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O crescimento da economia moçambicana reduziu nos últimos um ano e 
meio, com a taxa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) a cair de 2,3 
por cento em 2019 para 1,3 por cento em 2020. Isto deve-se a vários choques 
internos e externos - principalmente um aumento dos conflitos, catástrofes naturais 
e o impacto da pandemia da COVID-19. Moçambique está actualmente envolvido 
em dois conflitos internos: os ataques extremistas islâmicos na província de Cabo 
Delgado, que deslocou mais de 530.000 pessoas, e os ataques das milícias da 
oposição na província de Sofala. O conflito em Cabo Delgado é de grande 
importância para Moçambique, uma vez que milhares de milhões de dólares estão 
a ser investidos nos depósitos de gás natural na área. O país foi também devastado 
pelos ciclones Idai, Kenneth e Eloise, que atingiram as suas margens entre 2019 e 
2021. Estes ciclones causaram inundações, perda de vidas e destruição de bens 
nas regiões centro e norte do país. 

A 22 de Março de 2020, aproximadamente um ano após a ocorrência do 
Ciclone Idai, Moçambique reportou o seu primeiro caso de COVID-19. Até 
8 de Março de 2021, o país tinha registado 62.703 casos positivos da doença e 
698 mortes.1  A pandemia levou o governo a impor restrições de confinamento que 
afectaram a economia e a vida quotidiana dos moçambicanos. Durante a pandemia 
da COVID-19, as empresas informaram que os clientes tinham reduzido o poder de 
compra, o que se traduziu em vendas reduzidas em comparação com a previsão 
para este período. A importação de produtos demorou mais tempo, uma vez que as 
cadeias de abastecimento foram perturbadas.

A consciencialização sobre os produtos solares autónomos (SAS) aumentou 
em Moçambique, com 68 por cento dos inquiridos num estudo de 2019 a reportar 
que tinham ouvido falar de produtos solares. Mais 22 por cento dos agregados 
familiares puderam comprar sistemas solares domésticos (SHS) sem qualquer 
assistência financeira.2  Um inquérito a seis empresas SAS activas apresentou 
números totais de vendas de 21.252 unidades em 2019, e 46.802 unidades em 
2020, demonstrando que os números das vendas duplicaram.3 Em termos de 
utilização produtiva da energia solar, a Global Off-grid Lighting Association (GOGLA) 
informou que 2.843 aparelhos movidos a energia solar foram vendidos entre Julho 
de 2019 e Junho de 2020. Actualmente, a Solarworks e a Digitech são as únicas 
empresas que vendem sistemas de utilização produtiva solar, mas outras empresas 
mostraram interesse. 

Duas leis fundamentais estão actualmente a ser elaboradas: a Lei da 
Electricidade revista, que orienta todo o sector de energia eléctrica e o Regulamento 
Geral para a Energia Fora da Rede. Este último é liderado pelo programa BRILHO 
com financiamento do Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) 
e será a legislação chave no sector SAS. Será acompanhada por regulamentos 
suplementares sobre tarifas, interligações, normas e padrões, aspectos ambientais 
e sociais, bem como concessões e registo de mini-redes e serviços energéticos. 

Os principais desafios que têm sido reportados pelos intervenientes no 
mercado são a falta de financiamento adequado para o sector de alto risco 

SUMÁRIO EXECUTIVO 

1. INS (2021). COVID-19 Tracker/ Rastreador COVID-19.
2. USAID SAEP (2019). Mozambique consumer affordability survey ou Inquérito sobre a acessibilidade dos consumidores em 

Moçambique.
3. Inquérito realizado pelo autor.
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fora da rede, especialmente por parte das instituições locais de financiamento comercial, a falta de legislação 
específica, especialmente para aliviar a carga fiscal sobre o mercado em crescimento. Actualmente, apenas dois 
esquemas de financiamento estão a ser implementados no sector SAS pela Organização das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO) e pelo Banco Alemão de Desenvolvimento (KfW), através do Banco 
Comercial e de Investimentos (BCI). Espera-se que a Lei da Electricidade revista e o regulamento de Energia Fora 
da Rede venham ajudar a resolver estas barreiras.

A Energising Development (EnDev) criou um serviço de assistência ao pagamento em resposta à pandemia 
de COVID-19 chamado COVID-PAY (Relief Scheme for Companies Vulnerable to Increased Default Payments 
ou Esquema de Alívio para Empresas Vulneráveis ao Aumento de Pagamentos em Falta) para fornecer apoio 
financeiro aos clientes e às empresas pay-as-you-go ou de serviços pré-pagos (PAYG) durante a pandemia. O 
esquema oferece financiamento às empresas PAYG que podem manter a prestação de serviços aos clientes, 
encontrando formas inovadoras de manter as receitas dos clientes, tais como descontos promocionais (por 
exemplo, pagar durante um mês e receber um mês grátis). A EnDev tem um esquema de apoio adicional chamado 
COVID-PLUS, que procura continuar o seu apoio às empresas e famílias num Moçambique pós-pandémico.  

Foto de cortesia: www.oneacrefund.org/blog/loan-and-light/
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1.1 Contexto actual 

A densidade populacional de Moçambique é 
baixa, com uma média de 38 pessoas por km2. 
Cerca de 67 por cento da população vive nas 

zonas rurais, a maioria das quais não está actualmente 
ligada à rede eléctrica nacional.4 Com as grandes 
descobertas de gás natural e o aumento da confiança 
dos investidores, Moçambique registou uma taxa 
média de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) 
de 3,7 por cento entre 2016 e 2018. Esta reduziu para 
2,3 por cento em 2019, na sequência de dois ciclones 
catastróficos e dos efeitos prolongados do escândalo 
da dívida oculta. A taxa de crescimento diminuiu 
ainda mais para 1,3% em 2020, devido à pandemia 
da COVID-19.5 O país foi classificado como o número 
138 entre 190 economias no Relatório Doing Business 
do Banco Mundial de 2020, caindo três pontos da 
classificação de 2019.6

Em Março de 2019, Moçambique foi devastado pelo 
ciclone Idai, que atingiu as regiões centro e norte do 
país, causando inundações, perda de vidas e destruição 
de bens, sobretudo na cidade portuária da Beira.7 Um 
mês mais tarde, Moçambique foi atingido pelo ciclone 
Kenneth, que afectou a região norte do país. Foi criado 
um gabinete de reconstrução pós-ciclone para avaliar 
os danos e coordenar a reabilitação. Um relatório 
sobre o impacto do ciclone Idai concluiu que seriam 
necessários 2,3 milhões de USD para reabilitar 227 
sistemas solares fotovoltaicos (PV) que eram utilizados 
para alimentar serviços públicos cruciais e residências, 
e que um maior investimento em energias renováveis 
fora da rede deveria ser implementado para aumentar 
a resiliência das áreas afectadas pelo ciclone, que 
actualmente dependem da rede nacional vulnerável.8  

Várias organizações como o Alto Comissariado das 
Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR9) e a 
UM Habitat10, bem como empresas como a Fenix 
International11 forneceram ajuda sob a forma de 
lâmpadas solares e sistemas solares domésticos 
(SHS) às comunidades afectadas pelo ciclone. Os 
beneficiários destes sistemas reportaram um aumento 
da segurança à noite e que a luz adicional lhes 
permitia trabalhar, estudar, cozinhar/comer e reunir-
se nas últimas horas do dia. A GOGLA observou 
que as lâmpadas movidas a energia solar não são 
armazenadas em grandes quantidades para situações 
de catástrofe e, por conseguinte, não figuram nos kits 
iniciais de auxílio fornecidos pelas organizações de 
ajuda humanitárias, mas declarou que um mercado 
solar forte em Moçambique seria capaz de fornecer 
estas lâmpadas localmente.12 Existe, portanto, uma 
oportunidade para as empresas fornecerem lanternas 
solares e outros sistemas solares fora da rede a 
organizações que apoiam os esforços de ajuda a 
pessoas deslocadas internamente (IDPs).

