Programa de Transformação
do sector Eléctrico
Como é do conhecimento de todos, já foi
apresentada a nova imagem das futuras
empresas públicas do sector eléctrico
(Produção, Transporte e Distribuição),
constituída por um nome e um logotipo
para cada uma delas.
As duas actuais empresas públicas do
sector ENE, EDEL bem como o GAMEK,
durante mais de 3 décadas cresceram e
trabalharam no sentido de desenvolver
diversas actividades e estender os seus
serviços a todo o território nacional,
melhorando e oferecendo aos seus
clientes qualidade na geração e
produção, transporte, distribuição e
comercialização de energia eléctrica em
baixa, média e alta tensão.
O Programa de Transformação do Sector
Eléctrico (PTSE) tinha como um dos
principais objectivos a criação das 3
futuras empresas públicas de Produção,
Transporte e Distribuição, com a intenção
de promover a competitividade do sector
e a sustentabilidade do sistema.
Desta forma, houve a decisão de criar 3
novos nomes e imagens para as futuras
empresas. Um processo que se iniciou
com uma extensa pesquisa realizada por
especialistas em imagem. Eles elaboraram
distintas alternativas de nomes e logotipos
para facilitar a decisão de propostas
sólidas e viáveis. Em seguida, foi solicitada
a participação dos colaboradores das
empresas,
visto
serem
peças
fundamentais para o processo de
mudança, que através de um processo
de votação escolheram os futuros nomes
e logotipos. Depois de recolhidos os
resultados finais, foram apresentados as 3
propostas mais votados.

A partir da constituição das 3 novas
empresas de Produção, Transporte e
Distribuição, elas irão adoptar os seguintes
nomes e respectivos logotipos:

Empresa Pública
de Produção de
Electricidade

Rede Nacional
De Transporte de
Electricidade

Empresa Nacional
de Distribuição de
Electricidade
Na certeza de que estamos unidos no
avanço deste ambicioso Programa de
Transformação
do
Sector
Eléctrico,
contamos com o empenho e dedicação
de todos os colaboradores.
Rumo à Transformação do
Sector Eléctrico em Angola.

