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Agenda

Tema Oradores/Speakers

Estabelecer o Contexto: 
Recapitulação e apresentação de casos de estudo

Energypedia

Apresentação de oportunidades financeiras para empresas Energypedia/AMER
FDC

Painel de Discussão e Q&A Energypedia/AMER
Sogepal
MozCarbon
Carbonsink
Pamoja



• Plataforma online baseada em
Wiki para troca colaborativa de
conhecimento sobre energia
renovável, eficiência energética e
acesso à energia

• Fornece acesso a conhecimentos e 
experiências relevantes para 
capacitar as partes interessadas a 
tomar decisões informadas

• Permite que os autores criem 
conteúdo rapidamente na 
plataforma.



Off-grid Knowledge Hub - Moçambique

https://energypedia.info/wiki/Pt/Mozambique_Off-grid_Knowledge_Hub

https://energypedia.info/wiki/Pt/Mozambique_Off-grid_Knowledge_Hub


• Destino de uma paragem para toda a 
informação sobre RE e acesso a energia 
curada em Moçambique

• Foco em sistemas solares domésticos, 
cozinhas limpas, nano/mini redes e uso 
produtivo de energia

• As partes interessadas podem partilhar as 
informações, conhecimentos e lições 
aprendidas sobre o projecto no centro

Off-grid Knowledge Hub - Moçambique

https://energypedia.info/wiki/Pt/Mozambique_Off-grid_Knowledge_Hub

https://energypedia.info/wiki/Pt/Mozambique_Off-grid_Knowledge_Hub


• Principais percepções do mercado, tais 
como o panorama do mercado, 
dimensão do mercado e outras 
percepções dos consumidores

• Continuamente actualizado com novas 
informações da comunidade

• Estudos de caso de vários intervenientes 
destacando a sua experiência no sector

Cooking Energy Hub -
Moçambique

https://energypedia.info/wiki/Pt/Mozambique_Cooking_Energy_Hub

https://energypedia.info/wiki/Pt/Mozambique_Cooking_Energy_Hub


Panorama do mercado de 
fogões melhorados



Panorama do Mercado

https://energypedia.info/wiki/Fog%C3%B5es_Melhorados_em_Mo%C3%A7ambique_:_Panorama_do_Mercado

Mecanismos de apoio

Estratégia de Conservação e Uso Sustentável da 
Energia da Biomassa ECUSEB (2014-2025)

Mozambique Energy for All (ProEnergia) (2019)

Créditos de carbono (CC) para fogões melhorados 
(ICS)

• Em 2019, menos de 5% da população de 
Moçambique tinha acesso a combustíveis e 
tecnologias de cozinha limpas1.

• O mercado moçambicano de fogões melhorados é 
impulsionado por iniciativas de doadores que 
trabalham com o sector privado para abrir 
oportunidades de investimento.

• Estima-se que o mercado da cozinha limpa será de 
cerca de 4,5 milhões de lares e espera-se que cresça 
a 9% (ou mesmo 16,1% com excepções fiscais) até 
20262.

https://energypedia.info/wiki/Fog%C3%B5es_Melhorados_em_Mo%C3%A7ambique_:_Panorama_do_Mercado


Em 2019 :

• 21% dos moçambicanos tinham acesso a 
instituições formais (bancos)

• 22% tiveram acesso a outros institutos não 
bancários, como por exemplo:

• Microfinanças

• Cooperativas de poupança e crédito

• Dinheiro móvel e fundos de pensões

• 11% teve acesso a Xitiques

• 46% nenhum acesso ao financiamento

Perspectivas do Consumidor - Factos e Números

Acesso ao Financiamento

https://energypedia.info/wiki/Fog%C3%B5es_Melhorados_em_Mo%C3%A7ambique_:_Perspectivas_do_Consumidor

21%

22%

11%

46%

Bancos Outros Institutos não bancários Xitiques nenhum acesso ao financiamento

https://energypedia.info/wiki/Fog%C3%B5es_Melhorados_em_Mo%C3%A7ambique_:_Perspectivas_do_Consumidor