Em finais de Janeiro de 2021, Moçambique foi 
novamente atingido por outro ciclone Eloise, que incidiu 
sobre a mesma área geográfica que o Idai.

Moçambique reportou o seu primeiro caso de COVID-19 
a 22 de Março de 2020. Até 8 de Março de 2021, o 
país tinha registado cerca de 62.703 casos positivos 
de COVID-19 e 698 mortes.13 O governo impôs várias 
restrições, que incluíam o encerramento de instituições 
de ensino, a limitação do número de pessoas no local 
de trabalho e a quarentena obrigatória de 14 dias para 
qualquer pessoa que entrasse no país. Houve também 
restrições de voo e restrições de trânsito nas fronteiras 
terrestres, que afectaram o comércio e a circulação de 
pessoas. De Agosto a Dezembro, as restrições tinham 

4. Dados do Banco Mundial.
5. ibidem.
6. World Bank Doing Business Ranking. 
7. AfDB (2020). Mozambique economic outlook./ Perspectivas económicas de Moçambique.
8. Mozambique Cyclone Idai Post Disaster Needs Assessment Report/ Relatório de Avaliação das Necessidades Pós-Desastre, 

Ciclone Idai Moçambique (Maio de 2019)
9. Africanews (2020). UNHCR rushes solar lamps to Cyclone Idai survivors in Mozambique/ ACNUR oferece lâmpadas solares para 

os sobreviventes do ciclone Idai em Moçambique.
10. Reliefweb (2020). UN-Habitat and partners gift Mozambican schools solar panel systems/ UN-Habitat e parceiros oferecem às 

escolas moçambicanas sistemas de painéis solares.
11. Fenix Internacional (2020). 250 casas ligadas ao solar como parceirso da Fenix Moçambique e iDE para apoiar as vítimas do 

Ciclone Tropical Idai.
12. GOGLA (2019). GOGLA (2019). The role of solar lights and solar home systems in modern day disaster relief/ O papel das luzes 

solares e dos sistemas solares domésticos no alívio de catástrofes dos dias de hoje.
13. INS (2021). COVID-19 Tracker/ Rastreador COVID-19.

1 PANORAMA NACIONAL  
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diminuído, mas com a aproximação do Verão, os casos 
começaram a subir para níveis sem precedentes.14  No 
início de Fevereiro de 2021, o Presidente anunciou que 
seria imposto um recolher obrigatório entre as 21h e as 
4h da manhã, numa tentativa de abrandar a progressão 
do vírus.15  

As Eleições Gerais Moçambicanas tiveram lugar em 
Outubro de 2019. O Presidente e a Frente de Libertação 
de Moçambique (FRELIMO) foram reeleitos. As eleições 
foram contestadas, mas o Conselho Constitucional 
manteve os resultados. Uma grande mudança foi a 
implementação de uma nova lei de descentralização 
impulsionada pelo Presidente, que criou o cargo de 
Secretário de Estado Provincial em cada província 
(nomeado pelo Presidente), com o titular do cargo a 
supervisionar/ trabalhar com os governadores eleitos 
das províncias. Esta medida causou confusão quanto 
aos deveres dos secretários e governadores e à 
senioridade.16 Isto foi resolvido quando a maioria dos 
poderes provinciais foram restituídos aos governadores 
eleitos, mas os secretários ainda têm o ouvido do 
Presidente.

Moçambique está actualmente envolvido em dois 
conflitos internos. Há os ataques extremistas islâmicos 
na província de Cabo Delgado e os ataques das milícias 
da oposição na província de Sofala. O conflito em Cabo 
Delgado atraiu a atenção internacional devido à sua 
proximidade com as grandes reservas de gás natural 
descobertas há alguns anos atrás. Biliões de dólares 
estão a ser investidos na região e existe a esperança de 
que o sector do petróleo e gás beneficiará grandemente 

a economia e o povo moçambicanos. Mais de 530.000 
pessoas foram deslocadas por este conflito.17 À 
semelhança das necessidades energéticas nos 
locais de reassentamento no centro de Moçambique 
como resultado das inundações, espera-se que os 
deslocados em Cabo Delgado também necessitem 
de acesso a energia sob a forma de lanternas solares 
e outras tecnologias fora da rede. Aqui é também 
importante considerar a utilização produtiva de energia 
como um catalisador para a restauração dos meios 
de subsistência e desenvolvimento económico das 
comunidades que foram reassentadas em áreas mais 
seguras. 

Em Sofala, o conflito é entre as Forças de Defesa 
Nacional e a autoproclamada junta militar da Resistência 
Nacional Moçambicana (RENAMO), que se separou do 
principal partido da oposição e tem realizado ataques 
armados na província e arredores. Isto tem afectado 
corredores de transporte essenciais que ligam o sul e 
o norte do país, afectando o turismo, a livre circulação 
de indivíduos e o trânsito de mercadorias.18  Ambos 
os conflitos têm atrofiado o crescimento da economia 
moçambicana e não têm um fim à vista.

1.2 Acesso à energia 

Aproximadamente 65 por cento das 31,9 milhões de 
pessoas de Moçambique não têm acesso à rede de 
energia eléctrica. Nas zonas rurais, apenas 15 por cento 
da população está na rede. A taxa de electrificação 
das áreas urbanas está estimada em 72 por cento.19 A 
Tabela abaixo apresenta a população estimada fora da 
rede, dividida entre áreas urbanas e rurais. 

14. FMI (2021). Respostas políticas à COVID-19: Moçambique.
15. Pujol-Mazzini, A. (2021). Moçambique impor o recolher obrigatório para impedir a propagação da variante sul-africana.
16. Clube de Moçambique (2020). Governadores e Secretários de Estado com “mãos atadas” à espera de novas “directrizes” - Carter.
17. ACNUR (2020). Mais de 530,00 deslocados no norte de Moçambique, devastado pelo conflito.
18. AllAfrica (2020). Moçambique: Nyusi exorta a junta militar RENAMO a desmobilizar. 
19. Dados do Banco Mundial.

Tabela 1: Acesso à energia 

Acesso à electricidade (%) 35%  

População fora da rede 20,7 milhões (65%) Rural - 17,5 milhões 
(85%) 

Urbano - 3,2 milhões 
(28%) 

Agregados familiares fora da rede 4,1 milhões Rural - 5,4 milhões Urbano - 0,6 milhões 

Tarifa de electricidade por kWh MZN14,75 (0,21 USD) 

Consumo de electricidade per 
capita em kWh/ano 

200 kWh (valor de 2016 como valor oficial mais recente)  
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Um estudo realizado em 2019 em 30 aldeias fora da rede 
revelou que a despesa média mensal em energia (luz, 
carregamento telefónico e custos de bateria de rádio) 
era de 9 USD, equivalente a 18 por cento da despesa 
mensal do agregado familiar. As tochas operadas por 
bateria são a fonte de energia mais comum (utilizadas 
por 53%), seguidas pela solar (24%).20 A maioria dos 
sistemas de energia solar foram adquiridos através do 
mercado informal e não são certificados pela Lighting 
Africa.21 

Reconhecendo o importante papel que o acesso a 
formas limpas de electricidade pode desempenhar 
no desenvolvimento do país, o governo aderiu à 
iniciativa Energia Sustentável para Todos (SE4ALL) 
e comprometeu-se a alcançar o acesso universal à 
electricidade até 2030. Contudo, de acordo com as 
projecções actuais, apenas 50% da população em 2030 
terá acesso à rede.22 Por conseguinte, os sistemas fora 
da rede podem complementar os esforços para atingir o 
objectivo de acesso universal. 

