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Expansão do Acesso a Electricidade On-Grid e Off-Grid

VISÃO GERAL

O fornecimento de energia eléctrica é um serviço básico que impulsiona a actividade económica, o 
crescimento e a produtividade, pelo que a falta de acesso fiável à electricidade constitui uma restrição 
vinculativa ao crescimento económico de base alargada em Moçambique. Neste país, cerca de 70% da 
população total e 94% da população rural não tem acesso à energia eléctrica. O investimento do sector 
privado é cada vez mais reconhecido como factor crítico para enfrentar este desafio de longa data, 
principalmente se tivermos em conta a situação de insolvência financeira da empresa pública Electricidade 
de Moçambique (EDM). Embora a legislação actual permita que accionistas do sector privado participem 
na geração de electricidade, com sócios do sector público, as opções destinadas aos produtores 
independentes de energia (IPP) para a geração e venda de energia eléctrica continuam a ser pouco claras. 
Através do apoio à melhoria do ambiente legislativo e regulamentar para o desenvolvimento de soluções 
dentro e fora da rede, públicas e privadas, o Governo de Moçambique e o programa "Power Africa" do 
Governo dos EUA pretendem atingir o objectivo de 100% de acesso à energia eléctrica, até 2030.

O SPEED+ ajuda o Ministério dos Recursos Minerais e Energia (MIREME) e a Autoridade Reguladora de 
Energia (ARENE) a estabelecerem políticas e quadros regulamentares que permitam reduzir o risco, limitar 
os custos de transacção e expandir os mercados. Através deste e de outros esforços de assistência técnica 
disponibilizados à EDM e ao Fundo de Energia (FUNAE), o SPEED+ ajuda a atrair investimentos do sector 
privado para expandir a capacidade de fornecimento de electricidade em todo o país. O aumento da 
geração e distribuição de electricidade através de soluções dentro e fora da rede é vital para libertar o 
potencial do sector energético e, dessa forma, fomentar o crescimento e desenvolvimento económico e 
social em Moçambique.
 

QUADROS DE ORIENTAÇÃO PARA ACTIVIDADES NA ÁREA DA ENERGIA ELÉCTRICA

As actividades de políticas energéticas do SPEED+ são orientadas pela iniciativa "Power Africa 2.0", que 
constitui a estratégia do Governo dos EUA no sentido de melhorar o acesso à energia em todo o 
território africano, através do aumento da geração e do número de ligações, conjugado com a 
melhoria do ambiente de negócios. O trabalho do SPEED+ também se baseia nas informações 
associadas ao compromisso de Moçambique no âmbito do Objectivo de Desenvolvimento Sustentável 
de Acesso Universal à Energia até 2030; na Estratégia Nacional de Electrificação (ENS), que abrange 
soluções dentro e fora da rede; e no "Energy Africa Compact" para Moçambique do Departamento 
para o Desenvolvimento Internacional (DFID) do Reino Unido.

REFORMA LEGISLATIVA E REGULAMENTAR

A Lei da Electricidade de Moçambique já tem 20 anos, pelo que precisa de passar por uma revisão 
significativa, a fim de ser alinhada com as grandes mudanças do sector, tais como as que se referem às 
energias renováveis dentro e fora da rede, mercados regionais competitivos e avanços tecnológicos e 
financeiros. O quadro para os produtores independentes de energia (IPP) que disponibilizam serviços de 
geração e distribuição dentro ou fora da rede também terá de ser clarificado e normalizado.

O SPEED+ e o MIREME, orientado pelo seu departamento jurídico, trabalharam intensamente, ao longo 
de dois anos, para elaborarem uma proposta de revisão da Lei da Electricidade e respectivos regulamentos 
complementares, apoiada, durante todo o processo, por um extenso trabalho de consulta a especialistas, 
difusão pública e diálogo. As revisões propostas incluem um processo simplificado e mais transparente 
para o estabelecimento de novos projectos de fornecimento de electricidade. A lei aborda situações 
específicas em termos de tipos de projecto (geração, transmissão ou distribuição), fontes de energia 
(hidroeléctricas, a gás natural ou renováveis), dimensão (superior ou inferior a 4 MVA) e estrutura da 
propriedade (pública ou privada). A lei também se refere aos sistemas domésticos solares, ao 
armazenamento da electricidade gerada distribuída e a outras soluções inovadoras. A proposta esclarece 
que o potencial energético, até agora mantido no domínio público com base em preceitos constitucionais, 
pode ser sujeito a privatização, quando transformado em energia eléctrica. Este esclarecimento é 
fundamental para a participação do sector privado no sector da energia em Moçambique. As consultas e 
revisões finais da Lei da Electricidade prosseguem, prevendo-se que a sua submissão à apreciação do 
Parlamento ocorra em 2020.

