
 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

Fórum de Investimento Europa-Moçambique: Renováveis em Moçambique 2021 

Maputo, 23 de Março de 2021 

“Renováveis em Moçambique 2021” foi o lema do Fórum de Investimento Europa-

Moçambique realizado nos dias 22 e 23 de Março corrente, organizado conjuntamente 

pela ALER - Associação Lusófona de Energias Renováveis, AMER- Associação 

Moçambicana de Energias Renováveis, com o apoio do GET.invest Moçambique - 

financiado pela União Europeia e Alemanha, e parte do programa europeu GET.invest. 

O evento teve o apoio institucional da ARENE – Agência de Regulação de Energia, 

EDM – Electricidade de Moçambique e do FUNAE – Fundo de Energia. 

Este evento de alto nível teve mais de 600 participantes registados, dentre eles 

representantes de empresas locais moçambicanas, empresas estrangeiras de várias 

nacionalidades, instituições financeiras e outras entidades públicas e privadas 

interessadas no sector das renováveis em Moçambique. O Fórum permitiu o debate 

sobre o estado das energias renováveis em Moçambique, a apresentação das 

oportunidades de financiamento e negócios assim como o intercâmbio entre empresas 

locais e internacionais e financiadores para estabelecer parcerias necessárias para o 

desenvolvimento de projectos no sector das energias renováveis. 

Na sessão de abertura, Sua Excelência o Ministro dos Recursos Minerais e Energia, 

Max Tonela afirmou que a revisão da lei de Electricidade e da lei das Parcerias Público-

Privadas (PPP) dará maior visibilidade e impulso ao sector das energias renováveis no 

sentido de, nas suas palavras, “estabelecer um quadro regulatório sólido que garanta 

uma maior participação privada neste tipo de investimentos, que são fundamentais para 

cumprir com as metas que traçamos, nomeadamente garantir o acesso universal até 

2030”. 

Por seu lado, o Embaixador da União Europeia em Moçambique, António Sánchez-

Benedito Gaspar, salientou o empenho da União Europeia para liderar a luta contra as 

mudanças climáticas a nível global e o compromisso para apoiar os países africanos na 

transição energética para as energias renováveis. Em referência a Moçambique, o 

Embaixador mostrou-se  optimista pois “Moçambique além de ter um dos maiores 

potenciais de energias renováveis na região da Africa Austral, o país está a dar passos 

na direção certa com iniciativas como o PROLER que garante transparência, 

competição e segurança jurídica para os investidores”. O Embaixador também referiu 

a outras iniciativas disponibilizadas pela União Europeia para apoiar a transição 



 

 

energética do país como o ProEnergia, o Centro de Recursos de Energia, ElectriFi, 

FASER, e GET.invest. 

Lothar Freischlader, Embaixador da Alemanha em Moçambique, realçou que “A 

Cooperação Alemã para o Desenvolvimento tem historicamente desempenhado um 

papel importante na promoção do acesso à energia em Moçambique e a energia foi 

recentemente promovida a uma área focal de cooperação”. Este apoio é 

consubstanciado pelo financiamento dos programas EnDev, Green People’s Energy, a 

linha de crédito para energias renováveis concedida pelo BCI, e o GET FiT, cujo 

lançamento do concurso deverá acontecer no próximo ano. 

O Fórum dividiu-se em 4 mesas redondas centradas na discussão o documento Resumo: 

Renováveis em Moçambique 2021, disponível para  baixar gratuitamente aqui e as 

apresentações aqui. Este documento foi publicado pela ALER e AMER, com o apoio 

do GET.invest, e compila e organiza a informação do mercado das renováveis mais 

relevante e actual. 

Na mesa redonda 1 – Visão Geral do Sector de Energias Renováveis em Moçambique 

– o Ministro Tonela reforçou a prioridade dada às energias renováveis, com destaque 

para os sistemas fora da rede. Em resposta às preocupações do sector, o Ministro 

garantiu estarem em curso conversações com o Ministério das Finanças para uma 

solução às questões fiscais dos sistemas solares caseiros. 