20. Investigação de campo, dados de inquéritos da ECA e Greenlight Africa (2018). Avaliação do Mercado Solar Fora da Rede em 
Moçambique. 

21. Com base na investigação de campo e nos dados de inquérito do GreenLight Africa para o estudo de viabilidade de 30 locais 
realizado para o FUNAE e financiado pelo FCDO (2019).

22. Energy Africa Compact for Mozambique.
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A dimensão potencial do mercado para solar 
autónomo (SAS) é considerável, mesmo quando 
se tem em conta os baixos rendimentos rurais 

disponíveis. A modelização do Plano Director Integrado 
de Energia do governo moçambicano prevê que três 
milhões de famílias (ou 18 milhões de pessoas) 
beneficiarão de serviços de energia fora da rede até 
2030, aumentando para quatro milhões até 2042.23

Um inquérito realizado em 2019 pela Agência dos 
Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional 
-Programa de Energia da África Austral (USAID 
SAEP),24  indicou que até 45 por cento dos agregados 
familiares em Moçambique podem comprar produtos 
SHS a preços correntes de mercado, que incluem 
subsídios baseados em subvenções de programas 
de doadores. Mostrou ainda que 22 por cento podem 

pagá-los sem financiamento, uma vez que actualmente 
gastam mais de USD7,50 em iluminação e energia por 
mês (a prestação mensal média do SHS). Isto indica 
que um em cada cinco agregados familiares pode 
utilizar os sistemas sem assistência financeira, um total 
de cerca de 824.000. 

O mesmo estudo observou que as províncias com 
maior gasto mensal de energia são Nampula, Cabo 
Delgado e Manica - representando 62 por cento da 
dimensão do mercado abordável. Mostrou também 
que, com base nos gastos energéticos correntes, uma 
queda de preços de 2,50 USD em prestações mensais 
poderia duplicar o acesso. A Tabela abaixo destaca as 
principais percepções das quatro principais províncias 
que são de interesse para as empresas de SHS. 

2 LADO DA PROCURA: PERCEPÇÕES DO 
CONSUMIDOR  

Tabela 2: Resumo dos resultados do inquérito de 2019 sobre a acessibilidade económica dos 
consumidores do SAEP 

25. Cabo Delgado é o segundo maior mercado abordável, contudo, devido ao actual conflito, tem sido deixado de fora devido à 
dificuldade de fazer negócios neste momento.

Província  Resumo dos resultados 
Nampula • O maior mercado abordável é de ~300.000 agregados, com base em ~840.000 agregados 

não electrificados e 36% de acessibilidade económica (a maior proporção de agregados que 
podem pagar SHS, gastando mais de USD7,50 por mês em iluminação e energia). 

• As despesas mensais das famílias são de médio prazo, com 20% das famílias a gastar mais 
de USD63 por mês (~USD2 por dia), mas a vontade de investir no bem-estar das famílias é 
elevada, como evidenciado pelos 65% de crianças na escola. 

• A estabilidade do rendimento é de médio prazo, com 38% dos agregados familiares a declarar 
um rendimento estável. 

Manica  • Terceiro25maior mercado endereçável de ~101.000 residências com base em ~307.000 
residências não electrificadas e 33% de acessibilidade com base nos gastos actuais em 
iluminação e energia. 

• A despesa das famílias é a segunda maior em todas as províncias, com 41% das famílias a 
gastar mais de USD 63 por mês, e a vontade de investir no bem-estar das famílias é elevada, 
com 65% das famílias a ter filhos matriculados na escola. 

• A estabilidade do rendimento é de médio prazo, com 38% dos agregados familiares a declarar 
um rendimento estável. 

Sofala  • Quarto maior mercado abordável de ~80.000 agregados com base em ~280.000 agregados 
não electrificados e 28% de acessibilidade com base nos gastos actuais em iluminação e 
energia. 

• Tem uma despesa familiar baixa, com 7% das famílias a gastar mais de USD63 por mês, e 
uma proporção média de crianças na escola de 58%. 

• A estabilidade dos rendimentos é baixa, com 30% dos agregados familiares a declararem 
rendimentos estáveis. 
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26. ECA e Greenlight (2018) Off-Grid Solar Market Assessment in Mozambique .
27. ibidem
28 A ferramenta pode ser acedida utilizando o seguinte URL: https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00X4WB.pdf

Uma avaliação diferente do mercado nas províncias 
da Zambézia, Manica e Maputo revelou uma potencial 
dimensão de mercado nacional para energia solar de 
pequena escala até 4,4 milhões, com base na vontade 
e capacidade de pagamento das comunidades peri-
urbanas e rurais.26 O estudo diferenciou níveis de SHS a 

partir de um único ponto de luz e carregador de telefone 
para uma unidade com capacidade para alimentar um 
frigorífico. Os custos mensais do PAYG baseiam-se nos 
preços médios entre as empresas que operaram em 
Moçambique durante 2018. ated in Mozambique during 
2018.

Tabela 3: Custo, acessibilidade e dimensão projectada do mercado abordável de SHS27

Sistema Custo mensal (mais 
de 24 meses) 

Acessibilidade de 
preços (agregados 
familiares) 

Dimensão projectada 
do mercado nacional 

Carregador de luz e 
telefone único USD0,80 86–94% 4,4 milhões 

Múltiplas luzes, 
carregador de telefone, 
rádio 

USD4,90 72–87% 3,5 milhões 

Múltiplas luzes, 
carregador de telefone, 
rádio, TV 

22,60 USD 12–22% 645,000 

Luzes múltiplas, 
carregador de telefone, 
rádio, TV, frigorífico 

USD61.20 6–11% 276,000 

 
A USAID-SAEP introduziu mais recentemente a 
ferramenta Route-to-Market (RTM).28  Esta ferramenta 
disponível ao público utiliza dados geoespaciais para 
criar um mapa interactivo que mostra a densidade 
populacional, electrificação e infra-estruturas rodoviárias. 
O objectivo da ferramenta é ajudar as empresas SAS a 
identificar as áreas e mercados com maior potencial de 
crescimento e os que ainda necessitam de algum apoio. 

Desta forma, as empresas podem orientar melhor 
os seus recursos e investimentos. A tabela 4 mostra 
um conjunto de dados de amostra que é utilizado na 
ferramenta para o nível provincial. A ferramenta tem 
dados para todos os níveis administrativos, com 11 
províncias, 159 distritos, 411 postos administrativos, e 
7815 povoações individuais.

Província  Resumo dos resultados 
Zambézia  • Sexto maior mercado endereçável de ~76.000 agregados familiares, com ~950.000 

agregados familiares não electrificados e uma das mais baixas taxas de acessibilidade, com 
apenas 8% dos agregados familiares capazes de pagar SHS com base nos actuais gastos de 
iluminação e energia. 

• Apesar da despesa familiar ser mais baixa em todas as províncias, com 6% a gastar mais de 
63 USD por mês, a vontade de investir no bem-estar das famílias é a segunda maior, com 
66% das famílias a ter filhos matriculados na escola. 

• A estabilidade dos rendimentos é elevada, com 50% dos agregados familiares a declararem 
rendimentos estáveis. 