TEMPO DE ACTIVIDADE

Agosto 2016 até Agosto 2020

FINCANCIAMENTO TOTAL DA 

USAID

USD 8.6 milhões

PARCEIROS

Ministério dos Recursos Minerais e 

Energia (MIREME)

Autoridade Reguladora de Energia 

em Moçambique (ARENE)

Electricidade de Moçambique (EDM)

Fundo de Energia (FUNAE)

Banco Mundial (WB) 

Direcção Norueguesa de Recursos 

Hídricos e Energia  (NVE) 

Confederação das Associações 

Económicas de Moçambique (CTA) 

Universidade Eduardo Mondlane 

(UEM)

Associação Moçambicana de 

Energias Renováveis (AMER)

Grupo de Trabalho do Sector da 

Energia (ESWG)

IMPLEMENTADO POR
DAI Global and Nathan Associates

DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES

O SPEED+ disponibiliza serviços de desenvolvimento de capacidades, através de iniciativas de formação (em sala de aula e no local de 
trabalho) e do acompanhamento e orientação de funcionários do MIREME, ARENE, FUNAE e EDM. O SPEED+ concebeu uma série de 
formações sobre Regulamentação e Gestão de Contratos de IPP, as quais já foram dadas a 100 participantes representativos de 9 organismos 
públicos, incluindo ministérios, reguladores, agências de promoção de investimento e agências tributárias e fiscais, bem como o sector privado. 
O SPEED+ também apoiou a participação de quatro funcionários seniores do MIREME e da ARENE no curso de Gestão da Reforma e 
Regulamentação do Sector da Energia - África, 2017, ministrado no âmbito do Programa de Educação Executiva da Faculdade de Administração 
da Universidade da Cidade do Cabo.

O SPEED+ disponibiliza assessores técnicos ao MIREME, a pedido, para fins de gestão de projectos de IPP e de estabelecimento e 
monitorização das tarifas. Os consultores técnicos do SPEED+ também ajudam a ARENE a desenvolver sistemas e estruturas de administração, 
gestão e organização, e a elaborar projectos de directrizes e procedimentos regulamentares. Com vista a melhorar a capacidade organizacional 
da EDM, o SPEED+ apoia a realização de uma auditoria participativa sobre questões de género, que poderá ajudar a EDM a atingir o seu 
objectivo de ter 40% dos cargos de liderança ocupados por mulheres. O SPEED+ também apoiou a realização de formações regionais, dirigidas 
à EDM e à Direcção Nacional de Energia, sobre o Decreto 10/2016, que agiliza o processo de ligação das empresas à rede nacional. O SPEED+ 
também prestou assistência no que se refere aos instrumentos jurídicos, financeiros e regulamentares pertinentes.

APOIAR AS ENERGIAS RENOVÁVEIS E A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

As soluções fora da rede e renováveis proporcionam uma oportunidade rápida e economicamente acessível de aumentar o acesso à 
electricidade. O SPEED+ apoia o Fundo de Energia (FUNAE) na conclusão e divulgação da 2.ª Edição da Carteira de Projectos de Energias 
Renováveis para fins de Geração Hidroeléctrica e Solar, que identifica centenas de projectos de elevado potencial. A assistência prestada pelo 
SPEED+ vai ajudar a atrair investimentos e aumentar o conhecimento entre os potenciais consumidores sobre as diversas opções de 
electrificação.

O aumento do acesso à electricidade implica mais energia, o que poderá ser conseguido, não só através do desenvolvimento de novas 
capacidades de geração, mas também por via da eficiência energética, que permitirá alargar o alcance da oferta já existente. O apoio 
disponibilizado pelo SPEED+ ao Grupo de Trabalho de Eficiência Energética (EEWG) inclui o desenvolvimento de um roteiro para aumentar a 
eficiência energética através de políticas, educação e incentivos. O SPEED+ também está a colaborar com o DFID e o EEWG na criação de 
estratégias que permitam isentar de direitos aduaneiros e IVA as importações de equipamentos de energias renováveis e energeticamente 
eficientes, a fim de tornar estas opções mais acessíveis e apelativas para fins de utilização em aplicações industriais, empresariais e residenciais.

FACILITANDO O AMBIENTE DE NEGÓCIOS 
PARA O CRESCIMENTO ECONÓMICO 
SPEED+

http://speed-program.com/Energy/On-Grid-Support/The-Electricity-Law
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Fonte: Adaptado do Atlas das Energias Renováveis de Moçambique e de MDPI - Suíça
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