
 

 

 

 

 

 

 Relatório da Visita do Ministério de Energia Novas e Renovaveis 

 

 

A questão dos biocombustiveis   é um assunto que tem sido discutido a nível mundial. Tal facto deve -se 

ao actual cenário de uso dos combustiveis não renovaveis que vem aumentando ao longo dos tempos 

devido ao crescimento industrial  e a redução da disponibilidade das reservas petróliferas existentes. 

 

Uma vez que como combustivel  não renovavel leva muito anos para  a sua formação pr processos 

naturais tem se notado que as quantidades disponiveis deste precioso liquido vem diminuindo 

substancialmente devido a intencidade da exploracao causada principalmente pela necessidade  de 

desenvolvimento. Esta reducao de disponibilidade faz com que haja subida de precos do petroleo 

principalmente para os paises importadores. 

 

Este cenario mostra ser necessário a adopcao de novas fontes combstiveis a partir de fontes renovaveis 

que sejam acessiveis as capacidades, fundamentalmente nos paises em vias de desenvolvimento  como  

e o caso de Moçambique por forma a evitar impactos severos a económia. 

 

E nesta componente que ADPP  clube de Produtores Agricolas de Cabo Delgado em coodenacao com os 

seus parceiros  ADPP Moçambique e FACT, trabalham com os pequenos agricultores  na produção 

alimentar  e produção de jatropha em volta dos campos de cultivos para responder o auto- 

fornecimento da Energia comunitário atravez do óleo da semente de jatopha, isto para evitar o conflito 



entre cultivo alimentar e 

biocombustiveis  

Como tal,  nos dias 2 a  3 de Março do corrente ano,  ADPP Clubes de Produtores Agricolas  de Cabao 

Delgado teve a honra de participar numa reunão em  Maputo no Hotel tivoli onde estavão presente  a 

Sociedade Civil e o Governo de Moçambique com o tem ” como produzirmos biocombustiveis e 

Mocambique”. 

 

Portanto, cada representante das ONGs e instituioçes do Estado a presentavam que ja fizeram na area 

de Biocombustiveis  a maioria estiveram limitado por nunca ter ouvido a se falar de biocombustiveis e 

alguns ainda apresentavam planos para como produzir. 

 

Entretanto a nossa Instituição representado por mim Bachir pude apresentar  em power point 

genericamente detalhava todo  sobre o projecto : 

• Politica de Implementacao do programa nas aldeias 

• Organizacao do recuso humano 

• Desafios 

Com esta apresentacao cativou  todos participantes em paticulalar a parte governamental, dai  houve 

necessidade do nosso projecto participar o encontro  da SADC em Nairobi, ficando por confirmarem o 

que esta a decorrer no terreno. 

 



No dia 21 de Maio recebemos abrigada do Ministerio de Energia Novas e Renovaveis , Director Naciona 

Doctor Antonio Saide, Tecnica henginheira Ines Chalufo  um representante da Provincia  e um  do 

Distrito de Quissanga 

 

Objectivo da Visita: 

1. Perceber o que ADPP faz com as comunidades em relacao os biocmbustiveis; 

2. Confirmar o Power Point aprentado na reuniao; 

3. Como ADPP esta a gerir o conflito entre producao de alimentos e biocombustiveis 

4. Partilhar as experincias com ADPP 

5. Abrir a parceria com ADPP Cabo Delgado na de extacao e utilizacao de Biodesel. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A esquerda é Director  

 

 



Comunidade do Clube de Xinavane Distrito de Macomia, demostrando a visita do Ministerio de Energia 

formas que  eles usam a semente de jatropha como iluminacao 

 

Depois da visita dos clubes tivemos um encontro de avaliacao na cidade de Pemba, na residencia 

Caracol no dia 22 de Maio,onde o Director Nacional Antonio Saide diz o seguinte: 

• O Ministerio de Energia Novas e Renovaveis ira ajudar o projecto na area de tecnologia  e 

aquisicao de equipamentos e maquinas para producao de biodiesel como sendo o projecto 

piloto em Bilibiza; 

• ADPP deve ainda continuar trabalhar a incentivar os pequenos produtores agricolas na 

producao da semente da semente de jatropha; 

• ADPP sempre deve manter comunicacao com o Ministerio de Energia demodo a copartilhar com 

as experincias quotidianas do campo; 

Ele disse ainda esta satisfeito pelo trabalho levado a cabo com ADPP Cabo Delgado, ele a crescentou que 

nao esperava que em Mocambique tivesse uma ONG que trabalha tao forte na area de Energia.  

 

Mobilizar a comunidade a produzir mais semente de Jatropha  e Bilibiza o Governo transformara centro 

de Produçao de Biodisel na zona Norte, 

Ainda a crescentou dizendo se ADPP continuar a produzir mais semente o Governo em particular o 

Ministerio de Energia ira dar um carro Multiforme e um gerador  de 50kvA para suportar o centro de 

treinamento de Biodiesel isto para permitir que os camponeses tenham acesso de estudos tecnico nas 

noites. 

 

Por ultimo apelou aquipa de Liderança  deste do Projecto( Bachir e Henderson) a continuar a trabalhar 

em equipe porque para alem de trabalhar para o projecto mas sim estao alevar a cabo os objectivos do 

Governo de Mocambique. 

 

  

 

 