 

Tabela 2: Resumo dos resultados do inquérito de 2019 sobre a acessibilidade económica dos 
consumidores do SAEP (continuado)
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Tabela 4 : Conjunto de dados para o nível provincial retirado da ferramenta RTM

Província Manica Nampula Sofala Zambézia 
População 1,945,982 5,758,902 2,259,248 5,164,726 

Agregados familiares 389,182 1,151,800 451,842 1,032,961 

Área (km2) 62,273 77,953 67,664 102,884 

Área povoada (km2) 343 1,003 281 1,086 

Área electrificada (km2) 470 1,009 686 448 

População não eletrificada 1,452,237 4,429,291 1,486,536 4,670,729 

Agregados não electrificados 290,426 885,870 297,308 934,155 

População electrificada (%) 25 23 34 10 

Acesso à electricidade da província (%) 21.5 22.9 38.2 12.5 

Despesa mensal de energia da província (USD) 6.7 4.1 5.4 4.1 

Taxa de pobreza provincial (%) 37.2 64.8 49.6 61.8 

Acessibilidade da província (%) 33 36 28 8 

Mercado endereçável (HHS) 95,840 318,902 83,248 74,713 

Escolas 410 244 75 1224 

Centros de saúde 62 126 73 105 

 
Impacto da COVID-19 

A EnDev descobriu que 69 por cento dos agregados 
familiares ganham o seu sustento através de 
actividades comerciais informais, e que a COVID-19 
teve um impacto negativo nos seus rendimentos. 
Num inquérito a 700 agregados familiares em Maio 
de 202029, 80% dos inquiridos sentiram que as suas 
vendas tinham diminuído significativamente, 11% 
disseram que estavam quase falidos, 7% disseram que 
entraram em falência, enquanto apenas 2% disseram 
que não sofreram qualquer alteração. O inquérito 
também concluiu que 65% dos agregados familiares 
sentiram que o seu rendimento familiar tinha diminuído 
significativamente, 70% afirmaram que as suas 
despesas tinham aumentado, 39% tiveram dificuldade 
em pagar as suas contas do sistema fotovoltaico 
e 9% afirmaram que já estavam em situação de 
incumprimento nos últimos dois meses.30 Tal impacto 
económico para o agregado familiar poderia traduzir-se 
numa menor aceitação dos produtos SAS, bem como 
em mais incumprimentos nos pagamentos mensais. 

Sensibilização do público e percepção do 
solar 

As informações de um estudo do Banco Mundial em 
201831 indicam que as famílias tinham percepções 
mistas sobre a energia solar. A maioria dos agregados 
familiares no estudo foram expostos a produtos solares 
abaixo do padrão que desenvolvem falhas dentro 
de poucos meses, não têm garantias e raramente é 
oferecida orientação de instalação. Isto tem reduzido a 
confiança dos consumidores nos produtos SAS. 

Quando questionados sobre a acessibilidade de 
preços, 58% dos agregados familiares entrevistados 
acreditavam que a energia solar é cara. No entanto, 
verificou-se que os agregados familiares não estão 
totalmente conscientes dos seus gastos mensais 
de energia e não fizeram uma comparação das 
poupanças e benefícios financeiros que poderiam ser 
realizados com a mudança para a energia solar. Isto 
sugere que muitos agregados familiares subestimam 
a sua capacidade de pagar a energia solar. Embora 

29. O estudo foi realizado no início da pandemia em Moçambique, e pode também reflectir os efeitos de outras tensões económicas.
30. EnDev (2021). O papel dos subsídios do lado da procura - COVID-PAY em Moçambique.
31. ECA e Greenlight (2018) Off-Grid Solar Market Assessment in Mozambique
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os inquiridos fossem cépticos quanto à utilização dos 
planos PAYG, a maioria deles concordou que estes 
planos tornariam a energia solar mais acessível para 
eles. Verificou-se também que as condições financeiras 
podem não ser o único obstáculo à compra de produtos 
solares por parte das famílias: falta de conhecimento 
e confiança na utilização de tecnologias solares, 
percepção da qualidade e consciência dos benefícios 
poderia ter um impacto mais significativo na tomada de 
decisões. 

Em termos de acessibilidade, verificou-se que, apesar 
da disponibilidade limitada das tecnologias solares, 
a energia solar é, em geral, acessível à maioria dos 
agregados entrevistados. Além disso, verificou-se que 
empresas de energia solar, como a Epsilon Energia e 
a Solarworks32, contribuíram significativamente para 

tornar os sistemas solares mais acessíveis e introduzir 
variedade em termos das tecnologias oferecidas 
no mercado. Um factor que poderia influenciar as 
decisões de compra é o facto de mais de metade dos 
inquiridos acreditarem que seria difícil encontrar alguém 
que consertasse o seu sistema solar quando este se 
partisse. 

Um estudo mais recente da USAID-SAEP33  em todas 
as províncias de Moçambique mostra que 68 por cento 
dos agregados já ouviram falar de produtos solares. 
Isto é inferior à sensibilização na Zâmbia (83 por cento), 
Quénia (87 por cento) e Senegal (89 por cento). O 
estudo mostra que a familiaridade com os produtos 
solares é maior nas províncias de Nampula e Sofala 
com 82 por cento e 80 por cento respectivamente e 
menor na província de Tete com 47 por cento.

32. Empresas presentes nas regiões do estudo no momento da recolha de dados.
33. USAID SAEP (2019). Inquérito sobre a acessibilidade dos consumidores em Moçambique.

EnDev found that 69% of households 
earn their living through informal 
commercial activities, and that 

COVID-19 has negatively impacted 
their incomes. 

It was found that solar energy companies, 
such as Epsilon Energia and Solarworks32 

have significantly contributed to making solar 
systems more accessible and introducing 

variety in terms of the technologies offered in 
the market. 
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3 LADO DA OFERTA: EMPRESAS SAS  

3.1 Sistemas Pico-solares e Solares Domésticos (SHS) 

Tabela 5: Vendas totais em Moçambique para seis empresas SAS, fornecidas por cada empresa 

34. Os dados de Moçambique não estavam disponíveis para H1 2018 e H1 2019. Os dados PAYG para Moçambique só estavam 
disponíveis para o H1 2020.

35. GOGLA (2020). Relatório global do mercado solar fora da rede: Dados semestrais de vendas e impacto.
36. Os resultados mostram um aumento nas vendas, apesar da pandemia de Covid. Isto pode ser como resultado das janelas de 

financiamento das subvenções que apoiaram as empresas durante este período. De acordo com o inquérito com as empresas, os 
números de vendas foram inferiores aos previstos e a capacidade dos clientes para pagar as suas prestações mensais de PAYG 
foi reduzida, com taxas de incumprimento mais elevadas.  

Os dados oficiais sobre as vendas de SHS 
da GOGLA35  mostram picos de vendas no 
segundo semestre de 2016 e 2017 e no 

primeiro semestre de 2020, com as vendas mais 
elevadas atingidas no segundo semestre de 2017 
(10.523 unidades). Embora estas vendas sejam baixas 
em comparação com outros mercados líderes em 
África, os níveis de propriedade têm vindo a aumentar 
de forma constante nos últimos cinco anos, e 27% dos 
agregados possuem agora um produto solar. A USAID-
SEAP estima que 42% dos agregados compraram os 
seus produtos a marcas fora das quatro empresas 

dominantes certificadas pela Lighting Global. 

