem sido frustrantemente lenta. Os esforços de promoção dos fogões 
eco-eficientes têm sido sustentados recentemente por esforços internacionais, 
como a Global Alliance for Clean Cookstoves (Aliança Global para Fogões Eco-
eficientes, mas ainda há muito a fazer para garantir o acesso a equipamentos de 
cozinha eficientes nos agregados familiares. A promoção de combustíveis 
modernos exige a utilização de equipamentos modernos — e, como tal, enfrenta 
os mesmos desafios do que os fogões eco-eficientes — mas também é 
fortemente afectada por problemas na cadeia de abastecimento. Além disso, os 
esforços para promover o acesso a combustíveis modernos através de subsídios 
levantaram problemas complicados relacionados com o aproveitamento dos 
subsídios por parte de grupos sem dificuldades económicas.  

Os digestores de biogás têm sido apontados como uma potencial fonte 
alternativa de energia para confecção de alimentos, mas os esforços para 
promover os biodigestores demonstraram que, apesar da simplicidade da 
tecnologia, a sua implementação para fins de promoção do acesso à energia 
tem sido difícil. Também se tem provado que a sua manutenção é desafiante. 

Com esta panóplia de oportunidades técnicas para abordar a pobreza 
energética, as questões que se seguem serão importantes para os defensores 
de políticas focados em melhorar o acesso à energia e em abordar a pobreza 
energética na África subsariana: 

1. Os esforços para abordar a pobreza energética terão de se focar tanto na 
rede como nas tecnologias distribuídas. A rede irá fornecer a energia 
mais barata disponível e permitir uma maior penetração das energias 
renováveis com o menor custo. No entanto, como a sua implementação será 
dispendiosa e lenta, devem utilizar-se tecnologias de produção distribuída 
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para ajudar a aumentar o acesso à electricidade. Para este fim, as políticas 
energéticas deveriam promover uma mistura de tecnologias com base em 
considerações como densidade populacional e rendimento, distância da 
rede, disponibilidade de recursos e terreno. 

2. O apoio às tecnologias distribuídas não deve limitar-se a cobrir os custos 
iniciais da tecnologia, deve também apoiar o desenvolvimento da 
cadeia de abastecimento. Tal significa reduzir o custo dos componentes 
renováveis e oferecer formação adequada aos indivíduos que serão 
necessários no terreno para situar, instalar, gerir e manter estes sistemas.  

3. Para apoiar a expansão da rede, as políticas energéticas terão de focar-se 
em reduzir o custo das ligações. Além disso, como a chegada da rede 
ameaça a sustentabilidade das tecnologias de produção distribuída, os 
planos de expansão da rede têm de ser transparentes e contar com 
mecanismos explícitos para integrar tecnologias de produção distribuída na 
rede quando esta chegar.  

4. Para garantir a sustentabilidade da electrificação, esta deve fazer-se 
acompanhar por desenvolvimento económico. Como tal, a electrificação 
tem de ser levada a cabo no contexto de um conjunto mais amplo de 
esforços de desenvolvimento. Tal incluirá garantir a implementação de 
serviços, infra-estruturas e políticas complementares juntamente com o 
acesso à electricidade. 

5. Mesmo que as políticas abordem todos os desafios referidos em cima 
eficazmente, é provável que os agregados familiares mais pobres continuem 
a precisar de subsídios para satisfazer as suas necessidades energéticas 
básicas. Ao mesmo tempo, o valor das tarifas terá de ser alto o suficiente 
para garantir a sustentabilidade a longo prazo de qualquer infra-estrutura de 
energia. A este respeito, uma das principais características das políticas 
energéticas é encontrar o equilíbrio certo entre tarifas e subsídios.  

6. Embora os desenvolvimentos na área das tecnologias de energia renovável 
estejam a alterar as possibilidades para melhorar o acesso à electricidade, 
existe o risco de que as comunidades de defesa se foquem unicamente nas 
tecnologias de fornecimento de energia e ignorem o contexto institucional. A 
experiência de implementação destas novas tecnologias sugere que o 
contexto institucional continuará a ser de importância central e, como tal, as 
principais preocupações em matéria de desenvolvimento em relação à 
governação e à prestação de contas devem continuar a ser prioridades, 
independentemente da tecnologia que está a ser implementada. 

7. Há muito que os decisores políticos dão prioridade à electrificação ao invés 
de abordar as necessidades de energia para confecção de alimentos. É 
provável que os actuais esforços de promoção dos fogões eco-eficientes 
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sejam insuficientes para abordar a pobreza energética. Prevê-se que o 
número de pessoas que cozinha com biomassa tradicional irá aumentar até 
2030. Como se prevê que a biomassa venha a desempenhar um papel 
significativo nas economias de energia doméstica, as políticas energéticas 
devem incluir um esforço explícito para gerir a biomassa sólida de 
forma sustentável.  

8. As questões de financiamento estarão no centro dos esforços de 
implementação do acesso à energia. Será necessário financiamento não só 
para novas infra-estruturas, mas também para subsídios que apoiem o 
acesso das populações mais pobres. Neste momento, o financiamento 
público e de doadores é insuficiente para satisfazer as necessidades de 
investimento e, como tal, é imperioso utilizar o financiamento público e de 
doadores para alavancar o investimento privado.  
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1. INTRODUÇÃO 

 
O acesso à energia é fundamental para o bem-estar humano. A energia é 
necessária para cozinhar alimentos e aquecer as nossas casas. Utilizamos 
iluminação quando o sol se põe para alargar as nossas horas de produtividade e 
melhorar substancialmente a nossa qualidade de vida. Além destas funções 
básicas, também dependemos da energia para usufruir de determinados 
serviços, como telecomunicações, cuidados de saúde e educação, bem como 
para muitas das conveniências disponíveis nas economias modernas. Sem 
acesso a combustíveis modernos e eficientes, os agregados familiares são 
forçados a depender de fontes de energia poluentes e que comportam riscos, 
como a queima de esterco, carvão ou querosene. 

A pobreza energética é um desafio sério na África subsariana. Apesar dos 
esforços de longa data para abordar a pobreza energética, em 2014 havia 633 
milhões de pessoas sem acesso à electricidade e 792 milhões que dependiam 
de biomassa tradicional como fonte primária de energia para confecção de 
alimentos (AIE, 2016). Esta situação dá origem a trabalhos pesados, 
intoxicações, incêndios, queimadas, oportunidades económicas limitadas e 
morte prematura devido a doenças respiratórias.  

Apesar de o maior número de pessoas sem acesso a equipamentos de cozinha 
modernos estar concentrado nos países asiáticos em desenvolvimento, a África 
subsariana contém o maior número de pessoas sem acesso a electricidade. A 
África subsariana também abriga o maior número de países com os menores 
índices de electrificação, tendo os maiores índices de pessoas forçadas a 
cozinhar com biomassa tradicional. Além disso, embora se preveja que o 
número de pessoas que vive na pobreza energética na Ásia venha a diminuir, os 
índices de crescimento populacional na África subsariana estão a ultrapassar o 
ritmo de transição dos agregados da biomassa sólida para confecção de 
alimentos para a utilização de outros combustíveis. Com base nas tendências 
actuais, o número de pessoas na África subsariana forçadas a queimar 
biomassa sólida em fogões não-eficientes deverá ascender a 823 milhões até 
2030. No entanto, notoriamente, espera-se que os esforços recentes focados na 
electrificação levem a uma diminuição do número de pessoas sem electricidade 
até 2040 (ver Tabela 1).  
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Tabela 1: Mudanças previstas nas populações que vivem na pobreza 
energética na África subsariana, 2014-2040 

 2014 2030 2040 

Número de pessoas sem acesso a electricidade (milhões) 633 619 489 

Número de pessoas dependentes de biomassa tradicional 
para confecção de alimentos (milhões) 

792 823 708 

Fonte: AIE, 2016. 
 
Ao considerar o estado do acesso à energia e a pobreza energética na África 
subsariana, é importante lembrar que as médias nacionais e regionais podem 
esconder vastas disparidades nos níveis de acesso à energia entre diferentes 
países e dentro dos mesmos. Alguns países, como o Sul do Sudão e o Burundi, 
têm índices de electrificação com um dígito apenas, ao passo que os pequenos 
estados insulares das Ilhas Maurícias e das Seicheles têm índices de acesso à 
energia de 100% (ver Figura 1).  
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Figura 1: Índices de acesso à electricidade nos países da África subsariana 

  
Fonte: Banco Mundial, 2012. 
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Há muito mais a fazer para abordar a pobreza energética na África subsariana. 
Ainda assim, África enfrenta desafios relacionados com a utilização de 
combustíveis fósseis para produzir electricidade. Os combustíveis fósseis são 
vulneráveis a grandes variações de preço, que têm um impacto significativo na 
viabilidade económica da produção de electricidade. A queima de combustíveis 
fósseis em centrais eléctricas cria riscos significativos para a saúde devido à 
produção de smog perigoso. Finalmente, a queima de combustíveis fósseis 
agrava as alterações climáticas, que ameaçam comprometer a segurança 
alimentar, acelerar a subida do nível do mar, exacerbar as secas e inundações e 
aumentar a exposição à doença (Boko et al., 2007; Goodes, 2011; Kundzewicz 
et al., 2007; Nicholls & Mimura, 1998; Schlenker & Lobell, 2010; Tanser et al., 
2003). Apesar de o papel limitado que África desempenha no agravamento das 
alterações climáticas significar que os seus cidadãos não deveriam carregar o 
fardo de combatê-las — em especial quando consideramos os graves níveis de 
empobrecimento representados pelos actuais níveis de pobreza energética — a 
vulnerabilidade de África às alterações climáticas é um verdadeiro incentivo a 
procurar minimizar as emissões de gases com efeito de estufa, sempre que 
possível.  

Apesar de a tarefa de abordar a pobreza energética limitando, em simultâneo, as 
emissões de gases com efeito de estufa parecer um desafio aterrador, as 
reduções de preços em várias tecnologias de energia renovável estão a criar 
novas possibilidades para o acesso à energia em África e, como tal, a discussão 
política sobre a melhor forma de priorizar os investimentos em energia está a 
mudar rapidamente. São muitos os intervenientes que agora apelam a uma 
revisão profunda do enfoque tradicional no investimento na produção 
centralizada de energia e na expansão da rede. Apelam, ao invés, a um enfoque 
nas tecnologias distribuídas de energia renovável, que se acredita serem menos 
dispendiosas, terem uma implementação mais rápida e não serem dependentes 
das empresas de distribuição de energia lentas e burocráticas, que tão mal 
serviram os países africanos no passado. Além disso, acredita-se que estas 
fontes de energia são capazes de mitigar as emissões locais das grandes 
centrais eléctricas alimentadas a combustíveis fósseis, que actualmente põem 
em risco a saúde das comunidades ao seu redor. Outros intervenientes rejeitam 
este argumento, sugerindo que uma abordagem distribuída é incapaz de 
fornecer energia nas quantidades necessárias. Devido às características 
técnicas das tecnologias energéticas, aos preços em rápida mudança dos 
componentes renováveis e às complexas questões económicas e de 
financiamento que dominam o sector da energia, torna-se difícil avaliar os 
méritos destes argumentos.  

É este o contexto que enquadra o presente relatório, que se propõe a analisar os 
desafios colocados pela pobreza energética na África subsariana e a explorar 
possibilidades para abordar a situação, minimizando, em simultâneo, as 
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emissões de gases com efeito de estufa. Este relatório pretende ser uma 
avaliação acessível das tecnologias e abordagens possíveis para alargar o 
acesso à energia eléctrica, incluindo a expansão de redes e as tecnologias 
distribuídas. O relatório também considera o potencial que os fogões eco-
eficientes têm de oferecer acesso a equipamentos de cozinha seguros. Em 
todos os casos, o relatório enfatiza os desafios que rodeiam as tecnologias 
disponíveis e destaca os requisitos políticos para enfrentar estes desafios. Neste 
sentido, este relatório pretende ser um guia para defensores e decisores 
políticos, procurando explicar os desafios técnicos, económicos e políticos que 
rodeiam o acesso à energia em África.  

Este trabalho baseia-se em seis meses de revisão documental da literatura 
sobre pobreza energética e acesso à energia. O presente relatório (Parte II) 
sobre a pobreza energética destina-se a complementar outro relatório da Oxfam 
que explora os desafios em torno da redução do défice de energia em África e a 
necessidade de minimizar a utilização de combustíveis fósseis nesse processo. 
Esse relatório, referenciado neste trabalho como Parte I, pode ser obtido no 
mesmo site onde este relatório foi descarregado.  

COMO LER ESTE RELATÓRIO 

Como este relatório é um relato abrangente das oportunidades e desafios 
relacionados com a pobreza energética na África subsariana, diferentes leitores, 
com diferentes níveis de entendimento das questões, considerarão diferentes 
partes do relatório interessantes e relevantes. Como tal, não precisa de ser lido 
como um documento único. O leitor pode fazer uma leitura selectiva, de acordo 
com os seus interesses.  

O relatório está estruturado da seguinte forma: A Secção 2, que se destinada 
aos leitores descontextualizados sobre o assunto, detalha os conceitos e 
definições relacionados com a pobreza energética e o acesso à energia. A 
principal secção técnica, a Secção 3, descreve as oportunidades e os desafios 
técnicos colocados pelas diferentes tecnologias eléctricas, incluindo a expansão 
de redes, as mini-redes, os sistemas de energia solar para uso doméstico e os 
equipamentos de energia solar (o papel dos biodigestores é discutido na Caixa 
de Texto 5, situada na Secção 5). A Secção 4 passa em revista as provas 
empíricas sobre os impactos da electricidade no desenvolvimento humano e 
económico, antes de a Secção 5 defender o enfoque nos combustíveis de 
biomassa sólida na abordagem à pobreza energética. A Secção 6 discute áreas 
fundamentais de enfoque político que precisam de ser resolvidas ou 
consideradas em qualquer política de acesso à energia. Finalmente, a Secção 7 
encerra o relatório com as mais importantes áreas de enfoque político para 
defensores e decisores políticos. 
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2. POBREZA ENERGÉTICA E 
ACESSO À ENERGIA 

 
Não existe uma definição formal acordada para o termo "pobreza energética". 
Geralmente, o termo foca-se na utilização de energia de um agregado familiar, 
como a utilizada para confecção de alimentos, iluminação e aquecimento. No 
entanto, mais recentemente, a noção de pobreza energética foi alargada de 
forma a incluir tanto a energia necessária para actividades comerciais em 
pequena escala (como a energia necessária para o funcionamento dos 
equipamentos de um pequeno negócio), como a energia para serviços (tais 
como iluminação de rua e clínicas de saúde) (Practical Action, 2014). 
Geralmente, os trabalhos sobre pobreza energética excluem a energia fornecida 
pela nutrição e a energia necessária para o transporte.  

A pobreza energética tende a ser entendida de duas formas principais. A 
primeira é a ideia de pobreza energética como hábitos de consumo de energia 
das populações que são consideradas pobres de acordo com outras medidas, 
tais como o rendimento (Khandker et al., 2010). A segunda ideia é que a 
pobreza energética em si é uma forma de privação, sendo que as populações 
pobres em energia são aquelas que não possuem acesso à energia necessária 
para satisfazer as suas necessidades básicas (Bhattacharyya, 2012; Khandker 
et al., 2010; Practical Action, 2014). Neste último caso, considera-se que a 
noção de pobreza energética também explica o facto de várias populações se 
exporem a riscos desnecessários (como riscos decorrentes da poluição) ou a 
dificuldades (como ter de percorrer grandes distâncias a pé e despender uma 
quantidade significativa de tempo na recolha de lenha) para satisfazer as suas 
necessidades básicas de energia. 

A POBREZA ENERGÉTICA COMO A UTILIZAÇÃO DE 
ENERGIA DOS POBRES 

A pobreza energética — quando é entendida como os hábitos de utilização de 
energia dos agregados familiares pobres — evidencia como os indivíduos que 
vivem na pobreza gastam uma porção mais significativa dos seus rendimentos e 
do seu tempo a atender às suas necessidades de energia do que os agregados 
familiares ricos, apesar do facto de os segundos tenderem a consumir mais 
energia no total (Bacon et al., 2010; Khandker et al., 2010). A razão para tal é o 
facto de todos os indivíduos, seja qual for o seu grau de pobreza, precisarem de 
uma quantidade básica de energia para sobreviver. Entre os agregados 
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familiares muito pobres, o acesso à mais pequena quantidade de energia 
necessária para a sobrevivência pode significar gastar uma proporção maior dos 
seus rendimentos em energia do que a proporção gasta pelos agregados ricos, 
que consomem muito mais energia. Os agregados pobres também se vêm 
muitas vezes forçados a depender de combustíveis e equipamentos menos 
eficientes do que aqueles que as populações mais ricas têm à disposição. Como 
resultado, é frequente terem de despender mais tempo e mais dinheiro para 
satisfazer as suas necessidades mais básicas de energia. A investigação 
empírica revelou que os agregados familiares pobres gastam entre 5% e 20% 
dos seus rendimentos nas suas necessidades energéticas (Africa Progress 
Panel, 2015; Clancy, 2006; Khandker et al., 2010). A medida de pobreza 
energética mais vulgarmente utilizada são os agregados que gastam mais de 
10% dos seus rendimentos nas suas necessidades de energia (Khandker et al., 
2010).  

Estas medidas de despesa, independentemente do quão elevadas são, não 
capturam o tempo adicional que os agregados familiares pobres gastam a 
satisfazer as suas necessidades de energia, nem têm em consideração o facto 
de, nos países em desenvolvimento, os agregados pobres muitas vezes 
recolherem os seus próprios combustíveis (e, portanto, não os pagarem). Desta 
forma, até estes números elevados podem sub-representar a extensão da 
pobreza energética nos países menos industrializados. 

A POBREZA ENERGÉTICA COMO PRIVAÇÃO 

A segunda concepção de pobreza energética — enquanto experiência de 
privação ou exposição a riscos ou dificuldades desnecessários — tem 
impulsionado um foco importante sobre a noção de "serviços de energia." A 
ideia subjacente é que a disponibilidade de energia em si (ou seja, energia 
potencial ou energia cinética) não tem qualquer impacto directo no bem-estar 
humano. No entanto, quando esta energia é capaz de fornecer serviços, tais 
como calor para a confecção de alimentos ou luz para iluminação, pode ter um 
impacto profundo no bem-estar humano. Quando se aborda a pobreza 
energética, o que importa é fornecer aos indivíduos os serviços de energia 
necessários para satisfazer as suas necessidades básicas. 

O enfoque nos serviços de energia evidencia que as definições de pobreza 
energética são não apenas aplicáveis a contextos específicos, como também 
subjectivas (Bhattacharyya, 2012). Isto deve-se ao facto de pessoas em 
circunstâncias diferentes precisarem de diferentes quantidades de energia para 
atender às suas necessidades básicas (as pessoas em climas frios, por 
exemplo, precisam de mais energia para aquecer as suas casas do que as 
pessoas em climas quentes) e ao facto de que o que constitui uma necessidade 



 

Compacto de informação da Oxfam  20 

(ou um risco indevido) é algo fundamentalmente subjectivo (Bhattacharyya, 
2012). 

Embora tenha sido difícil encontrar definições de pobreza energética e, quando 
oferecidas, não eram pacíficas (Bhattacharyya, 2012), a Practical Action envidou 
recentemente um proeminente esforço que sugere a definição de pobreza 
energética como privação da “gama integral de fontes e serviços de energia 
necessários para apoiar o desenvolvimento social e económico humano... 
[para]... os agregados familiares, as empresas e a comunidade de prestadores 
de serviços” (Practical Action, 2014, p. 2). Além disto, a Practical Action (2014) 
apresentou um conjunto de limites básicos para serviços de energia, em relação 
aos quais a pobreza energética pode ser definida. Estes limites referem-se à 
iluminação, energia térmica, refrigeração e acesso às tecnologias de informação 
e comunicação. Os limites incluem métricas relacionadas com o custo tanto do 
risco como da oportunidade (Practical Action, 2014). 

OS IMPACTOS DA POBREZA ENERGÉTICA 

A pobreza energética constitui um desafio considerável para o desenvolvimento. 
Se os indivíduos não têm capacidade para iluminar as suas casas após o sol se 
pôr, actividades como estudar, tarefas domésticas e até actividades 
relacionadas com pequenos negócios são obrigadas a terminar ao cair da noite. 
Da mesma forma, se os indivíduos não são capazes de aquecer ou arrefecer as 
suas casas, podem viver num enorme desconforto em determinadas épocas do 
ano, havendo riscos particulares para os muito jovens e os muito velhos. Além 
disso, quando as populações que vivem na pobreza energética têm acesso a 
combustíveis, correm muitas vezes riscos significativos. Estima-se que a queima 
de biomassa tradicional em contextos domésticos, por exemplo, cause 600 000 
mortes todos os anos só na África subsariana (Africa Progress Panel, 2015). A 
menos que as tendências actuais se alterem, prevê-se que as mortes 
decorrentes da poluição do ar interior ultrapassem as mortes por tuberculose e 
SIDA até 2030 (ver Figura 2) (Africa Progress Panel, 2015). O querosene,1 que é 
utilizado para confecção de alimentos e iluminação, está associado a infecções 
respiratórias (embora menos do que a confecção de alimentos com 
combustíveis sólidos) e também comporta riscos de envenenamento e incêndio 
(ver Caixa de Texto 1). 

                                                
1O querosene também é denominado parafina em algumas partes do mundo.  
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Figura 2: Mortes causadas pelas principais doenças infecciosas 
comparadas com infecções agudas do tracto respiratório inferior, 2004, 
2010 e 2030 

 
Fonte: World Bank Group, 2012, em Africa Progress Panel, 2015. 

Caixa de Texto 1: Os perigos do querosene 

Apesar de a literatura sobre pobreza energética ter muito a dizer sobre os perigos 
da poluição do ar interior, geralmente presta menos atenção aos perigos da 
utilização doméstica de querosene, apesar de existir literatura abundante sobre o 
assunto que alerta para o risco de intoxicação e incêndio.  

Desconhece-se qual é a incidência exacta de intoxicações involuntárias por 
querosene em África (Veale et al., 2013), mas existem dados de estudos realizados 
na África do Sul que são elucidativos. Na África do Sul, a ingestão de querosene é a 
causa mais comum de intoxicação aguda entre a população negra do país e estima-
se que resulte em 171–996 mortes por ano (Carolissen & Matzopoulos, 2004). Até 
os casos não fatais de intoxicação (estimados em 46 530–93 060 por ano) causam 
problemas às famílias porque resultam frequentemente em longas e dispendiosas 
estadias em hospitais (Tshiamo, 2009). A aspiração de querosene por crianças 
pode aumentar a probabilidade de virem a sofrer de doenças respiratórias, como 
tuberculose e asma mais tarde (Tshiamo, 2009). Os riscos de envenenamento por 
querosene são maiores entre as crianças nas zonas rurais, que vivem longe dos 
hospitais (Carolissen & Matzopoulos, 2004; Meyer et al., 2007; Tshiamo, 2009). 

O risco de incêndio também representa um problema substancial. Só na África do 
Sul, estima-se que 200 000 indivíduos ficam feridos ou perdem propriedade em 
incêndios relacionados com a utilização de querosene anualmente. Em 53% dos 
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casos de incêndio, o querosene é identificado como a causa (em 30% dos casos, os 
culpados são velas) (Kimemia et al., 2014). 

 
Além destas dificuldades, o tempo despendido a recolher lenha e a confecção 
de alimentos em fogões não eficientes representa uma carga adicional para as 
populações pobres em energia. Estima-se que as perdas em África relacionadas 
com a confecção de alimentos e a recolha de lenha se situam em 36,9 mil 
milhões de USD por ano, se incluirmos o valor do trabalho não remunerado. Os 
impactos são maiores entre mulheres e meninas, que são geralmente 
responsáveis por estas tarefas (Lambe et al., 2015). Além disso, estes impactos 
ocorrem num contexto em que as mulheres e meninas já são responsáveis por 
uma carga desproporcional de trabalho não remunerado no agregado familiar 
(Karimli et al., n.d.). Finalmente, a falta de acesso à energia compromete a 
eficácia dos serviços sociais, tais como escolas e clínicas, e limita as 
oportunidades económicas ao restringir a produtividade e o crescimento 
económico (Modi et al., 2006).  

Figura 3: As principais populações a cozinhar com biomassa tradicional na 
África subsariana, 2012 

 

Fonte: AIE, 2014, reproduzido de Lambe et al., 2015. 
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Tendo em conta os desafios da pobreza energética, supõe-se que fornecer 
energia em quantidades suficientes e seguras aos agregados familiares traria 
inúmeros resultados positivos,2 incluindo os seguintes: 

• Melhor saúde: A redução da queima de biomassa e querosene dentro de 
casa reduzirá a exposição dos indivíduos a poluentes nocivos. O acesso a 
combustíveis modernos contribuirá para evitar as quedas, cortes, picadas e 
episódios de assédio sexual e agressão a que as mulheres e meninas estão 
sujeitas durante a recolha de lenha. Finalmente, o acesso à electricidade 
permitirá melhorias na cadeia de frio, que são fundamentais para a 
vacinação, e o acesso a clínicas electrificadas irá melhorar o estado da 
saúde.  

• Maior rendimento do agregado familiar: Os agregados familiares que 
compram os seus combustíveis pouparão dinheiro ao utilizarem 
combustíveis mais eficientes. O acesso a iluminação suficiente dará às 
famílias mais horas produtivas, incluindo mais horas de estudo para os 
estudantes. Finalmente, o acesso a combustíveis modernos permite a 
utilização de irrigação bombeada, que melhora os rendimentos agrícolas, 
bem como a diversificação de rendimentos, já que permite que os agregados 
familiares se envolvam na transformação de produtos agrícolas e na 
pequena manufactura.  

• Melhores resultados ambientais: A redução da procura de biocombustíveis 
diminuirá as pressões a que as florestas estão sujeitas (Lewis & Pattanayak, 
2012), tendo impacto nos serviços florestais, incluindo a redução do 
escoamento e a mitigação das alterações climáticas. 

• Melhor qualidade de vida: Abordar a dependência dos agregados 
familiares de lenha reduzirá os trabalhos pesados que as mulheres e 
meninas, cuja função é recolher estes combustíveis, têm de realizar. O 
aumento do acesso a serviços de entretenimento que requerem electricidade 
irá melhorar o bem-estar da população.  

• Acesso às TIC e serviços melhorados: A maioria das TIC requer 
electricidade para operar. O impacto da televisão, rádio, telemóveis e 
computadores na vida das pessoas será significativo. Podem aumentar a 
produtividade, dar-lhes acesso a informação crucial e criar novas indústrias. 
Em termos de serviços, as escolas, clínicas e escritórios do governo tornar-
se-ão mais eficazes graças ao acesso à energia eléctrica, o que terá 
impactos importantes no bem-estar dos indivíduos que deles usufruírem. 
Finalmente, a melhoria da qualidade de vida nas zonas rurais ajudará a reter 

                                                
2 Consultar Modi et al. 2006 and Practical Action 2014 para obter um relato detalhado dos 

potenciais resultados positivos de fornecer serviços energéticos e de abordar a pobreza 
energética. Grande parte desta lista é gerada a partir destes dois relatórios.  
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pessoal qualificado (como professores, enfermeiros ou administrativos), o 
que irá melhorar ainda mais o acesso aos serviços.  

ACESSO À ENERGIA 

Os esforços para abordar a pobreza energética têm-se focado no fornecimento 
de acesso à energia. Tal como acontece com a pobreza energética, até ao 
momento tem havido pouco consenso em relação à definição de "acesso à 
energia", além do sentimento geral de que o termo inclui aumentar o acesso dos 
agregados familiares a quantidades suficientes de energia, garantindo a 
capacidade de evitar riscos ou trabalhos pesados desnecessários 
(Bhattacharyya, 2012). No entanto, a imprecisão do termo não fez esmorecer os 
esforços de promoção do acesso à energia. Dados os diversos benefícios 
potenciais referidos em cima, tem sido um dos principais pilares das políticas 
governamentais em muitos países. 

A electricidade passou a desempenhar um papel central no acesso à energia 
devido à sua capacidade particular de fornecer uma enorme gama de serviços 
energéticos (ver Caixa de Texto 2). Como consequência, os esforços de 
promoção do acesso à energia têm sido frequentemente reduzidos a um redutor 
enfoque na garantia de acesso a electricidade. Um dos resultados desta 
situação foi uma visão binária do acesso à energia, segundo a qual os indivíduos 
estão "ligados" ou "não ligados" (Practical Action, 2014).  

Esta abordagem redutora e binária não faz jus à complexidade de formas 
através das quais os indivíduos consomem energia. Para entender por que 
razão, consideremos um agregado familiar que está ligado a uma fonte de 
electricidade de tal forma pouco fiável que só tem acesso a serviços de energia 
durante quatro horas por dia. Ou imaginemos um agregado familiar que tem 
acesso a electricidade, mas não tem dinheiro para pagar o serviço. Face a tais 
condições, é provável que os agregados familiares continuem a ter de cozinhar 
ou iluminar as suas casas com combustíveis sólidos, com todos os perigos, 
trabalhos pesados e desvantagens associados. Como tal, focarmo-nos 
simplesmente no facto de os agregados estarem ou não ligados à electricidade 
não permite inferir com exactidão se estes têm acesso à energia de que 
necessitam para evitar as privações, riscos e injustiças associados à pobreza 
energética.  

 

Caixa de Texto 2: Serviços de electricidade e energia: 

Os indivíduos não necessitam apenas de energia para melhorar o seu bem-estar, 
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mas sim de serviços de energia. Para entendê-lo, considere a energia química 
contida na biomassa sólida ou a energia cinética num fio que transporta corrente 
eléctrica: por si só, esta energia tem pouco valor para melhorar o bem-estar de 
alguém.  

Pelo contrário, quando os indivíduos têm acesso, por exemplo, a luz gerada pela 
passagem de corrente eléctrica por um filamento ou pela queima de querosene, o 
seu tempo produtivo não se limita às horas do dia em que há luz solar. Da mesma 
forma, quando os indivíduos têm acesso ao calor criado pela passagem de uma 
corrente eléctrica por um elemento ou pela queima de madeira ou carvão vegetal, 
são capazes de cozinhar os seus alimentos e aquecer as suas casas. Dado que 
abordar a pobreza energética diz respeito a melhorar o bem-estar, o acesso à 
energia diz respeito a fornecer acesso às pessoas a serviços de energia.  

