
 

 

 
 
 
 
 

Apresentamos o GET.transform 

O GET.transform é um programa de 
assistência técnica que apoia parceiros 
e instituições nacionais e regionais com 
o objetivo de avançar as suas 
transições energéticas. O programa é 
apoiado pela União Europeia, 
Alemanha, Suécia, Países Baixos e 
Áustria. 
 
O DESAFIO 

O percurso do mundo rumo ao balanço energético nulo 

prevê que o setor energético represente 60%das reduções 

necessárias nas emissões de CO2 relacionadas com a 

energia. Ao mesmo tempo, a lacuna de mais de quinhentos 

milhões de pessoas sem acesso à eletricidade tem de ser 

suprimida. As energias renováveis tanto à escala dos 

serviços públicos como descentralizadas, em sistemas de 

produção de energia elétrica na rede pública e 

independentes da rede pública, são essenciais para alcançar 

estas metas. 

Embora se reconheça a necessidade de haverem 

transições energéticas através da transformação do 

setor energético, muitas vezes o ambiente institucional, 

regulamentar e técnico ainda está por ser construído de 

forma a permitir investimentos generalizados no 

fornecimento e distribuição sustentáveis de eletricidade. 

A ABORDAGEM 

O GET.transform concentra-se em apoiar o setor 

energético como fator essencial e na regulação como 

pré-requisito para criar condições favoráveis à 

implementação de energia limpa em larga escala. 

Atuando a nível global com o foco em África, na América 

Latina e nas Caraíbas, o programa usa uma abordagem 

sistemática ao avanço das transformações no setor 

energético com parceiros nacionais ou regionais: 

• Serviços consultivos em 4 temas essenciais da 

transição energética 

• Dimensionamento e generalização das 

experiências nacionais e regionais. 

• Implementação economicamente eficiente, 

seguindo uma abordagem temática e geográfica 

normalizada 

O GET.transform em poucas palavras 

Programa europeu multidoador 

Beneficiários: instituições do setor público 

Regiões visadas: África, América Latina e Caraíbas 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

CONTACTO   

Christopher Gross GET.transform c/o Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

 

Líder da Equipa  

T +49 228 4460 4293 Friedrich-Ebert-Allee 32 + 36  

Tlm +49 152 90005540 53113 Bona, Alemanha  

christopher.gross@get-transform.eu www.get-transform.eu  

 

 

 

 

 

 

ACELERAÇÃO DO PROGRESSO ATRAVÉS DA COLABORAÇÃO

Os recursos mobilizados de forma flexível, 

conjuntamente com a vasta experiência no planeamento 

energético a longo prazo, regulamentação na rede e fora 

da rede, o desenvolvimento do mercado, bem como a 

integração das energias renováveis na rede, capacitam o 

GET.transform a apoiar os parceiros do setor público de 

forma rápida e economicamente eficiente. Juntamente 

com a configuração modular do programa, está o forte 

foco na colaboração por parte do GET.transform,  

que ajuda a acelerar a mudança progressiva nos 

setores energéticos de países e regiões parceiros. 

Explorando uma vasta rede de iniciativas e instituições 

bilaterais e internacionais, o GET.transform garante que o 

seu apoio aos ministérios da energia, entidades 

reguladoras, serviços de energia e organizações regionais 

é verdadeiramente um acréscimo aos esforços existentes 

e que está informado pelas melhores práticas a nível 

mundial. 

 

 

 

 

OS RESULTADOS 
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