• Fraca procura por parte dos utilizadores finais

• Distorção do Mercado devido à falta de modelos comerciais adequados para a ICS

• Falta de estratégias políticas claras

• Qualidade no fabrico e manutenção

• Manter preços competitivos e acessíveis

• Pouco conhecimento sobre o ICS entre as instituições financeiras

Desafios para o Sector Privado

https://energypedia.info/wiki/Fog%C3%B5es_Melhorados_em_Mo%C3%A7ambique_:_Desafios_e_Recomenda%C3%A7%C3%B5es_para_o_Setor_Privado

https://energypedia.info/wiki/Fog%C3%B5es_Melhorados_em_Mo%C3%A7ambique_:_Desafios_e_Recomenda%C3%A7%C3%B5es_para_o_Setor_Privado


Estudos de caso
em energypedia

https://energypedia.info/wiki/PT/Mozambique_Cooking_Energy_Hub

https://energypedia.info/wiki/PT/Mozambique_Cooking_Energy_Hub


Tópico do dia: Financiamento para empresas e 
utilizadores finais do ICS



Helena Macune
AMER / energypedia

Taira Pene
Fundação para o 

Desenvolvimento da 
Comunidade – FDC 

Gervasio Mavengue
EnDev / GBE

Oportunidades de financiamento para empresas de soluções de cozinha limpa



Oportunidades de financiamento para empresas de soluções de cozinha limpa

Mecanismo de financiamento : RBF
Duração : 2019 to 2024
É um fundo aberto apoiado pela GIZ (EnDev e GBE), Norad e redemesionado pela UE (PromoveEnergia), 
e recebe financiamentos de vários doadores. É gerido pela Fundação para o Desenvolvimento da 
Comunidade (FDC)

https://energypedia.info/wiki/Pt/Energy_Access_Programmes_in_Mozambique

Mecanismo de financiamento: RBF e subvenções catalíticas
Duração : 2022 a 2027
Ronda de financiamento actual: Aberto até 21 de Junho
MCFA é um programa que facilita o desenvolvimento do mercado e, é financiado pela SIDA e 
gerida pela NEFCO. Este programa, também apoia soluções de cozinha limpa de alto nível 
(fogões de combustível modernos)

Mecanismo de financiamento: RBF e subvenções catalíticas
Duração : 2021 a 2024
BRILHO é financiado pelo Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) do Reino 
Unido, pela SIDA, e implementado pela SNV

Funding mechanism: Grant, subsídios locais
Duração : 2013 a 2024 (para ICS)
EnDev Moçambique é um programa de multi-doadores, que reforça o desenvolvimento do mercado 
dos ICS com uma abordagem totalmente comercial, assegurando os padrões de qualidade do produto. 
A EnDev apoia as empresas locais na sua produção e comercialização de fogões artesanais, semi-
industriais e industriais.

https://energypedia.info/wiki/Pt/Energy_Access_Programmes_in_Mozambique
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Evolução do EnDev em Moçambique

20132009 2019

Energising Development (EnDev)

O início da EnDev em Moçambique começou 

com o foco no acesso à electricidade com solar, 

micro hídrica e densificação da rede

Meados. 2013 a componente 

de fogões melhorados iniciou 

as actividades em 

Moçambique. 

Em 2019, GIZ e a FDC lançam

o fundo FASER



Tecnologias apoiadas pelo EnDev em Moçambique

Fogões Melhorados (ICS)

Sistemas Solares (SHS)

Densificação da rede

Mini - Hidricas (MHP)



Fundo de Acesso Sustentável às Energias
Renováveis



O que é o FASER?

 O Fundo de Acesso Sustentável às Energias
Renováveis (FASER) resulta da parceria entre a FDC e
a GIZ através dos programas Energising Development
– EnDev, e Green People’s Energy

 Tem em vista dar resposta à necessidade de redução
da pobreza e incentivar o crescimento económico das
comunidades rurais, peri-urbanas e urbanas de
Moçambique através do desenvolvimento de soluções
modernas no sector de energias renováveis.

 É um fundo de financiamento baseado em resultados 
(RBF).



O que significa o RBF?