A Tabela 5 mostra os dados de vendas fornecidos por 
seis empresas SHS actualmente activas no mercado 
moçambicano. Quando comparados com os resultados 
do GOGLA (Figura1), os dados fornecidos pelas 
empresas para 2016 e 2017 são muito mais baixos, 
mas aumentam para 2018, 2019 e 2020.36  Como os 
dados sobre as vendas de SHS são muito escassos e 
não são actualizados regularmente, ambas as fontes de 
dados devem ser vistas mais como representando um 
crescimento incremental do sector.

Ano Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3  Empresa 4 Empresa 5 Empresa 6 Total 
2016 60  N/A  0  N/A  N/A  13  73  
2017 16  500  0  N/A  N/A  3,197  3,713  
2018 6  1,200  0  1,700  N/A  13,844  16,750  
2019 24  1,700  524  500  3,000  16,028  21,776  
2020 424  2,000  3053  1,500  24,000  18,878  49,855  

Total 530  5,400  3,577  3,700  27,000  51,960  92,167  

 

Figura 2 : Vendas solares certificadas fora da rede (Fonte: GOGLA34) 
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Em muitas partes do país, o mercado para pico-solar 
e SHS é dominado pelo comércio informal, fornecendo 
equipamento de baixo custo mas de baixa qualidade. 
Os sistemas são frequentemente adquiridos em lojas de 
electrónica para revenda, em países vizinhos ou através 
de comerciantes que importam da China. O custo pode 

ser tão baixo quanto USD50, em comparação com 
USD125 para um sistema de qualidade comprovada na 
economia formal. É provável que os impostos e direitos 
de importação não sejam frequentemente pagos por 
estes sistemas.37  

Tabela 6: Empresas SAS actualmente a operar em Moçambique 

37. ECA e Greenlight (2018). Avaliação do Mercado Solar Fora da Grade em Moçambique.
38. Moçambique: INSS para financiar uma linha de crédito de 600 milhões para PMEs afectadas pelo Covid-19 | Clube de 

Moçambique.
39. EnDev (2021) O Papel dos Subsídios do Lado da Procura - COVID-PAY em Moçambique
40. Informação recolhida através de questionários com a Digitech, Dynamiss Trading, Epsilon Energia, Fenix International e 

SolarWorks!

Empresa Marca Modelo de negócio Comentários 
Digitech Sun King, 

Mobisol  
PAYG/Venda directa  Vende sistemas com televisores. 

Também vende unidades montadas 
localmente. 

Dynamiss Trading Omnivoltaic  PAYG/Venda directa  Agente de vendas da SolarWorks! no sul 
de Moçambique.  

Ignite Moçambique  
Greenlight 
Planet, 
SunKing  

PAYG/Vendas 
directas  

Venda porta a porta, em breve para 
começar a introduzir sistemas e 
equipamentos de utilização produtiva.   

Epsilon Energia Greenlight 
Planet, PAYG / Venda Directa Porta a porta, uma série de lojas 

individuais e revendedores de terceiros 

Fénix Internacional Fenix Power   PAYG Vende sistemas com TVs 

SolarWorks! SW  PAYG/Venda directa  Uma série de lojas individuais e 
revendedores de terceiros 

 Impacto da COVID-19 

Globalmente, a pandemia forçou o encerramento 
de mais de 1.175 empresas em Moçambique (todos 
os sectores).38 A EnDev realizou um inquérito a 14 
empresas e retalhistas (SHS e fogões de cozinha 
melhorados), bem como a 90 vendedores de carvão 
entre Abril e Maio de 2020 e constatou que 62 por 
cento dos inquiridos enfrentaram restrições financeiras 
para manter os seus negócios durante o estado de 
emergência, 21 por cento declararam que tinham 
recursos financeiros para manter os seus negócios 
durante mais de 6 meses e 31 por cento estavam a 
enfrentar graves problemas financeiros.

Os volumes de vendas não foram tão previstos como a 
prioridade do cliente se deslocou para produtos básicos 
e mercadorias. Das empresas inquiridas, 21% notaram 
mudanças de comportamento nos seus clientes que 
estavam cansados das visitas dos representantes das 
empresas devido à pandemia, tornando cada vez mais 
difícil a promoção dos seus produtos.39 

Globalmente, as empresas SAS relataram os seguintes 
impactos como resultado da pandemia de COVID-19:40  

 w Redução do poder de compra entre os clientes. 
 w Queda no volume de vendas e nas taxas de 

arrecadação.
 w Redução da prestação de serviços e expansão do 

negócio.
 w As mercadorias importadas demoram mais tempo a 

entrar no país e custam mais, levando assim a um 
aumento dos preços dos produtos. 

3.2 Sistemas de Utilização Produtiva 

A utilização produtiva de energia renovável está a 
crescer em Moçambique à medida que aumenta a 
consciência pública e o apoio ao mercado, mas o ritmo 
a que está a crescer é difícil de afirmar uma vez que 
não há muitos dados disponíveis. 

O sector agrícola apresenta a maior oportunidade para a 
utilização produtiva de energias renováveis fora da rede 
na nação do sul. O sector representa 26 por cento do 
PIB do país e é sustentado por 78 por cento da força de 
trabalho moçambicana. Apesar da sua importância para 
a economia, mais de 30 por cento da produção agrícola 
total é perdida devido às grandes distâncias entre locais 
de colheita, pontos de distribuição e mercados, falta de 
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armazenamento a frio, e falta de transporte adequado.41

Moçambique tem 3,9 milhões de quintas - 99 por 
cento das quais são pequenas explorações agrícolas 
- e apenas 3 por cento do potencial total de irrigação 
é capitalizado.42 A energia renovável fora da rede, e 
mais especificamente a irrigação com energia solar, 
proporciona uma oportunidade para reduzir os custos 
de funcionamento e aumentar o rendimento ao longo 
do tempo. 

Um punhado de empresas oferece bombas de água 
solares (Bluezone, Water Irrigation Solutions, Moz e 
SolarWorks para iniciar as vendas em breve). A UNIDO 
forneceu conhecimentos técnicos e apoio financeiro 
para a instalação de sistemas fotovoltaicos para usos 
produtivos e desenvolvimento rural como parte do 
projecto Rumo a uma Energia Sustentável para Todos. 
Até Março de 2020, foram instalados 80 sistemas de 
irrigação fotovoltaica, servindo 31 hectares de terras 
agrícolas e beneficiando 4.000 agricultores.43 

Os moinhos de grãos fora da rede, alimentados 
directamente por energia solar ou ligados a uma mini-
rede, são outra oportunidade no sector agrícola. A 
maioria dos pequenos agricultores utiliza moinhos de 
pequena escala com uma produção diária de menos 
de cinco toneladas moídas. Estes moinhos de pequena 
escala encontram-se em pequenas cidades e zonas 
rurais e são alimentados por gasóleo ou electricidade 
(sempre que disponível).

