
 

 

 

Termos de Referência 

Workshop sobre Investimentos em pequenos sistemas de energias limpas e renováveis em 

Moçambique 

 

 

 

Parceiro:Naturvernforbundet-Friends of Earth-Norway 

 

 

 

Local da reunião: Maputo 

 

Proponente: Fedesmo (Kulima, Adel Sofala e Livaningo) 

 

 

Maio 2018 



1. Contextualização 

Moçambique é um país com vasto potencial para a produção descentralizada de energias limpas, 

tem praticamente energia solar ilimitada em todo o País e grandes recursos de biomassa, que 

poderiam ser utilizados para produção de energia eléctrica em áreas estratégicas. Grande parte da 

população vive com escassez ou falta de electricidade devido vários factores. 

Ainda que a Rede Eléctrica Nacional continue a expandir-se ao longo do tempo, uma parte do 

território continuara sem acesso directo a mesma pelo menos te 2025, e, portanto, dependente de 

sistemas de fornecimento de electricidade através de sistemas isolados. 

Neste sentido, há uma necessidade de juntar esforços de modo que os governos olhem a questão, 

por isso, O Fórum de Energias e Desenvolvimento Sustentável de Moçambique (FEDESMO) 

através da LIVANINGO, KULIMA e ADEL-SOFALA, organizam um workshop de reflexão 

sobre o investimento em pequenos sistemas de energias limpas e renováveis, a ter lugar a 10 

de Maio de 2018, no Hotel VIP, das 08:00 – 16:00.  

Objectivos 

Geral 

 Reflectir sobre as oportunidades e desafios para o investimento em pequenos sistemas de 

energias limpas e renováveis em Moçambique. 

Específicos 

 Partilhar experiencia entre os vários intervenientes sobre as políticas, estratégias e/ou planos para 

a redução de taxas de importação dos equipamentos energéticos; 

 Contribuir para a promoção e influenciar o investimento nos recursos renováveis nas 

comunidades rurais em Moçambique. 

2. Resultados 

1. Fortalecido o diálogo entre os vários actores na área de energias limpas e renováveis em 

Moçambique em especial com o governo 

2. Melhorada a coordenação entre vários intervenientes no sector de energias limpas e renováveis 

em Moçambique. 

3. Governo sensibilizado no sentido de adoptar estratégias que contribuam para a promoção de 

energias renováveis, substituindo gradualmente os combustíveis fosseis. 

3. Metodologia 

De modo a tornar interactivo, dinâmico e mais participativo, o workshop contará com a 

coordenação de um moderador com método próprio usando grupos de trabalhos ou mesas 

redondas, identificado pelos organizadores, prevendo de igual modo a cobertura da media 

nacional. O seminário vai estar dividido em dois painéis distintos, nomeadamente: 1º Painel 



Expansão do mercado de energias sustentáveis em Moçambique, que debruçará sobre questões 

da necessidade de expansão do mercado, o potencial energético e importância de energias 

sustentáveis para a economia de Moçambique. 

Participantes: Sociedade Civil, Sector Privado, Academia (universidades, empresas de 

consultoria e Governo, conforme lista abaixo:  

No Nome  N° de 

pessoas 

1 CTA 1 

2 FUNAE 1 

3 Assembleia da Republica 1 

4 Fundo Nacional do Desenvolvimento Sustentável (FNDS) 1 

5 Ministério de Recursos Minerais e Energia -MIREME 1 

6 MITADER 1 

7 Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano 1 

8 Embaixada da Noruega 1 

9 AMER 1 

10 Solar Works 1 

11 Green Light 1 

12 We Effect 1 

13 GIZ 1 

14 Total 1 

15 SPEED+ 1 

16 UEM 1 

17 Núcleo de Eletrónica e Energias Renováveis (NEER) da UP  1 

18 Plataforma das mudanças climáticas 1 

19 Verde Azul 1 

20 ADPP 1 

21 USAID 1 

22 Green Watt 1 

23 AVSI 1 

24 EDM 1 

25 Swiss Solar 1 

26 SNV 1 

27 Adel Sofala 2 

28 Kulima 3 

29 LIVANINGO 3 

31 UNIDO 1 

32 DFID 1 

33 CIP 1 

34 Green Works 1 

35 Ministério da Economia 1 

36 Embaixada da Bélgica 1 

37 Agencia para a promoção de Investimentos e Exportações (AIPEX) 1 



38 Justiça Ambiental 1 

39 ALER 1 

40 Autoridade Tributaria 1 

41 Mozambique Carbon Initiatives 1 

 Total 45 

4. Programa do Workshop  

 Moderador ainda por determinar (Jornalista da STV programa manhas alegres ou o jovem que 

fala sobre questões ambientais). 

№ Horas Assuntos/temas Orador(a) Moderador(a) 

1 

 

08:00 – 

08:30 

Chegada e registo dos participantes  Protocolo  

08:30-

08:45 

Notas de Boas vindas  

Apresentação dos objectivos  

Apresentação dos membros do 

consórcio (KULIMA, Adel Sofala e 

LIVANINGO) 

KULIMA Jornalista  

08:45 – 

09:00 

Nota de abertura MIREME  

1º Painel: Expansão do mercado de energias sustentáveis em Moçambique  

2 

09:00- 

10:30 

 

Participação do sector privado no 

desenvolvimento e aproveitamento 

do potencial energético (pare que 

alternativas avançar?)/Efeitos 

multiplicadores do acesso a energia 

para as comunidades vulneráveis 

CTA, SOLAR 

WOKRS,Agência 

de investimento e 

exportações 

SPEED+, 

 

 

Jornalista 

Como as OSc podem contribuir para 

a electrificação off-Grid nas 

comunidades identificadas pelo 

FUNAE 

FUNAE e ADEL 

Sofala 

3 
10:30-

10:45 

Debate /esclarecimentos  

 
10:45 – 

11:15 

Café   

2º Painel: Políticas de energias sustentáveis em Moçambique  
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11:15- 

12:30 

Quadro legal na área de energia 

Que politicas carecem da revisão? 

(Politica Fiscal e Aduaneira) 

MIREME 

ALER 

 

Papel do Task Force 

group/Objectivos 

Autoridade 

Tributaria 

GIZ, DFID  



 
12:30-

13:00 

Debate /esclarecimentos  

 
13:00 – 

14:00 

Almoço    

 14:30 – 

15:00 

Papel do sector privado no alcance 

do Objectivo de Desenvolvimento 

Sustentável em Moçambique 

(SDG7) 

UNIDO  

 15:00- 

15:30 

Debate /esclarecimentos 

 15:30 – 

16:00 

Considerações finais e encerramento 

 

5. Logística  

O Workshop terá uma duração de 1 dia e os organizadores vão dar todo o suporte logístico, 

técnico para a realização do workshop. Será necessário o seguinte material: Papel gigante; 

Resma A4; Blocos de Notas; Marcadores; Esferográficas; Pasta de arquivo; Pasta plástica; Data 

show; Cartolinas, Cola de papel, Bostik, tripé.  

6. Produto 

a) Artigo publicado na média Nacional sobre o workshop  

b) Divulgação do evento nos órgãos de comunicação televisivo. 

c) Posicionamento sobre a importância de investir em energias limpas em Moçambique; 

d) Task Force Group formado 

e) Relatório da Actividade. 

 