1
2

3

4

O RBF esta baseado no pagamento de 

incentivos as empresas para 

resultados previamente 

acordados 

Os  incentivos são pagos em função dos 

resultados alcançados e  verificados

As empresas participantes terão de pré-

financiar os seus projetos

A empresa tem autonomia para escolher o 

método de entrega dos resultados



Qual é o 

processo do RBF?



Quais são as janelas de 
financiamento? 

01
JANELA DE 

ACCESSO
 ICS e SHS

 Famílias em áreas urbanas, 

peri-urbanas e rurais em todo 

o país, exceto Manica e Sofala.

02
JANELA 

HUMANITÁRIA
 ICS e SHS

 Famílias particularmente 

vulneráveis e 

economicamente fracas.

03
JANELA USO 

PRODUTIVO DE 

ENERGIA (PUE)
 Difusão de tecnologias para o uso 

produtivo de energia

 Dispositivos de energia solar 

fotovoltaica para empresas comerciais 

em zonas rurais.

04
JANELA COVID-

PAY
 Mecanismo que mantem o 

acesso à energia mesmo em 

tempos de pandemia, 

permitindo que empresas 

ofereçam promoções 

especiais a seus beneficiários 

durante a pandemia da Covid-

19

05
JANELA DE 

INFRAESTRUCTUR

A SOCIAL
 Eletrificação de unidades 

sanitárias em Moçambique, em 

zonas rurais  por meio de 

energia solar.



Que incentivos o FASER 
oferece? 



COVID-PAY

 Lançado em Maio de 2020.

 Financiamento da Agência Norueguesa de
Desenvolvimento NORAD

 Fornece fundos às empresas que usam o sistema PAYGO
permitindo-lhes fazer promoções especiais e limitadas,
destinadas a assegurar que os beneficiários mantenham o
acesso a energia durante a pandemia de Covid-19.

Mais de 180,000 pessoas beneficiaram deste mecanismo.

Que medidas de apoio ao 

Covid-19 foram criadas?



CovidPLUS

 Lançado em Setembro de 2020.

 Financiamento inicial do Ministério Federal de Cooperação 
Económica e Desenvolvimento da Alemanha e posteriormente 
foi ampliado com financiamento adicional da União Europeia.

Visa tornar as tecnologias acessíveis permitindo deste modo a 
contribuição para o objectivo de acesso universal à energia até 
2030. 

Até à data, perto de 300,000 pessoas beneficiaram deste 
mecanismo 

Que medidas de apoio ao 
Covid-19 foram criadas?



Que resultados já
obtivemos?

O fundo, através das suas várias janelas de
financiamento já deu acesso à energia a perto
de

700,000
Moçambicanos,

dos quais, cerca de 200,000 através de

fogões melhorados.



Qual é a estrutura do FASER?

GESTOR DE FUNDOS EM 

MOÇAMBIQUE 

LIDERANDO O 

PROCESSO E CRIANDO 

CAPACIDADE LOCAL

FASER ESTÁ ABERTO A DOADORES E 

EMPRESAS PRIVADAS INTERESSADAS EM 

SER PARCEIRAS PARA O ACESSO À ENERGIA

PROGRAMA MULTIDOADOR QUE TRAZ 

CONHECIMENTOS SOBRE O 

DESENVOLVIMENTO DO MERCADO EM 

MOÇAMBIQUE; LIDERA A COMPONENTE DE 

MONITORIA E VERIFICAÇÃO. 

OUTROS PROGRAMAS QUE TRAZEM 

FINANCIAMENTO ADICIONAL E PROMOVEM O 

USO PRODUTIVO DE ENERGIA



Co-financed by: 

Implemented by: 
Supported by: 

Muito Obrigada!