Quando se trata da prestação de serviços de energia, a electricidade tem vantagens 
claras. Em primeiro lugar, a electricidade é capaz de fornecer praticamente todos os 
serviços que um agregado familiar poderá utilizar. Pode fornecer calor, luz e 
telecomunicações, bem como garantir o funcionamento de máquinas. Ao contrário 
do fogo, que demora a acender e a ficar em brasa, a electricidade pode fornecer 
estes serviços quase instantaneamente; os utilizadores só precisam de ligá-la. A 
electricidade é capaz de fornecer serviços quase sem produzir emissões no ponto 
de consumo e a sua utilização é relativamente segura.  

A electricidade apresenta ainda outras vantagens. É mais fácil de transportar do que 
combustíveis sólidos ou líquidos, como o carvão e o diesel, que devem ser 
transportados por estrada. Desde que duas áreas estejam ligadas uma à outra, é 
possível fornecer electricidade a uma das duas quase instantaneamente.  

No entanto, a utilização de electricidade para fornecer serviços de energia às 
populações pobres também apresenta algumas desvantagens. Em primeiro lugar, 
os agregados familiares têm de estar ligados à electricidade para recebê-la. Em 
segundo lugar, para utilizar electricidade para ter acesso a serviços de energia é 
necessário possuir equipamento apropriado — um fogão eléctrico, uma chaleira ou 
uma lâmpada — que pode ser caro. Em contraste, um fogão básico alimentado a 
lenha ou carvão pode ser construído com apenas três pedras. Além disso, para que 
a electricidade possa oferecer estes serviços, a mesma deve ser fornecida em 
quantidade suficiente, mas também de forma fiável.  

As políticas de acesso à energia têm-se frequentemente focado apenas na primeira 
destas questões: ligar os agregados familiares. Esta situação conduziu a uma 
abordagem excessivamente simplificada do acesso à energia. 

 
Como resultado, tem havida um impulso recentemente para desenvolver 
medidas mais abrangentes de acesso à energia, que capturem a natureza 
multidimensional e com várias camadas do termo. Tal incluiu considerações 
escalonadas da (1) capacidade, (2) duração e disponibilidade, (3) fiabilidade, (4) 
qualidade, (5) acessibilidade de preço, (6) legalidade, (7) conveniência e (8) 
saúde e segurança da energia. Em cada categoria, a fonte de energia é 
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subdividida em energia para electricidade doméstica e energia para a confecção 
doméstica de alimentos (World Bank Group, 2012) (ver Figura 4). Apesar desta 
abordagem mais abrangente, a urgência de que as populações possam 
ultrapassar o nível mais básico de acesso, bem como de criar metas de acesso 
à energia contra as quais o progresso possa ser medido, levaram a que fosse 
dado um passo atrás, em direcção a uma definição binária segundo a qual uma 
determinada camada da matriz do acesso à energia é considerada o limiar de 
base para o "acesso à energia."  

Figura 4: Matriz multicamadas do acesso à energia 

 
Fonte: World Bank Group, 2014. 

O campo de trabalho que liga a energia e o desenvolvimento tem sido 
impulsionado pelas preocupações com os impactos da pobreza energética e por 
um desejo de abordá-las promovendo o acesso à energia. Apesar do enfoque de 
longa data em ambas as questões, nenhuma das duas tem uma definição 
claramente estabelecida, apesar dos esforços recentes para apresentar 
definições matizadas que capturem a complexidade das questões. Os 
defensores de políticas neste campo têm tido dificuldade em alterar o enfoque 
do diálogo, que se tem centrado unicamente na electrificação como forma de 
combater a pobreza energética, bem como as definições binárias de acesso à 
energia que este enfoque criou.  
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3. EXPANSÃO DO ACESSO À 
ELECTRICIDADE 

A electricidade tem sido tradicionalmente fornecida às famílias através de 
ligações que conectam os agregados familiares a centrais eléctricas. A 
interligação de todos estes agregados familiares num só sistema de energia de 
grande dimensão é conhecida como rede eléctrica ou simplesmente “a rede". A 
rede tem vantagens (principalmente em relação às economias de escala) e 
desvantagens (principalmente os elevados custos inicias) no que trata a 
expandir o acesso à energia. A frustração com as desvantagens, aliada ao 
conhecimento crescente do desafio das alterações climáticas e dos avanços nas 
tecnologias de energia renovável, tem impulsionado um enfoque cada vez maior 
no fornecimento de electricidade por via de fontes distribuídas. Ao abrigo deste 
modelo, os agregados familiares, ao invés de estarem ligados a uma única fonte 
centralizada de produção, estão ligados a fontes distribuídas que estão perto do 
ponto de consumo, são largamente renováveis e não estão ligadas umas às 
outras através da rede principal. Estes sistemas têm a vantagem de serem 
capazes de alcançar as populações mais pobres e remotas de forma rápida e 
barata (Bhattacharyya & Palit, 2016; Deshmukh et al., 2013; TERI-GNESD, 
2014; Terrapon-Pfaff et al., 2014), atenuando em simultâneo as emissões de 
carbono (Alstone et al., 2015). 

Caixa de Texto 3: Princípios fundamentais da electricidade 

A electricidade é gerada em centrais eléctricas. A electricidade produzida pela central 
eléctrica é transmitida aos agregados familiares ou a outros utilizadores através de 
um conjunto de fios que são capazes de transportar corrente eléctrica de diferentes 
tensões. A ligação de vários agregados familiares por via de uma rede de fios 
interligados é conhecida como rede eléctrica. Qualquer conjunto de agregados 
familiares interligados pode ser considerado uma rede, mas algumas redes podem 
ter uma dimensão enorme, ligando países inteiros, ao passo que redes de pequena 
dimensão, como as mini-redes, podem ligar apenas alguns agregados familiares. 

Fontes despacháveis e intermitentes 

As fontes de energia para a produção de electricidade são classificadas em dois 
tipos principais: despacháveis e intermitentes. As fontes de energia despachável 
podem ser ligadas ou desligadas sempre que o indivíduo que gere a central assim o 
desejar. As fontes de energia intermitente não estão disponíveis a toda a hora. A sua 
disponibilidade é determinada por factores que vão além do controlo do gestor da 
central. As centrais alimentadas a combustíveis fósseis fornecem energia 
despachável (desde que o combustível esteja disponível), ao passo que fontes como 
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as de energia eólica ou solar são intermitentes, só estando disponíveis quando o sol 
brilha ou o vento sopra. Algumas fontes de energia com baixo teor de carbono são 
despacháveis, como a energia hidroeléctrica (partindo do pressuposto de que os 
níveis de água são suficientes) e a energia nuclear.  

Corrente alternada e contínua 

A electricidade é gerada de duas formas principais: por corrente alternada (CA) e por 
corrente contínua (CC). Os aparelhos individuais são construídos para operar com 
apenas um tipo de corrente. A corrente eléctrica pode ser transformada de um 
formato no outro, embora seja mais fácil transformar CA em CC do que CC em CA. A 
rede utiliza CA porque as grandes centrais tendem a produzir CA (excepto no caso 
da energia solar fotovoltaica, que produz CC). É mais eficiente transportar CA em 
altas tensões e é possível aumentar ou diminuir a tensão da corrente alternada com 
relativa facilidade através de um transformador, embora esta etapa envolva perdas 
de energia. 

No geral, a electricidade é gerada em tensões relativamente baixas. Depois, as 
tensões são “elevadas” a níveis bastante altos, à medida que a electricidade é 
transportada longas distâncias através de linhas eléctricas de alta tensão, 
conhecidas como rede de transmissão. No entanto, é perigoso ter altas tensões em 
contextos domésticos. Por isso, as tensões são “reduzidas” a níveis mais baixos à 
medida que a electricidade é entregue aos agregados familiares através de linhas 
eléctricas de baixa tensão, conhecidas como rede de distribuição.  

A CA pode ser entregue através de corrente trifásica ou monofásica (estes termos 
descrevem o tempo segundo o qual a corrente alternada vai alternando). A corrente 
trifásica, que é mais eficiente e usa menos electricidade para pôr um aparelho a 
funcionar, é a mais comum nas redes eléctricas de todo o mundo.  

Corresponder a oferta à procura 

Uma das principais desvantagens de utilizar a electricidade para prestar serviços de 
energia é que a energia não pode ser armazenada como electricidade. Tal significa 
que é necessário equilibrar a quantidade de electricidade a ser produzida com a 
quantidade a ser consumida; se for produzida electricidade em excesso, será 
desperdiçada. Dado que a procura varia durante o dia — geralmente com um grande 
pico no início da noite, altura em que os consumidores chegam a casa e começam a 
confecção de alimentos, a aquecer a casa e a acender as luzes — este equilíbrio é 
fundamental para a gestão da produção de electricidade. 

Os padrões de consumo com grandes picos criam desafios para os sistemas de 
energia eléctrica. Os sistemas têm de ter capacidade de produção suficiente — ou 
seja, um número suficiente de centrais eléctricas — para atender à procura durante o 
pico de consumo, mesmo que esta procura dure apenas um curto período do dia. 
Esta situação dificulta o financiamento da capacidade de produção porque as 
centrais eléctricas dependem da venda de electricidade para ganhar dinheiro. Os 
casos em que o pico da procura é muito maior do que a procura média encarecem o 
sistema de electricidade como um todo, pois a capacidade não é utilizada durante 
longos períodos de tempo. Consequentemente, há boas razões para tentar amenizar 



 

29  Abordar a pobreza energética  

os picos de procura, utilizando uma maior parte da capacidade de produção de 
energia durante uma maior parte do tempo, o que resulta num uso mais eficiente dos 
recursos da rede. 

O problema de ter pouca electricidade quando a procura é alta é comparável ao 
problema de ter demasiada electricidade quando a procura é baixa (por exemplo, se 
o vento estiver a soprar nas turbinas eólicas a meio da noite). Em tais circunstâncias, 
a capacidade de produção de energia tem de ser restringida (ou seja, desligada). A 
restrição dificulta o financiamento de projectos renováveis porque, como foi referido, 
os geradores produzem a maior parte dos lucros com a venda de electricidade e não 
gerando electricidade. Se não conseguirem vender a electricidade que geram por 
não haver procura, é mais difícil recuperar o investimento nestes activos. 

Resolução de intermitências 

O facto de a energia não poder ser armazenada como electricidade coloca desafios 
adicionais às fontes intermitentes de energia. Quando a procura não coincide com 
condições de vento ou sol, os consumidores (1) ficam sem electricidade, (2) recebem 
electricidade de um sítio onde o sol esteja a brilhar ou o vento a soprar ou (3) têm 
acesso a uma fonte despachável de electricidade. Esta fonte pode ser um 
combustível fóssil, uma fonte renovável despachável (como hidroelectricidade) ou 
energia armazenada que foi gerada quando a fonte de energia intermitente estava 
disponível (como uma bateria ou armazenamento de água bombeada).  

Todas as opções para resolver a questão da intermitência levantam desafios. Ficar 
sem electricidade (especialmente se o corte de energia não tiver sido planeado) 
impõe muitas vezes perdas económicas e custos sociais significativos. O transporte 
de electricidade através de uma rede envolve perdas de energia de pelo menos 6% 
(em África, as perdas podem ser ainda maiores, entre 15% e 30%) e requer a 
existência de dispendiosas infra-estruturas de rede. Além disso, a utilização da rede 
como um sistema de recurso só é eficaz quando a rede é grande o suficiente para ter 
uma diversidade significativa de procura e geração. As pequenas redes são 
vulneráveis às flutuações na procura e geração e, portanto, têm maiores 
necessidades de armazenamento e/ou de um sistema de recurso para lidar com a 
intermitência. 

A utilização de combustíveis fósseis como sistema de recurso agrava as alterações 
climáticas e tem outros custos sociais (tais como os custos de saúde associados à 
poluição gerada pela queima de combustíveis fósseis). A variabilidade dos preços 
dos combustíveis fósseis também significa que os preços da electricidade podem 
flutuar, criando choques para os consumidores. Finalmente, nas áreas remotas, o 
acesso aos combustíveis fósseis pode ser pouco fiável. Em tais casos, as fontes de 
geração de energia de combustíveis fósseis não são viáveis como sistemas de 
recurso para fontes intermitentes.  

Por fim, o armazenamento é dispendioso. As baterias são uma opção promissora, 
mas, além de serem caras, a sua manutenção deve ser levada a cabo 
cuidadosamente para garantir a sua longevidade. Embora as baterias de chumbo-
ácido sejam uma tecnologia comprovada e relativamente barata, mesmo quando são 
cuidadosamente mantidas, a sua esperança de vida é muito menor do que a de 
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No entanto, uma visão tão ampla das tecnologias de produção de electricidade 
ignora as complexidades técnicas e económicas detalhadas da produção e 
distribuição de electricidade. A falta de compreensão destes desafios técnicos e, 
portanto, dos desafios institucionais que lhes estão associados, resultou em 
discussões polarizadas e simplistas sobre a capacidade de diferentes 

outros componentes renováveis, como painéis solares. Além disso, uma gestão 
eficaz significa não permitir que descarreguem profundamente. Para as baterias de 
chumbo-ácido, limitar a descarga da bateria a 20% permite prolongar a vida das 
mesmas ao máximo, mas esta restrição significa que são necessárias mais baterias 
para alcançar o mesmo grau de capacidade de armazenamento total num sistema. 
As baterias de lítio-ião permitem uma maior profundidade de descarga (cerca de 
80%), bem como mais ciclos de carga e, portanto, uma vida mais longa, mas têm 
custos muito mais elevados do que as baterias de chumbo-ácido (IRENA, 2016b). No 
geral, nenhum tipo de bateria deve ser totalmente descarregada ou descarregada 
demasiado rápido. Fazê-lo diminui a sua esperança de vida, o que — dado o custo 
das baterias — pode aumentar substancialmente o custo do sistema global de 
electricidade.  

Outra solução para o desafio do armazenamento é a acumulação por bombagem, 
segundo a qual a água é bombeada até ao topo de uma montanha, onde fica 
armazenada até voltar a descer através de um gerador. Para que a acumulação por 
bombagem seja rentável, deve existir uma área de terreno elevado onde os 
reservatórios possam ser construídos.  

Terminologia 

Finalmente, eis alguma terminologia relacionada com energia: A energia é medida 
em joules (J), ao passo que a potência é medida em watts (W). A potência é o ritmo a 
que a energia é convertida de um formato para outro e é medida em joules por 
segundo (W = J t⁄ ; em que "t" = tempo em segundos). As centrais de energia 
eléctrica convertem a energia de uma fonte (um combustível) em electricidade a um 
determinado ritmo. Como resultado, a sua capacidade (ou potência) é expressa em 
watts, com base no ritmo a que produzem electricidade. As quantidades de 
electricidade são medidas em watts-hora. Um watt-hora é a quantidade de energia 
utilizada quando um aparelho de 1 watt funciona durante uma hora (importa notar 
que os watts-hora também podem ser expressos em joules, pois são ambos 
quantidades de energia, mas um joule é uma unidade de medição de tal forma 
pequena que a sua utilização é de difícil gestão). As medidas de energia eléctrica 
mais comuns são o kilowatt-hora e o megawatt-hora (kWh ou mWh) e, como tal, o 
valor da energia é normalmente definido em preço por kWh (USD/kWh). 

O custo de diferentes sistemas de produção eléctrica é expresso de forma mais 
eficaz como custo nivelado da electricidade (CNE). O CNE é determinado dividindo o 
custo total de um sistema de produção (incluindo qualquer combustível, peças de 
reposição, manutenção e custos de desmantelamento necessários) e dividindo-o 
pela quantidade total de energia que o sistema produzir ao longo da vida. O CNE é 
medido em USD/kWh ou USD/mWh. 
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abordagens de fornecer electricidade e de abordar a pobreza energética. Esta 
secção do relatório centra-se em quatro tecnologias potenciais de produção e 
distribuição de electricidade, debruçando-se sobre as vantagens, oportunidades 
e desafios específicos associados a cada uma. O relatório considera quatro 
abordagens dominantes: (1) conectar os agregados familiares expandindo a 
rede, (2) fornecer electricidade através de mini-redes, (3) fornecer electricidade 
através de sistema de energia solar para uso doméstico (SESUD) e (4) 
prestação de serviços de energia através da venda de equipamentos de energia 
solar. Uma vez feita a apologia da importância de garantir que os agregados 
familiares têm energia para satisfazer as suas necessidades térmicas, como a 
confecção de alimentos e o aquecimento, o relatório também discutirá o 
potencial dos biodigestores para abordar a pobreza energética (Caixa de Texto 
5).  

EXPANSÃO DA REDE 

Todos os países que aumentaram significativamente os seus índices de 
electrificação nos últimos anos fizeram-no expandindo a rede para ligar os 
agregados familiares não electrificados (por exemplo, China, Vietnam, Filipinas e 
África do Sul) (Bhattacharyya, 2012; Dinkelman, 2011; Khandker et al., 2009b; 
Modi et al., 2006). Em comparação com outras tecnologias, a rede é 
excepcionalmente capaz de tirar proveito das economias de escala ligando 
várias pessoas a uma única peça de infra-estrutura (ARE, n.d.). Como o custo 
de expansão da rede é partilhado por todos os consumidores ligados, a rede 
fornece electricidade ao menor preço de retalho de todas as tecnologias (ver 
Caixa de Texto 4). A rede também pode fornecer a electricidade em grandes 
quantidades e em tensões muito elevadas, algo necessário para alguns 
consumidores industriais. Finalmente, como a rede é a forma dominante através 
da qual as famílias recebem electricidade nos quatro cantos do mundo, tem a 
vantagem de ser uma tecnologia bem compreendida, com instruções sobre 
financiamento, construção e venda de electricidade. Os requisitos e desafios 
institucionais envolvidos na operação e gestão de uma infra-estrutura de tão 
grande dimensão também são bem conhecidos.  

Desafios à expansão da rede 

A expansão da rede também envolve uma série de desafios. Em primeiro lugar, 
estão os elevados custos iniciais do alargamento da rede e o elevado custo de 
ligar agregados familiares individuais (ARE, n.d.; Hogarth & Granoff, 2015). O 
Programa de Assistência à Gestão do Sector Energético do Banco Mundial 
estimou o custo de expansão da rede em 8000–10 000 USD por quilómetro em 
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2000.3 A maioria destes custos (7000 USD) dizia respeito a equipamento, sendo 
os componentes mais caros os postes, seguindo-se os condutores (ESMAP, 
2000). Os custos elevados e o facto de tirar proveito das economias de escala 
significam que a rede está bem adequada para servir áreas densamente 
povoadas, onde os indivíduos têm dinheiro para pagar a ligação à rede, bem 
como electricidade em quantidades relativamente grandes. No entanto, também 
significa que a rede é inadequada para fornecer electricidade a áreas 
escassamente povoadas, pobres e remotas, onde só serão consumidas 
pequenas quantidades de electricidade. É especialmente o caso se estas 
populações residirem em terreno exigente, onde a infra-estrutura necessária 
seja difícil de construir e manter (ARE, n.d.). Na verdade, grande parte da 
população rural da África subsariana verifica estas características desafiantes: 
baixa densidade, baixos rendimentos e baixos níveis de procura. Além disso, a 
actual extensão da rede é extremamente limitada em grande parte da África 
subsariana. Por isso, os planos de expansão teriam de ser ambiciosos. 

Além disso, limitarmo-nos a ligar os agregados familiares à rede só irá melhorar 
o acesso à energia se a infra-estrutura da rede for fiável e a capacidade de 
produção da rede for suficiente para atender à procura. Na África subsariana, a 
maioria dos países está actualmente a experienciar um défice de produção 
(consultar Parte I desta série). Ao expandir o acesso das pessoas a uma rede 
que não é fiável sem abordar os problemas de capacidade, corre-se o risco de 
sujeitar o sistema a exigências ainda maiores e tornar a rede menos fiável para 
quem já está conectado (Bhattacharyya, 2012; Murphy et al., 2014). E, como a 
infra-estrutura global está vulnerável a impactos localizados devido à natureza 
centralizada da rede, quaisquer danos causados a uma parte da rede 
(causados, por exemplo, por mau tempo ou pela quebra de um único gerador de 
grande dimensão) podem proliferar e deitar a baixo todo o sistema.  

Além disso, como a rede é quase um monopólio perfeito (com elevados custos 
de capital e baixos custos marginais), não é favorável à concorrência privada e, 
portanto, é melhor gerida por uma empresa de distribuição regulamentada. Em 
contextos em que a regulamentação é frágil, como em grande parte da África 
subsariana, as empresas de distribuição têm tido tendência para ter 
desempenhos aquém do esperado (consulte a secção sobre tarifas em baixo) e 
têm-se tornado território para mecenato (Africa Progress Panel, 2015). No 
contexto de uma empresa que não é responsivo, uma electrificação por 
expansão da rede é altamente improvável, especialmente em áreas 
politicamente e economicamente marginais (ARE, n.d.).  

Historicamente, a rede tem sido alimentada por combustíveis fósseis, o que tem 
implicações significativas para as alterações climáticas, mas não precisa de ser 

                                                
3Estima-se que este número possa ser reduzido para cerca de 5000 USD em terreno normal nos 

países em desenvolvimento.  
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esse o caso. É tecnicamente viável para a rede integrar grandes quantidades de 
energias renováveis (consultar Parte I desta série). A este respeito, a rede 
apresenta realmente uma vantagem importante para as energias renováveis 
porque a sua extensão geográfica permite a integração de uma maior 
diversidade de oferta e consumo (ver Caixa de Texto 3). 

Rede: Soluções 

Os esforços para enfrentar os desafios relacionados com a implementação da 
rede têm-se focado na redução dos custos de ligação à rede utilizando materiais 
mais baratos (por exemplo, bambu) nas redes de transmissão e distribuição (ver 
Caixa de Texto 3) e utilizando quadros já prontos para reduzir o custo de 
electrificação do agregado familiar (Mostert, 2008). Outras opções para reduzir 
os custos de ligação incluem a aquisição dos materiais necessários para a rede 
de distribuição em grandes quantidades (Modi et al., 2006).  

Os países também têm procurado inovar para contornar os problemas 
relacionados com empresas de distribuição de energia corruptas ou 
disfuncionais. Estes esforços envolveram principalmente a reforma da empresa 
de distribuição, maioritariamente através da comercialização e introdução de 
concorrência. A esperança é de que tais reformas “melhorem o desempenho 
técnico, comercial e financeiro das empresas de distribuição de energia, 
impulsionem o fluxo de caixa do sector, facilitem a mobilização de recursos para 
investimento de capital numa base comercial, assim libertando fundos públicos 
para outros investimentos, e alarguem o acesso à electricidade a comunidades 
pobres e rurais” (World Bank,2005, p. 1).  

O impacto destas reformas nas populações pobres tem sido difícil de avaliar. 
Foram vários os países que viram os índices de acesso à electricidade aumentar 
na sequência da reforma, mas crê-se que estes avanços foram mais 
impulsionados por políticas, programas e subsídios governamentais, que 
procuraram ligar os agregados familiares e reduzir as tarifas, do que pelos 
próprios esforços de reforma (Banco Mundial, 2005). Os críticos da reforma das 
empresas de distribuição de energia argumentam que esta limitou os impactos 
no acesso porque a participação do sector privado tende a resultar em aumentos 
de tarifas, à medida que as empresas privadas procuram melhorar a sua 
situação financeira. Além disso, o desejo de obter lucros levará a empresa a 
concentrar-se no fornecimento de electricidade a comunidades que já estão 
ligadas e são comprovadamente rentáveis, ou que podem ser ligadas a um 
baixo custo. Este enfoque prejudicará os esforços para expandir o acesso a 
áreas actualmente pobres e sem ligação (Mostert, 2008; Scott et al., 2003). Por 
outro lado, os defensores da reforma salientam que não houve nenhum país 
africano que tenha desagregado completamente o seu serviço público e, por 
isso, os impactos no preço e acesso ainda não foram totalmente entendidos. 
(Eberhard et al., 2008; World Bank, 2005). 
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Além da reforma, as inovações relacionadas com as empresas de distribuição 
de energia têm-se focado em melhorar e simplificar a cobrança de facturas 
instalando contadores pré-pagos ou impondo tarifas fixas e instalando 
limitadores de carga (que limitam a quantidade de energia que um agregado 
familiar pode utilizar) em vez de contadores (Mostert, 2008). Noutros casos, os 
países procuraram terceirizar funções em que a empresa de distribuição não 
tivesse uma vantagem comparativa natural, tais como a leitura de contadores e 
a cobrança de facturas (Mostert, 2008). Em alguns casos, os países até 
terceirizaram a venda a retalho de electricidade, criando um sistema segundo o 
qual grossistas adquirem electricidade à rede e depois a vendem directamente 
aos consumidores4 (Scott et al., 2003). Este modelo ajudou a melhorar o acesso 
em Phnom Penh, mas a regulamentação dos grossistas revelou-se difícil, 
havendo inclusivamente famílias a quem estava a ser cobrada três vezes a tarifa 
padrão. Como resultado, houve apelos para abandonar o programa (Scott et al., 
2003).  

Devido ao custo de expansão da rede às populações africanas remotas e 
dispersas, bem como à apatia de várias empresas de distribuição de energia 
africanas, tem havido um impulso recente para incidir o foco em tecnologias de 
produção distribuída. Os proponentes das tecnologias distribuídas esperam um 
forte envolvimento do sector privado, assim contornando a necessidade de 
envolver um serviço público não responsivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 

Em várias cidades africanas, os agregados familiares ligados à rede vendem energia aos seus vizinhos (geralmente em 

habitações informais) através de ligações não regulamentadas feitas com um cabo de extensão  (Mostert, 2008).
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Tabela 2: Pontos fortes e desafios associados às quatro tecnologias de 
produção de electricidade 

Tecnologia 
Principais 
características 

Pontos fortes Desafios 

Expansão 
da rede 

Sucesso no 
fornecimento de 
electricidade a 
populações em 
todo o mundo 

Vantagem das 
economias de 
escala 

Participação 
substancial do 
Estado 

Pode vender 
electricidade a baixo 
custo 

Pode fornecer grandes 
quantidades de 
electricidade 

Essencial para 
aumentar a penetração 
global das energias 
renováveis 

Tecnologia conhecida 

Construção bastante dispendiosa 

Apatia e burocracia estatal 

Actualmente muito dependente de 
combustíveis fósseis 

Mini-rede 

Economias de 
escala muito 
limitadas 

Nova tecnologia  

Vulnerável a 
futuras reduções 
no preço da 
energia solar e 
armazenamento 

Âmbito de aplicação 
bastante grande para 
as energias renováveis 

Pode fornecer grandes 
quantidades de 
electricidade 

Menores custos de 
capital 

Rápida implantação 

Alguma participação 
do sector privado 

Electricidade relativamente cara 

Custos de capital relativamente altos 
(para investidores locais) 

Requer abordagens de uso intensivo de 
recursos, sob medida, para produzir 
electricidade acessível 

Actual falta de cadeias de abastecimento 
e pessoal qualificado e relevante 

Desafios de primeira ordem à nova 
tecnologia 

SESUD 

Sem economias de 
escala 

Passível de futuras 
reduções no preço 
da energia solar e 
armazenamento 

Grande participação 
do sector privado 

100% renovável 

Tecnologia 
relativamente 
estabelecida 

Electricidade dispendiosa 

Quantidades limitadas de electricidade 

Novos desafios em torno da gestão do 
sistema 

Equipament
os de 
energia 
solar 

Sem economias de 
escala 

100% renovável 

Grande participação 
do sector privado 

Potencial para 
promover mudanças 
rápidas na utilização 
doméstica de 
combustível 

Quantidades muito limitadas de 
electricidade 

Electricidade muito dispendiosa 

Difícil exercer controlo de qualidade 
sobre os diferentes aparelhos 
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MINI-REDES  

As mini-redes referem-se a uma variedade de sistemas de produção de 
electricidade que recorrem a diversas fontes, incluindo energia solar fotovoltaica 
(FV), eólica, hidroeléctrica em pequena escala e combustíveis fósseis 
(geralmente sob a forma de um gerador a diesel), ou a uma combinação destas. 
As mini-redes ligam um determinado número de famílias e/ou serviços a um 
ponto de produção de energia. São capazes de fornecer energia em diversas 
escalas, de pequenas quantidades, durante um número limitado de horas por 
dia, a grandes quantidades comparáveis às consumidas pelos utilizadores da 
rede, disponíveis 24 horas por dia (ARE, n.d.). Podem ser sistemas autónomos, 
que ligam os agregados familiares fora do alcance da rede, ou podem estar 
ligadas à rede e ser utilizadas para atenuar problemas no fornecimento da rede.5 
A energia das mini-redes pode ser disponibilizada em CA ou CC e como energia 
monofásica (conhecidas como nano-redes/pico-redes) ou trifásica (conhecidas 
como mini-redes) (IRENA, 2016b) (ver Caixa de Texto 3).  

Como as mini-redes e nano-redes (adiante designadas mini-redes) são capazes 
de produzir grandes quantidades de electricidade, têm o potencial de gerar 
“força motriz” (energia para o funcionamento de motores e máquinas) para 
alimentar pequenas empresas e promover o desenvolvimento económico 
(Bhattacharyya & Palit, 2016; Deshmukh et al., 2013; TERI-GNESD, 2014). Além 
disso, os sistemas de mini-redes são modulares, o que significa que podem ser 
divididos em módulos individuais sob a forma de painéis solares e baterias (M. 
Lee et al., 2014). Consequentemente, é possível construir sistemas que, 
inicialmente, têm uma capacidade de produção limitada e, posteriormente, 
aumentar a sua capacidade à medida que a procura de electricidade for subindo.  

