A caminho da Energia sustentável
para todos em Moçambique
Promovendo uma disseminação baseada no mercado
de sistemas integrados de energias renováveis para actividades
produtivas nas zonas Rurais

APRESENTAÇÃO GERAL DO PROJECTO
Vicente MATSINHE, Coordenador Nacional do Projecto, v.matsinhe@unido.org

Electrificação
apenas a 28% (2018);
extensão da rede
apresenta-se
tecnicamente difícil,
onerosa e pouco
eficiente devido a
dispersão e
distanciamento das
populações

Pequenas
machambas e
indústrias de agroprocessamento sem
electricidade e
dependentes de
geradores a diesel;
problemas ambientais
causados
por emissões
e resíduos.

Vasto potencial
para energias renováveis tais como
solar, mini-hidro, eólica e biomassa

O CONTEXTO DA ENERGIA OFF-GRID EM MOÇAMBIQUE

Estabelecimento
de políticas e
ambiente
regulamentar
favoráveis
Componente 1

Objectivos do
Projecto
Promover a disseminação baseada no
mercado de sistemas integrados de
energias renováveis para usos produtivos
nas zonas rurais de Moçambique
Indústrias alvo
Processamento agro-alimentar
Tecnologias
• Solar fotovoltáica para cadeia de valor
da agricultura
• Solar para uso produtivo no sector
comercial
• Transformacao de biomassa em energia
(biogas)

OBJECTIVOS DO PROJECTO

GEF Project ID

9225

Approval Date

31-Jul-17

Country/Project Location
Funding Source

GEF Trust Fund

Implementing Agencies

UNIDO

GEF Period:

GEF - 6

Approval Fiscal Year:

2016

GEF Project Grant

2,851,384 USD

Co-financing Total

11,284,997 USD

Project Duration

DETALHES DO PROJECTO

Mozambique

48 months

Componentes

1

Estabelecimento de uma
politica e ambiente
regulamentar favorável

2

Capacitação institucional e
gestão do conhecimento

3
Demonstração e massificação de
tecnologias

4
Monitoria e avaliação

Resultados

Desafios

Estabelecida uma taskforce para apreciar o quadro politico e
regulamentar e recomendar intervenções;
Em curso elaboração de guião para envolvimento do sector privado
no negocio das ER

-Nova Lei de Energia ainda não esta em vigor;
-Tarifas aduaneiras para importação de equipamento não
favoráveis
-Falta de normas para controle de qualidade de sistemas
de ER
-Falta de directrizes para o envolvimento do sector
privado

Rubricada uma parceria com a UEM para actividades de
capacitação, cativação da demanda e desenvolvimento de cursos
de curta duração. Cinco (5) grupos de trabalho temáticos foram
formados: (i) Sistemas de RE para cadeia de valor da Agricultura;
(ii) Sistemas de RE para Comercio geral/pequena industria; (iii)
Sistemas de transformação de resíduos em Energia; (iv)
Desenvolvimento de Conteúdos; (v) Mecanismos Financeiros

-COVID-19
-Baixo índice de desenvolvimento de sistemas de ER a
nível local (Localização)
-Desconhecimento generalizado dos benefícios e
aplicação de sistemas de ER a nível do governo,
instituições financeiras e sector privado;
-Baixo nível de literacia das comunidades rurais;

Demonstração Projectos:
Projectos em Curso: ADPP, Kamaleon no valor de $900,000
Esta em curso avaliação de projectos demonstrativos adicionais a
serem implementados em 2021 no valor aproximado de $250,000

-Fraca capacidade para preparação de projectos
demonstrativos de acordo com os requisitos
GEF/UNIDO.
-Fraca capacidade Financeira do sector privado para
comparticipar no investimento.
-Falta de mecanismos financeiros atractivos ajustados
as necessidades do Mercado
-Sistemas de ER e seus usos produtivos ainda
considerados de ‘alto risco” pelas instituições
financeiras;
-Fraca capacidade local de fornecimento de sistemas
de ER
-Fraca competitividade dos provedores locais
-COVID-19

Massificação de Projectos:
Lancada a linha de credito BCI-SUPER como resultado de acordo
entre UNIDO-BCI-FUNAE de $1,000,000; estão em curso trabalhos
de assistência técnica a potenciais beneficiários dos emprestimos
Progresso do projecto rumo aos objetivos monitorados e avaliados
de forma contínua; Avaliação intercalar em curso; Reunião de
gestão teve lugar em Fevereiro de 2021.

Acordo tripartido rubricado em Março de 2020.

UNIDO disponibilizou um Fundo de Garantia de um milhão de dólares
(1,000,000.00USD) para facilitar o acesso ao capital (empréstimos) para investimentos
em sistemas de energias renováveis para usos produtivos em Moçambique.
FUNAE responsável pela gestão estratégica do fundo de garantia e pela assistência
técnica necessária para a concepção, implementação e monitoria dos projectos.

BCI responsável pela gestão financeira do fundo de garantia, colocará á disposição das
potenciais beneficiários empréstimos atractivos através da sua extensiva rede de
balcões.

LINHA DE CRÉDITO BCI-SUPER: Acordo Tripartido

#

Característica

Explicação

1

Cobertura geográfica

Nacional

2

Montante máximo por empréstimo

Até 3.500.000,00 Meticais

3

Objectivo

Investimentos em sistemas de energias renováveis para usos productivos

4

Beneficiários

5

Co-financiamento

Empresas (públicas, privadas), NGOs, cooperativas,
associações
Os beneficiários devem co-financiar com 25% do empréstimo pretendido.
Em espécie ou em efectivo.