Nossa página web: Home | FASER Fundo de Acesso Sustentável as Energias Renováveis em Moçambique
Nossa página YouTube: FASER – Moçambique – YouTube

https://www.faser.co.mz/?culture=pt-MZ
https://www.youtube.com/channel/UC1ghKJfJrEyHtsWrkbO_Mwg


Painel de Discussão

Helena Macune
AMER / energypedia

Moderadora

Florência Saide 
Sogepal Lda

Celio Jose Barnete
Pamoja 

Moçambique Lda

Norato Xerinda
Mozambique 

Carbon
Intiatives LDA

Oradora OradoraOrador Orador

Aldina Sindique 
Carbonsink 

Moçambique Lda



Empresas ICS activas no mercado moçambicano

https://energypedia.info/wiki/Fog%C3%B5es_Melhorados_em_Mo%C3%A7ambique_:_Panorama_do_Mercado

Empresa Modelos de fogões
Fogões vendidos 

até à data 
(03.2022) 

Objectivos futuros Financiamento ao utilizador final Região de operação

Mozambique Carbon
Intiatives LDA

* Mbaula Poupa+ (carvão)
* Envirofit Econochar (carvão) 
* Envirofit Econofire (carvão)
* Envirofit CH2200 (carvão)
* Rocket Works Chazama (carvão

86,152
72,000 fogões

por ano

* Pagamento em 3 parcelas mensais.
* Custo do fogão subsidiado através de subsídios, 
RBF e financiamento de carbono.
* O financiamento de carbono permite a 
acessibilidade dos fogões e os clientes beneficiam de 
baixo preço através da transferência dos seus 
direitos de carbono para a empresa

* Maputo
* Gaza
* Inhambane
* Sofala

Carbonsink Moçambique Lda

* Mbaula B (carvão)
* CH-2200 Envirofit (carvão)
* Mbaula Poupa+++ (carvão)
* Poupa-lenha (lenha)
* Rocket Works’ Zama Zama (lenha)

80,000 200,000 fogões
por 2027

* Pay-as-you-go.
* Pagamento em 2 parcelas.
* Sem custos suportados pelo projecto
* Custo do fogão subsidiado através de subvenções, 
RBF e financiamento de carbono

* Cabo Delgado
* Província de Maputo
* Cidade de Maputo

Pamoja Moçambique Lda

Pacote de fogão inteligente 
constituído por painel solar de 10W, 
uma lâmpada LED e um carregador de 
parede. O fogão utiliza cascas de caju 
como combustível.

1,200
1,000-2,000 fogões

por ano

Pagamento em dinheiro ou pagamento em 
prestações de 18 meses. Os clientes pagam uma 
entrada de 10% e têm um micro empréstimo 
repartido por 18 meses para reembolsar o custo 
restante do fogão.

* Nampula

Sogepal Lda
Fogões de carvão de alumínio

45,000
14,000 fogões

até 2024
Os fogões são subsidiados através de 
subvenções e RBF

* Moçambique do sul

BURN
* Kuniokoa
* Electric Pressure Cooker (Ecoa)
* Jikokoa

7,000
25,000 famílias

até 2024

B2B e B2C model
pagamento em prestações de 3-18 meses 
(dependendo do tipo de fogão)

* Todo o país

https://energypedia.info/wiki/Fog%C3%B5es_Melhorados_em_Mo%C3%A7ambique_:_Panorama_do_Mercado
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Em qual dos tópicos gostaria de assistir nos 
próximos webinars?



Quarta, 8 Junho 2022, 10:00-11:00 
CEST (Mozambique Time)

https://attendee.gotowebinar.com/register/58667
85561781396751

Introdução à Energypedia - Tutorial de Ajuda



Como participar da discussão

Facebook LinkedIn

https://www.facebook.com/groups/496305504988682 https://www.linkedin.com/groups/13982749/

https://www.facebook.com/groups/496305504988682
https://www.linkedin.com/groups/13982749/


Feedback:
Como você avalia o webinar de hoje?



• Feedback: info@energypedia.info

• Documentação de Webinar:  
https://energypedia.info/wiki/Webinar_Series:_Status_Quo_and_Market_Potential_of_
Off-grid_Renewables_in_Mozambique

• Survey: https://tinyurl.com/energypedia

Feedback

Organizadores:

Financiado pela Green People‘s Energy for Africa:

mailto:info@energypedia.info
https://energypedia.info/wiki/Webinar_Series:_Status_Quo_and_Market_Potential_of_Off-grid_Renewables_in_Mozambique
https://tinyurl.com/energypedia
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