O custo da electricidade das mini-redes varia de acordo com a fonte de 
produção disponível, bem como de acordo com as exigências do sistema (M. 
Lee et al., 2014). A micro-hidro-electricidade é a fonte de energia mais barata 
(partindo do pressuposto de que existe um rio que corre o ano inteiro), mas 
estes sistemas estão limitados a áreas com geografia apropriada (ARE, n.d.). A 
energia eólica, embora barata, também depende altamente da localização, 
sendo fundamental realizar uma avaliação minuciosa da disponibilidade local de 
vento antes de fazer investimentos em mini-redes alimentadas por energia eólica 
(ARE, n.d.). A energia solar fotovoltaica está disponível em todas as localizações 
e é relativamente previsível. Como resultado, crê-se ter o maior potencial de 
promoção do acesso à energia através de mini-redes. Dado o enfoque na 
energia fotovoltaica em África, o resto desta seção debruçar-se-á sobre mini-
redes alimentadas a FV.  

                                                
5 A utilização de mini-redes (que incluem capacidade de produção e armazenamento) para atenuar 

problemas de abastecimento da rede tem demonstrado ser uma solução menos dispendiosa 
do que tentar garantir a oferta só com baterias (Murphy et al., 2014). 
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Desafios para as mini-redes 

Embora o capital inicial necessário para as mini-redes seja significativamente 
inferior às exigências iniciais de capital para o alargamento da rede (Alstone et 
al., 2015; Deshmukh et al., 2013; Hogarth & Granoff, 2015), os custos iniciais 
das mini-redes são altos quando comparados com o capital que os 
empreendedores locais têm disponível em muitos países em desenvolvimento 
(Bhattacharyya, 2015). A pequena dimensão das mini-redes significa que 
requerem armazenamento, sob a forma de baterias, e experienciam poucas 
economias de escala (ver Caixa de Texto 3). A necessidade de armazenamento 
aumenta o custo global do sistema, não só porque as próprias baterias podem 
ser caras, mas também porque a introdução de baterias adicionais requer a 
criação de capacidade de produção adicional, pois sujeitam o sistema a uma 
pressão adicional (Murphy et al., 2014). Devido às deseconomias de escala, os 
custos do aumento da capacidade de uma mini-rede devem ser transferidos 
para os consumidores, tornando a electricidade das mini-redes mais dispendiosa 
quando comparada com a da rede e quando comparada com os rendimentos 
das populações que se destinam a servir (ver Caixa de Texto 4). Finalmente, 
quando as mini-redes são colocadas em locais remotos ou de difícil acesso, os 
custos de manutenção podem ser elevados, aumentando ainda mais o custo 
global do sistema (Africa Progress Panel, 2015; TERI-GNESD, 2014). 

Caixa de Texto 4: O custo da electricidade 

É impossível apresentar uma estimativa precisa do CNE médio da electricidade das 
mini-redes por várias razões. Os custos dos componentes e da mão de obra variam 
consoante os países, sendo que o custo da energia de uma mini-rede depende da 
dimensão do sistema, da fonte de energia e do padrão de procura a que o sistema 
está sujeito (ver Caixa de Texto 3). No entanto, uma investigação no Bangladesh 
(Bhattacharyya, 2015), que analisou o preço da energia com base em diferentes 
configurações de mini-rede, pode dar-nos uma noção útil de quais poderão ser os 
custos. 

A investigação modelou quatro tipos de sistemas, cada um deles com capacidade 
superior ao anterior. Os sistemas eram diversificados, variando de um sistema básico 
que cobria as necessidades imediatas (como iluminação doméstica, uma ventoinha e 
uma televisão, disponíveis em períodos limitados do dia) a um sistema capaz de 
alimentar consumos domésticos relativamente pesados, bem como consumos 
comerciais e industriais, disponível 24 horas por dia.  

O estudo utilizou o modelo HOMER e teve em consideração mini-redes híbridas a FV 
e diesel utilizando os custos de componentes que considerou reflectirem o preço de 
mercado dessa mercadoria no Bangladesh. Concluiu que, no caso do sistema de 
baixa capacidade, a opção mais barata era uma abordagem alimentanda somente a 
diesel (com base no preço de 0,6 USD/litro, ou 2,27 USD/galão de diesel). Para este 
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6 Esta média só aumentou 20 USD nos 15 anos anteriores e, portanto, é improvável que tenha 

mudado drasticamente desde 2008. 

sistema, o CNE era 0,47 USD/kWh. No caso dos sistemas maiores, as abordagens 
híbridas eram as mais baratas, resultando num CNE de 0,34–0,37 USD/kWh, com os 
custos a descer à medida que a capacidade do sistema subia. Estes números são 
comparáveis às avaliações teóricas de recursos das mini-redes em África (recorrendo 
aos custos de componentes e mão de obra na Alemanha), que situou o CNE das mini-
redes de FV em 0,24–0,35 USD/kWh (0,18–0,25 EUR/kWh, em 2014) (Huld et al., 
2014).  

Podemos comparar estes custos com o custo da electricidade de outras fontes (ver 
tabela em baixo). Os SESUD no Bangladesh têm um CNE de cerca de 0,72 USD/kWh 
e prestam serviços equivalentes aos da mini-rede com menor capacidade utilizada no 
estudo acima (Bhattacharyya, 2012). Como tal, as mini-redes alimentadas somente a 
diesel são uma forma mais barata de produzir electricidade do que os SESUD, 
partindo do pressuposto de que as famílias estão convenientemente agrupadas. Por 
outro lado, as tarifas da rede no Bangladesh são apenas 0,04 USD/kWh para 
consumos até 100 kWh por mês. Ao comparar estes preços, devemos ter em mente 
que, no Bangladesh, estes valores baseiam-se em sistemas híbridos a FV e diesel 
(com o gerador a diesel a contribuir substancialmente para a produção de energia) e 
que os sistemas alimentados unicamente a FV seriam mais caros.  

Em África, onde as tarifas da rede são tão altas que são amplamente consideradas um 
impedimento ao desenvolvimento, os preços de retalho da rede são cerca de 0,13 
USD/kWh (Banco Mundial, 2013) — embora possam ser muito mais altos em alguns 
casos. Para ter uma noção do que significam estes números, considere que a 
definição de acesso à energia da Agência Internacional da Energia sugere que um 
agregado familiar urbano precisa de pelo menos 500 kWh de electricidade anualmente 
para satisfazer as suas necessidades básicas de energia para iluminação, 
comunicações e alguma refrigeração, enquanto que um agregado familiar rural precisa 
de pelo menos 250 kWh (AIE, n.d.). Com base no rendimento médio de 2008 de um 
agregado familiar africano, que se situa em 762 USD6 (Lakner & Milanovic, 2013), 10% 
do orçamento desse agregado (o limite de rendimento para a pobreza energética) 
disponibilizaria 76,20 USD para gastos com energia. Tendo em conta os preços da 
mini-rede (0,34 USD/kWh), isso significa que o agregado africano médio poderia 
apenas pagar 224 kWh por ano. De acordo com os preços médios das redes africanas 
(0,13 USD/kWh), o agregado familiar médio poderia pagar cerca de 586 kWh por ano. 

A combinação destes aspectos significa que o agregado familiar africano médio não 
seria capaz de pagar a electricidade básica necessária a um agregado rural, mesmo 
que gastasse 10% do seu orçamento anual em electricidade, obtida a partir de uma 
mini-rede com uma capacidade relativamente grande. Este agregado familiar seria 
apenas capaz de satisfazer as necessidades básicas de um agregado urbano 
comprando electricidade à rede. Quando consideramos que estes 10% do orçamento 
excluem energia para confecção de alimentos, torna-se evidente que os custos de 
energia representam um enorme desafio no que toca a melhorar o acesso à energia 
entre os agregados familiares rurais pobres. 
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O facto de o custo da electricidade das mini-redes ser geralmente maior do que 
o oferecido pela rede (Deshmukh et al., 2013) (ver Caixa de Texto 4) impõe 
desafios à utilização das mini-redes para aumentar o acesso à energia e o 
desenvolvimento humano. Em primeiro lugar, os custos elevados limitam a 
acessibilidade das mini-redes no que diz respeito aos pobres (TERI-GNESD, 
2014; World Bank, 2008). Em segundo lugar, mesmo entre as populações que 
têm acesso à electricidade, os custos elevados significam que os agregados 
familiares tendem a limitar os serviços a que estão dispostos a aceder àqueles 
que requerem apenas pequenas quantidades de electricidade (tais como 
iluminação e carregamento de telemóveis) e a não utilizar electricidade para fins 
produtivos (Bhattacharyya, 2015). Como tal, o custo elevado da electricidade 
gerada pelas mini-redes representa um desafio significativo para a rentabilidade 
das mesmas, o que por sua vez limita o interesse do sector privado. 

                                                
7Observe que o preço de venda do Bangladesh são 0,04 USD/kWh para consumos até 100 

kWh/mês. Um consumidor que utilize mais de 1200 kWh/ano pagaria mais do que a tarifa de 
0,04 USD/kWh. Como tal, este é um valor teórico. 

Tabela 3: Comparação dos custos de diferentes fontes de produção de 
energia 

Fonte de produção 

CNE (USD/kWh) Energia total do agregado 
familiar africano médio - 

10% do orçamento 
(kWh/ano) 

(AIE básico: rural - 250, 
urbano - 500) 

Sistema 
pequeno 

Sistema 
grande 

Mini-rede híbrida a FV e 
diesel 0,47 NA 162,1 

Mini-rede a FV NA 0,34–0,37 205,9–224,1 

SESUD 0,72 NA 105,8 

Rede no Bangladesh 
(preço de venda) 0,04 0,04 19057 

Rede em África (preço 
médio de venda) 0,13 0,13 586,2 
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Os problemas de rentabilidade são agravados pelo risco de usurpação da rede, 
que se coloca quando a rede é alargada a comunidades que se encontram a 
receber electricidade de uma mini-rede. Tendo em conta que o preço da 
electricidade da rede é mais baixo, existe o risco de os consumidores 
abandonarem a mini-rede, o que poderá levar o investidor a quem a infra-
estrutura pertence a perder o dinheiro investido no projecto.  

Finalmente, tal como se tornará evidente em baixo, importa recordar que operar 
uma mini-rede é essencialmente como operar um serviço público em pequena 
escala e, portanto, requer competências económicas e financeiras consideráveis 
(Bhattacharyya & Palit, 2016). Como tal, a falta de instaladores, técnicos e 
formadores qualificados representa um obstáculo à sua efectiva implantação na 
África subsariana. As mini-redes também sofrem com o facto de serem uma 
tecnologia nova e, como tal, representarem um “clima empresarial arriscado 
devido ao desconhecimento das características do consumidor, às actividades 
comerciais pouco familiares, aos acordos institucionais frágeis... [que surgem] ... 
de quadros regulamentares e políticos frouxos, ao acesso limitado a 
financiamento de baixo custo e à falta de capacidade e competências técnicas 
locais” (Bhattacharyya & Palit, 2016, p. 167). 

Mini-rede: Soluções 

Como a principal barreira às mini-redes são as tarifas elevadas que advêm do 
elevado custo de capital (TERI-GNESD, 2014), os relatos das experiências com 
mini-redes têm incidido em como manter os custos de capital baixos. Existem 
várias soluções possíveis, mas todas elas têm desafios próprios. No entanto, 
antes de nos debruçarmos sobre tais desafios, importa notar que as mini-redes 
beneficiam enormemente dos avanços nas tecnologias de energia renovável, 
que irão diminuir o custo de produção de FV e o armazenamento (ver Figura 5). 
Da mesma forma, a chegada de novos aparelhos de baixa voltagem significará 
que os agregados familiares poderão experienciar serviços melhorados, apesar 
do preço elevado da electricidade das mini-redes. Como tal, a consideração das 
oportunidades para abordar a pobreza energética através das mini-redes requer 
que se considere seriamente os preços das tecnologias de energia solar e de 
armazenamento no futuro, que devem ser justificados e explicitados em 
qualquer política de acesso de à energia. 
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Figura 5: Queda de preço dos painéis solares: Março 2010 – Outubro 2016 

 
Fonte: PVXchange, n.d. 

No entanto, além dos avanços técnicos, a solução mais óbvia para o problema 
dos elevados custos iniciais é fazer poupanças na dimensão do sistema, 
reduzindo a sua capacidade e armazenamento, ou comprando componentes 
mais baratos e de mais baixa qualidade. No entanto, os relatos de experiências 
com mini-redes desaconselham fortemente ambas as opções, por serem ambas 
susceptíveis de resultar mais rapidamente em falhas de sistema e na 
insatisfação dos consumidores. A longo prazo, estes resultados irão conduzir a 
custos mais elevados e aumentar o risco de abandono do projecto (M. Lee et al., 
2014). Ao invés, acredita-se que a melhor maneira de manter os custos baixos a 
longo prazo é investir na longevidade dos equipamentos e minimizar os custos 
de substituição (ARE, n.d.). 

Outra forma de reduzir os custos de um sistema de mini-rede sem poupar na 
dimensão e na qualidade é manter o sistema o mais pequeno possível, 
garantindo, ainda assim, que atende às necessidades de energia dos 
consumidores. Para tal, é necessário analisar exaustivamente a procura 
potencial do sistema antes de embarcar em qualquer projecto (ARE, n.d.; 
Deshmukh et al., 2013). Embora este seja certamente um bom conselho, bem 
como uma forma de garantir a integração de gestão da procura em qualquer 
sistema de mini-rede (Deshmukh et al., 2013), trata-se de um processo que 
requer uma utilização intensiva de recursos. Os agregados familiares rurais não 
electrificados raramente sabem quanta electricidade irão consumir quando 
estiverem ligados. Como resultado, a análise da procura geralmente envolve 
uma extensa avaliação dos padrões de consumo doméstico de energia. É 
possível reduzir ainda mais os custos das mini-redes pedindo aos agregados 
familiares para sacrificarem parte da fiabilidade em troca de tarifas mais baixas 
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(M. Lee et al., 2014). No entanto, esta estratégia não só exige que se saiba 
exactamente qual será a procura possível, mas também de que forma os 
consumidores irão reagir às alterações no que respeita à fiabilidade e qual seria 
o nível de fiabilidade aceitável.8 Para compreender esta dinâmica, é necessária 
uma avaliação ainda mais detalhada da forma como os utilizadores irão 
consumir os serviços energéticos — ao pormenor de hora a hora — o que, mais 
uma vez, implica uma utilização muito intensiva de recursos (M. Lee et al., 
2014).  

Outra forma de reduzir o custo da electricidade das mini-redes é integrar 
utilizações domésticas e produtivas, limitando as últimas aos períodos fora dos 
picos de consumo. Ao fazê-lo, distribuem-se os picos de procura de forma mais 
uniforme, permitindo uma utilização mais eficaz da capacidade de produção, o 
que, por sua vez, melhora a recuperação dos custos e, como tal, permite tarifas 
gerais mais baixas (Bhattacharyya & Palit, 2016) (ver Caixa de Texto 3). Uma 
forma eficaz de alcançar este objectivo é identificando “locatários estratégicos” 
— consumidores fiáveis de dimensão relativamente grande, como uma estação 
rádio base ou uma fábrica — que possam garantir o consumo de uma 
quantidade básica de electricidade nas horas mais calmas (ARE, n.d.; 
Deshmukh et al., 2013; Modi et al., 2006; Palit & Sarangi, 2014). Os utilizadores 
residenciais e as pequenas empresas podem ser adicionados ao sistema e este 
pode ser ampliado à medida que a procura for aumentando. A utilização de um 
locatário estratégico também pode ajudar a abordar o desafio do financiamento, 
porque os investidores privados podem contar com a segurança de vender uma 
quantidade garantida de electricidade ao locatário. Ainda assim, pode ser um 
desafio integrar consumos domésticos e produtivos, pois estes nem sempre 
advêm da electrificação. As razões para tal são discutidas em maior detalhe em 
baixo. 

Outra forma de reduzir os custos de capital é incidir o foco em sistemas híbridos 
nos quais a produção de FV é reforçada por um gerador a diesel — um gerador 
eléctrico alimentado por um motor a diesel (ARE, n.d.; Bhattacharyya, 2015; 
Murphy et al., 2014). O gerador é capaz de fornecer energia ao sistema em caso 
de corte prolongado, bem como de manter a descarga da bateria no nível 
mínimo, assim aumentando a sua longevidade (ver Caixa de Texto 3). Não é 
necessário que a dimensão da capacidade de produção do sistema seja 
excessiva e as baterias podem ser mais pequenas — duas vantagens que 
reduzem os custos iniciais (Bhattacharyya, 2015). A integração de módulos de 
bateria e FV em mini-redes a diesel já existentes também pode reduzir 
eficazmente os custos de energia, cortando o consumo de diesel 
(Bhattacharyya, 2015; IRENA, 2016b; Murphy et al., 2014). A poupança de 

                                                
8Se as famílias usarem electricidade para fins de irrigação, por exemplo, a falta de energia 

eléctrica durante 12 horas por dia, três vezes por ano não seria um problema. No entanto, se a 
electricidade for usada para refrigerar reservas alimentares ou vacinas, cortes de energia 
superiores a três horas podem tornar-se problemáticos. 



 

43  Abordar a pobreza energética  

custos possibilitada pela transição de sistemas alimentados apenas a FV ou a 
diesel para sistemas híbridos irá aumentar ao mesmo tempo que a dimensão do 
sistema aumentar (Bhattacharyya, 2015) e crê-se que existe uma margem 
considerável para tais ganhos na África subsariana dada a escala da utilização 
do gerador (ver Figura 6) (IRENA, 2016b). Obviamente, as possibilidades de 
poupança de custos com base na hibridização dependem dos preços do diesel e 
dos componentes FV, mas, tendo em conta a maioria dos preços no futuro 
próximo, os sistemas híbridos a diesel e FV fornecerão a electricidade mais 
barata (Murphy et al., 2014) (ver Figura 7).  

Figura 6: Distribuição da capacidade existente de geração a petróleo/diesel 
na África subsariana 

 
Fonte: IRENA, 2016b, p. 59; dados retirados originalmente de World Electric 
Power Plants Database, n.d. 
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No entanto, os sistemas híbridos a diesel e FV também colocam desafios. A 
introdução do diesel resulta em emissões de carbono9 e pode causar 
instabilidade nos preços da electricidade devido às flutuações no preço do 
combustível.10 Os geradores a diesel também necessitam de manutenção, o que 
se revelou um desafio em alguns contextos. E, além de tudo isto, há situações 
em que as cadeias de abastecimento de diesel são fracas, deixando as mini-
redes híbridas vulneráveis quando não for possível adquirir diesel (M. Lee et al., 
2014; Murphy et al., 2014). Face a estes desafios, os especialistas começaram a 
sugerir evitar os sistemas híbridos em favor da produção unicamente a FV, 
apesar da subida dos custos (M. Lee et al., 2014; Murphy et al., 2014). 

Figura 7: Pontos de preço aos quais as mini-redes somente a FV, híbridas 
e somente a diesel produzem electricidade ao custo mais baixo 

 
Fonte: Murphy et al., 2014, p. 533. 

A gestão adequada da bateria é essencial para a longevidade das mini-redes. 
Embora a gestão possa ser automatizada (ARE, n.d.), ter técnicos qualificados 
para gerir a mini-rede pode reduzir os custos gerais do sistema. Os técnicos são 
capazes de tomar decisões adequadas para encontrar um equilíbrio entre a vida 
útil da bateria e a fiabilidade do sistema em casos de produção reduzida ou em 
períodos de consumo intenso (M. Lee et al., 2014). No entanto, actualmente, a 
África subsariana carece de técnicos qualificados (Bhattacharyya, 2012). Além 

                                                
9Nestes sistemas, a FV acaba geralmente por fornecer entre 75% e 90% da energia  (ARE, n.d.). 

Por isso, as emissões de carbono e os impactos no preço do diesel são relativamente 
pequenos. 

10Ver nota de rodapé n.º 4. 
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disso, deixar a gestão ao critério de um técnico pode dar azo à má gestão da 
bateria (ver Caixa de Texto 3), o que pode acabar por aumentar os custos gerais 
da energia e ameaçar a sustentabilidade do sistema (ARE, n.d.). Estes 
problemas foram observados no Bangladesh, onde houve baterias que duraram 
tão pouco quanto quatro ou cinco anos (TERI-GNESD, 2014), quando a sua 
esperança de vida devia ser aproximadamente 10 anos (Bhattacharyya, 2015).  

Em princípio, seria possível reduzir o custo da electricidade das mini-redes 
utilizando consumidores ligados à rede para subsidiar a expansão das infra-
estruturas de electricidade distribuída, tal como se subsidiaria a expansão da 
rede (dividindo o custo de qualquer expansão por todos os clientes ligados à 
rede já existentes) (Deshmukh et al., 2013). No entanto, esta analogia não é 
totalmente válida no caso das mini-redes. Todos os utilizadores da rede 
beneficiam da existência de um grupo mais diversificado de consumidores 
(desde que haja capacidade de produção suficiente), mas ligar os agregados 
familiares a uma mini-rede isolada não diversifica a rede nacional. Ainda assim, 
poderiam justificar-se os subsídios por motivos de justiça social, mas, na prática, 
esta abordagem levanta questões sobre se os consumidores existentes 
deveriam subsidiar os fornecedores privados das mini-redes ou apenas mini-
redes detidas pelo Estado, que serão eventualmente incorporadas na rede. A 
complexidade desta opção parece ter evitado a sua implementação onde quer 
que seja (Deshmukh et al., 2013; TERI-GNESD, 2014). 

A última forma de manter as tarifas reduzidas é garantir que o equipamento 
utilizado na mini-rede é utilizado durante toda a extensão da sua vida útil. Dado 
que os componentes de maior duração de uma mini-rede podem durar 25 anos, 
garantir a operação das mini-redes durante 25 anos é uma forma eficaz de 
manter as tarifas tão baixas quanto possível, por não se desperdiçar o valor de 
nenhum componente (ARE, n.d.). No entanto, esta solução agrava os problemas 
de usurpação da rede, que dissuadem os investimentos privados em sistemas 
de energia distribuída com longos períodos de retorno. 

Porém, os desafios relacionados com a possível usurpação da rede podem ser 
mitigados. As mini-redes podem ser projectadas para serem incorporadas na 
rede quando esta chegar. Neste cenário, tanto a capacidade de produção como 
a distribuição das infra-estruturas poderiam ser compradas pela empresa de 
distribuição de energia e integradas na rede global (ARE, n.d.; Deshmukh et al., 
2013). Da mesma forma, a empresa de distribuição poderia adquirir a 
electricidade ao proprietário da mini-rede a um preço fixo até os custos do 
sistema terem sido totalmente recuperados. No entanto, em ambos os casos, a 
empresa de distribuição estará muito provavelmente a subsidiar o vendedor 
privado, que será forçado a vender electricidade a um preço mais elevado do 
que o praticado pela rede. Além disso, a projecção de mini-redes adaptadas a 
uma possível incorporação na rede pressupõe custos iniciais mais elevados 
durante a sua construção. Estes envolvem principalmente garantir que o sistema 
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é capaz de fornecer energia trifásica (ARE, n.d.) (ver Caixa de Texto 3) 
adicionando inversores (que requerem manutenção e são dispendiosos caso 
tenham de ser substituídos) aos sistemas fotovoltaicos para converter a CC 
produzida pelos painéis solares em CA. Outra solução possível para a 
usurpação da rede é manter os sistemas de mini-rede separados da rede após a 
chegada desta (um processo conhecido como “insularização”). Esta abordagem 
pode ser utilizada para garantir a recuperação dos investimentos feitos nas mini-
redes (Deshmukh et al., 2013), mas pode igualmente levantar desafios políticos 
caso as populações que poderiam ligar-se à rede se vejam forçadas a pagar 
tarifas mais altas por um serviço possivelmente inferior, como pode ser o caso 
das mini-redes. 

Abordar questões relacionadas com (1) o financiamento, (2) a falta de pessoal 
técnico que apoie a operação e manutenção da mini-rede e (3) os desafios 
associados às tecnologias de primeira geração provavelmente requererá um 
enorme apoio da parte de doadores e do Estado. Este apoio incluiria o 
desenvolvimento de instrumentos de financiamento para empreendedores locais 
nesta área; formação para o pessoal envolvido na localização, instalação, 
operação e manutenção da mini-rede; e apoio à partilha de dados e 
aprendizagem em matéria de criação de modelos de negócios eficazes (Alstone 
et al., 2015; ARE, n.d.; Deshmukh et al., 2013)  

Embora haja certamente margem para o sector privado implementar mini-redes, 
a ideia de que o sector privado irá simplesmente preencher o vazio deixado pelo 
fracasso do Estado e explorar o mercado virgem dos agregados familiares da 
África subsariana que ainda não estão ligados parece ser ingénua. A este 
respeito, todas as avaliações do sucesso e fracasso das mini-redes apontam 
para a necessidade de um forte quadro regulamentar e político para o sector 
privado operar eficazmente (Alstone et al., 2015; ARE, n.d.; Deshmukh et al., 
2013; IRENA, 2016a; Palit & Sarangi, 2014; TERI-GNESD, 2014). Embora não 
haja soluções infalíveis para os desafios políticos e regulamentares em torno 
das mini-redes, foi identificada uma série de acções genéricas que devem ser 
tomadas. O Estado deve (1) assegurar a disponibilidade de subsídios para 
tornar as mini-redes economicamente viáveis (ver em baixo), (2) desenvolver um 
quadro regulamentar que define as regras do jogo para diferentes actores (3) 
assumir a liderança na realização de análises dos recursos, (4) tornar públicos 
todos os planos para a expansão da rede, (5) garantir a segurança e fiabilidade 
da mini-rede e permitir a insularização ou integração da mini-rede quando a rede 
nacional chegar e (6) dar formação em projecção, localização, operação e 
manutenção de mini-redes (Deshmukh et al., 2013).  

O Estado ou a empresa de distribuição também podem desempenhar uma 
função importante na agregação de projectos de mini-redes, para que comecem 
a fazer sentido para o sector privado do ponto de vista financeiro (ARE, n.d.). 
Isto é frequentemente conseguido com base em concessões geográficas, 
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oferecidas por via de concursos públicos, nos quais as empresas assumem 
responsabilidade pelo fornecimento de sistemas de mini-rede a todos os 
utilizadores potenciais numa dada área geográfica (Mostert, 2008).  

No entanto, importa notar que mesmo que tenha condições para apoiar, o sector 
privado é conhecido por se recusar a implementar mini-redes em determinadas 
áreas caso estas sejam consideradas demasiado remotas, demasiado pobres ou 
demasiado pequenas para oferecer um potencial considerável de crescimento 
da procura (Bhattacharyya & Palit, 2016). A este respeito, apesar de as 
tecnologias de energia distribuída se destinarem a melhorar o acesso à energia 
entre as populações pobres, os relatos mostram que continuam a beneficiar os 
mais abastados (Bhattacharyya & Palit, 2016; World Bank, 2008). As mini-redes 
geridas pela comunidade poderiam ajudar a responder a este desafio, mas 
qualquer esforço de desenvolvimento impulsionado pela comunidade requer 
uma grande quantidade de tempo e recursos e, como tal, não é possível ampliar 
rapidamente ou facilmente (ARE, n.d.) 

No geral, as mini-redes oferecem uma forma potencialmente valiosa de fornecer 
electricidade a áreas nas quais o acesso à rede será um desafio. Mesmo que os 
custos iniciais sejam menores do que os impostos pelo alargamento da rede, 
colocam, ainda assim, desafios significativos ao financiamento de projectos e 
resultam em elevados custos da electricidade. Existem formas de contornar 
estes desafios, mas todas elas envolvem a criação de sistemas de energia à 
medida, nos quais os padrões de procura são analisados exaustivamente e os 
sistemas construídos de acordo com um propósito específico. O facto de estes 
sistemas serem construídos com base no contexto e estarem dependentes de 
novas tecnologias coloca grandes desafios à sua escalabilidade e cria encargos 
técnicos significativos. Neste momento, as mini-redes em África encontram-se 
em fase piloto e, para serem uma fonte de electrificação massiva, terão de ser 
ampliadas significativamente e rapidamente. Alguns estudos que se debruçaram 
sobre os desafios de ampliar a dimensão dos sistemas de energia distribuída no 
sul da Ásia identificaram problemas semelhantes aos que dominam o contexto 
da África subsariana: mercados pequenos, falta de financiamento, incerteza ao 
nível do enquadramento político e falta de modelos de negócios para gerir e 
manter uma enorme quantidade de infra-estruturas distribuídas (Bhattacharyya, 
2014).  

SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR PARA USO 
DOMÉSTICO (SESUD) 

De menor dimensão do que as mini-redes, os sistemas de energia solar para 
uso doméstico são sistemas de produção de energia projectados para fornecer 
electricidade a um único agregado familiar utilizando painéis solares e uma 
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bateria pequena. Embora os SESUD possam ter uma dimensão considerável, 
incluindo vários painéis solares e uma bateria grande, quando o propósito é 
melhorar o acesso à energia entre os grupos com baixos rendimentos, estes 
sistemas normalmente incluem apenas dois painéis e uma pequena bateria, que 
produzem quantidades muito limitadas de energia. A grande vantagem dos 
SESUD é o facto de poderem ser utilizados para fornecer electricidade a 
agregados familiares isolados (em contraste com a mini-rede, que requer que os 
agregados familiares estejam geograficamente próximos uns dos outros para 
que possam ser ligados à fonte geradora de energia através de uma linha de 
distribuição de baixa tensão11). Como as empresas de distribuição de energia 
costumam ter falta de experiência em vendas, é frequente entregarem a 
prestação de tais sistemas ao sector privado, através de vendas directas ou 
concessões (Mostert, 2008).  

Desafios relacionados com os SESUD 

A desvantagem dos SESUD é o facto de, devido à sua pequena dimensão, só 
poderem fornecer pequenas quantidades de electricidade (adequada para fins 
de iluminação, entretenimento, carregamento de telemóveis e refrigeração), que 
apenas está disponível durante um número limitado de horas por dia. Estes 
sistemas não são capazes de fornecer energia para fins de aquecimento ou 
confecção de alimentos e não são suficientes para fornecer força motriz para a 
pequena indústria. Como tal, a tecnologia fornece apenas os níveis mais baixos 
de acesso à energia. Tal como as mini-redes, os SESUD beneficiarão dos 
possíveis avanços que serão feitos no futuro e que reduzirão o custo dos 
componentes renováveis de geração e armazenamento, bem como da chegada 
ao mercado de novos aparelhos com baixo consumo de watts. 