O armazenamento a frio para a pesca e agricultura 
é outra oportunidade significativa para a utilização 
produtiva de energia renovável fora da rede. Meio 
milhão de moçambicanos dependem da pesca em 
pequena escala para o emprego, e os produtos da 
pesca representam metade do consumo de proteínas 
animais nas dietas moçambicanas. Infelizmente, 
há taxas elevadas de perda de capturas devido a 
uma armazenagem frigorífica ineficiente e à falta de 
produção de gelo, especialmente em áreas fora da 
rede.44  Vários projectos apoiados por doadores estão 
em curso para facilitar o armazenamento a frio.45 O 
programa Sweetpotato Action for Security and Health 
in Africa (SASHA), liderado pelo Centro Internacional 
da Batata (CIP), tem vindo a testar a conservação de 
várias variedades de batata doce através de recipientes 

de armazenagem a frio alimentados por energia solar. 
Num período experimental que durou quatro meses, o 
programa relatou resultados positivos, indicando que 
o peso da raiz comercializável após este período era 
superior a 70% do peso inicial.46 

A Solarworks vende frigoríficos movidos a energia solar, 
máquinas de costura e bombas de água entre os 500 
e os 2.000 dólares americanos. A Digitech vende kits 
solares que são utilizados para alimentar frigoríficos, 
bem como bombas de água para irrigação e distribuição 
de água portátil. A Fenix Internacional, Epsilon Energia e 
Ignite estão interessadas em entrar neste negócio num 
futuro próximo. Em Janeiro de 2021, a Epsilon Energia 
geriu instalações piloto de unidades de frio alimentadas 
por 18 painéis fotovoltaicos com uma bateria de 19,6 
kWh, atingindo uma temperatura mínima de 4°C.47 

3.3 Associação Moçambicana de Energias 
Renováveis (AMER) 

A Associação Moçambicana de Energias Renováveis 
(AMER) é a primeira associação industrial dedicada à 
promoção das energias renováveis em Moçambique.48  
Foi criada em 2017. A AMER trabalha em estreita 
colaboração com instituições governamentais, com 
o objectivo de criar um ambiente favorável ao sector 
privado das energias renováveis em Moçambique.

Em 2020, apesar da pandemia de COVID-19, a AMER 
conseguiu organizar com sucesso quatro webinars 
em linha com vários intervenientes chave no sector 
das energias renováveis moçambicano. Os principais 
tópicos discutidos foram:

 w Como enfrentar a COVID-19: Uma discussão sobre 
serviços essenciais e iniciativas de apoio.49  

 w Aplicações das energias renováveis nos sectores 
comercial e industrial.50  

Em finais de Março de 2021, a AMER, em parceria com 
a Associação Lusófona de Energias Renováveis (ALER) 
acolheu as Energias Renováveis em Moçambique: 
Fórum de Investimento Europa-Moçambique, que criou 
uma plataforma em rede para as partes interessadas 
nas energias renováveis na Europa e em Moçambique, 
espera-se que impulsione os investimentos neste 
último.51 

41. Administração do Comércio Internacional (2020).Tecnologia de armazenagem frigorífica Moçambique.
42. Banco Mundial (2018) Projecto de agricultura irrigada de pequenos proprietários e acesso ao mercado (P164431).  
43. UNIDO (2020). Os pequenos agricultores em Moçambique abraçam a energia solar.
44. Fundo Nórdico de Desenvolvimento (2017). Armazenamento a frio amigo do clima para a pesca artesanal em Moçambique. 
45. ibid; Winrock International (2019). Manter o peixe fresco em Moçambique.
46. CIP (2019). Armazenamento movido a energia solar em Moçambique: Lições aprendidas e caminho a seguir.
47. Informação recolhida através de questionários com empresas do SHS.
48. AMER. 
49. Webinar AMER 1
50. Webinar AMER 2
51. Renováveis em Moçambique: Fórum de Investimento Europa-Moçambique.
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4.1 Instituições governamentais 

O ambiente institucional que rege o sector SAS 
não se alterou recentemente. Isto, contudo, 
pode mudar com as próximas actualizações 

da Lei da Electricidade e com o novo Regulamento 

de Energia Fora da Rede (ver Tabela 8). Espera-se 
que estas novas políticas impulsionem o investimento 
privado através da promoção de um ambiente favorável. 

4 ENQUADRAMENTO POLÍTICO 

Tabela 7: Principais instituições que regem o sector SAS 

Instituição Descrição e actividade recente 

Ministério da Energia e dos 
Recursos Minerais (MIREME) 

Supervisiona as indústrias energéticas e extractivas. A Direcção Nacional 
de Energia (DNE) é responsável pelo sector SAS.  

Autoridade Reguladora Nacional 
da Energia (ARENE) 

A entidade que é responsável, no âmbito da regulação e desenvolvimento 
do sector energético, de instruir e processar os processos de concurso 
público para a adjudicação de concessões para a produção, transporte, 
distribuição e venda de electricidade, emite a respectiva aprovação, bem 
como os pedidos de transmissão das concessões. A ARENE é também 
responsável pela fixação de tarifas e pela manutenção de um registo de 
projectos energéticos no país. 

Fundo Nacional de Energia 
(FUNAE) 

Fundo incumbido de promover um maior acesso à energia sustentável 
para o desenvolvimento social e económico de Moçambique. O FUNAE é 
o principal responsável pelo desenvolvimento de energia fora da rede e 
coordenação de fundos no sector.  

 
4.2 Política e ambiente regulador 
Na sequência de um pedido do Ministro dos Recursos 
Minerais e da Energia, estão actualmente a ser 
elaborados novos regulamentos para o sector da 
energia fora da rede, com o apoio do programa 
BRILHO, em coordenação com o MIREME, ARENE 
e FUNAE. A elaboração do regulamento começou no 
segundo semestre de 2020 e as partes interessadas 
planeiam finalizá-lo até ao final de Julho de 2021. 
Consistirá no regulamento principal com um conjunto 
de regulamentos específicos mais detalhados:

Regulamento geral:

Regulamento Geral de Energia Fora da Rede.

Regulamentos específicos:

 w Regulamento sobre concessões e registo para mini-
redes e serviços energéticos (incluindo SAS).

 w Regulamento sobre tarifas.
 w Regulamento sobre ligações/interconexões.

 w Normas e padrões de qualidade de serviço e 
relações comerciais.

 w Regulamento sobre normas e padrões de qualidade 
e segurança.

 w Regulamentação ambiental e social.
Juntamente com o novo regulamento, o programa 
BRILHO está a desenvolver a “Caixa Piloto”, um 
programa piloto que procura apoiar o investimento 
privado para o desenvolvimento de mini-redes e SAS, 
e acompanhar, avaliar e aprender com o programa 
piloto para tomar decisões melhor informadas para o 
sector moçambicano fora da rede. As aprendizagens 
práticas do programa-piloto apoiarão o processo de 
desenvolvimento regulamentar, trazendo aos decisores 
políticos conhecimentos úteis sobre o contexto 
específico durante o período de elaboração das 
políticas. Será também desenvolvido um conjunto de 
recomendações para promover incentivos fiscais para 
iniciativas de energias renováveis e electrificação rural.

Outras políticas e regulamentos relevantes para o 
sector estão listados e descritos no Tabela seguinte.
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Tabela 8: Legislação e políticas relevantes no sector SAS 

A gestão de resíduos electrónicos é regulamentada 
através do Decreto n.º. 83/2014 de 31 de Dezembro, que 
abrange os resíduos eléctricos, mas não é específico 
em relação ao tratamento que não seja o de serem 
eliminados em instalações de tratamento adequadas, 
das quais existe actualmente apenas uma no sul de 
Moçambique (Mavoco). 

A Política de Igualdade de Género e Estratégia 
de Implementação (2006) foi actualizada em 2018. 
Impulsiona a inclusão das mulheres nos processos de 

tomada de decisão que levam ao acesso à energia, água 
e infra-estruturas relevantes, bem como à resiliência 
aos impactos das alterações climáticas. A Agência 
Belga de Desenvolvimento - Enable, está actualmente 
a realizar uma avaliação sobre a integração do género 
na promoção do acesso sustentável à energia para 
todos em Moçambique. Espera-se que isto tenha um 
efeito positivo até às empresas que operam no sector, 
incluindo possíveis mecanismos de incentivo para 
promover o acesso à energia de uma forma mais 
equitativa. 

