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MAPUTO, 22 DEZEMBRO 2021:  Globeleq, empresa independente líder de geração de 

energia em África e os seus parceiros, Source Energia – empresa independente de 

desenvolvimento de projectos de energia da África Lusófona, e a Electricidade de 

Moçambique E.P.(EDM), concessionária de energia moçambicana, anunciam o fecho 

financeiro do projecto da Central Solar de Cuamba de 19MWp (15MWac), com 2MW 

(7MWh) de baterias para armazenamento de energia.  

 

O projecto, avaliado em 36 milhões de dólares americanos, localiza-se no distrito de 

Cuamba, província de Niassa, fornecerá energia através de um acordo de compra de 

energia com a EDM por um período de 25 anos.  

 

Trata-se de um projecto pioneiro de produtores independentes (IPP) em Moçambique, 

integrando baterias de armazenamento de energia da rede ligada à subestação de 

Cuamba. 

Quando operacional, a Central Solar de Cuamba irá fornecer energia suficiente para 

cerca de 21.800 consumidores e prevê a redução de mais de 172,000 toneladas de 

emissões de CO2. Espera-se, igualmente, que a Central Solar de Cuamba forneça 

energia pela primeira vez no segundo semestre de 2022. 

O Emerging Africa Infrastructure Fund ("EAIF"), membro do Private Infrastructure 

Development Group ("PIDG"), disponibilizou 19 milhões de doláres americanos em 

financiamento de dívida. A PIDG´s Viability Gap Funding (VGF) disponibilizou, por sua vez, 

7 milhões de doláres americanos para garantir uma tarifa acessível para EDM.  Já a CDC 

Plus, instituição de assistência técnica do Grupo CDC, concedeu uma doação de 1 

milhão de doláres americanos, que irá ajudar a financiar as baterias de armazenamento 

de energia. 

Olivia Carballo, Directora da Ninety One Ltd., refere que “este é um projecto pioneiro 

para EAIF e PIDG. Felicitamos a Globeleq, Source Energia, EDM e o Governo de 

Moçambique por terem alcançado este marco importante, com a implantação de mais 

uma tecnologia solar para a rede da região norte do país e pela instalação das primeiras 

baterias de armazenamento de electricidade de escala de rede em Moçambique. " 

Sarah Marchand, Diretora do CDC, CDC Plus, disse: “Estamos muito satisfeitos em apoiar 

uma das primeiras soluções de baterias de armazenamento em escala de rede da África 

Subsaariana. Em linha com a ambição do CDC de catalisar a adopção de soluções de 

armazenamento em todo o continente, o CDC Plus também irá apoiar na captura e 

disseminação de conhecimento sobre o impacto operacional, econômico e de 

desenvolvimento de componentes das baterias.” 

Em nome dos proprietários do projecto, Mike Scholey, CEO da Globeleq, acrescentou 

que "com os desafios contínuos causados pela pandemia da COVID 19, estou orgulhoso 

que a equipa tenha alcançado o fecho financeiro e de podermos começar a 

construção do primeiro projecto de armazenamento solar e de energia do país. 

Continuamos a apoiar e a acreditar na visão do Governo de Moçambique nas suas 

iniciativas para apoiar o Acordo de Paris e fornecer aos moçambicanos opções 

alternativas de energia limpa e de qualidade.” 

Para o PCA da EDM. Eng. Marcelino Gildo Alberto, este projecto “representa uma 

demostração do esforço da empresa na busca de soluções sustentáveis para acelerar 

o acesso de energia aos moçambicanos de forma sustentável e acessível. Em 

cumprimento do Plano Quinquenal do Governo, que prevê a introdução de 200MW em 
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energias renováveis, a EDM coloca-se na vanguarda da transição energética em 

alinhamento com os acordos de Paris para diminuição do aquecimento global”.   

Pedro Coutinho, CEO da Source Energia, disse, por sua vez, “estamos muito satisfeitos por 

mais uma vez contribuir para o desenvolvimento do sector de Energia de Moçambique 

e esperamos apoiar o crescimento do sector no país. Os nossos agradecimentos aos 

nossos parceiros de projecto e financiadores pela sua paciência e compromisso 

incomparáveis durante a fase de desenvolvimento.” 

O projecto da Central Solar de Cuamba prêve a contratação de cerca de 100 

trabalhadores na fase de construção e será dada prioridade de recrutamento à 

comunidade local. O Grupo espanhol TSK foi seleccionado como empreiteiro do 

projecto e dará, imediatamente, início ao processo de mobilização da sua equipa de 

construção. A E22, pertencente ao grupo espanhol Gransolar, irá fornecer o sistema 

completo de baterias de armazenamento de energia. 