O roubo de painéis solares pode ser um problema. Nos locais onde este risco é 
prevalente, os agregados familiares costumam proteger os painéis com redes de 
aço ou retirá-los dos telhados para que seja mais fácil vigiá-los, guardando-os no 
interior das habitações quando se ausentam do local. Em todos os casos, fazer 
alterações à instalação dos painéis solares diminui a sua capacidade de 
geração,12 comprometendo ainda mais a capacidade do sistema (Mostert, 2008).  

A baixa capacidade dos SESUD não só limita os impactos potenciais de 
desenvolvimento, mas também pode causar problemas em matéria de 
sustentabilidade. À medida que um agregado familiar vai lentamente comprando 

                                                
11Por vezes, os SESUD são implementados em nano-redes para permitir uma melhor partilha de 

baterias e capacidade. 

12Geralmente, os painéis solares são colocados em telhados que apanham luz do sol e virados 
para o equador num ângulo que maximiza a sua exposição à radiação solar ("insolação"). Se 
os painéis forem mudados de sítio e já não estiverem virados para o equador ou posicionados 
em ângulo, ou se forem cobertos com algo (por exemplo, com redes), a insolação que recebem 
diminuirá e, por conseguinte, a capacidade do sistema também. 
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aparelhos, a carga sobre o sistema aumenta (Gustavsson, 2007; K. Lee et al. 
2016). Se um agregado familiar sobrecarregar o sistema, colocando demasiada 
pressão sobre a bateria, estará a encurtar a vida útil da bateria e a aumentar o 
custo global do sistema (ver Caixa de Texto 3) (Ellegård et al., 2004).  

Os SESUD também criam desafios regulamentares. Na África do Sul, por 
exemplo, alguns técnicos locais estiveram envolvidos na venda de um serviço no 
mercado negro, oferecendo a possibilidade de contornar as unidades de controlo 
de carga das baterias (ver em baixo “SESUD: Soluções”). Da mesma forma, a 
má gestão das baterias e os custos associados colocaram os subsídios sob 
pressão. Eventualmente, esta situação resultou na falta de pagamento às 
empresas responsáveis pelas concessões, levando-as a sair do programa 
(Azimoh et al., 2014). No Bangladesh, houve relatos de problemas causados 
pelo uso de componentes de baixa qualidade, más práticas de instalação e 
mecanismos de controlo inadequados, todos eles comprometendo a 
sustentabilidade a longo prazo (Bhattacharyya, 2015). 

Finalmente, os SESUD não são de todo capazes de tirar proveito das economias 
de escala. Embora sejam a forma mais barata de fornecer electricidade aos 
agregados familiares isolados e remotos, a electricidade produzida por um 
SESUD é geralmente mais cara do que a produzida por uma mini-rede que 
forneça o mesmo nível de serviços (Bhattacharyya, 2015) (ver caixa de Texto 4). 
Além disso, mesmo com custos de capital relativamente baixos, muitos 
agregados familiares pobres continuam a não ser capazes de pagar os custos 
iniciais de instalação de um SESUD.  

SESUD: Soluções 

Tal como acontece com a mini-rede, os problemas relacionados com o preço do 
sistema e da electricidade que produz podem ser abordados através de 
subsídios (como na África do Sul13) (Azimoh et al., 2015) ou criando regimes de 
crédito acessíveis (como o programa Grameen Shakti no Bangladesh).  

Para ajudar a melhorar a gestão das baterias e evitar a descarga excessiva, 
podem ser integrados mecanismos de controlo de carga no sistema. No entanto, 
importa notar que há casos documentados de tais sistemas terem sido 
contornados e de as baterias terem sido descarregadas de qualquer forma 
(Azimoh et al., 2014). O risco de roubo pode ser reduzido utilizando armações14 
móveis que mantenham os painéis solares fora do chão e a um ângulo 
apropriado, e que permitam que os agregados familiares as coloquem no interior 
das habitações quando estiverem ausentes (Azimoh et al., 2014). 

                                                
13No âmbito deste programa, os subsídios cobriram a totalidade dos custos de capital do sistema e 

forneceram um pagamento mensal de 48 ZAR (aproximadamente 3,50 USD). 

14Ver nota de rodapé n.º 9. 
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Acredita-se que muitos dos desafios dos SESUD podem ser resolvidos se as 
comunidades que recebem a tecnologia estiverem devidamente envolvidas no 
processo e compreendam a capacidade do sistema, bem como os desafios à 
sustentabilidade do mesmo colocados pela má gestão. Ainda assim, pode ser 
difícil gerir as expectativas dos indivíduos quando estes desejam sistemas com 
maior capacidade (Benjamin, 2015; Lee et al., 2016), especialmente quando as 
populações servidas por SESUD interagem com consumidores servidos por 
mini-redes ou pela rede nacional, que pagam menos pela sua electricidade e 
que recebem um serviço de qualidade superior (Azimoh et al., 2014; Mostert, 
2008). Tal como acontece com as mini-redes, por vezes os agregados familiares 
abandonam os SESUD quando a rede nacional chega à sua área de residência 
(Khandker et al., 2009b). 

Finalmente, tal como ocorre com as mini-redes, a implantação dos SESUD 
exigirá um papel activo da parte do Estado ou serviço público, que terá, pelo 
menos, de criar as condições adequadas para a prestação desses serviços. 
Estas condições incluirão um quadro regulamentar adequado, que garanta a 
qualidade dos sistemas instalados e que leve os destinatários do projecto a 
compreender a necessidade de gerir o serviço adequadamente, bem como os 
desafios relacionados com a capacidade do sistema. Tal como acontece com as 
mini-redes, agrupar os agregados familiares em concessões é uma ferramenta 
eficaz para tornar a instalação rentável para o sector privado. Finalmente, as 
questões relacionadas com a usurpação da rede continuarão a ser um desafio. 
A empresa de distribuição deve não só fazer declarações transparentes sobre os 
planos de expansão da rede (e manter-se fiel aos mesmos), mas também ter 
uma política em vigor para gerir a forma como as tecnologias distribuídas irão 
interagir com a rede quando esta chegar ao local.  

No geral, os SESUD constituem um formato importante de fornecimento de 
acesso à electricidade, mas o sucesso ou fracasso global de um programa 
depende do contexto específico em que este se inserir. Em muitos casos, os 
agregados familiares estão satisfeitos com o serviço prestado pelos SESUD, 
apesar dos custos (Ellegård et al., 2004). No geral, a satisfação advém do facto 
de a utilização de combustíveis líquidos para iluminação (velas ou querosene) 
ser de tal forma ineficiente (Mills, 2003) que um SESUD continua a ser uma 
forma mais barata de os agregados familiares atenderem às suas necessidades 
de iluminação. Além disso, a iluminação de uma lâmpada eléctrica é preferível à 
iluminação de uma vela e os combustíveis sólidos não são capazes de fornecer 
refrigeração, entretenimento ou serviços de TIC. Como resultado, os agregados 
familiares até têm estado dispostos a pagar mais pela electricidade dos SESUD 
do que normalmente gastariam em querosene e velas (Ellegård et al., 2004). No 
entanto, noutros casos, a capacidade limitada dos SESUD resultou em altos 
níveis de insatisfação, especialmente nos casos em que os utilizadores vivem 
perto de consumidores que recebem energia eléctrica da rede nacional (Azimoh 
et al., 2015; Schillebeeck et al., 2012). Estudos têm demonstrado que os 
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indivíduos podem ter um sentimento de isolamento ou discriminação quando 
recebem serviços de electricidade inferiores, devido ao facto de o seu acesso 
ser limitado às tecnologias distribuídas (Bhattacharyya & Palit, 2016). Em alguns 
casos, os agregados familiares têm recusado ligar-se através de SESUD para 
evitarem serem assinalados como “ligados”, assim comprometendo a 
possibilidade de virem a ter acesso à rede no futuro (Ellegård et al., 2004). 
Como tal, a provisão de SESUD não deve ser vista como um substituto para 
ligações à rede nacional; em vez disso, a tecnologia dos SESUD deve ser 
incorporada num processo mais amplo de ligação dos agregados familiares a 
sistemas de energia de maior dimensão.  

EQUIPAMENTOS DE ENERGIA SOLAR 

Os equipamentos de energia solar referem-se a aparelhos individuais 
(maçaricos, rádios, carregadores de telemóvel, lanternas, etc.) que funcionam a 
energia solar e prestam serviços de energia. A principal vantagem destes 
aparelhos é terem requisitos de capital bastante baixos, terem cadeias de 
abastecimento que podem ser estabelecidas com relativa facilidade e 
oferecerem um grande mercado para o sector privado. Há evidências de que 
estes dispositivos estão a ter um impacto rápido e significativo nos sistemas de 
energia doméstica, substituindo as pilhas secas, bem como os combustíveis 
sólidos e líquidos para fins de iluminação (Turman-Bryant et al., 2015). Em duas 
cidades do Quénia, por exemplo, o número de produtos de iluminação fora da 
rede subiu 77% entre 2012 e 2014 e as vendas destes produtos mais do que 
quadruplicaram, de 32 000 USD para 180 000 USD, durante o mesmo período 
(Turman-Bryant et al., 2015).  

Desafios dos equipamentos de energia solar 

O principal desafio dos equipamentos de energia solar é o facto de apenas 
fornecerem pequenas quantidades de electricidade e terem uma capacidade de 
armazenamento limitada. Como tal, são apenas úteis para satisfazer os níveis 
mais baixos de acesso a energia e não fornecem força motriz para sustentar a 
diversificação dos meios de subsistência ou para atender às necessidades de 
energia térmica. Além disso, como se trata de uma nova tecnologia, a captação 
pode ser lenta. Estes dispositivos têm custos de capital relativamente baixos, 
mas quando comparados com os rendimentos dos agregados familiares, podem 
ainda assim ser considerados dispendiosos.  

Equipamentos de energia solar: Soluções 

Pouco pode ser feito em relação à capacidade limitada destes dispositivos, mas, 
tal como acontece com as mini-redes e os SESUD, existe a possibilidade de 
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ganhos futuros a partir do desenvolvimento de aparelhos de baixa voltagem e 
componentes solares mais baratos. Crê-se que, para melhorar a captação, 
oferecer garantias da qualidade dos dispositivos, bem como explicar as suas 
vantagens em relação aos combustíveis sólidos, pode aumentar a vontade dos 
agregados familiares de gastar somas de dinheiro relativamente grandes em 
tecnologias não testadas (Turman-Bryant et al., 2015). 

No geral, sob as condições certas, parece que os equipamentos de energia solar 
podem desempenhar um papel importante no fornecimento de acesso a energia 
aos indivíduos com os níveis mais baixos de acesso. O rápido sucesso que 
tiveram em transformar o sistema de energia em determinados contextos sugere 
que os dispositivos alimentados a energia solar são considerados 
significativamente superiores aos combustíveis sólidos e líquidos quando se 
trata de iluminação e que as TIC (que só podem ser alimentadas a electricidade) 
são altamente valorizadas. Como tal, os esforços devem focar-se em promover 
estas tecnologias e, de seguida, em incorporá-las num processo que forneça 
sistemas de energia capazes de atender de forma mais completa às 
necessidades de energia das populações.  
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4. ELECTRICIDADE E 
POBREZA ENERGÉTICA 

 
Antes de discutir o trabalho empírico sobre o impacto da electrificação nos 
agregados familiares com carências energéticas, importa salientar que existem 
desafios experimentais significativos no que respeita a testar esta relação. 
Quando determinadas áreas recebem electricidade (especialmente electricidade 
da rede), o mais provável é que também estejam a vivenciar outras alterações, 
como um crescimento económico e/ou populacional significativo, o que significa 
que também estão propensas a vivenciar outras mudanças em termos de 
recursos e infra-estruturas. Como resultado, é difícil desenredar os impactos da 
electrificação no desenvolvimento dos efeitos de outros processos que ocorrem 
numa população (Burlig & Preonas, 2016; Dinkelman, 2011; Khandker et al., 
2009a). Para resolver estes desafios, investigadores utilizaram uma série de 
métodos novos e sofisticados.15 No entanto, vale a pena ter em mente que "no 
final, deve-se admitir que todas as análises transversais têm as suas falhas e... 
[que]... os impactos [da electrificação] podem ser a curto prazo. [Em suma:] Os 
padrões observados hoje em dia podem não se manter no futuro” (Khandker et 
al., 2009, p. 22). Ainda assim, vários trabalhos sobre o tema da electrificação 
mostram algumas características recorrentes no que diz respeito aos seus 
impactos na pobreza energética dos agregados familiares, desenvolvimento 
económico e serviços.  

IMPACTOS NA POBREZA ENERGÉTICA DO 
AGREGADO FAMILIAR 

Quando as pessoas recebem acesso à electricidade em sua casa, usam-na 
principalmente para fins de iluminação, entretenimento, TIC e refrigeração. Os 
resultados são o aumento da utilização de aparelhos, redução do consumo de 
velas e querosene, maior acesso a iluminação e menos tempo gasto a recolher 
combustíveis (Azimoh et al., 2015; Bhattacharyya & Palit, 2016; Broto et al., 
2015; Dinkelman, 2011; Prasad & Visagie, 2006).  

Além disso, apesar de o acesso à electricidade alterar as escolhas dos 
agregados familiares em matéria de combustível e reduzir o uso de alguns 

                                                
15  Estes métodos incluem dados de painéis, grupos de controlo (Khandker et al., 2009b), variáveis 

instrumentais (Dinkelman, 2011; Khandker et al., 2009a), descontinuidade de regressão (Burlig 
& Preonas, 2016), emparelhamento por pontuação de propensão (Khandker et al., 2009a) e 
avaliações simples de impacto qualitativo. 
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combustíveis sólidos (Dinkelman, 2011), geralmente não leva os agregados a 
deixar de utilizar combustíveis predominantemente sólidos para a confecção de 
alimentos e aquecimento16 (Bailis et al., 2005; Broto et al., 2015; Gebreegziabher 
et al., 2012; Khandker et al., 2009b; Madubansi & Shackleton, 2006; Malla & 
Timilsina, 2014; Masera et al., 2000; Prasad & Visagie, 2006; Banco Mundial, 
2008). Este padrão geral persiste mesmo quando os índices de electrificação 
são altos (Bailis et al., 2005; Broto et al, 2015) e muito depois de o acesso à 
electricidade ser estabelecido (Bailis et al., 2005; Cowan & Mohlakoana, 2005; 
Banco Mundial, 2008). A relação mantém-se entre as famílias muito abastadas 
(Hiemstra-Van der Horst & Hovorka, 2008; Khandker et al., 2010), incluindo 
aquelas no percentil 90 do rendimento17 (Bacon et al., 2010). Mantém-se quando 
o acesso à lenha diminui (Madubansi & Shackleton, 2006) e quando a 
electricidade é a fonte mais barata de combustível disponível (Hosier & 
Kipondya, 1993). E o padrão mantém-se, em grande parte, tanto em áreas rurais 
como urbanas (Broto et al., 2015), embora se tenha observado uma maior 
utilização de electricidade nas áreas urbanas para a confecção de alimentos 
(Bacon et al., 2010; Cowan & Mohlakoana, 2005).  

Apesar de a transição dos agregados familiares com carências energéticas para 
a utilização de electricidade para a confecção de alimentos e aquecimento não 
ter sido bem-sucedida, o impacto da electrificação no bem-estar da população é 
significativo. Por exemplo, observou-se que a iluminação fornecida pelos 
SESUD na África do Sul é utilizada eficazmente para melhorar a segurança e 
afugentar répteis das habitações. Também se observou que o acesso a 
entretenimento melhora a qualidade de vida dos indivíduos (Azimoh et al., 2015; 
Prasad & Visagie, 2006). Finalmente, observou-se que a electrificação tem 
impactos positivos na educação, ao permitir mais horas de estudo (Azimoh et al., 
2015; Khandker et al., 2009a; Prasad & Visagie, 2006) e ao aumentar os índices 
de inscrição nas escolas (Khandker et al., 2009b). No entanto, é necessário 
algum cuidado com as declarações enfáticas sobre o impacto positivo da 
electricidade na educação. Um estudo que envolveu 30 000 aldeias indianas, 
por exemplo, não mostrou qualquer indício de aumento da escolarização como 
resultado de os agregados familiares passarem a ter acesso a energia eléctrica 
através da rede (Burlig & Preonas, 2016).  

O valor da electricidade para os agregados familiares ligados recentemente 
também é evidenciado pelo facto de se observar que as áreas recém-ligadas 
experienciam recorrentemente um aumento subsequente da procura. Acredita-
se que isto está relacionado com os agregados familiares começarem 
lentamente a adquirir equipamentos para os quais tiveram de poupar (Khandker 

                                                
16Há algumas pequenas excepções a esta descoberta relacionadas com o uso de panelas 

eléctricas de arroz na Ásia (Banco Mundial, 2008). 

17Este percentil foi medido como rendimentos de agregados familiares até 800 USD por mês 
(2005, paridade do poder de compra) (Bacon et al., 2010). 
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et al., 2009b). Este aumento da procura também ocorre quando os agregados 
familiares se ligam a projectos de mini-redes (ARE, n.d.; Burlig & Preonas, 
2016). O impacto da compra de equipamentos é ainda mais sentido quando os 
agregados familiares que estavam inicialmente cépticos em relação ao projecto 
passam a desejar estar ligados após testemunharem os benefícios 
experienciados pelos agregados conectados. Na verdade, esta tendência é tão 
comum que a construção de infra-estruturas enormes para as mini-redes, que 
tenham capacidade de lidar com os aumentos subsequentes da procura 
susceptíveis de ocorrer, é considerada uma boa prática (ARE, n.d.). Se as 
preferências reveladas são um indicador de maximização do bem-estar, estes 
aumentos da procura demonstram uma tendência sólida segundo a qual os 
agregados familiares obtêm ganhos substanciais com o acesso à electricidade. 

IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 

Embora as evidências sobre o impacto da electrificação na pobreza energética 
dos agregados familiares sejam claras, as evidências sobre os impactos 
económicos da electrificação são bastante mais ambíguas (Cook, 2011). 
Embora a literatura tenda a concordar que o acesso à electricidade em áreas 
rurais não impulsiona a industrialização (Dinkelman, 2011; Khandker et al., 2009; 
World Bank, 2008), as descobertas sobre os impactos no desenvolvimento de 
pequenos negócios, diversificação dos meios de subsistência e os rendimentos 
dos agregados familiares são heterogéneas. As análises dos impactos das 
ligações à rede nacional e a sistemas de energia distribuída não descobriram 
nenhum impacto particularmente perceptível no desenvolvimento económico, 
que se crê ser incerto na sua generalidade e em grande medida empírico 
(Schillebeeck et al., 2012; Terrapon-Pfaff et al., 2014). No entanto, há estudos 
singulares que encontraram impactos sistemáticos e generalizáveis, 
demostrando que a electrificação impulsiona aumentos nos rendimentos e 
melhorias na actividade económica. Estes resultados heterogéneos sugerem 
que embora a electrificação seja importante para o desenvolvimento económico, 
é insuficiente, por si só, para impulsionar o desenvolvimento, havendo outros 
factores com possível importância na determinação de resultados económicos 
(Cook, 2011).  

As análises observaram que apenas alguns agregados familiares utilizam 
electricidade para fins produtivos (Banco Mundial, 2008). Entre os que o fazem, 
o foco incide sobre alguns proprietários de pequenos negócios que utilizam 
iluminação eléctrica para alargar o horário comercial (Azimoh et al., 2015; 
Bhattacharyya & Palit, 2016; Broto et al., 2015) ou sobre um pequeno número de 
agregados familiares que utilizam electricidade para iniciar novos negócios, tais 
como salões de cabeleireiro (Broto et al., 2015; K. Lee et al., 2014) e 
armazenamento a frio (Broto et al., 2015). Em particular, observou-se que a 
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electrificação favorece a criação de sectores que fornecem serviços electrónicos 
(por exemplo, exibição de televisão, carregamento de telemóveis e reprodução 
de música). Há, nomeadamente, poucos indícios de agregados familiares que 
utilizam a electricidade para fins produtivos que envolvem força motriz (como 
carpintaria ou moagem) (Khandker et al., 2009b; K. Lee et al., 2014).  

Os efeitos limitados da electrificação no desenvolvimento económico têm sido 
observados tanto em contextos rurais como urbanos. Um estudo levado a cabo 
em 30 000 aldeias indianas electrificadas ao abrigo do programa de 
electrificação rural do primeiro-ministro, por exemplo, constatou que, na melhor 
das hipóteses, a electrificação apenas conduz a pequenas mudanças nos 
resultados económicos a médio prazo (três a cinco anos) (Burlig & Preonas, 
2016). Este padrão persiste nas áreas urbanas: nos aglomerados populacionais 
informais de Cape Town, por exemplo, verificou-se que a electrificação não teve 
praticamente qualquer impacto perceptível na actividade económica (Cowan & 
Mohlakoana, 2005). 

Por outro lado, estudos que demonstram fortes ligações generalizáveis entre o 
acesso a energia doméstica e a criação de empresas do sector informal referem 
que se verificou que as oportunidades de rendimento das mulheres aumentaram 
em áreas urbanas como resultado do acesso à energia eléctrica. As mulheres 
utilizam-na para apoiar actividades comerciais, tais como costurar, lavar roupa, 
passar a ferro e arranjar cabelos (Clancy, 2006). Na província de KwaZulu Natal, 
na África do Sul, verificou-se que a implementação da rede conduziu a um 
aumento do índice de emprego, com uma subida significativa do emprego 
feminino. A electrificação não só aumentou o número de postos de trabalho na 
zona rural de KwaZulu Natal, como também aumentou as horas de trabalho das 
mulheres, pensando-se que a maior parte deste trabalho adveio da criação de 
indústrias caseiras (Dinkelman, 2011). Estudos em grande escala sobre o 
impacto da implementação da rede nacional no Bangladesh e Vietname 
verificaram que o acesso à electricidade aumentou o rendimento dos agregados 
familiares tanto de fontes agrícolas como não-agrícolas. No Vietname, as fontes 
agrícolas registaram os maiores proventos porque a electricidade foi utilizada 
para fins de irrigação (Khandker et al., 2009a; Khandker et al., 2009b).  

Os aumentos de rendimentos como resultado do aumento do acesso à energia 
parecem começar lentamente, aumentando ao longo do tempo até 
estabilizarem. Novamente, crê-se que este aumento lento se deve ao tempo de 
que os agregados familiares precisam para conseguirem comprar os aparelhos 
necessários para tirar proveito da electricidade e começarem a prestar serviços 
(Khandker et al., 2009a; Khandker et al., 2009b). 
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IMPACTOS NOS SERVIÇOS 

São poucos os estudos que se debruçaram explicitamente sobre o impacto da 
electrificação na disponibilidade e qualidade dos serviços (Practical Action, 
2014). Dito isto, estudos sobre os impactos da electrificação em Maputo 
demonstraram que os indivíduos consideram a provisão de iluminação de rua 
como sendo importante para a segurança, por facilitar a realização de tarefas 
nas ruas sinuosas de um assentamento informal depois de escurecer, bem 
como para a criação de um bairro acolhedor (Broto et al., 2015). Embora a 
expansão do acesso à energia eléctrica tenha sido utilizada para melhorar a 
cadeia de frio, o que é importante para a vacinação, foram levantadas questões 
sobre se isso se traduz em aumentos nos índices de imunização (Banco 
Mundial, 2008). Crê-se que os maiores impactos da electricidade na prestação 
de serviços resultaram de uma maior vontade por parte dos profissionais de 
saúde e educação de permanecer nas zonas rurais após estas terem sido 
electrificadas (Banco Mundial, 2008). 

Embora a energia seja necessária para uma série de serviços que podem ter 
impactos profundos no bem-estar humano, o simples fornecimento de 
electricidade, quer seja através da rede nacional ou de fontes distribuídas, não 
garante que os indivíduos comecem a consumir estes serviços de energia. No 
geral, os agregados familiares recém-electrificados tendem a utilizar 
electricidade para fins de iluminação, comunicação, entretenimento e 
refrigeração. Na sua maioria, não utilizam a electricidade para a confecção de 
alimentos ou aquecimento. Em termos dos impactos económicos do acesso à 
electricidade, os resultados são decididamente heterogéneos. São muitos os 
estudos que indicam que os impactos económicos são de pequena dimensão e 
limitados a alguns indivíduos, sendo a implantação de electricidade para fins de 
força motriz extremamente limitada. Ao mesmo tempo, outros estudos apontam 
para efeitos positivos nos rendimentos, de grande dimensão e generalizáveis, 
através da melhoria do acesso à irrigação e da criação de indústrias domésticas. 
As previsões de que a electrificação rural conduziria a grandes melhorias no 
bem-estar das populações pobres em países de baixo rendimento, alimentados 
por uma grande diversidade de indústrias em pequena escala, parecem ainda 
não terem sido confirmadas na literatura empírica até à data. Em termos de 
serviços, embora a base factual seja limitada, o acesso à energia eléctrica 
parece ter melhorado efectivamente o acesso a serviços.  

Embora os benefícios para o rendimento e o bem-estar que resultam do acesso 
à energia eléctrica não devam ser menosprezados, a recusa dos consumidores 
em utilizarem a electricidade para serviços térmicos, bem como conclusões 
ambíguas sobre os seus impactos económicos, colocam desafios reais aos 
esforços para abordar a pobreza energética. Nos países em desenvolvimento, a 
confecção de alimentos e o aquecimento consomem mais energia do que 
qualquer outra actividade — tanto quanto 90% (Bhattacharyya, 2012; Malla & 
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Timilsina, 2014) — e a utilização de combustíveis sólidos nestas actividades 
conduz aos mais graves resultados negativos em matéria de saúde (Africa 
Progress Panel, 2015). O uso limitado de electricidade para fins produtivos não 
só sugere uma oportunidade falhada de estimular ganhos de desenvolvimento, 
mas também dificulta o financiamento de projectos de energia. Isto deve-se ao 
facto de a utilização exclusiva de energia doméstica leva a que os picos de 
consumo se concentrem no início da noite, aumentando o custo do sistema 
global (ver Caixa de Texto 3) (Banco Mundial, 2008). Além disso, a incapacidade 
de aumentar os rendimentos dos agregados familiares ameaça a 
sustentabilidade a longo prazo dos esforços de acesso à electricidade, porque 
as populações pobres continuam a não conseguir pagar as tarifas necessárias 
para cobrir a totalidade dos custos de produção de electricidade (Terrapon-Pfaff 
et al., 2014) (ver secção sobre tarifas e subsídios em baixo para obter detalhes).  

Como resultado, os esforços de combate à pobreza energética têm de ir muito 
além do simples fornecimento de acesso à electricidade. É importante que 
tenham em consideração a utilização persistente de combustíveis sólidos para 
atender às necessidades térmicas da população, bem como que integrem 
melhor os factores que conduzem o desenvolvimento económico.  
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5. ALÉM DA ELECTRICIDADE: 
PENSAR O ACESSO À 
ENERGIA DE UMA FORMA 
MAIS GERAL 

 
Além da melhoria do acesso à electricidade, é importante que qualquer esforço 
sério de combate à pobreza energética preste maior atenção às questões 
relacionadas com a utilização de energia para a confecção de alimentos e 
aquecimento. Para entender por que razão os esforços de electrificação não 
foram capazes de pôr termo à pobreza energética doméstica, é útil começar por 
discutir o paradigma que conduziu à ênfase dada à electricidade. 

COMPREENDER AS ESCOLHAS DE COMBUSTÍVEL 

A esperança de que o acesso à electricidade viesse pôr termo à pobreza 
energética doméstica advém de uma concepção particular da forma como os 
agregados familiares fazem escolhas relativamente aos combustíveis, conhecida 
como a "escada de energia" (Agbemabiese et al., 2012; Hiemstra-Van der Horst 
& Hovorka, 2008; Masera et al., 2000). Segundo esta concepção, espera-se que 
os agregados familiares comprem o combustível mais sofisticado que podem 
pagar com base no que têm à sua disponibilidade. Espera-se que os agregados 
familiares escolham os combustíveis menos poluentes e mais eficientes, 
substituindo o esterco por madeira, a madeira por carvão vegetal, o carvão por 
querosene e o querosene por gás de petróleo liquefeito (GPL) ou electricidade 
— sendo que cada um destes combustíveis representa um degrau acima na 
escada da energia. Neste modelo, a madeira é o combustível dos pobres e as 
escolhas dos indivíduos são determinadas por restrições relacionadas com o 
acesso a combustíveis e com rendimentos baixos (Hiemstra-Van der Horst & 
Hovorka, 2008). Assim, a ênfase na electricidade baseou-se no pressuposto de 
que os agregados familiares têm uma preferência natural pela electricidade e 
utilizá-la-ão pelas poupanças que farão ao optar por um combustível mais 
eficiente e com menor índice de poluição local. No entanto, a escada da energia 
tem sido criticada por ignorar a acção humana nas escolhas de combustível e 
por não ser capaz de prevê-las com eficácia (Hiemstra-Van der Horst & Hovorka, 
2008).  
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Estudos empíricos subsequentes que analisaram a utilização de combustíveis 
sugerem que uma conceptualização mais eficaz das escolhas de combustível é 
a ideia de congregação de combustíveis (fuel stacking) (Bacon et al., 2010; 
Hiemstra-Van der Horst & Hovorka, 2008; Masera et al., 2000). Segundo esta 
concepção, ao invés de se limitarem a trocar combustíveis tradicionais ou 
combustíveis modernos, os agregados familiares optam deliberadamente por 
utilizar combustíveis específicos para atender a necessidades específicas 
(Hiemstra-Van der Horst & Hovorka, 2008; Madubansi & Shackleton, 2006). As 
escolhas relativamente a que combustíveis devem ser mantidos na habitação e 
em que situações devem ser utilizados baseiam-se na avaliação tanto das 
necessidades como das oportunidades das complexas economias domésticas 
de energia. Entre as considerações relevantes figuram a disponibilidade e o 
preço dos diferentes combustíveis, as preferências culturais para o uso de 
determinados métodos de confecção de alimentos e o custo de oportunidade de 
adquirir estes combustíveis, considerando os recursos que o agregado familiar 
tem à sua disponibilidade (Bacon et al., 2010; Gebreegziabher et al., 2012; 
Khandker et al., 2010; Khandker et al., 2009b; Malla & Timilsina, 2014; Meikle & 
Bannister, 2003). 