Carlos Xerinda, Administrador do Pelouro de Assuntos Jurídicos da ARENE, 

participou na mesa redonda 2 – Produtores Independentes de Energia e, relativamente 

ao concurso do PROLER afirmou que “o desafio é elevado para um regulador muito 

jovem e é um processo que vai levar o seu tempo mas estamos engajados em levar a 

bom porto o que se espera de nós.” Anunciou ainda a intenção da implementação de 

um balcão único na ARENE para facilitar os procedimentos e a  coordenação 

institucional. 

Na mesa redonda 3 – Mini-redes – António Saide, Presidente do Concelho de 

Administração do FUNAE, destacou os avanços significativos em termos regulatórios: 

“Queremos acreditar que no segundo semestre já teremos na mesa o pacote pronto para 

ser aperfeiçoado e com todos intervenientes a darem a sua contribuição”. Acrescentou 

ainda que “como FUNAE tomamos o sector privado como parceiro olhando juntos para 

os objectivos que se pretende alcançar, pois eles estão na vanguarda de soluções fora 

da rede em matérias de sistemas solares e residenciais”. 

Por último, na mesa redonda 4, discutiu-se sobre os Sistemas Solares Caseiros e 

Cozinha Limpa. Rosario Fischer, Coordenadora do Cluster de Energia da GIZ, 

https://www.lerenovaveis.org/pt/pesquisar/resumo-renovaveis-em-mocambique-2021
https://www.youtube.com/watch?v=ga4uy2NlE2U&list=PLZCLvM3Ou_eE7QJIlEY82mz5DMh_xxPX3


 

 

mencionou que o apoio do EnDev ao sector privado permitiu que as empresas do 

sector estejam preparadas para gerir adequadamente e oferecer um mecanismo de 

financiamento complexo e baseado em resultados como o FASER. Mencionou 

também que o EnDev oferece assistência técnica e financeira às empresas que ainda 

não estão suficientemente maduras operando no sector. Além disso, referiu que em 

resposta aos impactos do Covid-19, a GIZ introduziu com apoio da Noruega, 

Alemanha e da União Europeia mecanismos de apoio para assegurar a continuidade 

comercial das empresas, apoiando indirectamente as famílias cuja capacidade de 

pagamento foi seriamente afectada.  

 

No período da tarde dos dois dias, houve ainda espaço para 120 reuniões de 

matchmaking do GET.invest, para facilitar contactos, parcerias e oportunidades de 

negócio. 

 

 
Para mais informações: 

Frederico Jamisse: (+258) 848971890 

Marta Alegre: marta.alegre@aler-renovaveis.org 

Helena Macune: hmacune@amer.org.mz  

GET.invest 

O GET.invest é um programa europeu que mobiliza investimentos a projectos descentralizados de energias renováveis, apoiado pela União Europeia, 

Alemanha, Suécia, Países Baixos e Áustria. Desde 2019, o programa tem vindo a operar uma country window em Moçambique financiada pela 

União Europeia e Alemanha, implementada pela Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). O GET.invest Moçambique faz 

parte do PROMOVE ENERGIA - uma estratégia abrangente entre a UE e o Governo de Moçambique para proporcionar às famílias e empresas das 

zonas rurais o acesso a energia sustentável e a preços acessíveis. 

ALER 

Associação Lusófona de Energias Renováveis, é uma associação sem fins lucrativos que tem como missão a promoção das energias renováveis nos 

países lusófonos. A ALER desenvolve um trabalho de relações públicas funcionando como interlocutora junto de instituições governamentais, fazendo 

a ponte entre o sector público e o sector privado, para criação de um enquadramento regulatório favorável. A Associação pretende igualmente criar 

uma plataforma para troca de informação e geração de consensos entre todos os stakeholders, afirmando-se como a voz comum das energias 

renováveis na lusofonia a nível nacional e internacional. A ALER tem como países prioritários os mercados nacionais de energias renováveis de 

Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. 

AMER 

Associação Moçambicana de Energias Renováveis é uma entidade privada, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica e administrativa, 

autonomia financeira e patrimonial, constituída por tempo indeterminado. Fundada em 2017, a AMER tem como missão a promoção das energias 

renováveis em Moçambique e visa desempenhar um papel crucial na coordenação da representação e defesa dos interesses comuns de todos os 

membros e servir como instrumento essencial para a participação e conscientização da valorização dos recursos naturais de energia renovável para 

o desenvolvimento sustentável de Moçambique. 

https://www.get-invest.eu/
http://www.aler-renovaveis.org/
http://www.amer.mz.org/