Para mais informações, por favor contacte Vincent Mulder 

Vincent.mulder@globeleq.com ou Pedro Coutinho ppcoutinho@source.capital 

-----Final— 

 

Notas do Editor: 

Sobre a Globeleq 

 A Globeleq é uma empresa líder de geração de electricidade em Àfrica, que 

desenvolve, detém e opera centrais eléctricas desde 2002, sua experiente equipe de 

profissionais construiu um portfólio diversificado de centrais de geração electricidade, 

gerando mais de 1.500 MW em 14 localidades em 7 países em projetos de energia nos 

Camarões, Costa do Marfim, Egipto, Quênia, Nigéria, África do Sul e Tanzânia. Com mais 

324 MW sendo construídos no Quênia (52 MWp solar), Costa do Marfim (253 MW) e 

Moçambique (19 MWp / 2 MW BESS) e mais 2.000 MW de projetos em desenvolvimento, 

a Globeleq tem um compromisso de longo prazo com o setor de energia em África. 

www.globeleq.com 

Sobre EAIF 

O Emerging Africa Infrastructure Fund é membro do Private Infrastructure Development 

Group (PIDG). A EAIF fornece uma variedade de produtos de dívida para projetos de 

infra-estrutura promovidos principalmente por empresas do sector privado em África e 

em partes do Levante. O Fundo mobiliza capital do sector privado para investimento em 

novas infraestruturas em toda África. Com objectivo central de promover o 

desenvolvimento econômico, levando à estabilidade econômica sustentada, maior 

confiança empresarial, criação de empregos e redução da pobreza. Até o momento, 

apoiou mais de 80 projetos de infra-estrutura concluídos em 10 sectores. Apoiou projectos 

localizados em 18 países africanos, embora o impacto do Fundo se estenda a muitas 

partes do continente. Este é o caso mais notavelmente nos setores digital e de 

telecomunicações, portos e energia. O EAIF, foi estabelecido e substancialmente 

financiado pelos governos do Reino Unido, Holanda, Suíça e Suécia. Ela levanta o seu 

capital de dívida de fontes públicas e privadas, incluindo Allianz Global Investors, a 

empresa global de seguros e serviços financeiros; Standard Chartered Bank; o Banco 

mailto:Vincent.mulder@globeleq.com
mailto:ppcoutinho@source.capital
http://www.globeleq.com/
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Africano de Desenvolvimento; a instituição financeira de desenvolvimento alemã, KFW, 

e FMO, o banco de desenvolvimento holandês. O EAIF é gerenciado pela Ninety One. 

www.eaif.com 

Sobre a CDC PLUS 

CDC Plus é o centro de assistência técnica e suporte dedicado do Grupo CDC, que usa 

sua experiência como investidor de impacto em mercados emergentes para identificar 

e criar oportunidades que estão além do escopo do capital recuperável. 

O Grupo CDC é financiado pelo governo do Reino Unido e é o investidor de impacto do 

Reino Unido com mais de 70 anos de experiência no apoio ao crescimento sustentável 

e de longo prazo de negócios no Sul da Ásia e em África. A empresa tem investimentos 

em mais de 1000 negócios em economias emergentes e activos totais de 6,9 bilhões de 

libras. Em 2020, o CDC comprometeu mais de £ 1,1 bilhão para empresas na Ásia e na 

África e pretende investir até 1,3 bilhão de libras em 2021 - com foco em impulsionar o 

crescimento inclusivo, criação de empregos e apoio à recuperação econômica do 

COVID-19. 

O CDC se tornará British International Investment plc em 4 de abril de 2022. Com uma 

nova estratégia, irá expandir o seu mandato geográfico de forma a incluir os países do 

Indo-Pacífico e do Caribe, com uma missão mais ampla para gerar empregos e 

crescimento limpo. 

Sobre a Source Energia 

Source Energia, é uma plataforma diversificada de energia renovável em Moçambique 

e Angola. A empresa possui um portifólio focado no desenvolvimento, financiamento, 

construção, gestão e operação e manutenção de projetos de grande e pequena 

escala dentro e fora da rede. Faz parte da Source Capital, uma empresa boutique de 

private equity que busca activos de investimento em toda Àfrica lusófona. 

Sobre EDM 

A Electricidade de Moçambique E.P. (EDM) - Considerado braço empresarial do 

Governo no sector energético, a EDM é a empresa pública responsável pelo sector 

eléctrico em Moçambique, estando sob sua gestão a Geração, Transporte, Distribuição 

e Comercialização de energia eléctrica. O seu campo de actuação, presença nacional 

e internacional, conhecimento do sector e o papel central que tem desempenhado 

desde 1977, ano de criação, proporciona-lhe um posicionamento e conhecimentos 

técnicos tais que a habilitam a liderar com propriedade todos os processos na arena 

eléctrica moçambicana e regional. www.edm.co.mz 

 

 

http://www.edm.co.mz/