A congregação de combustíveis justifica as escolhas complexas que se verifica 
que os agregados familiares fazem em matéria de combustível. Neste quadro, o 
uso persistente de combustíveis sólidos para a confecção de alimentos e 
aquecimento, mesmo quando há electricidade e GLP disponíveis, explica-se 
pelo facto de a lenha recolhida não ter qualquer custo monetário e de os 
trabalhos domésticos serem frequentemente abundantes. O carvão, que é 
necessário comprar, tem a vantagem de estar disponível em pequenas 
quantidades que se adequam ao acesso limitado dos agregados familiares a 
dinheiro (Bacon et al., 2010). Em contraste, o GPL tem de ser comprado num 
recipiente grande (um problema a que a literatura chama volumosidade 
(lumpiness)18) e, por vezes, os agregados familiares não têm dinheiro para 
comprar a quantidade mínima (Cowan & Mohlakoana, 2005). Finalmente, além 
das preocupações referidas anteriormente relacionadas com a fiabilidade, os 
agregados familiares continuam a usar combustíveis sólidos devido a 
preferências culturais, com base no facto de os diferentes combustíveis 
                                                
18 A problemática da disponibilidade financeira e da escolha de combustível é abordada na 

literatura económica fazendo referência ao conceito de “volumosidade” (lumpiness). Os itens 
volumosos são aqueles que não podem ser comprados de forma continuada ou em pequenas 
quantidades, mas que têm de ser comprados em quantidade significativa. Se um combustível é 
volumoso, isso significa que um agregado familiar tem de ter dinheiro à mão para poder pagá-
lo. Por exemplo, um cilindro grande de GPL é volumoso porque um agregado familiar tem de 
ter dinheiro suficiente à mão para pagar por esta fonte de combustível, ainda que esta venha a 
durar bastante tempo. No entanto, o carvão vegetal pode ser comprado numa pequena 
quantidade, que seja apenas suficiente para a preparação alimentar diária. Tendo em conta as 
restrições de liquidez dos agregados familiares com carências energéticas, crê-se que a 
volumosidade de um combustível é uma consideração importante para o acesso ao mesmo. 
Como tal, sugere-se que a utilização dos combustíveis modernos pode ser promovida se as 
suas cadeias de abastecimento permitirem que sejam comprados em pequenas quantidades, 
que melhor se adaptem às dinâmicas de liquidez dos agregados familiares. 
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afectarem o sabor dos alimentos e de os indivíduos que confeccionam os 
alimentos saberem utilizá-los. A este respeito, verificou-se que os agregados 
familiares fazem escolhas altamente estratégicas no que respeita a utilização de 
combustíveis diferentes para a preparação alimentar — por exemplo, 
preparando "alimentos modernos", como chá, café ou massa, numa placa 
eléctrica e utilizando lenha para preparar pratos tradicionais que precisam de 
cozer em lume brando durante bastante tempo (e que estão igualmente 
vulneráveis aos apagões caso sejam preparados numa rede que não seja fiável) 
(Cowan & Mohlakoana, 2005; Hiemstra-Van der Horst & Hovorka, 2008). 

Estudos sobre as complexas economias de energia aparentes no seio dos 
agregados familiares também verificaram que os agregados mantêm 
combustíveis como o querosene e as velas nas habitações para fins de 
iluminação, mesmo quando têm acesso a electricidade (K. Lee et al., 2016). Isto 
deve-se ao facto de a rede estar vulnerável a sofrer apagões e de as ligações a 
SESUD e a mini-redes poderem não fornecer energia suficiente para atender às 
necessidades de iluminação de todo o agregado.  

No geral, os trabalhos sobre as escolhas de combustível observaram que, 
embora a introdução de combustíveis modernos nos agregados familiares 
impulsione mudanças na forma como as famílias acedem a serviços de energia 
(como reduzindo o querosene utilizado para iluminação), esta não conduz à 
substituição integral destes combustíveis. Em vez disso, quando os agregados 
familiares obtêm acesso a combustíveis modernos, tendem a diversificar ainda 
mais a panóplia de combustíveis que utilizam, juntando a electricidade e/ou o 
GPL à amálgama (Madubansi & Shackleton, 2006; Masera et al., 2000).  

Apesar da abundância de literatura que critica o conceito de escada de energia, 
a metáfora da escada é invocada nas discussões contemporâneas sobre o 
acesso à energia. No entanto, nas concepções contemporâneas, os degraus da 
escada dizem respeito a até que ponto os agregados familiares utilizam 
combustíveis modernos para aceder a um número crescente de serviços 
energéticos – essencialmente fundindo a noção de degraus de uma escada com 
níveis de acesso à energia. O primeiro degrau da escada, por exemplo, é a 
utilização da electricidade para iluminação, comunicações e entretenimento (ver, 
p. ex., Lee et al., 2016; Africa Progress Panel, 2015). Esta nova utilização ainda 
se centra na ideia de que os indivíduos começarão a utilizar cada vez mais os 
combustíveis modernos para atender às suas necessidades ao nível de serviços 
de energia e que a lentidão da transição se deve sobretudo a restrições à sua 
capacidade de escolher os combustíveis. Ainda assim, no geral, esta concepção 
não tem em consideração o arbítrio dos agregados familiares na escolha dos 
combustíveis (Hiemstra-Van der Horst & Hovorka, 2008). Pondo de lado os 
problemas da escada de energia, deve salientar-se que o modelo de 
congregação de combustível, apesar das suas vantagens, não é capaz de 
explicar de forma eficaz por que razão e em que momento é que os agregados 
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familiares começam a abandonar os combustíveis de biomassa sólida e a utilizar 
combustíveis modernos para satisfazer todas as suas necessidades 
relacionadas com serviços de energia.  

Fora as limitações destes modelos de escolha de combustível, ambos se têm 
focado fortemente no potencial papel dos preços do combustível e dos 
rendimentos como restrições à escolha dos combustíveis. Como tal, estes dois 
factores têm recebido especial atenção na literatura.  

IMPACTO DOS RENDIMENTOS DOS AGREGADOS 
FAMILIARES E DO PREÇO DOS COMBUSTÍVEIS 
NAS ESCOLHAS DE COMBUSTÍVEL 

Nas economias domésticas de energia, o impacto dos rendimentos dos 
agregados familiares e do preço dos combustíveis nas escolhas de combustível 
é particularmente complexo. Por um lado, verificou-se que os rendimentos não 
determinam as escolhas de combustível dos agregados familiares (ver em cima). 
Por outro lado, os rendimentos dos agregados familiares são repetidamente 
identificados como um dos poucos factores garantidamente associados à 
probabilidade de os agregados utilizarem mais combustíveis modernos (Lewis & 
Pattanayak, 2012; Malla & Timilsina, 2014). Da mesma forma, tal como se 
verificou que o preço dos combustíveis não determina as escolhas, verificou-se 
que, em alguns casos, os aumentos de preço de um determinado combustível 
levam os agregados familiares a voltar a utilizar combustíveis menos desejáveis 
(Malla & Timilsina, 2014; Meikle & Bannister, 2003). Noutros casos, os 
agregados familiares respondem aos aumentos de preço limitando-se a diminuir 
o consumo de energia e utilizando menores quantidades do combustível em 
causa, ou reduzindo outras despesas domésticas para libertar parte dos seus 
rendimentos e poderem gastá-los no combustível mais caro (Meikle & Bannister, 
2003). Quando ocorrem substituições, estas dependem largamente do contexto 
e desenrolam-se com base no conjunto complexo de factores que molda aquela 
economia doméstica de energia.  

Um dos resultados da complexa relação entre o preço dos combustíveis, os 
rendimentos dos agregados familiares e as escolhas de combustível é que os 
estudos têm observado que o aumento do acesso à energia eléctrica pode ter 
resultados muitíssimo variados entre grupos com diferentes rendimentos. Por 
exemplo, entre grupos classificados como monetariamente pobres, verificou-se 
que os indivíduos mais ricos faziam cada vez mais uso de combustíveis 
modernos para atender às suas necessidades térmicas (apesar de os 
combustíveis sólidos permanecerem a fonte dominante de energia para atender 
a estas necessidades). No entanto, entre os indivíduos mais pobres, verificou-se 
que o acesso à energia eléctrica não provocou quaisquer alterações à forma 
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como estes satisfazem as suas necessidades de energia térmica (Prasad & 
Visagie, 2006). Estes resultados espelham conclusões que revelam que os 
projectos de electrificação tendem a suscitar melhorias nos resultados 
económicos maioritariamente entre os ricos e que o acesso à electricidade tende 
a beneficiar as famílias mais abastadas, resultando em poucos ou nenhuns 
impactos económicos entre os pobres (Bhattacharyya, 2012; World Bank, 2008).  

No entanto, o facto de os combustíveis sólidos continuarem a dominar a 
utilização doméstica de energia significa que, mesmo com o fornecimento de 
electricidade, os agregados familiares ainda estão expostos aos diversos 
desafios relacionados com o uso destes combustíveis (Cowan & Mohlakoana, 
2005). Continuam a ser gerados poluentes durante a confecção de alimentos e 
continuam a existir outros riscos (queimaduras, por exemplo), continuando 
também a existir os trabalhos pesados associados à recolha de lenha e aos 
longos períodos de confecção. Embora a exposição a partículas geradas pela 
queima de querosene possa ser diminuída através da transição para iluminação 
eléctrica, o facto de os agregados familiares continuarem a guardar querosene 
em casa significa que o risco de envenenamento persiste (Cowan & 
Mohlakoana, 2005; K. Lee et al., 2014). Finalmente, dada a persistência da 
utilização de velas e querosene, persistem também os riscos de incêndio 
(embora possam diminuir com a redução da sua utilização) (Cowan & 
Mohlakoana, 2005). Como tal, existe uma necessidade clara de considerar um 
conjunto mais amplo de abordagens para lidar com a pobreza energética, que 
vão além do mero foco no acesso à electricidade.  

O PAPEL DOS FOGÕES ECO-EFICIENTES 

Tendo em conta os problemas associados com a utilização persistente de 
biomassa sólida para cozinhar, é evidente por que razão a promoção de fogões 
“limpos” ou “eficientes" (doravante denominados “fogões eco-eficientes") é uma 
importante abordagem complementar à electrificação. Embora não haja 
nenhuma definição formal de fogão eficiente actualmente, geralmente refere-se 
a qualquer fogão que cozinhe de forma mais eficiente do que o fogão tradicional 
de três pedras (Practical Action, 2014).  

Os impactos potenciais dos fogões eco-eficientes variam da simples redução da 
poluição do ar interior, devido aos melhores índices de combustão, à quase total 
eliminação de poluentes, no caso dos fogões que incorporam ventilação forçada. 
Além da redução da poluição, os fogões eco-eficientes também reduzem os 
tempos de confecção de alimentos e os requisitos de combustível. Quando se 
aliam estes aspectos, o resultado são melhores condições em matéria de saúde, 
menos tempo despendido a recolher combustível, poupança de rendimentos 
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devido à redução da necessidade de comprar combustível e um menor peso 
ambiental para os vendedores de lenha (Lewis & Pattanayak, 2012).  

Embora os designs de fogões eco-eficientes a carvão estejam bem 
estabelecidos, os fogões a lenha ainda são um desafio, pois devem ser 
especificamente concebidos para funcionar com combustíveis locais, que podem 
variar ao nível do teor de humidade, dimensão dos troncos e densidade da 
madeira (Modi et al., 2006). 

Apesar de os esforços de promoção dos fogões eco-eficientes estarem em curso 
desde a década de 1980 (Agbemabiese et al., 2012; Bhattacharyya, 2012), os 
índices de adopção têm sido frustrantemente lentos (Bhattacharyya, 2012; Malla 
& Timilsina, 2014). A partir de 2009, por exemplo, apenas 4% da população da 
África subsariana teve acesso a fogões eco-eficientes (OMS-PNUD, 2009). 
Parte do problema é o facto de os fogões eco-eficientes terem recebido 
relativamente pouca atenção política devido ao forte foco na electrificação 
(Bhattacharyya & Palit, 2016). Mais recentemente, a questão dos fogões eco-
eficientes ganhou maior tracção a nível internacional com a criação da Alliance 
for Clean Cookstoves, que pretende promover a adopção de fogões eco-
eficientes e combustíveis limpos em 100 milhões de agregados familiares até 
2020 (Bhattacharyya, 2012; Global Alliance for Clean Cookstoves, n.d.). 

As problemáticas relacionadas com os obstáculos à adopção dos fogões eco-
eficientes, bem como com os determinantes da sua adopção, têm gerado uma 
extensa literatura. Vários factores têm demonstrado de forma consistente uma 
associação positiva com a utilização de fogões eficientes: grau de urbanização, 
rendimento do agregado familiar, e educação e sensibilização (Gebreegziabher 
et al., 2012; Lewis & Pattanayak, 2012; Malla & Timilsina, 2014). Verificou-se 
que a relevância da educação e da sensibilização variam consoante o elemento 
do agregado familiar — são as mulheres e o cabeça de família cuja educação 
determina o aumento do uso de fogões eco-eficientes (Lewis & Pattanayak, 
2012; Malla & Timilsina, 2014). 

As conclusões da literatura sobre a adopção de fogões eco-eficientes tendem a 
espelhar as conclusões sobre a adopção de combustíveis limpos e as lições que 
advêm da discussão sobre a escada de energia são relevantes. Os factores 
listados em cima devem ser vistos como estando associados à adopção dos 
fogões eco-eficientes, ao invés de vistos como factores que determinam a sua 
utilização. Tal como as escolhas de combustível, a adopção de fogões eco-
eficientes precisa de ser entendida no contexto social mais amplo em que os 
agregados familiares tomam decisões complexas relativas à adequação de 
diferentes tecnologias (Lewis & Pattanayak, 2012). Este contexto inclui, por 
exemplo, preferências culturais no que respeita à confecção de alimentos e a 
adequação das tecnologias de fogão em relação às normas culturais 
(Agbemabiese et al., 2012; Broto et al., 2015; Malla & Timilsina, 2014). 
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Finalmente, a informação disponível sobre a importância da educação feminina 
nas escolhas de combustível sugere que a persistência da biomassa sólida para 
cozinhar, que anteriormente se acreditava dever-se ao seu baixo custo 
monetário, pode na verdade ser determinada pelo custo de oportunidade do 
tempo das mulheres, com o custo a subir quando se trata de mulheres instruídas 
(Madubansi & Shackleton, 2006). 

GÁS DE PETRÓLEO LIQUEFEITO (GPL) 

Além das políticas de promoção de fogões eco-eficientes, a outra solução 
dominante para a persistência da pobreza energética tem sido a promoção do 
uso de GLP. Embora as referidas políticas tenham tido algum sucesso, na Índia, 
por exemplo, continua a haver desafios em torno dos esforços para transformar 
o GPL num combustível doméstico comum entre os agregados familiares 
pobres. Estes desafios incluem cadeias de abastecimento fracas (Bacon et al., 
2010; Clancy, 2006), especialmente em zonas rurais, bem como a 
“volumosidade” do combustível19 (que pode ser agravada por problemas na 
cadeia de abastecimento caso os agregados familiares tenham de comprar 
botijas sobresselentes) (Bacon et al., 2010). Além disso, estudos qualitativos têm 
revelado que os indivíduos têm preocupações relativamente à segurança do 
GLP, tendo receio de que os cilindros possam explodir (Madubansi & 
Shackleton, 2006). Tal como com a electricidade, o facto de os agregados terem 
de comprar equipamento para cozinhar com GPL ou para utilizá-lo no 
aquecimento dificulta a sua adopção (Bhattacharyya, 2012). Como resultado, a 
utilização do GPL enfrenta vários dos obstáculos que os fogões eco-eficientes 
também enfrentam. Finalmente, alguns autores identificaram barreiras culturais 
à utilização do GLP, reportando que os indivíduos se queixam de que os 
alimentos têm um sabor diferente quando são preparados com GPL (Clancy, 
2008).  

Caixa de Texto 5: Biodigestores 

Juntamente com as tecnologias de produção distribuída de electricidade renovável, os 
digestores de biogás locais são frequentemente identificados como uma forma de 
abordar a pobreza energética complementando a produção distribuída de 
electricidade com energia para a confecção de alimentos e serviços térmicos. Ainda 
assim, apesar de os biodigestores terem tido um impacto significativo em alguns 
contextos, verificou-se que se trata de uma tecnologia na qual é difícil “acertar”, pelo 
que se recomenda alguma prudência na defesa dos digestores de biogás como uma 
solução a curto prazo para a pobreza energética.  

                                                
19Ver nota de rodapé n.º 18. 
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Os biodigestores produzem gás combustível a partir de resíduos orgânicos (de 
resíduos humanos, animais e agrícolas) através da decomposição de matéria 
orgânica num ambiente anaeróbio. Além do gás, os resíduos dos biodigestores 
podem ser utilizados como fertilizante, devolvendo nutrientes ao solo com maior 
eficácia do que a compostagem normal20 (Smith et al., 2014). O gás de um biodigestor 
pode ser utilizado para a confecção doméstica de alimentos, sendo apenas 
necessário um fogão a butano ligeiramente modificado (Bond & Templeton, 2011). O 
biogás também pode ser utilizado para gerar electricidade através de um gerador a 
diesel modificado, mas, paral tal, primeiro é necessário retirar o enxofre do gás, um 
processo dificilmente acessível a locais remotos. Também é possível utilizar o gás 
para conduzir uma célula de combustível, mas, novamente, é necessário que o gás 
seja extremamente limpo, e, no geral, considera-se que esta é uma tecnologia de 
desenvolvimento (Bond & Templeton, 2011). Como tal, os principais benefícios dos 
biodigestores para o acesso rural à energia são o gás para cozinhar e a utilização dos 
resíduos como fertilizante. 

Os biodigestores são uma tecnologia simples, utilizada desde o século X A.C., bem 
como na China antiga (Bond & Templeton, 2011). Na sua forma mais simples, o 
digestor é apenas uma câmara selada — geralmente uma câmara de ar colocada 
num buraco no chão — na qual se coloca uma mistura de água e resíduos orgânicos. 
Nos locais onde a implementação dos biodigestores foi bem-sucedida, verificou-se 
que trazem benefícios significativos aos agregados familiares, reduzindo as despesas 
do agregado em lenha, poupando tempo na recolha de combustível e diminuindo o 
tempo de confecção de alimentos (M. T. Smith et al., 2014). O biogás também é 
considerado um combustível limpo e neutro em emissões de carbono, desde que a 
matéria orgânica seja recolhida de forma sustentável (Bond & Templeton, 2011). 

O funcionamento dos biodigestores requer uma quantidade significativa de resíduos 
animais e água. Os requisitos variam dependendo do tipo de resíduos animais, que, 
por sua vez, determinam as exigências ao nível da água. Em média, estima-se que a 
produção de gás suficiente para cozinhar duas refeições por dia para uma família de 
cinco elementos requer acesso ao equivalente a 20-30 kg de esterco (ou quatro a 
cinco cabeças de gado), juntamente com uma quantidade equivalente de água (Bond 
& Templeton, 2011; Smith et al., 2014). Os biodigestores só são eficazes em 
temperaturas entre 15oC e 40oC. Em temperaturas inferiores, existe a possibilidade de 
aquecer e mexer os resíduos utilizando energia solar, mas estas adições aumentam a 
complexidade da planta. Verificou-se que os custos da mão de obra necessária para 
recolher resíduos para alimentar o digestor são difíceis de ultrapassar (Smith et al., 
2014); como tal, para que os biodigestores operem eficazmente, os animais 
geralmente precisam de estar estabulados em pavimentos de betão (Bond & 
Templeton, 2011). Estes requisitos significam que, na sua generalidade, os 
biodigestores não são adequados para famílias urbanas, excepto em estruturas de 
grande dimensão (como ao pé de matadouros) (Smith et al., 2014).  

A China tem tido um sucesso significativo na utilização de biodigestores para melhorar 
o acesso à energia, estimando-se haver 26 milhões de unidades de biogás no país 

                                                
20A OMS adverte que os resíduos produzidos utilizando resíduos humanos não são adequados 

como fertilizante agrícola sem pasteurização prévia (Bond & Templeton, 2011). 
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(Bhattacharyya, 2012; Bond & Templeton, 2011). A Índia também tem tido algum 
sucesso, tendo aproximadamente quatro milhões de unidades de biogás. No entanto, 
o biogás não é necessariamente uma solução rápida para a pobreza energética na 
África subsariana. A China demorou cerca de 40 anos a construir a sua extensa infra-
estrutura, tendo contado com um grande apoio do Estado para a investigação, 
financiamento, formação de técnicos, criação de cadeias de abastecimento e 
promoção da tecnologia. Além disso, a China tinha certas vantagens, tais como a sua 
extensa base de manufactura, que foram importantes para o seu sucesso 
(Bhattacharyya, 2012). No geral, estima-se que a China forneceu um subsídio de 200-
400 USD por agregado familiar para unidades de biogás (Bhattacharyya, 2012), com 
subsídios históricos a cobrir entre 30% e 100% dos custos das unidades nas décadas 
de 1980 e 1990 (Bond & Templeton, 2011).  

Os trabalhosos procedimentos de manutenção têm sido o principal desafio para o 
êxito da implantação e utilização dos biodigestores (Bond & Templeton, 2011; Modi et 
al., 2006). Devido a má manutenção, crê-se que apenas cerca de 50% dos 
biodigestores em todo o mundo estão operacionais (Bond & Templeton, 2011). Estes 
desafios também afectam a China, onde se estima que apenas cerca de 60% dos 
digestores de biogás estavam a operar normalmente em 2006. O número de unidades 
que se encontra em funcionamento actualmente em qualquer país africano situa-se na 
ordem das centenas (Bond & Templeton, 2011).  

Devido ao elevado número de cabeças de gado em África, os biodigestores poderiam 
ter efeitos importantes na pobreza energética. No entanto, para atender às 
necessidades de energia térmica de forma integral, os biodigestores terão de 
incorporar os resíduos agrícolas de forma mais eficaz. Actualmente, o gás produzido 
através de resíduos agrícolas tem índices muito elevados de dióxido de carbono 
(Bond & Templeton, 2011). Além disso, em África não é comum utilizar estábulos para 
o gado e o acesso à água é limitado em certas áreas (Smith, 2011). A adopção do 
biogás também enfrenta desafios relacionados com as normas sociais, no que 
respeita à preparação de alimentos utilizando gás gerado a partir de resíduos 
humanos e animais. Tal como o GPL, o biogás requer a utilização de um fogão 
moderno e, como tal, enfrenta os mesmos obstáculos do que os esforços para 
promover os fogões eco-eficientes.  

Finalmente, apesar de os biodigestores serem uma tecnologia relativamente barata e 
simples, ainda se crê que os custos de capital são elevados, quando comparados com 
os rendimentos dos agregados familiares com carências energéticas da África 
subsariana (Bond & Templeton, 2011). Estudos sugerem que tornar a tecnologia 
viável do ponto de vista financeiro para os agregados familiares rurais e com baixos 
rendimentos da África do Sul, por exemplo, iria requerer um subsídio de cerca de 
2000 USD por agregado familiar (segundo preços de 2014) e regimes de crédito 
segundo os quais a taxa de amortização se situaria nos 15 anos. Apesar dos custos 
elevados, e mesmo com subsídios, estima-se que os benefícios da transição para o 
biogás ao nível do bem-estar são significativos (Smith, 2011). 

Embora o biogás apresente oportunidades significativas para melhorar os meios de 
subsistência, as tentativas de implementar projectos de biogás em países em 
desenvolvimento têm tido sucesso limitado (Terrapon-Pfaff et al., 2014). No geral, “a 
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tecnologia de recuperação de biogás tem sido um fracasso em muitos países em 
desenvolvimento com baixos índices de longevidade e transferência tecnológica, e 
tem a reputação de ser difícil de operar e manter” (Bond & Templeton, 2011, p. 347). 
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6. DEBATES E 
PROBLEMÁTICAS 
RELACIONADOS COM O 
ACESSO À ENERGIA 

 
Apesar da complexidade dos processos que determinam as opções energéticas 
do agregado familiar, bem como dos desafios técnicos envolvidos no 
fornecimento de electricidade aos agregados familiares, tem havido uma espécie 
de simplificação do debate público sobre política energética e a necessidade de 
equilibrar o imperativo de desenvolvimento de África com a necessidade de 
combater as alterações climáticas. Alguns debates têm sido simplificados, ao 
passo que outras dinâmicas cruciais da política energética eficaz têm sido 
negligenciadas. O restante deste relatório explora as seguintes questões e 
tópicos: (1) os méritos da rede vs. as abordagens descentralizadas para fornecer 
acesso à energia; (2) o desafio das tarifas de ligação e o último quilómetro de 
ligação; (3) a utilização de combustíveis modernos vs. combustíveis tradicionais 
para combater a pobreza energética; (4) como melhor enfrentar o desafio da 
definição de tarifas e do fornecimento de subsídios energéticos, (5) as 
possibilidades de melhoria dos benefícios económicos da electrificação e (6) os 
desafios de financiar o aumento do acesso à energia. 

EXPANSÃO DA REDE VS. TECNOLOGIAS 
DISTRIBUÍDAS 

Recentemente, surgiu um debate sobre se a melhor forma de abordar a pobreza 
energética é ampliando a rede ou fornecendo tecnologias de energia distribuída. 
Neste debate, os defensores de ambos os lados são culpados de sobrevalorizar 
as vantagens de uma dada abordagem, fechando muitas vezes os olhos aos 
seus desafios e limitações. Contrastam generosos elogios a uma tecnologia com 
relatos frios das tecnologias concorrentes. Os proponentes das tecnologias 
distribuídas, por exemplo, argumentam que a implementação da rede é 
dispendiosa e lenta e que é gerida por uma burocracia apática. Apontam 
também que a rede não foi capaz de fornecer energia às populações pobres da 
África subsariana e que se baseia na tecnologia que agrava as alterações 
climáticas. Em contrapartida, caracterizam as tecnologias distribuídas como 
tendo uma implementação mais barata, capazes de fornecer rapidamente 
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acesso à electricidade aos pobres, apelativas para o sector privado (evitando 
assim problemas com burocracia do Estado) e bem adequadas à utilização de 
energias renováveis. 

Os defensores da expansão da rede apontam para casos relativamente bem-
sucedidos de melhoria do acesso à energia por via da expansão da rede, tal 
como os casos da Tunísia, África do Sul e Vietname (Khandker et al., 2009b; 
Modi et al., 2006) (ver Caixa de Texto 6). Apontam os custos mais elevados de 
electricidade das mini-redes e a capacidade reduzida dos SESUD, sugerindo 
que estes sistemas não fornecem "electricidade real" aos agregados familiares 
(Wolfram, 2016). 

Caixa de Texto 6: Expansão do acesso à electricidade na África do Sul 

A África do Sul é o único país da África subsariana que alcançou um sucesso 
significativo no aumento do acesso à energia eléctrica. No entanto, a sua experiência 
revela a importância dos factores contextuais locais, bem como das formas complexas 
como os incentivos políticos e económicos locais influenciam o sucesso ou fracasso 
da gestão eficaz do sector de energia. 

A escala do sucesso da África do Sul na expansão do acesso à electricidade é 
notável. Em 1993, um ano antes do fim do apartheid, mais de dois terços dos 
agregados familiares sul-africanos não tinham acesso a electricidade. Em 2001, mais 
de dois milhões de agregados familiares (ou um quarto de todos os agregados 
familiares do país) já haviam sido ligados, maioritariamente através da expansão da 
rede nacional (Dinkelman, 2011), mas também através do fornecimento de sistemas 
de energia solar para uso doméstico (Azimoh et al., 2015). Este progresso fez subir o 
índice de electrificação da África do Sul de 34% para 70% (Prasad & Visagie, 2006). 
Todas estas novas ligações foram totalmente subvencionadas e, em 2003, o acesso à 
electricidade recebeu apoios adicionais através da implementação de um subsídio de 
electricidade básica gratuita (Dinkelman, 2011). 

Para compreender como foi possível uma mudança tão dramática, é necessário olhar 
para as condições políticas e económicas dominantes no país na época. Em primeiro 
lugar, em 1993, ao contrário de outros países africanos, a África do Sul teve um 
excedente significativo de capacidade de produção, por várias razões. Tinha acesso a 
carvão barato em abundância. Tinha experiência na produção de electricidade, 
impulsionada em parte pela grande actividade da indústria extractiva no país. O seu 
sector de energia alcançou uma alta eficiência, tirando proveito de economias de 
escala e inovações técnicas. E tinha feito investimentos em excesso na capacidade 
de produção na década de 1970, estimulada pelas previsões excessivamente 
optimistas de crescimento económico da altura (Cowan & Mohlakoana, 2005). Além 
disso, a Eskom, o único fornecedor de electricidade do país no fim do apartheid, 
queria mostrar ao novo governo que era capaz de fornecer electricidade às 
comunidades desfavorecidas até então, sem necessidade de introduzir concorrência 
privada (Dinkelman, 2011). O resultado desta combinação de factores foi um plano 
ambicioso para ampliar o acesso à electricidade, que foi apoiado tanto pelo Estado 
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como pela empresa de distribuição, que tinha a capacidade de produção necessária 
para apoiar a expansão. 

No entanto, à medida que os agregados familiares se foram ligando (em 2012, os 
índices de electrificação estavam na ordem dos 85% (Banco Mundial, 2012) e a 
economia do país crescendo, o problema da capacidade de produção em excesso 
alterou-se. Logo em 1998, o governo reportou que a procura crescente conduziria a 
uma escassez de electricidade. Estes avisos foram ignorados com base na hipótese 
de a empresa de distribuição poder vir a ser privatizada. Em 2004, foram 
implementados os planos para aumentar a capacidade de produção. No entanto, em 
2008, o país implementou reduções da carga, após as reservas de produção terem 
atingido os níveis mais baixos de sempre (Phaahla, 2015a). A nova produção centrou-
se na construção de 4800MW, a serem fornecidos através de uma central eléctrica a 
carvão em Medupi. Embora este projecto devesse ser concluído em quatro anos com 
um custo de 69 mil milhões de ZAR (9,5 mil milhões de USD), sete anos depois, 
apenas um dos seis reactores propostos da central está operacional, fornecendo 
794MW de potência. A conclusão do projecto está agora prevista para 2019, com um 
novo custo estimado de 159 mil milhões de ZAR (12,2 mil milhões de USD) (Phaahla, 
2015b). O projecto também tem estado mergulhado em alegações de corrupção. O 
partido do governo, o Congresso Nacional Africano (CNA), detém 25% da empresa a 
quem foi adjudicado o contrato de construção, um resultado que geraria 1 mil milhões 
de ZAR ao CNA (Mail e Guardian, 2010).  

