
 

 

PRESS RELEASE 

Seminar Opportunities for IPP Projects: Renewables in Mozambique 2021 

Maputo, 24th March 2021 

On 24 March, the Lusophone Renewable Energy Association ALER and the 

Mozambican Renewable Energy Association AMER organized the virtual seminar 

“Opportunities for IPP Projects: Renewables in Mozambique 2021” with the support of 

GET.invest Mozambique - funded by the European Union and Germany, and part of 

the European program GET.invest. 

The Seminar, which followed the Europe-Mozambique Investment Forum, aimed to 

provide information on the renewable energy auction programme PROLER, which was 

launched in October 2020, and present several other programmes designed to promote 

grid-connected renewable energy generation.  

The opening session was attended by the Head of German Cooperation Thierry Kuhn, 

who reiterated the country's commitment to support the promotion of renewable energy 

in Mozambique: "With a portfolio of approximately 175 million Euros, German 

Cooperation supports a broad spectrum of projects ranging from on-grid renewable 

energy, support for off-grid solutions, transmission, distribution and grid 

densification." 

Veerle Smet, Team Leader - Infrastructure and Private Sector at the Delegation of the 

European Union (EU) in Mozambique, highlighted the need to step up efforts in the 

fight against climate change as "there is no vaccine to protect us from rising 

temperatures." Through the ‘New Green Deal’, the EU is “strengthening its focus on 

Renewable Energy not only as a basis for its economic and sustainable growth, but also 

for the recovery from the economic crisis originating from COVID-19." 

After the opening session, the various stakeholders in the IPP sector highlighted the 

technical and financial support tools available to develop grid connected projects. The 

private sector local content received specific attention as a way to ensure transfer of 

knowledge and sustainability of the investments. National companies were informed 

about existing and future financing possibilities as well as the facilities available to 

assist them so as to become prepared for potential partnerships with international 

companies and investors. The revision of the Electricity Law should contribute to 

improving market conditions and, according to the speakers, must also present solutions 

for the commercial and industrial segment. 

In the afternoon, a GET.invest Matchmaking session brought together companies in 

one-on-one meetings to explore future partnerships and business opportunities. 

 



 

 

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 pe la 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 admin istrativa, 

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 d e 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. 

 

PROMOVE Energia é uns dos componentes do programa PROMOVE  financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento. PROMOVE é uma 

iniciativa que olha ao desenvolvimento rural do país duma maneira holística e integradora. O PROMOVE financia actividades nas áreas de  estradas, 

energia, agricultura sustentável, agronegócios, nutrição, biodiversidade e facilitação do comercio.  

 

 

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