Foto de cortesia: www.proinso.net/sm100-solar-light/

Política / 
Regulamentação 

Descrição e actividade recente Relevância para o sector SAS 

Lei da Electricidade 
(Lei 21/97 de 7 de 
Outubro) 

Actualmente em revisão e a ser 
substituída em breve por uma nova. 

Lei que supervisiona a electrificação e todos 
os sectores e actividades de 
acompanhamento (incluindo SAS). 

A Estratégia de 
Energia (2009) 

Visa criar condições adequadas para 
aumentar de forma sustentável o 
acesso à energia através de diversas 
fontes. A estratégia divide o consumo 
de energia em três níveis: rural, urbano 
e peri-urbano.  

A estratégia menciona as energias 
renováveis como uma prioridade e dois 
instrumentos regulamentares específicos 
foram concebidos para se concentrarem no 
sector. 

A Estratégia 
Nacional de 
Electrificação 
(2018-2030)  

Visa levar energia a todos os 
moçambicanos, promovendo o 
investimento dos sectores público e 
privado em energia, tanto em zonas 
rurais, urbanas e peri-urbanas, como 
fora delas. 

A estratégia apoia a utilização do SHS para 
electrificar as populações rurais. É também o 
documento principal na promoção do acesso 
universal à energia até 2030. 

 



SOLAR AUTÓNOMO ACTUALIZAÇÃO DO MERCADO - MOÇAMBIQUE      13

5.1 Financiamento da cadeia de abastecimento 

Neste momento, apenas o BCI está a fornecer 
financiamento especificamente para o sector 
SAS. O banco colaborou com o KfW para 

estabelecer a linha de crédito em 2018 e é actualmente 
apoiado pela UNIDO para introduzir a linha de crédito 
BCI SUPER (Sustainability and Productive Use of 
Renewable Energy ou Sustentabilidade e Utilização 
Produtiva de Energias Renováveis) financiada pelo 
Global Environment Facility (GEF). 

O Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) de 
Moçambique foi muito activo durante a pandemia ao 

tentar reduzir o impacto nas empresas, algumas das 
quais estavam à beira do encerramento. Isto foi feito 
através de um fundo de MZN600 milhões (USD8,3 
milhões) para pequenas e médias empresas a uma 
taxa de juro de 4 por cento.52 Ao abrigo do Decreto 
23/2020 de 27 de Abril, o governo moçambicano 
delineou benefícios fiscais temporários para empresas 
que fizeram menos de MZN2,5 milhões (USD34.000) 
em 2019, bem como outros benefícios fiscais sobre 
bens essenciais, mas não foram feitos benefícios fiscais 
específicos para o sector SAS durante este período.

5  FINANCIAMENTO 

Tabela 9: Financiamento específico para o sector SAS por parte dos principais bancos, investidores e 
fundos

52. Clube de Moçambique (2020). Linha de crédito do INSS para ajudar as PMEs afectadas pela COVID-19:Taxa de juro de 4%, no 
BNI - Moçambique.

53. TSE4ALLM (2020). A UNIDO faz parceria com o BCI para financiar sistemas de energia renovável para usos produtivos nas zonas 
rurais de Moçambique.

54. Mozambique  MoçambiqueFinscope 2019. 
55. ibidem.

Tipo Financiador  Condições  
Empréstimo  BCI com financiamento 

do KfW  
3 milhões de euros (3,54 milhões de dólares) para fornecedores 
de energias renováveis e aparelhos eficientes em termos 
energéticos. O prazo do empréstimo pode ser até 5 anos, com 
o limite para indivíduos até MZN5 milhões (USD 69.000) e para 
empresas até MZN20 milhões (USD 276.000) a uma taxa fixa 
de 15%. 

Empréstimos 
53 

BCI com financiamento 
da UNIDO (Fundo para 
o Ambiente Global - 
GEF) 

1 milhão de dólares para a utilização produtiva de sistemas de 
energia renovável. Foco em projectos de energia solar, bem 
como de biomassa-resíduos para energia para utilizações 
produtivas em pequena escala na indústria e sectores 
agrícolas.  

 

5.2 Financiamento ao consumidor 
Cerca de 54 por cento dos adultos moçambicanos têm 
alguma forma de acesso financeiro, quer seja através 
de um banco (21 por cento), outra forma de serviço 
financeiro formal (22 por cento), ou de uma fonte 
informal (11 por cento). Os restantes 46 por cento dos 
moçambicanos estão excluídos de qualquer serviço 
financeiro.54  Não tem havido muito desenvolvimento no 
que diz respeito ao financiamento ao consumidor para 
a SAS e este continua baixo. O único apoio é através 
dos serviços PAYG.

Instituições de micro-finanças (IMF) 
Existem 529 cooperativas de poupança e crédito, 12 
organizações de poupança e empréstimo, nove micro-
bancos, nove cooperativas de crédito e três instituições 
de dinheiro electrónico em Moçambique.55  As principais 
IMFs em Moçambique estão localizadas nas grandes 
cidades de todo o país, tornando o acesso aos serviços 
financeiros nas famílias rurais muito mais difícil. Linhas 
de crédito específicas para produtos SAS ainda não 
estão estabelecidas nestas instituições. 
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56. ibidem.
57. ibid 

Foto de cortesia: www.ifc.org

Redes de dinheiro móvel
As redes de dinheiro móvel moçambicano são M-Pesa, 
mKesh e e-Mola, operadas pela Vodacom, T-Mcel, e 
Movitel, respectivamente. Em 2019, 29 por cento dos 
adultos tinham uma conta de dinheiro móvel, enquanto 
cerca de 55 por cento dos adultos moçambicanos têm 
acesso a um telemóvel. Algumas das principais barreiras 
à utilização de serviços de dinheiro móvel são a falta de 
acesso a um telemóvel e o não conhecimento suficiente 
sobre o serviço. Cerca de 35 por cento de todas as 
transacções monetárias são realizadas através de 
transferência móvel de dinheiro, em comparação com 
19 por cento através de instituições bancárias e 6 por 
cento através de IFM e estações dos correios. Com 91 
por cento, os levantamentos de dinheiro são o serviço 

mais utilizado nas redes móveis de dinheiro, seguidos 
pelos depósitos em numerário com 81 por cento. Cerca 
de 27% dos consumidores utilizam o serviço para pagar 
os seus serviços de utilidade pública.56  

Remessas
As remessas não constituem uma grande parte do 
rendimento das famílias em Moçambique, mas para 
aqueles que as recebem, ajuda a aliviar a pressão 
financeira. O grosso de remessas vem da África do Sul. 
Cerca de 68 por cento dos moçambicanos adultos não 
enviam remessas de qualquer tipo, enquanto 80 por 
cento dos que enviam/recebem remessas, o fizeram 
através de redes móveis de dinheiro.57
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6.1 Parceiros de Desenvolvimento 

Dada a fase incipiente do mercado de energia 
fora da rede em Moçambique, existem vários 
programas financiados por doadores que 

fornecem apoio ao sector. O financiamento baseado 
em subsídios é dedicado tanto à assistência técnica (ao 

governo e às empresas locais) como ao financiamento 
de projectos sob a forma de subsídios catalíticos, 
financiamento baseado em resultados (RBF) e outros 
subsídios. A Tabela abaixo enumera todos os programas 
actualmente activos centrados no SAS.  

6 APOIO AO MERCADO 

Tabela 10: Lista de programas de apoio sectorial. 