A empresa de distribuição de electricidade, Eskom, encontra-se actualmente em 
dificuldades financeiras, tendo sido classificada como “junk” pelas agências de 
notação de risco soberanas. Um aumento de tarifa proposto na ordem dos 25%, 
destinado a remediar a situação, foi rejeitado pelo órgão regulador de energia do país, 
em parte pelo facto de as contas da Eskom não estarem disponíveis, de forma 
transparente, para escrutínio público (Phaahla, 2015a).  

A história da África do Sul destaca uma série de lições gerais sobre as dimensões 
técnicas e político-económicas do acesso à energia. Em primeiro lugar, os factores 
particulares que determinam o acesso são exclusivos do país, o que significa que 
outros países não podem limitar-se a replicar os sucessos vistos noutros locais. Em 
segundo lugar, os factores que levam a enormes aumentos no acesso à electricidade 
têm pouco a ver com as características genéricas da boa governação, como a 
transparência e responsabilização. Em terceiro lugar, se um país pretende aumentar o 
acesso através da expansão da rede, precisa de se focar seriamente em expandir a 
capacidade de produção e na manutenção da rede. Não o fazer resultará apenas 
numa rede menos fiável para todos os consumidores. Em quarto lugar, os problemas 
de governação e de captura das empresas de distribuição de energia por parte do 
Estado continuam a ser uma ameaça e, a este respeito, os esforços genéricos de boa 
governação podem desempenhar um papel importante. Finalmente, os desafios 
relacionados com a viabilidade financeira das empresas de distribuição de energia e a 
questão das tarifas são problemáticos até em países com sistemas de energia 
maduros e cadeias de abastecimento estabelecidas, e até quando há abundância de 
recursos de energia baratos. 
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No entanto, considerando todas as provas, é evidente que nenhuma das 
tecnologias é susceptível de agir como uma panaceia para o desafio de 
aumentar o acesso à electricidade, dado o contexto da África subsariana hoje 
em dia (para não referir que o acesso à electricidade não é uma panaceia para a 
pobreza energética). A rede decepcionou demasiadas pessoas em África 
durante demasiado tempo, fornecendo energia aos grupos urbanos mais 
abastados, deixando para trás os indivíduos pobres em áreas rurais remotas. Ao 
mesmo tempo, as tecnologias de energia distribuída enfrentam muitos desafios, 
incluindo desafios institucionais que exigirão o apoio do Estado, que terá de 
assumir um papel pró-activo em matéria de legislação e subsídios (ver em 
baixo). Sem estes, os esforços focados nas tecnologias distribuídas acabarão, 
de forma semelhante, por beneficiar os indivíduos relativamente abastados e 
não conseguirão levar o acesso aos membros mais pobres da sociedade (TERI-
GNESD, 2014; World Bank, 2008). Além disso, os serviços oferecidos por fontes 
de produção distribuída são mais caros e, muitas vezes, limitados em 
quantidade, o que limita a sua capacidade de proporcionar todos os serviços de 
energia de que os indivíduos precisam. Como tal, para abordar o acesso à 
energia de forma efectiva, será não só necessário ligar agregados familiares 
remotos e isolados através de tecnologias distribuídas, bem como expandir a 
rede e aumentar o acesso à mesma.  

Acredita-se que a extensão da rede será a melhor forma de aumentar o acesso 
em áreas urbanas, ao passo que o objectivo de aumentar o acesso à 
electricidade entre as populações rurais será, na maioria dos casos, mais 
facilmente alcançado através de um foco nas tecnologias distribuídas. Esta 
abordagem será mais rápida de implementar e mais barata do que esperar pela 
expansão da rede. Áreas com densidade populacional suficiente podem ser 
ligadas através de mini-redes e as restantes podem ser ligadas utilizando 
SESUD e aparelhos solares (Alstone et al., 2015; World Bank & AIE, 2015).  

Apesar das vantagens das tecnologias distribuídas em ligar os agregados 
familiares, o objectivo final deve ser ligar todos os indivíduos à rede, que irá 
fornecer a electricidade de melhor qualidade e ao menor preço às populações 
(Alstone et al., 2015; Lee et al., 2016). Uma rede de grande dimensão também 
permitirá diversidade no sistema de energia e será crucial para suportar os altos 
índices de penetração das energias renováveis necessários para combater as 
alterações climáticas (ver Parte I desta série). Como tal, a política energética 
deve centrar-se simultaneamente em alavancar o investimento em tecnologias 
de energia distribuída e em melhorar a função e a escala da rede, bem como o 
acesso à mesma. 

Embora as especificidades da implementação das tecnologias em rede e 
distribuídas variem dependendo do país, com base em factores como a 
extensão existente da rede, a capacidade institucional, a capacidade económica, 
a geografia, a demografia, a topografia e a disponibilidade de recursos diferentes 
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(Schillebeeck et al., 2012), será necessário que as políticas energéticas tenham 
algumas características comuns. Entre outros aspectos, as políticas devem (1) 
aumentar a capacidade de produção ligada à rede, (2) aumentar a eficiência da 
rede, (3) melhorar a gestão da procura, (4) assegurar a disponibilidade de 
energia eléctrica, (5) garantir a qualidade das infra-estruturas de electricidade, 
(6) reduzir os incentivos tributários perversos em componentes de produção 
distribuída (ver em baixo a parte sobre subsídios), (7) apoiar a criação de 
cadeias de abastecimento eficazes (incluindo instalação e manutenção), (8) 
realizar avaliações de recursos e (9) abordar a incerteza relativa à 
implementação da rede. O último aspecto deve incluir a explicitação dos planos 
de implantação de rede, assegurando que as infra-estruturas distribuídas serão 
capazes de integrar-se na rede quando esta chegar, bem como colocar 
mecanismos no lugar para reduzir os riscos financeiros para os agentes do 
sector privado relativos à chegada da rede. Todas estas acções serão cruciais 
para incentivar o investimento privado em sistemas de energia distribuída. 
Finalmente, como o processo de implementação da rede é susceptível de 
demorar vários anos, as políticas de apoio à produção distribuída têm de incluir 
estimativas realistas de reduções de custo prováveis em baterias e painéis 
solares.  

LIGAÇÕES DE ÚLTIMO QUILÓMETRO 

Se se pretende solucionar os problemas de acesso urbano à energia através da 
rede e se a energia distribuída é apenas uma solução paliativa para os esforços 
de electrificação, é necessário que qualquer política de acesso à energia que se 
queira abrangente tenha em consideração de que forma se deve lidar com os 
custos reais de ligar os agregados familiares à rede — também conhecidas 
como ligações de “último quilómetro”.  

Questões de custo 

Quando se trata de ligações de último quilómetro, o principal desafio são os 
seus custos elevados, que são consistentemente identificados como um 
impedimento substancial a melhorar o acesso à electricidade através da 
expansão da rede (K. Lee et al., 2014; Modi et al., 2006; Scott et al., 2003) (ver 
Caixa de Texto 7). Em concreto, as ligações de último quilómetro referem-se à 
rede de distribuição de electricidade (ver Caixa de Texto 3). Os custos da rede 
de distribuição advêm do custo dos cabos e postes necessários para transportar 
a electricidade, bem como dos custos da mão de obra necessária para a 
instalação desta infra-estrutura. No geral, a rede de distribuição é composta por 
uma linha de média tensão que transporta a corrente do transformador ligado à 
rede de transmissão. De seguida, os agregados familiares ligam-se a esta linha 
de média tensão, através de linhas de distribuição secundária nas quais se 
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reduziu a tensão para que a electricidade possa ser fornecida às habitações. 
Além dos custos destas adições à rede, pode haver custos para o agregado 
familiar, que terá de ser electrificado e munido de um contador (consulte a 
secção sobre tarifas em baixo) para que possa começar a receber electricidade. 
Como tal, o custo das ligações de último quilómetro depende geralmente da 
distância a que o agregado familiar está da subestação, que determina que 
quantidade de cabo, quantos postos e quanta mão-de-obra serão necessários. 
As ligações de último quilómetro são um desafio porque dizem respeito a todos 
os lares que aguardam a ligação à rede; consoante o número de agregados 
familiares, os custos da ligação podem disparar rapidamente (K. Lee et al., 
2014).  

O elevado custo de ligar os agregados familiares à rede é frequentemente citado 
como fundamento para a promoção das tecnologias distribuídas de energia 
antes da expansão da rede. Trata-se de um argumento um pouco enganador. As 
tecnologias de mini-rede também têm custos associados à ligação dos 
agregados familiares; também é necessário ter linhas de distribuição a ligar a 
central de produção aos agregados. Tal como acontece com a rede, o custo 
destas ligações depende da distância entre os agregados familiares e a central. 
E, se o objectivo é garantir a integração posterior da infra-estrutura da mini-rede 
na rede nacional, a infra-estrutura que liga os agregados à central deve estar 
preparada para fazê-lo.  

Apesar do facto de os custos de ligação serem um problema para as mini-redes, 
o custo da infra-estrutura de distribuição é muitas vezes deixado de fora das 
discussões, sendo que nem o modelo HOMER (que é o modelo mais 
proeminente para calcular os requisitos dimensionais da mini-rede) inclui 
informação relacionada com os custos de distribuição (Bhattacharyya, 2015). A 
diferença entre os custos de ligação das mini-redes e da rede principal é que os 
valores da ligação à rede costumam ser estandardizados, ao passo que, no caso 
das mini-redes, são feitos esforços para reduzir os custos de capital do sistema 
através dos tipos de abordagem personalizada que foram descritos na secção 
deste trabalho sobre mini-redes.  

No entanto, apesar dos custos elevados das ligações de último quilómetro, 
estudos têm demonstrado de forma consistente que o bem-estar e benefícios 
económicos que advêm da ligação à rede compensam em larga medida os 
custos investidos21 (Khandker et al., 2009a, 2009b). Quando existe um grande 
número de agregados familiares que vivem ao alcance da rede, mas não estão 
ligados à mesma — uma condição a que se chama “sob a rede” ou under the 

                                                
21 No Bangladesh, os benefícios ultrapassam os custos em até 150% (Khandker et al., 2009a)  e 

são quatro vezes maiores no Vietname. 
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grid 22 (K. Lee et al., 2014) — o resultado é não só uma perda de bem-estar, 
mas também uma perda de receitas para a empresa de distribuição de 
electricidade, que não pode cobrar aos utilizadores e, como tal, é incapaz de 
recuperar os investimentos feitos na expansão da rede. No Quénia, estima-se 
que até 95% dos agregados familiares e 78% das empresas que se situam perto 
o suficiente da rede para se ligarem à mesma, continuam desligados (K. Lee et 
al., 2014). Na Nigéria, estimativas sugerem que pode haver 31 milhões de 
pessoas a viver sob a rede, o que representa 40% de todos os nigerianos sem 
electricidade (Leo et al., n.d.). 

As inovações que têm surgido para ajudar a reduzir os custos da ligação incluem 
a privatização da rede de distribuição ou a utilização de materiais mais baratos 
nos postes. No entanto, em ambos os casos, há que ter em consideração a 
importância da manutenção da infra-estrutura e a garantia da equidade das 
tarifas para a sustentabilidade a longo prazo. Outra opção é agrupar vários 
agregados familiares para que os custos de ligação sejam partilhados entre eles. 
Esta abordagem tem demonstrado ser capaz de reduzir drasticamente os custos 
de ligação (ver Caixa de Texto 7) (K. Lee et al., 2014; Prasad & Visagie, 2006).  

                                                
22 Este termo foi criado por K. Lee et al. (2014) para descrever os agregados familiares que não se 

enquadram nas categorias binárias "na rede" (ou seja, ligados à rede) e "fora da rede" 
(demasiado longe para se ligarem à rede).  

23
 Em 2002, o custo exacto de uma ligação individual no Botsuana eram 10 000 pulas. 

Caixa de Texto 7: Custos da ligação e agrupamento de agregados 
familiares 

Embora o custo real da ligação à rede variar de país para país (devido a variações 
nos custos de materiais e mão de obra), muitas vezes é proibitivamente elevado. No 
Quénia, por exemplo, o custo actual de ligar um só agregado familiar à rede situa-se 
na ordem dos 2000 USD, partindo do pressuposto de que o agregado está localizado 
a menos de 200 metros da subestação (K. Lee et al., 2014). No Botsuana, em 2002, 
a recuperação total dos custos de ligação significou que a ligação de um agregado à 
rede custava cerca de 1000 USD23 (Prasad & Visagie, 2006). Tendo em conta que o 
rendimento anual médio de um agregado familiar em África era 762 USD em 2008 
(Lakner & Milanovic, 2013), é evidente por que razão existem tantos agregados 
familiares não ligados, mesmo que estejam localizados perto da rede. 

Uma opção que pode ser útil para contornar o problema dos elevados custos de 
ligação (partindo do pressuposto de que as densidades populacionais são altas o 
suficiente) é agrupar os agregados familiares ao ligá-los (Modi et al., 2006). Agrupar 
os agregados permite tirar proveito do facto de ser mais barato ligar as habitações 
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Obviamente, o processo de agrupamento dos agregados não só cria 
coordenação, como também desafios burocráticos: primeiro, os agregados têm 
de saber da existência de um sistema que os agrupa e compreendê-lo; de 
seguida, devem concordar agir em conjunto e informar a empresa de distribuição 
de electricidade da sua vontade de se ligarem à rede. Como se tem verificado 
que questões relacionadas com o processamento de documentação por vezes 
impedem a ligação de agregados individuais que estão actualmente sob a rede 
(Broto et al., 2015), é importante não negligenciar estes desafios e garantir que 
as políticas energéticas incluem licenças para lidar com isso. No entanto, 
notoriamente, crê-se que estes desafios são inerentes à operacionalização do 

                                                
24 Na verdade, esta é uma qualidade clássica das economias de escala da rede e do seu carácter 

enquanto monopólio quase perfeito: os custos de capital de alargamento da rede são altos, 
mas, uma vez pagos, os custos marginais de juntar mais um agregado familiar são 
relativamente baixos. 

25 Ao abrigo do regime de agrupamento, os agregados pagaram uma entrada de 100 pulas, 
equivalente a 5% dos custos, pagando os restantes 95% ao longo de um período de 18, 60 ou 
180 meses (Prasad & Visagie, 2006). 

26 Este resultado pressupõe que a linha de distribuição fosse afastada 200 metros da subestação e 
depois ligada a todos os lares a 30 metros dessa linha.  

27 Notavelmente, este é o mesmo preço dos populares kits solares vendidos pela M-Kopa. 

vizinhas à rede quando uma delas já está ligada, porque a linha de baixa tensão 
necessária já está no lugar.24 O agrupamento de agregados envolve estender as 
linhas de baixa tensão até à distância máxima da subestação e, de seguida, ligar 
todos os agregados situados a uma curta distância dessa linha de baixa tensão. Em 
vez de ligar apenas um agregado familiar à extremidade da linha de baixa tensão, 
esta abordagem liga vários agregados a uma única linha. Isto permite dividir o custo 
da ligação (em termos de linhas eléctricas de baixa tensão, postes e mão de obra) 
entre todos os domicílios ligados, reduzindo significativamente o custo.  

Esta abordagem tem sido utilizada com sucesso no Botsuana, onde a política de 
ligação foi alterada depois de se ter verificado que os agregados familiares 
individuais não eram capazes de arcar com a totalidade dos custos de ligação. Neste 
regime, quatro ou mais agregados têm de juntar-se para pedir uma ligação. Esta 
situação reduziu as despesas envolvidas em ligar um agregado individual de cerca 
de 1000 USD em 2002 para cerca 200 USD25 (Prasad & Visagie, 2006). Da mesma 
forma, trabalho teórico desenvolvido no Quénia demonstrou que agrupar os 
agregados que estão actualmente sob a rede poderia reduzir os preços de 2000 USD 
para 80 USD por ligação.26 Por este valor, estimou-se que os agregados só teriam de 
gerar 10 USD por ano em termos de melhorias ao nível do bem-estar, provocadas 
pelo acesso à electricidade, para se poder afirmar que a ligação à rede melhora 
efectivamente o bem-estar dos agregados ligados. Além disso, a mesma análise 
concluiu que os agregados só precisam de ser agrupados em grupos de seis para 
usufruírem de taxas de ligação na ordem dos 200 USD por habitação27 (K. Lee et al., 
2014). Os baixos custos de ligação das mini-redes tiram proveito da abordagem do 
agrupamento.  
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tipo de sistemas de energia feitos à medida que serão necessários para tornar 
as mini-redes competitivas do ponto de vista dos custos.  

Além do custo: posse e ligações 

Embora as discussões e políticas relacionadas com as ligações de último 
quilómetro se foquem muitas vezes no custo, é importante reconhecer que 
algumas famílias permanecem sob a rede devido a desafios institucionais 
relacionados com a posse da terra e a natureza informal das zonas habitacionais 
nas áreas urbanas. É frequente as habitações informais não terem uma morada 
associada, o que torna impossível receber facturas ou ter um contador instalado. 
Da mesma forma, as habitações informais localizadas em terras pertencentes a 
outra pessoa que não o morador, perto de outras infra-estruturas (tais como 
estradas ou caminhos de ferro), ou em planícies de inundação podem criar 
problemas para todo o tipo de prestação de serviços, já que o Estado 
geralmente não tem vontade, ou não é legalmente capaz, de fornecer infra-
estruturas ou serviços sob tais condições (Cowan & Mohlakoana, 2005; Modi et 
al., 2006). Como geralmente são os indivíduos mais pobres que ocupam estas 
terras marginais, os esforços para abordar a questão do acesso à energia entre 
as populações pobres têm de incluir licenças para lidar com estes desafios. É 
possível que as tecnologias de energia distribuída, que têm poucos recursos 
infra-estruturais permanentes (como aparelhos solares ou SESUD), possam 
desempenhar um papel importante na melhoria do acesso à energia para os 
indivíduos que vivem em terras que não é possível servir do ponto de vista legal, 
mas não foram identificados casos deste género nesta investigação.  

Finalmente, além das medidas acima, dados os baixos rendimentos de muitos 
agregados familiares rurais sem ligação, a política energética terá de incluir um 
mecanismo para financiar os custos, devido à alta probabilidade de os 
agregados não terem acesso a capital na escala necessária. A forma mais 
comum de fazê-lo é incluir parte da taxa de ligação no tarifário da electricidade, 
o que permite aos agregados pagar a taxa de ligação ao longo de um período 
prolongado. Além disso, em alguns casos, continuarão a ser necessários 
subsídios para ligar os agregados familiares muito pobres (Modi et al., 2006; 
Prasad & Visagie, 2006).  

TARIFAS E SUBSÍDIOS 

As questões relacionadas com tarifas e subsídios podem ser o elemento mais 
importante de qualquer esforço de acesso à electricidade. Se as tarifas forem 
demasiado baixas para permitir a recuperação dos custos, a infra-estrutura 
eléctrica não será sustentável a longo prazo porque não haverá recursos 
suficientes disponíveis para a sua manutenção, substituição de componentes e 
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investimentos em curso (Africa Progress Panel, 2015; ARE, n.d.; Prasad & 
Visagie, 2006). Ao mesmo tempo, se as tarifas se basearem apenas na 
recuperação dos custos e na sustentabilidade financeira, é provável que as 
populações mais pobres continuem a ser excluídas ou continuem sem usufruir 
dos benefícios do acesso a quantidades significativas de electricidade. Como tal, 
está amplamente reconhecido que será necessária alguma forma de subsídio 
específico para permitir o acesso à energia entre certos grupos (ARE, n.d.; 
Bhattacharyya & Palit, 2016; Banco Mundial, 2008) (ver Caixa de Texto 4).  

Tarifas de electricidade 

As tarifas das redes africanas são muito mais altas do que as tarifas pagas pelos 
consumidores de outras partes do mundo em desenvolvimento — até três vezes 
mais altas em média (Banco Mundial, 2013) — mas não são consideradas 
suficientes para cobrir os custos de produção de energia. A razão para este 
aparente paradoxo são os problemas financeiros para muitas empresas de 
distribuição de energia africanas que, historicamente, resultaram da cobrança 
ineficiente de tarifas e da falta de vontade de cobrar a totalidade dos custos de 
recuperação da infra-estrutura de electricidade. Por sua vez, estes problemas 
financeiros impediram as empresas de distribuição de energia de investir 
adequadamente na capacidade de produção e na manutenção da rede. O 
resultado é uma rede ineficiente (com perdas elevadas), bem como uma falta de 
financiamento para nova capacidade de produção. Juntos, estes problemas 
deixaram vários países africanos dependentes de capacidade de produção 
alugada e de emergência, que utiliza combustíveis caros, como o petróleo 
(Africa Progress Panel, 2015; Eberhard et al., 2008). Consequentemente, 
embora os africanos agora paguem algumas das tarifas mais altas do mundo, 
estas não são suficientes para cobrir os custos dispendiosos de produção (Africa 
Progress Panel, 2015; Eberhard et al., 2008). Para reduzir o preço das tarifas a 
longo prazo, os africanos terão de pagar tarifas mais elevadas no curto prazo. 
No entanto, aumentar as tarifas é difícil do ponto de vista político em África 
((Eberhard et al., 2008), onde muitos países mostraram uma forte oposição 
política aos esforços de aumento dos preços, para tornar as empresas de 
distribuição de energia financeiramente sólidas (Banco Mundial, 2005). Em 
2008, uma investigação levada a cabo em 20 países africanos identificou 
apenas 10 que estavam a recolher tarifas suficientes para cobrir os custos 
operacionais históricos, sendo que apenas seis foram capazes de cobrir todos 
os custos históricos, incluindo o custo do capital (Eberhard et al., 2008).  

Dinâmicas deste tipo demonstram o quão importante é acertar na questão das 
tarifas, assegurar a cobrança das facturas e limitar o roubo. A longo prazo, se a 
empresa de distribuição de electricidade não for sustentável do ponto de vista 
financeiro, o custo da electricidade irá subir. Devido aos casos de má gestão de 
empresas de distribuição de energia africanas que conduziram a esta situação 
calamitosa, alguns defensores das soluções de electricidade distribuída 
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argumentam que a resposta para o desafio do acesso à energia em África não 
assenta na expansão da rede. Além disso, as elevadas tarifas das empresas de 
distribuição de electricidade em África melhoram a competitividade das 
tecnologias distribuídas, que têm lutado para serem competitivas com as 
empresas na Ásia. 

As estruturas tarifárias podem assumir diversas formas, cada uma adequada a 
um contexto diferente. A mais simples, possivelmente, é uma tarifa fixa, segundo 
a qual todos os consumidores pagam o mesmo valor independentemente da 
quantidade de electricidade que utilizam. Esta estrutura simples facilita a 
cobrança de facturas. Também pode ajudar a aumentar o consumo de energia 
dos agregados familiares pobres, que pagam a mesma quantia 
independentemente da quantidade de electricidade que utilizam. No entanto, à 
medida que os agregados familiares comecem a consumir mais electricidade do 
que aquela pela qual estão efectivamente a pagar, as tarifas fixas tornar-se-ão 
seguramente insustentáveis, resultando em problemas para o produtor de 
electricidade. Além disso, uma tarifa fixa pode excluir os agregados familiares 
mais pobres, que não têm rendimentos para pagar o valor regular (Prasad & 
Visagie, 2006).  

O consumo excessivo de electricidade nas mini-redes, com base num sistema 
simples de tarifa fixa, pode ser evitado através da instalação de limitadores de 
carga, que limitam a quantidade de electricidade que um utilizador pode 
consumir. Esta abordagem garante que a capacidade de produção do sistema 
não é sobrecarregada (o que é importante para a sustentabilidade a longo prazo 
em termos de uso da bateria; ver Caixa de Texto 3), embora os limitadores de 
carga aumentem os custos iniciais do sistema (Deshmukh et al., 2013; TERI-
GNESD, 2014).  

Uma alternativa à tarifa fixa é uma tarifa baseada no consumo, segundo a qual 
os consumidores pagam a quantidade de electricidade que utilizam. Este 
sistema é muito mais sustentável porque os utilizadores cobrem o custo total do 
seu consumo. Também cria incentivos à gestão da procura. A desvantagem é 
que o sistema requer a instalação, manutenção e verificação dos contadores 
como parte do processo de cobrança de facturas — o que aumenta os custos e 
a complexidade da gestão do sistema global (Deshmukh et al., 2013). Nos casos 
em que a quantidade de electricidade consumida é muito pequena, o custo do 
contador pode ser difícil de justificar. A utilização de contadores também pode 
resultar em problemas imprevistos: é frequente os agregados familiares 
adulterarem-nos para roubar electricidade. Uma forma de abordar esta questão 
é colocar os contadores do lado de fora das habitações, para que seja possível 
identificar a adulteração mais facilmente. Uma última vantagem dos contadores 
é o facto de permitirem a facturação da energia a preços diferentes (por 
exemplo, tornando-a mais cara nos horários associados a picos de utilização). 
Esta abordagem pode ajudar a redistribuir a carga sobre o sistema, aumentando 
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a viabilidade financeira global do mesmo (ver Caixa de Texto 3); tal não é 
possível com uma tarifa fixa (Bhattacharyya, 2015).  

A última opção são as tarifas progressivas, segundo as quais o preço que um 
agregado familiar paga pela electricidade se baseia numa escala móvel. Os 
utilizadores com o maior consumo de electricidade pagam a tarifa mais alta, ao 
passo que os consumidores menores pagam uma tarifa mais baixa. Este 
sistema permite que os maiores consumidores (geralmente mais ricos) 
subsidiem o acesso dos consumidores menores (geralmente mais pobres). 
Também incentiva os agregados familiares a gerir a sua procura. Novamente, 
um sistema deste género requer contadores e, como tal, está sujeito aos 
desafios que lhes estão associados. Embora as tarifas progressivas pareçam ser 
a escolha mais óbvia, a sua adequação pode depender da forma como a energia 
é consumida. Em muitas partes da África subsariana, é comum os agregados 
familiares ligados à rede fornecerem ligações aos vizinhos que vivem em 
estruturas informais e cobrar-lhes a electricidade que consomem. Ao abrigo 
deste sistema, como o agregado ligado está a consumir uma grande quantidade 
de electricidade, seria sujeito a uma tarifa mais alta, que seria depois passada 
para os agregados informalmente ligados (e geralmente pobres), falhando o 
propósito do sistema de preços progressivos (Meikle & Bannister, 2003). Os 
subsídios progressivos também podem sobrecarregar os agregados familiares 
mais abastados, levando-os a consumir menos energia ou a substituir a 
electricidade por GPL (Cook, 2011). Nestes casos, a viabilidade do sistema 
tarifário global pode ser comprometida, porque a empresa de distribuição de 
electricidade perde receitas e a possibilidade de subvenção cruzada é posta em 
causa.  

Finalmente, para fins de acesso, pode ser necessário assegurar que os horários 
de cobrança de facturas coincidem com os ciclos de rendimento nas áreas dos 
agregados familiares recém-ligados. Por exemplo, os agregados em modo de 
subsistência não recebem um salário mensal, recebem os seus rendimentos no 
final da época agrícola. Embora a combinação da cobrança de facturas com os 
períodos em que os agregados têm dinheiro possa ser importante para melhorar 
o acesso e a sustentabilidade, tende a aumentar os custos administrativos da 
cobrança de facturas (Bhattacharyya & Palit, 2016; Scott et al., 2003). Uma 
forma eficaz de contornar estes problemas tem sido a instalação de contadores 
pré-pagos. Embora a instalação destes contadores tenha um custo, bem como 
requisitos institucionais para garantir a sua manutenção, os contadores pré-
pagos reduzem os custos de cobrança e a maioria dos relatos indica que os 
agregados familiares gostam de poder evitar surpresas nas facturas de 
electricidade (Bhattacharyya & Palit, 2016; Broto et al., 2015; Mushi, 2014). Crê-
se que as possibilidades dos contadores pré-pagos também estão em 
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crescimento devido ao advento das tecnologias de pagamento móvel28 e dos 
telemóveis, que permitem que os utilizadores adquiram electricidade numa base 
pré-paga utilizando o telemóvel. Tal como acontece com os contadores normais, 
tem-se vindo a verificar casos de adulteração de contadores pré-pagos na 
Tanzânia, que resultam no furto de energia eléctrica e em desafios financeiros 
para a empresa de distribuição de electricidade (Mushi, 2014). Também se tem 
verificado que alguns modelos inovadores para garantir a cobrança de facturas 
— tais como responsabilizar um grupo de indivíduos pela factura para criar 
pressão e garantir o pagamento — têm aumentado os índices de cobrança 
(Bhattacharyya & Palit, 2016). 

Embora as tarifas sejam importantes para a recuperação dos custos, e apesar 
dos desafios do contexto africano, os investigadores têm alertado que um mero 
aumento de tarifas para que cubram os custos coloca uma sobrecarga 
demasiado grande nos agregados familiares (Africa Progress Panel, 2015). Por 
exemplo, se as tarifas de uma rede africana chegarem aos 0,25 USD/kWh, as 
despesas mensais com electricidade de um agregado familiar que consuma 
apenas 50 kWh/mês vão ultrapassar rapidamente 5% do seu rendimento 
(supondo que o rendimento do agregado são 260 USD/mês) (Eberhard et al., 
2008) (ver Caixa de Texto 4).  