Equipamento adquirido através do empréstimo será automaticamente

6

Guarantias:

7

Vencimento do empréstimo

De acordo com o plano de negócios e até 36 meses

8

Taxa de juros

7.5% p.a fixos

9

Período de carência de capital

Até 12 meses

LINHA DE CRÉDITO BCI-SUPER: Características

penhorado até a liquidação integral do empréstimo;

•
•
•
•
•

Fornecimento de Tecnologias
Serviços de Consultoria e orientação
Assistência Técnica e Manutenção
Capacitação e Gestão do Conhecimento
Desenvolvimento de Competências

LINHA DE CRÉDITO BCI-SUPER: Principais Intervenientes

TECNOLOGIAS ELEGÍVEIS

Apoio á cadeia de valor
da Agricultura
•

Sistemas solares para bombeamento
de água e irrigação

Sistemas solares fotovoltaicos para fins
produtivos no sector comercial
•

Sistemas de abastecimento de água

•

Sistemas de aproveitamento de
biomassa para produção de biogás

•

Sistemas solares para geração de
energia em telhados de
estabelecimentos comerciais

•

Sistemas de aproveitamento de
biomassa para produção de
electricidade;

•

Secadores Solares para fruta e
vegetais

•

Sistemas de refrigeração para
pescado, fruta, vegetais

•

Sistemas solares para plataformas
digitais nas zonas rurais

•

Sistemas de ventilação para
armazéns

•

Sistemas solares para
recarregamento de baterias

•

Sistemas Solares para
Processamento

•

Sistemas solares para aquecimento
de água

•

(Moagem, trituração, descasque,
corte, embalagem, etc.)

LINHA DE CRÉDITO BCI-SUPER: TECNOLOGIAS ELEGÍVEIS

Transformação de Resíduos orgânicos
em energia

5 PASSOS PARA O SUPER

P1

P2

P3

P4

P5

Submissão de
Manifestação de
Interesse
No portal do
projecto
www.tse4allm.or
g.mz

Orientação e
assistência para o
preenchimento
do Formulário
para submissão
de proposta e
plano de negócios

Submissão da
proposta ao
escritório da
UNIDO

Avaliação
Técnica e
Financeira

Assinatura do
contrato e
Desembolso

Beneficiário

UNIDO

Beneficiário

FUNAE/BCI

BCI/Beneficiário

3. Maior interacção com potenciais beneficiários

2. Falta de disponibilidade local de equipamento
necessário para suportar as tecnologias
abrangidas pelo projecto

4. Intermediário financeiro bem posicionado,
com presença a nível nacional

3. O actual desempenho econômico global e do
país podem impedir investimentos para
inventário dos fornecedores de tecnologias a
médio prazo.

1. Resposta oportuna ao impacto da Covid-19, e
dos desastres naturais ocorridos nos últimos
tempos (IDAI, KENNETH, GUAMBE,….)

1. Mecanismos financeiros semelhantes em
resposta a covid 19 podem surgir no mercado.

2. Parceria com a iniciativa do T@blet
comunitário pode alavancar campanhas de
divulgação e capacitação nas zonas rurais
3. Parceria com a UEM para agilizar a capacitação
e gestão do conhecimento em energias
renováveis através da rede nacional da
universidade

PROCESS WORKFLOW FOR THE CREDIT LINE – SWOT ANALYSIS

2. O envolvimento com potenciais beneficiários
remotos e dispersos pode ser um desafio em
algumas regiões
3.O efeito global da pandemia pode reduzir a
capacidade de permanecer no negócio para
fornecedores de tecnologia RE locais e globais
assim como os beneficiários da linha de crédito.

WEAKNESSES

2. Alta visibilidade devido ao suporte aos usos
produtivos

1. Fraca capacidade generalizada para conceber
projectos tecnicamente viáveis e financiáveis

THREATS

STRENGHTS
OPPORTUNITIES

1. Termos atractivos, juros baixos, período de
carência de capital até 12 meses,

Projecto de Clube de Agricultores

ADPP

Instalados 10 sistemas
solares/voltaicos de
bombeamento de água
de 2,4 kWatt e 56
bombas solares SF1 de
80 Watts

19.000 agricultores e
produtores em 3
províncias foram
organizados em
clubes compostos por
50 membros cada

Beneficiários: Clubes
de Agricultores e
Produtores de Sofala e
Zambézia,
Nhamatanda e Tete

Clubes treinados em
agricultura de
conservação, uso
sustentável da água,
armazenamento e
processamento,
comercialização e
ligação com mercado

PROJECTOS EM CURSO

T@blet Comunitario

KAMALEON

Em parceria com o FUNAE, o projecto financiou 10x kits solares para construção de T@blets Comunitários que ate a data
alcancou mais de 1900 pessoas em 31 distritos durante campanhas digitais de educação sobre saúde das quais 500
(maioritariamente mulheres) alcançadas durante as campanhas de educação sobre o COVID19 que tiveram lugar entre Maio e
Junho de 2020.
PROJECTOS EM CURSO

OBRIGADO

Contactos
Carlos CHANDUVI-SUAREZ, Project Manager, C.Chanduvi-Suarez@unido.org
Vicente MATSINHE, National Project Coordinator, v.matsinhe@unido.org