Fundador: 
Programa  

Agência de 
implementação  

Valor 
atribuído e 
tipo de 
apoio  

Áreas de foco SAS   Período  

FCDO: Programa 
de Assistência 
Técnica em 
Energia Limpa de 
África (ACE-TAF) 

Tetra Tech Assistência 
técnica ao 
governo 

Reforço da capacidade 
institucional; normas de qualidade 
SAS; divulgação e coordenação da 
informação sectorial 

2018 –2023  

FCDO: BRILHO  SNV em 
colaboração com 
PAC, MARGE, 
GreenLight e 
Catalyst 

GBP22,8 
milhões 
(USD31,5 
milhões)  
Subvenção e 
assistência 
técnica 

Financiamento (sector privado) 
SHS 
Assistência técnica (governo): 
Desenvolvimento de 
regulamentação energética fora da 
rede e reforço da capacidade 
institucional; coordenação sectorial 

2020–2024  

Agência Sueca de 
Cooperação 
Internacional para 
o 
Desenvolvimento 
(SIDA): Para além 
do Fundo Grid 
para África 
(BGFA) 

Parceria para as 
Energias 
Renováveis e 
Eficiência 
Energética 
(REEEP) 
Nordic 
Environment 
Finance 
Corporation 
(NEFCO) 

6,7 milhões de 
euros  
Subvenção e 
assistência 
técnica 

Financiamento (sector privado) 
SHS 
Assistência técnica (governo): 
Recolha de dados fora da rede; 
monitorização e verificação das 
ligações dos serviços de energia; 
reforço da capacidade 

2022-2026 
(Lançado em 
Fevereiro de 
2021)   

SIDA: Energia 
Renovável, 
Adaptação e 
Tecnologia da 
Mudança 
Climática na 
África 
Subsaariana 
(REACT SSA) 

Fundo Africano 
para o Desafio 
Empresarial 
(AECF) 

6,5 milhões de 
dólares  
Subvenção 

Financiamento (sector privado) 
SHS 

2019– 2023 

Noruega: 
Cooperação 
Institucional 
MIREME- 
Programa da 
Direcção 
Norueguesa de 
Recursos 
Hídricos e 
Energia (NVE)  
 

MIREME Assistência 
técnica ao 
governo 

Apoio regulamentar e 
desenvolvimento de capacidades 
para MIREME e ARENEz 

2017–2023 
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Tabela 10: Lista de programas de apoio sectorial.  (continuado)

Fundador: 
Programa  

Agência de 
implementação  

Valor 
atribuído e 
tipo de 
apoio  

Áreas de foco SAS   Período  

Enabel: Energias 
renováveis para o 
desenvolvimento 
rural (RERD) 2 

Enabel 
FUNAE  

22 milhões de 
euros (26 
milhões de 
dólares) 
Subvenção e 
assistência 
técnica 

Financiamento de sistemas de 
irrigação movidos a energia 
solar.  
Assistência técnica (governo): 
Planeamento de energias 
renováveis fora da rede; apoio 
à capacidade técnica e 
administrativa das delegações 
central e provincial do FUNAE; 
estudo tarifário; 
disponibilidade do mercado 
para pagar estudos; estudos 
de viabilidade 

2018–2024 

Enabel: Reforço 
da capacidade 
MIREME/ARENE 

Enabel Assistência 
técnica ao 
governo 

Capacitação em planeamento 
e gestão de informação; 
recolha de dados; divulgação 
de informação; apoio à 
integração da perspectiva de 
género 

2018–2022 

União Europeia: 
Centro de 
Recursos 
Energéticos  

Aplicação Europeia 
de Tecnologias e de 
Serviços (AETS) 

Assistência 
técnica ao 
governo 

Assistência técnica (governo): 
Dotar a ARENE e MIREME de 
conhecimentos especializados 
e facilitar projectos públicos 

TBD 

Multi-dadores: 
EnDev 
(UE, Alemanha, 
Reino Unido, 
Noruega, Países 
Baixos, Suíça) 

Corporação Alemã 
para a Cooperação 
Internacional (GIZ) 

27,5 milhões 
de euros 
(32,5 milhões 
de dólares)  
Subvenção  

Financiamento (sector 
privado) SHS 

TBD 

Multi-Doadores: 
Get.Transform 
(União Europeia, 
Alemanha, 
Suécia, Países 
Baixos, Áustria)  

GIZ Assistência 
técnica ao 
governo 

Assistência técnica (governo): 
Apoio político, jurídico e de 
enquadramento regulamentar 

2020–2022 

Multi-Doadores: 
Investir  
(UE, Alemanha, 
Suécia, Países 
Baixos, Áustria  

GIZ Assistência 
técnica a 
empresas 
privadas  

Assistência técnica (sector 
privado): Mobilização de 
investimentos, apoio ao 
desenvolvimento empresarial, 
informação de mercado, 
matchmaking 

TBD 

Agência Italiana 
de Cooperação 
(AICS): ILUMINA  

AVSI 
COSV 
FUNAE 

5,1 milhões 
de euros 
(6,02 milhões 
de dólares)  
Subvenção 

Financiamento (sector 
privado) SHS 

TBD 

Banco Mundial: 
ProEnergia  

FUNAE 10 milhões de 
dólares  
Subvenção e 
assistência 
técnica 

Financiamento (sector 
privado) SHS 
Assistência técnica (governo): 
Apoio institucional ao roteiro, 
metodologias de fixação de 
tarifas, cartografia de 
actividades fora da rede 

2021 
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58. Agência Empresarial dos Países Baixos (2020). COVID-19 apoio à energia em Moçambique.
59. ALER (2017). Relatório nacional sobre a situação de Moçambique em matéria de energias renováveis. 
60 Logos Industries (2020). A academia de formação solar de Maputo. 

6.2 Financiamento da Resposta ao 
COVID-19  

O COVID-PAY da EnDev foi criado para fornecer apoio 
financeiro aos clientes e às empresas PAYG durante a 
pandemia. De acordo com a EnDev, todas as empresas 
PAYG activas no país aderiram ao esquema, mas menos 
de metade das empresas receberam financiamento. 
As empresas seleccionadas detêm 90 por cento do 
mercado PAYG moçambicano. Subsidia até EUR10 
(USD 12) por cliente durante um período máximo de 
seis meses.58  

6.3 Instituições de Formação, 
Incubadoras, Aceleradores 

Embora existam várias instituições que fornecem 
formação em energias renováveis,59  uma das mais 
recentes é o Centro de Formação Logos em Maputo, 

uma parceria entre a Logos Industries GREEN Solar 
Academy.60  A AMER e outras instituições de energias 
renováveis disponibilizarão também formações através 
de cursos online ou através de pequenos workshops e 
seminários.

A maioria das instituições de formação concentra-
se mais na formação em engenharia e na formação 
de competências eléctricas. Outros conjuntos de 
competências pertinentes às empresas que distribuem 
sistemas SAS, que incluem vendas, marketing, gestão, 
serviço ao cliente e operação de plataformas PAYG, 
ainda não fazem parte dos currículos destas instituições. 

Algumas das fontes de dados recentes no sector 
incluem:

 w A Ferramenta “Routes to Market Tool” (Rotas para 
o Mercado). 

 w USAID (2020). As famílias moçambicanas podem 
pagar SHS? Percepções de um inquérito local.   

EnDev’s COVID-PAY was set up 
to provide financial support to the 
customers and PAYG companies 

during the pandemic. 

While there are a number of institutions 
providing training in renewable energy, one 

of the most recent ones is the Logos Training 
Centre in Maputo, a partnership between Logos 

Industries GREEN Solar Academy.
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