A este respeito, crê-se que um foco singular na recuperação dos custos como a 
base para a definição das tarifas (que é, ela própria, um subproduto da 
privatização das empresas de distribuição de energia) resultou num pesado 
enviesamento do acesso à energia na direcção das áreas urbanas e dos grupos 
menos pobres, que têm capacidade de pagar (Mostert, 2008; Scott et al., 2003). 
No Botsuana, por exemplo, pensa-se que esta abordagem impediu 40% dos 
agregados familiares rurais de aceder à rede (Prasad & Visagie, 2006). Como os 
consumidores geralmente pagam pela sua ligação à rede através de uma taxa 
adicional na factura, é evidente que forçar a recuperação total dos custos 
através das tarifas não será uma solução viável para melhorar o acesso à 
energia, especialmente entre os pobres. Os esforços de acesso à energia 
devem incluir subsídios direccionados que apoiem não só as taxas de ligação, 
mas também as tarifas de electricidade, tanto para as tecnologias em rede, 
como distribuídas (Africa Progress Panel, 2015; Deshmukh et al., 2013; 
Eberhard et al., 2008). 

Subsídios de electricidade 

Os subsídios de electricidade podem assumir diversos formatos. A segmentação 
geográfica, segundo a qual todos os indivíduos numa determinada área recebem 

                                                
28 As tecnologias de pagamento móvel criam oportunidades para novos financiamentos das infra-

estruturas de energia distribuída, bem como possibilidades de melhorar a cobrança de 
facturas. No entanto, é discutível em que medida exacta o acesso a pagamentos móveis pode 
ser alargado a todo o continente; ver, por exemplo (McLeod, 2016). 
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um subsídio específico, é simples de gerir, mas dá azo a que indivíduos que não 
vivem na pobreza também tirem proveito dos subsídios, porque nem sempre os 
rendimentos estão directamente relacionados com a geografia. As provas de 
recursos (ou a definição das tarifas com base na riqueza do agregado familiar) 
permitem uma segmentação mais eficaz, mas a sua administração é 
dispendiosa e morosa porque requerem encontrar uma forma de avaliar 
continuamente a riqueza dos agregados. Tal como acontece com o sistema de 
tarifas progressivas referido anteriormente, também podem atribuir-se subsídios 
com base no consumo (Prasad & Visagie, 2006) e, mais uma vez, os contadores 
pré-pagos têm vantagens, porque os subsídios só podem incluir uma quantidade 
básica de electricidade gratuita por mês (Bhattacharyya, 2012). Crê-se que os 
subsídios baseados no consumo, ou em contadores, são uma forma eficaz e 
económica de direccionar os subsídios (uma vez contabilizado o custo do 
contador e a sua manutenção), mas não são úteis para outras formas de energia 
que não a electricidade (ver em baixo).  

Importa notar que a menos que a questão das ligações de último quilómetro seja 
abordada, qualquer subsídio sobre o consumo de electricidade acabará por 
beneficiar os indivíduos relativamente ricos que conseguiram obter uma ligação 
(Eberhard et al., 2008; World Bank, 2005). Os agregados que não estão ligados 
não podem receber electricidade subsidiada. Assim, os subsídios de 
electricidade podem ser regressivos, tal como tem acontecido com os subsídios 
dos combustíveis fósseis (ver em baixo). O mesmo pode ser dito quando os 
subsídios só são fornecidos aos consumidores ligados à rede, enquanto as 
tarifas das mini-redes são negociadas num ambiente não regulamentado com o 
provedor. Estes demonstram um viés em relação à rede, que, dadas as barreiras 
à ligação, provavelmente resultará num subsídio regressivo.  

Independentemente do sistema de subsídio, o custo da segmentação deve 
permanecer baixo — certamente inferior ao benefício que qualquer agregado 
familiar possa receber com o subsídio (Prasad & Visagie, 2006). Além dos 
subsídios pagos directamente ao consumidor, os subsídios de electricidade 
também podem incluir empréstimos para infra-estruturas de energia a preços 
inferiores aos do mercado ou sem condições ou segurança, isenções fiscais nos 
componentes, investimentos estatais em capacitação, remoção das tarifas de 
importação sobre os componentes de electricidade e apoio aos custos de capital 
(ARE, n.d.; Bhattacharyya, 2015; Deshmukh et al., 2013; Prasad & Visagie, 
2006). 

O desejo de que o sector privado desempenhe um papel significativo na 
implementação de mini-redes, bem como o alto custo da energia disponibilizada 
por estes sistemas, significa que é fundamental haver alguma variedade de 
subsídios para determinar a sua escalabilidade, equitabilidade e viabilidade a 
longo prazo (Deshmukh et al., 2013; Mostert, 2008; TERI-GNESD, 2014). Pode 
haver alguma fruta madura a este respeito em torno das tarifas e direitos 



 

83  Abordar a pobreza energética  

aduaneiros. Por exemplo, devido aos direitos aduaneiros, os sistemas FV são 
três vezes mais caros no Gana do que no Bangladesh e a hidroelectricidade em 
pequena dimensão é duas vezes mais cara nos países africanos do que no Sri 
Lanka (ARE, n.d.). Abordar estas questões é uma forma simples de reduzir os 
custos de capital destes sistemas e aumentar a sua atractividade para o sector 
privado.  

No entanto, apesar destas reformas potenciais e independentemente da descida 
dos custos da tecnologia, os subsídios para as mini-redes podem precisar de ser 
substanciais (Bhattacharyya & Palit, 2016). No Bangladesh, por exemplo, 
mesmo quando todos os custos de capital das mini-redes (híbridas a FV e 
diesel) foram cobertos, os valores continuavam sem poder competir com os 
preços da rede (Bhattacharyya, 2015) (ver Caixa de Texto 4). Desta forma, para 
um sistema ser sustentável, podem ser necessários subsídios para cobrir não só 
os custos de capital, mas também os custos de operação e manutenção, bem 
como os custos de substituição de componentes em sistemas de energia 
renovável (Bhattacharyya, 2015; TERI-GNESD, 2014). 

Subsídios de combustíveis fósseis 

Tendo em conta o papel relativamente limitado que a electricidade 
desempenhará na satisfação das necessidades térmicas, também existe a 
necessidade de discutir os subsídios dos combustíveis fósseis. Os activistas das 
alterações climáticas e do acesso à energia criticam frequentemente os 
subsídios dos combustíveis fósseis (Africa Progress Panel, 2015), mas numa 
perspectiva de pobreza energética, os subsídios de combustíveis fósseis são 
apenas mais uma forma de subsídio de energia. Alguns autores argumentam 
que os subsídios de combustíveis fósseis têm desempenhado um papel 
importante no avanço da adopção de combustíveis modernos (querosene e 
GLP) entre os agregados familiares com baixos rendimentos (Eberhard et al., 
2008). 

Apesar destes ganhos, o grande desafio dos subsídios de combustíveis fósseis 
é o facto de estes serem frequentemente consumidos por indivíduos que não 
são pobres e, desta forma, apenas pequenas proporções dos subsídios acabam 
por apoiar os pobres. A AIE estima que dos 409 mil milhões de USD em 
subsídios de combustíveis fósseis que são pagos globalmente, apenas 35 mil 
milhões (ou 8%) chegaram aos grupos com rendimentos mais baixos29 (AIE, 
2010). Como os grupos não pobres consomem mais energia do que os grupos 
pobres, os subsídios abrangentes de combustíveis fósseis acabam por 
beneficiar muito mais os ricos do que os pobres — assim tornando-os altamente 
regressivos (Bacon et al., 2010; Meikle & Bannister, 2003).  

                                                
29Estes grupos são definidos como os 20% mais pobres da população de um país. 
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Em comparação com a electricidade, os esforços que visam os subsídios de 
combustíveis fósseis têm tido um sucesso limitado. Os combustíveis fósseis 
podem ser transportados, estando sujeitos ao roubo e venda no mercado negro, 
e, com alguns ajustes ao motor de combustão interna, muitos combustíveis 
fósseis são relativamente substituíveis. O querosene subsidiado, por exemplo — 
um combustível utilizado predominantemente pelos pobres e, portanto, não 
susceptível de ser consumido pelos agregados familiares ricos — tem sido 
utilizado para adulterar diesel, que é utilizado em quantidades muito maiores por 
grupos abastados (Bacon et al., 2010) Na Índia, mesmo quando foram utilizadas 
provas de recursos — os agregados familiares indianos eram obrigados a ter 
cartões que os qualificavam para receber querosene subsidiado — o preço 
relativamente elevado do diesel levou rapidamente ao desenvolvimento de um 
mercado negro em torno do querosene, de tal forma que este entrou novamente 
no sector automóvel 30 (Bhattacharyya, 2012). Da mesma forma, a má 
abordagem ao GPL na Índia resultou em políticas que beneficiam os ricos, 
porque os grupos pobres não conseguem comprar os aparelhos necessários 
para usufruir dos subsídios de GPL. Além disso, as pessoas modificaram os 
seus carros para operarem a GPL (Bhattacharyya, 2012). É possível abordar de 
forma parcial a questão do usufruto dos subsídios pelos grupos que deles não 
necessitam garantindo que os subsídios são apoiados por políticas que 
permitam aos agregados familiares comprar aparelhos, e tingindo o querosene 
de azul para impedir a adulteração com diesel (Bhattacharyya, 2012).  

Os subsídios de combustíveis fósseis também podem colocar uma pressão 
significativa sobre o orçamento nacional, especialmente em caso de flutuação 
dos preços dos combustíveis e se estes forem importados. O que vem complicar 
ainda mais esta dinâmica é o facto de uma vez implementados os subsídios de 
combustíveis, as pressões políticas tornarem a sua retirada muito difícil 
(Bhattacharyya, 2012).  

No geral, é simples observar que as tarifas têm de cobrir os custos, mas o 
imperativo da recuperação de custos não deve inibir o acesso das pessoas à 
energia. No entanto, é provável que a implementação de estruturas tarifárias e 
subsídios eficazes em contextos africanos específicos se revele extremamente 
desafiadora. Dado que as empresas de distribuição de energia são 
insustentáveis actualmente, que as tarifas da rede são altas e que as tarifas de 
energia distribuída serão ainda mais altas, o desafio de gerir o equilíbrio entre o 
acesso e a sustentabilidade é significativo, especialmente se considerarmos a 
fraca base económica de muitos países africanos. Além disso, no que concerne 
os subsídios, o potencial de corrupção é uma preocupação evidente — quer 
sejam de acesso à electricidade ou a combustíveis fósseis. Como tal, é 
necessário que os subsídios se façam acompanhar de um forte quadro 

                                                
30 Este usufruto impróprio cria problemas adicionais porque o diesel adulterado gera mais 

emissões quando é queimado em motores de automóveis (Bhattacharyya, 2012).  
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regulamentar, com fortes disposições em matéria de transparência e 
responsabilização, para garantir a sua solidez fiscal (Modi et al., 2006). Qualquer 
política séria sobre o acesso à energia terá de debruçar-se sobre como se 
devem resolver estes desafios, com base em avaliações realistas da capacidade 
do Estado, da actual dependência das populações pobres dos subsídios de 
combustíveis fósseis, dos imperativos em torno do acesso à energia e de 
quaisquer alterações esperadas na capacidade de produção de electricidade e 
nos preços da energia. Finalmente, se os subsídios se destinam a permitir que 
as pessoas obtenham acesso à energia numa base temporária até que tal 
acesso lhes permita aumentar os seus rendimentos ao ponto de já não 
precisarem de recebê-los, então, as políticas de acesso à energia devem ter em 
conta, de forma realista, os impactos prováveis do acesso à energia no 
desenvolvimento económico. O relatório debruçar-se-á agora sobre esta última 
questão.  

"ELECTRICIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO" 
OU "ELECTRICIDADE E DESENVOLVIMENTO" 

Há muito que os investimentos em infra-estruturas de electricidade têm sido 
justificados pelo facto de conduzirem a melhorias importantes em matéria de 
desenvolvimento económico. Na sequência disto, os defensores do acesso à 
energia, em particular, têm argumentado que a melhoria do acesso terá 
impactos mais profundos no desenvolvimento humano do que fornecer 
electricidade a indústrias de grande escala e esperar por um efeito “bola de 
neve” na economia. A esperança de que o acesso à electricidade impulsione o 
desenvolvimento económico local também é crucial, tendo em conta os desafios 
em torno do custo da energia e a escala de subsídios necessários, conforme foi 
discutido em cima. A menos que a electrificação conduza a um aumento dos 
rendimentos e, portanto, a um aumento da capacidade da população de pagar 
pelo acesso à energia moderna, os esforços de electrificação podem bem tornar-
se insustentáveis.  

No entanto, conforme foi discutido anteriormente, os dados empíricos sobre os 
impactos da electrificação no desenvolvimento económico são ambíguos, 
demonstrando, em alguns casos, amplos impactos generalizados e, em outros, 
nenhum efeito perceptível. Além disso, onde foram observados impactos, estes 
tendem a manifestar-se desproporcionalmente entre a população mais rica 
(Bhattacharyya & Palit, 2016; Prasad & Visagie, 2006; World Bank, 2008) e as 
mulheres (Dinkelman, 2011). Embora a electricidade continue a ser necessária 
para os tipos de aumento de produtividade que caracterizam as economias 
industrializadas (e pós-industrializadas) ricas, o acesso à electricidade não é 
condição suficiente para impelir ganhos económicos. Parece que o mero 
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fornecimento de electricidade não conduz aos tipos de desenvolvimento 
económico que são tão desejados e tão necessários (Khandker et al., 2009b).  

Para explicar a relativa falta de impactos económicos provocados pela 
electrificação, alguns autores salientaram que o desenvolvimento económico 
raramente foi incluído entre os objectivos explícitos dos esforços de 
electrificação. Como tal, no geral, os investimentos no aumento do acesso à 
electricidade não têm sido acompanhados por políticas destinadas a impulsionar 
o desenvolvimento económico (Schillebeeck et al., 2012; Terrapon-Pfaff et al., 
2014). No entanto, para gerar pequenos negócios economicamente viáveis, os 
agregados familiares precisam de toda uma gama de outros recursos além da 
electricidade. Por exemplo, um agregado que pretenda lançar uma pequena 
indústria de carpintaria não poderia fazê-lo sem acesso ao crédito necessário 
para fazer investimentos em equipamento pesado de carpintaria, 
independentemente de ter acesso a electricidade ou não. Da mesma forma, o 
impacto que o acesso à electricidade tem na diversificação dos rendimentos dos 
agregados familiares será limitado se estes agregados não tiverem melhor 
acesso aos mercados através de infra-estruturas rodoviárias melhoradas (ARE, 
n.d.; Practical Action, 2014). Estas considerações são especialmente 
importantes dado que as populações mais propensas a um acesso deficiente à 
electricidade também são susceptíveis de se situarem longe de outros recursos 
necessários, tais como estradas, escolas, hospitais e mercados (Prasad & 
Visagie, 2006).  

Desta forma, embora o fornecimento de electricidade seja um factor importante 
na moldagem do desenvolvimento, as políticas destinadas a garantir o acesso à 
energia não devem presumir que o desenvolvimento económico será um 
resultado inevitável (Terrapon-Pfaff et al., 2014). Em vez disso, há que 
enquadrar os esforços para melhorar o acesso à electricidade no contexto das 
políticas mais amplas de desenvolvimento e integrá-los com outras infra-
estruturas de apoio ao desenvolvimento solidário (Schillebeeck et al., 2012). A 
este respeito, alguns autores salientaram, em específico, a necessidade de 
assegurar que os esforços para promover o acesso à energia sejam 
enquadrados no contexto mais amplo de uma transição energética, que articula 
energia para necessidades térmicas, electricidade para iluminação e 
electricidade para a indústria nacional. Segundo esta concepção, há que 
articular a resolução da pobreza energética com a resolução da capacidade de 
produção desproporcionalmente pequena de África (Sokona et al., 2012).  
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COMBUSTÍVEIS MODERNOS VS. COMBUSTÍVEIS 
TRADICIONAIS 

Dado ser improvável que o acesso à electricidade resolva totalmente a 
problemática da pobreza energética, particularmente no que diz respeito aos 
serviços térmicos, é importante considerar como é possível fornecer energia 
para a confecção de alimentos e aquecimento reduzindo, em simultâneo, os 
danos causados pelo uso de combustíveis “tradicionais” ou de biomassa sólida.  

Os esforços dos países nesta área têm reflectido as preocupações dominantes 
com os impactos da utilização de combustível de biomassa sólida na saúde e no 
ambiente (principalmente a deflorestação), bem como com os trabalhos pesados 
associados. O resultado foi um impulso para levar os indivíduos a subir os 
degraus da “escada de energia”, afastando-se desses combustíveis. Como foi 
referido, grande parte deste foco tem recaído na electrificação ou no incentivo de 
utilização de combustíveis modernos, à base de petróleo. Historicamente, as 
políticas de biomassa têm sido negligenciadas (Owen et al., 2013) e, nos casos 
em que existem, têm sido criticadas por serem incoerentes e desarticuladas 
(Zulu & Richardson, 2013). Em 2013, por exemplo, 35 governos da África 
subsariana tinham metas estratégicas destinadas a aumentar o acesso à 
electricidade, 13 tinham objectivos relacionados com a promoção dos 
combustíveis modernos (querosene, GPL e gás natural) e apenas sete tinham 
políticas relacionadas com fogões eco-eficientes a madeira ou carvão (Zulu & 
Richardson, 2013).  

No entanto, mais recentemente, alguns investigadores começaram a questionar 
a simples rejeição dos combustíveis de biomassa. Novos trabalhos tornaram 
evidente que os agregados familiares não são capazes de substituir facilmente a 
biomassa e que, na verdade, a sua utilização deverá continuar a aumentar na 
África subsariana até 2030 (Malla & Timilsina, 2014). Além disso, estudos têm 
revelado que as cadeias de abastecimento de biomassa são extensas. O 
processo de produção, distribuição e venda de carvão vegetal cria um número 
significativo de postos de trabalho (ver Caixa de Texto 8) (Clancy, 2008; Lambe 
et al., 2015; Nissing & von Blottnitz, 2010; Owen et al., 2013) e é uma fonte 
potencialmente importante de diversificação de meios de subsistência entre as 
mulheres (Jones et al., 2016), bem como uma rede de segurança social para as 
populações rurais (Zulu & Richardson, 2013). A dimensão destas cadeias de 
abastecimento também garante a disponibilidade imediata e a fiabilidade da 
disponibilidade de madeira e carvão em toda a África subsariana, em 
quantidades adequadas às características financeiras dos agregados familiares 
pobres (Broto et al., 2015; Zulu & Richardson, 2013).  
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Finalmente, a ideia de que a recolha de biomassa impulsiona a deflorestação 
começou a ser fortemente contestada (ver Caixa de Texto 9) e os impactos no 
clima começaram a ser vistos a uma luz potencialmente favorável quando 
comparados com os combustíveis melhorados à base de petróleo. Assim, alguns 
autores têm observado que, apesar de a generalidade dos países africanos 
estar a tentar reduzir o consumo de biomassa, países como a Alemanha estão a 
trabalhar para aumentar a sua utilização na produção de energia à escala da 
rede, através da utilização de granulado de madeira (Owen et al., 2013). No 
geral, alguns autores começaram a assinalar que os países em 
desenvolvimento, ao invés de olharem para a biomassa como um combustível 
que deve ser evitado, devem antes debruçar-se sobre a melhor forma de gerir a 
utilização de biomassa nos agregados familiares, explorando as suas vantagens 
e limitando os seus efeitos nocivos.  

 

Caixa de Texto 8: Carvão vegetal e meios de subsistência 

Devido à natureza informal (e por vezes ilegal) das cadeias de abastecimento de 
carvão, os seus impactos económicos são frequentemente negligenciados na 
investigação em matéria de políticas. No entanto, estudos das cadeias de 
abastecimento de biomassa revelaram que estas sustentam um número significativo 
de meios de subsistência e que o transporte, processamento e venda a retalho de 
carvão valem centenas de milhões de dólares anualmente (Mwampamba et al., 
2013a). No Ruanda, por exemplo, estima-se que o sector do carvão vegetal gere 77 
milhões de USD por ano, ao passo que no Quénia se estima que gira 
aproximadamente 450 milhões de USD — o equivalente à indústria de chá do país. 
A situação é semelhante na Tanzânia, onde se estima que o carvão contribua com 
650 milhões de USD para a economia — mais de 5,8 vezes o valor combinado da 
produção de chá e café no país (Zulu & Richardson, 2013). 

Em termos de emprego, estima-se que a produção de carvão no Malawi tenha sido 
responsável por 120 000–140 000 postos de trabalho em 2008. Um estudo de Adis 
Abeba indica que, num único dia de mercado em 1984, foram encontrados 42 000 
fornecedores a transportar combustíveis tradicionais. Depois de o governo ter 
implementado uma estratégia para limitar a utilização de lenha na cidade (que 
conseguiu reduzir o consumo de lenha de 70% para 13%), esse número caiu para 
3500 fornecedores. Embora se acredite que foram criados cerca de 2000 postos de 
trabalho no sector dos pequenos negócios do fabrico de fogões eco-eficientes a 
electricidade, querosene e biomassa, o governo etíope demonstrou relutância em 
reconhecer o problema da perda de meios de subsistência como resultado do 
afastamento da utilização de carvão vegetal como principal fonte de energia 
doméstica (Shanko & Rouse, 2005). 
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Caixa de Texto 9: Repensando as preocupações ambientais associadas 
com a biomassa 

As preocupações ambientais com a sustentabilidade da biomassa como fonte de 
energia doméstica têm as suas origens nos estudos ambientais da década de 1970 
(por exemplo, Ekholm, 1975), que se focavam nas problemáticas do crescimento 
populacional e previam que o aumento da procura em lojas de venda de madeira 
dizimaria rapidamente as florestas, tendo impactos significativos na sociedade 
(Clancy, 2008). Apesar do facto de estas previsões não se terem vindo a confirmar, a 
narrativa a que deram origem continua a ser comum. Alguns autores e decisores 
políticos continuam a descrever os perigos iminentes de uma degradação ambiental 
grave, e até de desertificação, como resultado da dependência dos agregados 
familiares pobres da biomassa sólida para energia (Owen et al., 2013). Esta 
preocupação tem suscitado preocupações com os impactos no escoamento das 
águas pluviais e nas alterações climáticas. 

Alguns investigadores contemporâneos começaram a questionar esta visão. Em 
grande parte, as preocupações com a lenha têm sido postas de parte; descobriu-se 
que a lenha é geralmente recolhida de árvores mortas e que os seus impactos nas 
reservas florestais e nas alterações climáticas são, como tal, insignificantes (Bailis et 
al., 2005; Modi et al., 2006). No entanto, as preocupações com o carvão vegetal 
persistem, por ser produzido a partir das reservas florestais. Identificou-se que o 
carvão vegetal contribui para a deflorestação (Lewis & Pattanayak, 2012; Malla & 
Timilsina, 2014; Modi et al., 2006), bem como para o aumento das emissões de 
carbono (Bailis et al., 2005; Bailis et al., 2015).  

No entanto, o impacto exacto que a recolha de carvão tem nas reservas florestais 
também está a ser contestado (Bailis et al., 2015), havendo diversos estudos que 
questionam a ligação entre a desflorestação e a produção de carvão (Mwampamba 
et al., 2013a). A revisão da literatura que se debruça sobre os impactos da produção 
de carvão vegetal na desflorestação descobriu que o impacto não só é relativamente 
menor, como também é reversível (Chidumayo & Gumbo, 2013; Clancy, 2008; Owen 
et al., 2013). Em termos de escala, estima-se que a produção de carvão diga respeito 
a apenas 2%–7% da desflorestação global (incluindo os casos de produção de 
carvão vegetal para uso industrial, como acontece no Brasil) (Chidumayo & Gumbo, 
2013). Análises mais recente descobriram que apenas 4% das terras do outro lado 
dos trópicos constituem regiões em que a maioria da lenha tradicional é recolhida de 
forma insustentável. Na África subsariana, crê-se que a grande maioria da lenha 
tradicional é recolhida de forma sustentável (Bailis et al., 2015).  

Quanto aos impactos da recolha de carvão nesta região do continente, estes variam 
dependendo das práticas específicas de corte florestal. A África Ocidental é 
caracterizada por limpezas selectivas das florestas, ao passo que na África Oriental e 
na África Austral o desmatamento é proeminente (Chidumayo & Gumbo, 2013). Crê-
se que a maior área contígua de preocupação é uma faixa específica da África 
Oriental (Eritreia, Etiópia Ocidental, Quénia, Uganda, Ruanda e Burundi). A África 
Austral contém algumas áreas de preocupação, mas nenhuma delas é de grande 
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dimensão e contígua (Bailis et al., 2015). 

Os autores referem que, mesmo nos locais onde está a ocorrer desmatamento, tem-
se observado que as florestas voltam a crescer (Mwampamba et al., 2013a; Ribot, 
1999) em períodos de nove a 30 anos, dependendo da região (Chidumayo & Gumbo, 
2013). O que se tem verificado é que a forma como a terra é gerida após o 
desmatamento é mais importante do que o facto de o desmatamento ter ocorrido 
(Bailis, 2009; Chidumayo & Gumbo, 2013).  

No geral, a ideia de que o desmatamento para a produção de carvão conduz à 
desflorestação começou a ser questionada. Agora, há autores que sugerem que o 
seu impacto parece assemelhar-se mais a degradação, particularmente quando 
comparado com outros impulsionadores da desflorestação, como o corte comercial 
de árvores ou a conversão de terras para uso agrícola (Chidumayo & Gumbo, 2013; 
Clancy, 2008).  

A produção de carvão vegetal também levanta questões relativamente ao impacto 
que tem no escoamento das águas pluviais nas alterações climáticas. Crê-se que os 
impactos no escoamento das águas pluviais são rapidamente compensados pela 
regeneração da floresta, ao passo que a limpeza das zonas húmidas e a construção 
de reservatórios têm efeitos muito maiores na dinâmica de escoamento do que o 
desmatamento para produção de carvão (Chidumayo & Gumbo, 2013). Em matéria 
de alterações climáticas, crê-se que o carbono libertado na queima do carvão vegetal 
é eventualmente sequestrado pelas árvores à medida que a nova floresta vai 
crescendo (Chidumayo & Gumbo, 2013). No entanto, mesmo a estes níveis mais 
baixos, os impactos da utilização de combustível tradicional podem gerar proporções 
relativamente grandes das emissões de carbono produzidas em países com poucas 
emissões industriais (Bailis et al., 2015). Desta forma, os esforços para reduzir as 
emissões através da promoção e utilização de fogões eco-eficientes continuam a ser 
importantes. 

Enquanto se crê que o abate de árvores para utilização de carvão vegetal tem 
apenas efeitos locais e temporários, observou-se que as estufas de secagem têm 
efeitos mais permanentes devido às altas temperaturas que danificam 
permanentemente os solos. Embora as estufas de secagem sejam relativamente 
pequenas, a recuperação florestal nestes locais é limitada, porque as florestas não 
recuperam a médio prazo, sendo substituídas por espécies de plantas arbustivas 
(Chidumayo & Gumbo, 2013).  

 
Dos efeitos nocivos da biomassa tradicional, nenhum é mais grave do que o 
impacto que tem na saúde dos indivíduos. Além disso, apesar de os impactos da 
desflorestação poderem ser limitados e temporários (ver Caixa de Texto 9), o 
desmatamento impede temporariamente o acesso aos serviços florestais, e o 
trabalho pesado envolvido na recolha de lenha tem custos a nível de bem-estar 
para as mulheres e crianças sobre quem esta tarefa geralmente recai. Além 
disso, no futuro, o aumento da procura provocado pelo crescimento dos centros 
urbanos pode enfraquecer a sustentabilidade desta prática. Este é 
especialmente o caso em áreas semiáridas, onde os impactos relativos da 
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produção de carvão na mudança da cobertura florestal podem ser superiores 
aos do desmatamento de terras para fins agrícolas (Sedano et al., 2016). Sob 
tais circunstâncias, mesmo que a degradação florestal seja temporária, a 
combustão de biomassa produz carbono imediatamente, ao passo que o 
crescimento florestal leva tempo. Face a um aumento da procura no futuro, tal 
resultará num aumento do dióxido de carbono total na atmosfera. Como tal, os 
esforços para promover fogões eco-eficientes, que poderão contribuir para 
limitar estas pressões, são cruciais. 

Como foi referido anteriormente, os esforços nesta frente têm sido sustentados 
pela criação da Global Alliance for Clean Cookstoves (Africa Progress Panel, 
2015; Agbemabiese et al., 2012; Practical Action, 2014), que tem o objectivo de 
fornecer 100 milhões de fogões eco-eficientes até 2020. Considerando que se 
espera haver 3 mil milhões de pessoas na África e Ásia rurais por essa altura, a 
Alliance for Clean Cookstoves só chegará a cerca de 16% da população em 
necessidade (partindo do pressuposto de que cada agregado familiar tem cinco 
membros) (Bhattacharyya, 2012). Isto sugere que, embora o actual foco em 
fogões eco-eficientes seja uma melhoria face à negligência histórica, existe a 
necessidade de investir ainda mais recursos no projecto. 

Embora haja fortes razões para reconhecer que as cadeias de abastecimento de 
biomassa sólida sustentam os meios de subsistência em grande medida, crê-se 
que estas cadeias se caracterizam por elevados níveis de desigualdade. Os 
intermediários e grossistas retêm a maior parte do valor, ao passo que os 
indivíduos envolvidos na produção e na venda a retalho são relativamente 
explorados (Zulu & Richardson, 2013). Como tal, os esforços para apoiar a 
criação de cadeias de abastecimento de biomassa sólida que sejam 
sustentáveis e inclusivas são um elemento essencial de qualquer esforço de 
acesso à energia.  

Finalmente, independentemente dos benefícios dos fogões eco-eficientes, o uso 
de biomassa sólida para cozinhar resultará em trabalhos pesados excessivos e 
impactos inaceitáveis na saúde, a maioria dos quais serão suportados por 
mulheres, que são geralmente responsáveis por estas tarefas. Embora não seja 
claro como devemos abordar estes problemas, é necessário um esforço 
concertado para resolvê-los, reconhecendo, embora, a provável persistência dos 
combustíveis de biomassa sólida nos agregados familiares.  

No geral, considerando a questão dos combustíveis modernos vs. tradicionais, a 
intenção não é promover um só combustível ou abordagem em relação a outro 
ou a outra. É, sim, indicar que combustíveis diferentes têm impactos diferentes, 
que envolvem compromissos complexos. Os combustíveis derivados de petróleo 
são mais eficientes e têm importantes vantagens ao nível da saúde quando 
comparados com a biomassa sólida, mas também agravam as alterações 
climáticas (Alstone et al., 2015; Bailis et al., 2005; Clancy, 2008) e, até ao 
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momento, fizeram incursões limitadas nas economias de energia dos agregados 
familiares pobres. Por outro lado, os combustíveis de biomassa fornecem um 
importante acesso à energia e sustentam os meios de subsistência. A utilização 
de combustíveis tradicionais também não vai simplesmente desaparecer. Na 
África subsariana, espera-se que o número de pessoas dependentes de 
combustíveis de biomassa aumente entre 2014 e 2030, de 793 milhões de 
pessoas para 823 milhões (AIE, 2016). Como tal, uma visão simples que trate a 
biomassa como combustível “tradicional” ou “antiquado”, sem lugar na política 
de desenvolvimento, será nociva para os esforços que pretendem abordar a 
pobreza energética. 

Qualquer política séria que vise abordar a pobreza energética terá de se 
envolver com a complexidade dos factores que determinam a forma como os 
agregados familiares escolhem os seus combustíveis. Isto terá de incluir um 
enfoque explícito no papel da biomassa nos agregados. As dimensões mais 
importantes de uma tal política incluirão a promoção de fogões eco-eficientes, 
incluindo normas para a sua construção, incentivos fiscais para o seu fabrico, 
subsídios e sistemas de crédito para apoiar a sua compra, acções de 
sensibilização sobre o seu valor e investimentos nas infra-estruturas necessárias 
para o seu fabrico (como electricidade) e o seu fornecimento (como estradas) 
(Agbemabiese et al., 2012). Da mesma forma, as políticas terão de incluir planos 
para uma gestão sustentável das florestas por parte das comunidades e a 
criação de políticas que assegurem a distribuição eficaz da riqueza na cadeia de 
valor do carvão vegetal (Clancy, 2008). Finalmente, os esforços que visam 
melhorar a eficiência do uso de carvão vegetal ou fornecer substitutos eficazes 
para a biomassa, tais como a briquetagem, também podem contribuir para aliviar 
os impactos da degradação ou abordar preocupações em casos em que a 
produção de carvão seja insustentável (Mwampamba et al., 2013b).  

FINANCIAMENTO 

É evidente que encontrar financiamento para combater a pobreza energética 
será um grande desafio. Este financiamento terá de cobrir o aumento da 
capacidade de produção, melhorias na rede, taxas de conexão e subsídios tanto 
para cobrir o consumo de energia básica como para reduzir as barreiras ao 
sector privado. Olhando apenas para o acesso universal à energia, há relatórios 
que sugerem custos na ordem dos 17 mil milhões por ano (Africa Progress 
Panel, 2015; IEA, 2012; IEG, n.d.). São necessários cerca de 65% desse 
dinheiro para suportar a nova geração e cerca de 25% para a transmissão e 
distribuição (IEG, n.d.). Além disso, são necessários cerca de 3,8 mil milhões de 
USD por ano para alcançar o acesso universal a equipamentos de cozinha 
limpos (AIE, 2012). Além de tudo isto, são necessários cerca de 20 mil milhões 
para investir anualmente em centrais (67%) e na transmissão e distribuição 
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(23%), para atender à procura actual e futura em África (Africa Progress Panel, 
2015; IEG, n.d.). Estas grandes somas de dinheiro atenuam os investimentos no 
sector: cerca de 8 mil milhões por ano (Africa Progress Panel, 2015). O quadro é 
pior em países com baixos níveis de acesso à energia, onde o investimento 
público e privado se situa na ordem dos 3,6 mil milhões anuais (IEG, n.d.).  

Figura 8: Comparação do financiamento anual necessário para infra-
estruturas de electricidade em África com base no financiamento actual 

   
Fonte: Africa Progress Panel, 2015; IEG, n.d.; World Bank Group, 2012. 

É improvável que as instituições financeiras internacionais sejam capazes de 
resolver este desafio de financiamento sozinhas. Considere que, entre 2000 e 
2014, os investimentos anuais em energia do World Bank Group se situaram na 
ordem dos 1,5 mil milhões de USD por ano, sendo que a maior parte desse 
dinheiro foi enviado para países com níveis relativamente elevados de acesso a 
energia e investido principalmente na melhoria da qualidade, fiabilidade e 
eficiência do abastecimento aos consumidores já ligados (IEG, n.d.). Países com 
baixos níveis de acesso à electricidade receberam investimentos 
desproporcionalmente pequenos, atraindo apenas 8% do investimento total em 
capacidade de produção (em termos de aumento da capacidade de GW), 7% do 
investimento em ligações e 3% do investimento na rede de formação e 
desenvolvimento. Os projectos do Banco Mundial duraram cerca de nove anos 
em média. A menos que algo mude nesta frente, os países receberão pouco 
mais de dois ciclos de projecto até 2030, ou seja, é improvável que os objectivos 
de acesso à energia venham a ser alcançados (IEG, n.d.).  

Calcula-se que as possibilidades de ajuda pública ao desenvolvimento (APD) 
serão igualmente limitadas. A APD estagnou desde 2011 e, enquanto se estima 
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que o financiamento necessário para as infra-estruturas em África se situe na 
ordem dos 93 mil milhões de USD, o valor total da ajuda prestada ao continente 
é cerca de metade, havendo apenas cerca de 18 mil milhões disponíveis para 
investimentos em infra-estruturas (Africa Progress Panel, 2015).  

No entanto, apesar destes desafios, o problema de financiamento das infra-
estruturas de energia pode ser ultrapassado. Crê-se que os impostos nacionais 
africanos podem ser capazes de cobrir cerca de metade do défice de 
financiamento para infra-estruturas de electricidade. Além disso, estima-se que 
África gaste cerca de 21 mil milhões de USD em subsídios de combustível fóssil 
mal direccionados todos os anos (embora a maior parte destes subsídios seja 
paga no norte de África, sendo que a África do Sul, Nigéria e Angola são os 
únicos países subsarianos a pagar subsídios significativos (AIE, 2011)). 
Também se estima que o continente perca cerca de 69 mil milhões de USD 
anuais em fluxos financeiros ilícitos. Finalmente, embora a esperança na APD 
possa ser uma opção limitada, importa notar que se os países ricos 
satisfizessem o objectivo de longa data de contribuir com 0,7% do PIB para a 
APD, isso libertaria cerca de 178 mil milhões de USD em financiamento 
adicional para África (Africa Progress Panel, 2015).  

Dadas estas condições, crê-se que o desafio de mobilizar financiamento para 
investimentos em infra-estruturas de energia é uma das principais barreiras ao 
acesso universal à energia (Bhattacharyya & Palit, 2016). Para resolver este 
problema, será provavelmente necessário utilizar as finanças públicas para 
alavancar financiamento privado e criar condições que criem um ambiente 
propício ao investimento privado (Africa Progress Panel, 2015; Bhattacharyya & 
Palit, 2016). Investir no aumento da eficiência da rede (Eberhard et al., 2008) e 
subsidiar as ligações de último quilómetro e o consumo básico de electricidade 
serão canais importantes para a despesa pública (Bhattacharyya, 2015; 
Bhattacharyya & Palit, 2016; Deshmukh et al., 2013). As políticas terão de focar-
se em reduzir os impostos, tarifas e custos de importação dos componentes de 
energia renovável, em apoiar a criação de cadeias de abastecimento para as 
tecnologias distribuídas de energia renovável e em reduzir a incerteza em torno 
da expansão da rede (ver em baixo). 

Além do apoio financeiro, é necessário aumentar o acesso ao crédito (tanto para 
consumidores como para empreendedores locais) através de esforços de 
inclusão financeira, bem como aumentar os períodos ao longo dos quais os 
empréstimos podem ser pagos (Africa Progress Panel, 2015; Turman-Bryant et 
al., 2015). Os esforços neste sentido devem prestar particular atenção às novas 
possibilidades de financiamento que estão a ser criadas graças às novas 
tecnologias, como telemóveis e pagamentos móveis (Alstone et al., 2015).  
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7. CONCLUSÕES E CAMINHOS 
A SEGUIR 

 
Munido de uma noção clara da natureza da pobreza energética, bem como das 
oportunidades para melhorar o acesso à energia através de tecnologias e 
abordagens diferentes, o relatório debruçar-se-á agora sobre os caminhos mais 
importantes a seguir em matéria de política energética nos países com baixos 
índices de acesso à energia. No geral, a ênfase deveria recair em (1) alavancar 
financiamento, (2) reformar as instituições, (3) enfrentar o desafio da biomassa 
sólida, (4) fazer planos explícitos para a expansão da rede e integração da 
energia distribuída, (5) equilibrar diferentes tecnologias e abordagens ao acesso, 
(6) apoiar a cadeia de abastecimento das tecnologias de produção e (7) 
enquadrar os esforços de electrificação em estratégias de desenvolvimento mais 
amplas.  

FOCO NO FINANCIAMENTO 

O financiamento constitui um desafio fundamental no que respeita a abordar a 
pobreza energética na África subsariana. Como as finanças públicas não são 
capazes de cobrir estes custos, é imperativo que o financiamento público, 
amparado por doadores e por apoio não-governamental, se esforce por 
alavancar o financiamento privado no sector. Ao mesmo tempo, é imperativo que 
se prossiga as oportunidades para aumentar o financiamento público através da 
redução de gastos inúteis e regressivos e abordando os fluxos financeiros 
ilícitos. O apoio público e de doadores deve ser investido na redução de 
impostos, tarifas e direitos aduaneiros aplicáveis aos componentes de energia 
renovável; na realização de avaliações de recurso; na subsidiação da 
electricidade básica e das taxas de ligação; e na criação e prestação de apoio a 
instituições destinadas à promoção da aprendizagem sobre o tema das novas 
tecnologias.  

Para ajudar a promover o investimento em tecnologias que aumentam o acesso 
à energia, será importante desenvolver políticas que reduzam o risco para os 
investidores privados, tais como garantir a transparência dos planos de 
expansão das redes e criar institutos para formar os técnicos relevantes. 
Finalmente, é necessário promover a inclusão financeira e aumentar o acesso 
ao crédito tanto para os potenciais consumidores, como para os 
empreendedores locais. 
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Apesar da existência destas oportunidades para melhorar o quadro de 
financiamento, o mais provável é que, nos países muito pobres, seja 
excepcionalmente desafiador encontrar os fundos necessários para garantir que 
os grupos com baixos rendimentos possam ter acesso à electricidade e passem 
a utilizar fogões eco-eficientes para cozinhar. É fundamental ter noção da escala 
deste desafio para conseguir gerar esforços realistas para resolvê-lo.  

FOCO NAS INSTITUIÇÕES 

Os avanços recentes na área das tecnologias renováveis criaram novas 
possibilidades para acelerar o acesso à energia a uma velocidade e custo que 
não seriam possíveis se a expansão da rede fosse a única opção disponível. No 
entanto, apesar de estes avanços serem importantes, criam o risco de os 
defensores se virem a centrar exclusivamente na tecnologia e que ignorem a 
importância do contexto institucional em que a tecnologia está a ser 
implementada. Em particular, existe o risco de que se venha a acreditar que as 
tecnologias distribuídas podem ser simplesmente fornecidas pelo sector privado 
e que os desafios associados a empresas de distribuição de energia apáticas e 
corruptas deixam de ser um problema.  

Para reduzir este risco, importa ter em consideração que nem todas as 
tecnologias distribuídas de energia são novas, tal como não o são os esforços 
para melhorar o acesso à energia (Agbemabiese et al., 2012; Sokona et al., 
2012). Por exemplo, há muito que se promovem tecnologias simples como 
moinhos de vento em África, como uma forma de fornecer energia para fins de 
irrigação, mas sem retumbante sucesso (Sokona et al., 2012). Da mesma forma, 
há muito que os geradores a diesel são capazes de fornecer electricidade a 
preços comparáveis aos que a utilização de sistemas FV permite actualmente 
(Bhattacharyya, 2015) e com custos iniciais muito menores (World Bank & AIE, 
2015). No entanto, o sector privado ainda não capitalizou a procura latente 
fornecendo electricidade através de mini-redes.  

Neste contexto, a literatura sobre o tema do acesso à energia observa 
repetidamente que “estruturas institucionais e sistemas organizacionais fracos 
contribuem para o mau desempenho de projectos (...) projectos 
economicamente viáveis podem falhar simplesmente por uma apreciação 
inadequada da importância de estruturas organizacionais e disposições 
institucionais apropriadas. Experiências passadas também (...) que um grande 
número de projectos de electrificação fora da rede tiveram sucesso limitado (...) 
devido a um foco desproporcional na instalação técnica, sem a devida atenção à 
sustentabilidade dos projectos a longo prazo” (TERI-GNESD, 2014, p. 26). Tal 
como foi referido em cima, “nenhum projecto de electrificação alguma vez teve 
sucesso sem apoio significativo por parte do governo e forte vontade política” 
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(Schillebeeck et al., 2012, p. 7) e electrificar todas as zonas rurais de um país 
através dos esforços de empresas privadas de pequena dimensão é impossível 
(Mostert, 2008, p. 12). Como tal, o enquadramento político e regulamentar será 
importante, tal como o apoio financeiro para capacitar as cadeias de 
abastecimento e cobrir os subsídios. Assim, o sector público continuará a ser 
uma parte crucial deste processo, podendo a empresa de distribuição de 
electricidade desempenhar um papel central.  

É, portanto, absolutamente necessário continuar a desenvolver o trabalho 
nuclear de advocacia pela criação de instituições públicas de energia que sejam 
responsivas e responsabilizáveis. Seria um erro, por exemplo, supor que o 
sector privado pode resolver o desafio do acesso à energia e que os debates 
sobre a privatização das empresas de distribuição de energia do Estado podem 
ser negligenciados. Se tal ocorrer, é provável que os esforços de reforma do 
sector da energia para benefício dos pobres continuem a não ser bem-sucedidos 
(Prasad & Visagie, 2006). Além disso, tendo em conta o papel dos subsídios e a 
escala dos concursos públicos que estarão provavelmente associados ao 
aumento do acesso à energia, a possibilidade de desvio de fundos é 
significativa. Dado que as empresas de distribuição de energia já são 
consideradas um palco para o nepotismo em África, o foco no acesso à energia 
pode muito bem intensificar a necessidade de garantir a prestação de contas 
das instituições.  

A este propósito, importa alertar para o facto de que a dinâmica política e 
económica que determina a resposta institucional poder ser bastante mais 
complexa do que a literatura sobre boa governação e instituições a costuma 
retratar. Verificou-se, por exemplo, que os esforços que têm procurado explicar o 
acesso à energia com base em métricas de governação e indicadores de 
corrupção não têm qualquer poder no que toca a explicar os índices de 
electrificação nos países (Wolfram et al., 2012). Estas descobertas espelham 
uma tendência em crescimento na literatura de desenvolvimento para questionar 
a relação entre democracia e governação e os resultados de desenvolvimento 
humano (Nelson, 2007; Ross, 2006; Truex, 2015). Resultados desta natureza 
indicam que é necessário que as reformas institucionais vão além das 
abordagens estandardizadas para melhorar a governação e que se envolvam 
nas narrativas matizadas do poder e nas análises da economia política se 
pretendem melhorar a capacidade de resposta institucional. Ver na Caixa de 
Texto 6 um exemplo de como estes processos complexos se desenrolam. 
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NÃO NEGLIGENCIAR OS COMBUSTÍVEIS 
TRADICIONAIS 

Embora a electricidade seja uma fonte única de energia, que cria oportunidades 
únicas para melhorar a vida das populações, as evidências empíricas são claras: 
a utilização de combustíveis sólidos continuará a ser prevalente, 
independentemente de os agregados familiares estarem ou não ligados à 
electricidade e independentemente de estarem ligados à electricidade através da 
rede ou de fontes de energia distribuída. Na verdade, espera-se que a utilização 
da biomassa venha a aumentar, não a diminuir, na África subsariana (Malla & 
Timilsina, 2014). Como quase 90% das necessidades domésticas de energia 
advêm da confecção de alimentos e do aquecimento (Bhattacharyya, 2012), 
qualquer política séria sobre pobreza energética terá de dedicar esforços 
significativos a garantir que estas necessidades podem ser satisfeitas de forma 
segura e sustentável. As políticas devem ter em consideração a gestão do uso e 
da recolha de biomassa sólida, em vez de se limitarem a tentar substituir estes 
combustíveis e ignorando as condições da sua utilização. Para este fim, os 
desafios e oportunidades associados à promoção dos combustíveis derivados 
de petróleo, como o querosene e o GLP, têm de ser comparados com os 
desafios e oportunidades de satisfazer as necessidades de energia com 
combustíveis de biomassa sólida, como lenha e carvão vegetal.  

Em termos de lenha e carvão vegetal, as políticas têm de focar-se em criar 
normas para o acesso a fogões eco-eficientes, bem como garantir o acesso aos 
mesmos. Embora a criação da Global Alliance represente um progresso 
importante nesta frente, dada a dimensão do desafio da pobreza energética, é 
evidente que ainda é necessário fazer mais (Bhattacharyya, 2012) Os esforços 
neste sentido incluem a remoção de impostos e direitos sobre as tecnologias 
importadas de fogões eco-eficientes, o aumento do grau de sensibilização sobre 
os benefícios do uso destes fogões, a criação de acesso a capital para o 
desenvolvimento e compra de fogões eco-eficientes pelo sector privado e a 
garantia de que os consumidores prováveis destes fogões são envolvidos no 
processo, do design e fabrico à venda a retalho, para assegurar a sua 
adequação cultural e garantir que contribuem para os esforços de combate à 
pobreza local (Lambe et al., 2015). Além destas acções, tal como acontece com 
o acesso à electricidade, os esforços envidados em torno dos fogões eco-
eficientes têm de ser suportados pelo contexto infra-estrutural mais amplo: é 
importante, por exemplo, que existam estradas para que os fogões possam ser 
distribuídos e que a electricidade da rede seja barata e sustentável o suficiente 
para que os fogões possam ser fabricados a baixo custo (Agbemabiese et al., 
2012). 

Além da promoção de fogões eco-eficientes, devem ser envidados esforços para 
incentivar a secagem e armazenamento adequados da lenha, bem como a 
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colocação dos cereais e leguminosas de molho para reduzir o tempo de 
cozedura (Modi et al., 2006). Finalmente, as políticas devem focar-se em criar 
condições para a recolha sustentável de combustíveis. Para este efeito, há muito 
que pode ser feito para melhorar a eficiência das estufas de secagem de carvão 
vegetal (Bailis et al., 2005). Da mesma forma, a gestão comunitária das florestas 
e o reconhecimento da importância da produção de lenha e carvão vegetal como 
formas de emprego serão fundamentais para garantir a sustentabilidade e a 
redução da pobreza. É importante resistir aos apelos para ilegalizar a recolha de 
biomassa, pois isso tende a resultar em transacções elícitas que são 
susceptíveis de prejudicar a gestão sustentável (Clancy, 2006). As cadeias de 
abastecimento tanto dos combustíveis de biomassa como dos fogões eco-
eficientes devem ser tornadas mais igualitárias e menos exploratórias. As 
políticas também podem desempenhar um papel no aumento do acesso aos 
combustíveis sólidos através da criação de depósitos de combustível, que 
podem reduzir os trabalhos pesados associados, reduzir os custos e garantir o 
abastecimento sustentável de biomassa sólida (Modi et al., 2006).  

O foco em combustíveis de biomassa não significa excluir a atenção aos 
combustíveis melhorados à base de petróleo ou a adesão à electricidade para 
cozinhar. A promoção dos fogões eco-eficientes não é um fim em si mesmo, 
mas antes uma importante medida interina que pode melhorar a saúde, reduzir 
os trabalhos pesados, manter o acesso aos serviços florestais e mitigar as 
emissões de gases com efeito de estufa, bem como de outros poluentes, 
enquanto o acesso a combustíveis modernos é alcançado. Assim, também é 
importante promover a utilização de combustíveis modernos; incentivar o uso de 
aparelhos de baixo custo e criar financiamento para os mesmos; abordar os 
afunilamentos na cadeia de abastecimento dos combustíveis modernos; garantir 
que os combustíveis estão disponíveis em pequenas quantidades; e garantir que 
existem infra-estruturas de transporte para apoiar as cadeias de abastecimento 
(Modi et al., 2006). O foco na educação, especialmente entre as mulheres, 
também é fundamental para garantir que a utilização de combustível dos 
agregados familiares é racional e não simplesmente determinada pelo baixo 
custo de oportunidade do tempo das mulheres. Além disso, os países têm de 
pesar cuidadosamente o seu apoio aos subsídios de combustíveis fósseis; estes 
podem ter sido eficazes para aumentar a adesão a combustíveis melhorados, 
mas são altamente ineficientes e regressivos devido aos problemas levantados 
pela segmentação e pelo aproveitamento de grupos sem dificuldades 
económicas.  

Finalmente, podem ser tomadas medidas complementares para reduzir os riscos 
associados ao querosene, incluindo a definição de normas que impedem a sua 
revenda em recipientes de bebidas, tingir o querosene de determinada cor para 
que não se pareça com água e utilizar tampas resistentes a crianças nos 
recipientes, o que tem demonstrado reduzir significativamente o envenenamento 
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não-intencional31 (Meyer et al., 2007; Tshiamo, 2009). Alguns dos riscos 
associados à pobreza energética, tais como o risco de incêndio, estão 
enquadrados em contextos sociais mais amplos, associados ao abuso de 
substâncias, posse de terras e planeamento urbano (Morrissey & Taylor, 2006). 
Na África do Sul, por exemplo, apesar das melhorias no acesso à energia e da 
disponibilidade de fogões a querosene à prova de vazamento, o número de 
incêndios em habitações informais continua a subir (Kimemia et al., 2014). Como 
tal, os esforços para abordar a pobreza energética precisam de ser enquadrados 
racionalmente num quadro de políticas mais amplo que também aborde estes 
desafios maiores de desenvolvimento.  

ABORDAR A INCERTEZA NA EXPANSÃO DA REDE 

Os debates sobre os méritos das abordagens centralizadas e na rede vs. as 
tecnologias de energia distribuída para abordar a pobreza energética são 
sobrestimados. Será necessário implementar ambas as estratégias em 
simultâneo. A melhor forma de introduzir electricidade nos agregados familiares 
mais rurais é através de tecnologias distribuídas, mas trata-se provavelmente de 
uma solução temporária. O objectivo final é a expansão da rede, que conseguirá 
o menor custo de electricidade para qualquer agregado familiar e permitirá altos 
índices de penetração das energias renováveis (ver Caixa de Texto 3).  

Como resultado, é essencial que os planos para a implementação da rede sejam 
transparentes e que o governo adira a estes planos. É necessário garantir este 
grau de certeza para que o sector privado invista em tecnologias de energia 
distribuída. Dado que os planos para implantação de uma rede podem envolver 
escalas de tempo na ordem dos 25 anos (Eberhard et al., 2008), dar 
continuidade às políticas criadas na actualidade envolverá resistir à intensa 
pressão política para mudar os planos e ligar determinados círculos eleitorais. 
Para este fim, uma forma eficaz de planear a implantação da rede é na base do 
menor custo. Também são necessárias políticas que descrevam 
pormenorizadamente o que irá acontecer quando a expansão da rede cruzar 
caminho com projectos privados de produção distribuída que ainda não 
recuperaram os custos investidos e ainda não geraram um retorno sobre o 
capital.  

                                                
31 Na verdade, certas imagens, como a caveira e os ossos cruzados nos recipientes de querosene, 

foram desencorajadas pelo US National Committee for Injury Prevention and Control (Comité 
Nacional para a Prevenção e Controlo de Ferimentos dos EUA) porque se tem revelado que 
atraem as crianças, ao invés de as manterem afastadas (Meyer et al., 2007). 
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COMBINAÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA GARANTIR 
O ACESSO 

Cada país terá um contexto único no que diz respeito a equilibrar a expansão da 
rede com as tecnologias de energia distribuída, bem como a identificar os papéis 
do Estado, do sector privado e dos esforços comunitários. Este contexto 
dependerá de factores como a dimensão da economia, a distribuição da 
população (e a distribuição de riqueza entre a população), a natureza do terreno, 
a disponibilidade de diferentes fontes de energia e combustíveis e a actual 
qualidade das infra-estruturas. No geral, apesar desta diversidade, as decisões 
sobre tecnologias devem incluir os seguintes princípios:  

1. Deve haver políticas no lugar para ligar as populações que vivem “sob a 
rede”, que devem ser complementadas por políticas para garantir que há 
capacidade de produção suficiente para atender à procura adicional. É 
fundamental que estas políticas tenham em consideração os desafios 
específicos enfrentados pelos pobres urbanos; o efeito “bola de neve” 
económico não satisfará automaticamente as necessidades destes grupos 
(Clancy, 2006), especialmente quando ocorrem problemas de ligação 
derivados da interacção com acesso comprometido a terra que é possível 
servir.  

2. A densidade dos rendimentos será um guia importante para determinar onde 
é que a expansão da rede deve ser uma prioridade. A rede deve ser 
expandida para áreas com economias de escala consideráveis que podem 
ser exploradas.  

3. Em áreas com densidades de rendimentos relativamente elevadas, mas 
afastadas de centros populacionais, as mini-redes serão a melhor solução. 
Fornecerão a forma mais barata de energia com a possibilidade adicional de 
ampliação para satisfazer o futuro crescimento da procura.  

4. Em áreas com populações remotas espalhadas por pequenas propriedades 
rurais, os SESUD serão provavelmente a melhor escolha.  

5. Para os agregados familiares muito pobres, os aparelhos solares podem ser 
a melhor opção. As políticas de apoio devem focar-se na sensibilização, 
remoção de impostos e direitos aduaneiros sobre os aparelhos solares, bem 
como na criação de normas de verificação da qualidade dos produtos 
(Turman-Bryant et al., 2015).  

6. Os planos para expandir o acesso à energia através de biodigestores devem 
ser modestos, dadas as barreiras experienciadas noutros países no que toca 
a integrá-los de forma eficaz no consumo de energia doméstica.  
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É provável que a melhor forma de empreender os esforços de expansão da rede 
seja através de um órgão estatal centralizado, devido ao facto de a rede 
representar um monopólio quase prefeito. Além da expansão da rede, uma 
combinação de abordagens públicas e privadas pode gerar e vender 
electricidade produtivamente. Da mesma forma, o fornecimento de tecnologias 
de energia distribuída pode ser levado a cabo através de diversas combinações 
híbridas, que envolvem o Estado e o sector privado (Mostert, 2008). A criação de 
um departamento governamental dedicado à questão no seio da empresa de 
distribuição de electricidade, focado em aumentar o acesso à energia, revelou-
se útil em casos em que o acesso à electricidade foi expandido com sucesso32 
(Eberhard et al., 2008). Em todos os casos, as políticas destinadas a aumentar o 
acesso à energia devem incluir disposições que permitam flexibilidade, para que 
seja possível aprender com os sucessos e alterar políticas à medida que forem 
surgindo novos problemas. Não será possível comparar o processo de 
electrificação de África com as experiências de outros países. Face à existência 
de poucos modelos de boas práticas, a aprendizagem deve ser uma 
característica central das políticas.  

APOIAR A TOTALIDADE DA CADEIA DE 
ABASTECIMENTO DE ENERGIA DISTRIBUÍDA (NÃO 
APENAS OS CUSTOS INICIAIS) 

Como foi referido, é provável que o Estado e a empresa de distribuição de 
electricidade tenham uma enorme importância nos esforços para aumentar o 
acesso à energia e para abordar a pobreza energética — mesmo para as 
tecnologias de energia distribuída. As políticas devem focar-se não só em 
enfrentar os desafios relacionados com os custos de produção, armazenamento 
e distribuição, mas também em toda a cadeia de abastecimento. Isto incluirá a 
criação de instituições que formem técnicos, instaladores, pessoal de 
construção, economistas e engenheiros (Modi et al., 2006; Mostert, 2008). 
Exigirá garantir a disponibilidade e preço acessível de quaisquer peças 
necessárias para fins de manutenção e substituição, a realização de avaliações 
de recursos e a criação de instituições de financiamento, tanto para 
empreendedores como para consumidores. Sem tais condições no lugar, é 
provável que os projectos se revelem insustentáveis (Terrapon-Pfaff et al., 2014) 
e que os subsídios que cobrem os custos iniciais de capital sejam desperdiçados 
quando os projectos falharem ou forem abandonados. 

Como as tecnologias distribuídas de energia renovável são novas, o Estado 
também desempenhará um papel importante na superação de barreiras 

                                                
32 Importa notar que ter um órgão dedicado à questão nem sempre resulta numa melhoria do 

acesso à energia. 
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tecnológicas de primeira geração. As actividades incluirão o fornecimento de 
dados e a promoção de aprendizagem sobre a criação de cadeias de 
abastecimento eficazes e modelos de negócios viáveis (Bhattacharyya & Palit, 
2016).  

SITUAR O ACESSO À ELECTRICIDADE NO 
CONTEXTO MAIS AMPLO DO DESENVOLVIMENTO 

Embora o acesso a energia abundante seja, claramente, uma condição prévia 
para os níveis de produtividade económica e bem-estar experienciados nas 
economias industriais e pós-industriais, é improvável que o mero fornecimento 
de electricidade aos agregados familiares conduza, por si só, aos grandes 
resultados de desenvolvimento que são possíveis. Como tal, apesar de a 
melhoria do acesso à electricidade ser um importante imperativo de 
desenvolvimento em si e de si próprio, deve ser concebido no âmbito de uma 
agenda de desenvolvimento mais ampla que se foque na provisão de outras 
infra-estruturas, como estradas, mercados e saneamento, bem como na 
disponibilidade de outros serviços, como crédito, educação, saúde e 
policiamento. A este respeito, será importante integrar o alívio da pobreza 
energética nos esforços para colmatar a lacuna energética na África subsariana. 
Esta integração em grande escala dos esforços de desenvolvimento é um 
desafio porque envolve vários ministérios e departamentos governamentais 
diferentes. No entanto, é provável que este planeamento integrado seja 
necessário para concretizar as oportunidades de desenvolvimento possibilitadas 
pela electrificação.
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