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A União Europeia lança o Mecanismo de Preparação de Projectos como parte do programa 

PROMOVE ENERGIA 

A 20 de novembro de 2019, a Delegação da União Europeia em Moçambique lançou em Maputo o 

Mecanismo de Preparação de Projectos de Energia Sustentável, como parte de seu Programa 

PROMOVE ENERGIA , num evento organizado pelo Ministério Moçambicano de Recursos Minerais e 

Energia no Hotel Polana Serena. 

Actualmente, apenas 1 em cada 3 moçambicanos tem acesso a serviços energéticos fiáveis e limpos. 

Proporcionar acesso a electricidade a esta população requer um investimento considerável em 

termos de novas centrais de geração no país. Além disso, Moçambique destaca-se como um dos 

países mais vulneráveis ao impacto das mudanças climáticas. Neste contexto,  a União Europeia 

(UE), 13 Estados-Membros da UE, a Noruega e o Governo de Moçambique acordaram a 

intensificação dos seus esforços no apoio ao desenvolvimento do sector energético de Moçambique 

apoiado no desenvolvimento de fontes de energia renováveis do país, num Declaração Conjunto 

sobre Energia Sustentável assinado em 2016.  

De acordo com esta declaração, e em cooperação com o governo de Moçambique, a Delegação da 

União Europeia em Moçambique desenvolveu o PROMOVE ENERGIA - uma estratégia abrangente 

de suporte ao acesso a energia sustentável e acessível por parte de famílias e empresas localizadas 

em áreas rurais. O programa irá desenrolar-se em duas fases:  

- uma fase de preparação para garantir um ambiente comercial apropriado, capacidade 

suficiente de todas as partes interessadas e um portfólio de projectos de investimentos 

financiáveis; 

- uma fase de financiamento de projectos de investimento público e privado em energia 

sustentável, eficiência energética e acesso à energia. 

O programa PROMOVE, juntamente com outras acções no sector da energia, contribuirá para a 

implementação da Estratégia Nacional de Electrificação do país e do Plano Director Integrado de 

Energia. 

O evento de lançamento do mecanismo de preparação de projectos marca o início da primeira fase 

do programa. O mecanismo será implementado por:  

- um  Centro de Recursos com foco na capacitação no sector público de energia de 

Moçambique e na criação dum ambiente de negócios favorável às energias sustentáveis;  

- o programa europeu GET.invest, focado na mobilização do sector privado e no 

desenvolvimento de um portfólio de projetos de energia renovável. 
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O evento de lançamento reunirá as principais partes interessadas do sector de energia renovável de 

Moçambique e contará intervenções de representantes do Ministério de Recursos Minerais e Energia, 

do Ministério de Negócios Estrangeiros e Cooperação, da Delegação da União Europeia em 

Moçambique e da Embaixada do Governo Federal da República da Alemanha em Maputo. 

O embaixador da UE em Moçambique, António Sánchez-Benedito Gaspar, durante o lançamento do 

Mecanismo de Preparação de Projectos afirmou  

“Este Mecanismo faz parte do compromisso da União Europeia para providenciar energia às 4 

milhões de famílias moçambicanas, muitas delas lideradas por mulheres, que não têm acesso a 

serviços de energia sustentável. Ao apostar nas tecnologias de energia renovável, Moçambique 

também reduzirá significativamente a sua emissão de carbono. De forma a prepara as bases 

necessárias aos investimentos públicos e privados previstos para nos próximos anos, é importante 

unir forças no reforço das capacidades das instituições públicas, definir um portfólio de projetos 

bancáveis e criar um ambiente de negócios mais propício apoiada por um quadro legal transparente 

e uma autoridade reguladora totalmente operacional.”  

Por seu lado, o ministro de Recursos Minerais e Energia, Ernesto Max Elias Tonela, destacou 

que   

“Estamos satisfeitos com o apoio da União Europeia, que vai desde o financiamento de projectos de 

infraestruturas eléctricas, passando pelo Programa de Energia para Todos, até ao MPP – Mecanismo 

de Preparação de Projectos, cujas actividades se enquadram na Estratégia Nacional de 

Electrificação." 

O embaixador da Alemanha em Moçambique, Detlev Wolter, na ocasião do lançamento da 

Instalação de Preparação de Projetos, afirmou: 

“Estamos orgulhosos por unir forças com a UE e o Governo de Moçambique na implementação desta 

fase preparatória do PROMOVE Energia; A Alemanha acredita firmemente em uma abordagem do 

sector privado para resolver o desafio do acesso à energia e um mix energético mais limpo em 

Moçambique ” 

 

Sobre a delegação da UE em Moçambique:  

A União Europeia (UE), juntamente com os seus 28 Estados-Membros, é o principal parceiro de 

cooperação em Moçambique. A UE, em estreita coordenação com os outros parceiros da cooperação 

no país, procura garantir que sua cooperação promove o desenvolvimento sustentável gerando 

benefícios a longo prazo e apoia a consolidação da democracia e o desenvolvimento inclusivo e 

sustentável. O programa plurianual de cooperação da UE 2015-2020 para Moçambique centra-se na 

governação e no desenvolvimento rural. Este último é apoiado por diferentes iniciativas 

implementadas sob o programa “PROMOVER”, cujo objectivo geral é promover o crescimento 

económico sustentável, inclusivo e reduzir a pobreza de uma forma durável. O PROMOVE possui seis 

componentes de acção: Transporte, Energia, Agronegócio, Nutrição, Biodiversidade e Comércio.  
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O PROMOVE Energia tem alocado um financiamento de € 94 milhões, incluindo € 10,5 milhões 

alocados ao Mecanismo de Preparação de Projectos de energia. A PROMOVE Energia apoiará 

actividades de capacitação dos actores do sector da energia, criando um ambiente de negócios, 

desenvolvimento de projectos e acesso a financiamento de projectos.  Desta forma, a PROMOVE 

Energia contribuirá para impulsionar o progresso em direcção à Agenda 2030, em particular no acesso 

universal a serviços de energia a preços acessíveis pelas populações e operadores do sector privado 

em todo o país e, em particular, nas provincias da Zambézia e Nampula. 

Sobre o Ministério de Recursos Minerais e Energia de Moçambique:  

O Ministério de Recursos Minerais e Energia é um órgão do Estado que, de acordo com os princípios, 

objectivos e tarefas definidos pelo Governo, dirige e assegura a implementação da política do governo 

em pesquisa geológica, exploração de recursos minerais e energéticos e desenvolvimento e expansão 

de infra-estruturas para o fornecimento de electricidade, gás natural e produtos petrolíferos. 

Sobre o GET.invest:  

O GET.invest é um programa europeu que apoia investimentos em projectos descentralizados de 

energia renovável. O programa tem como alvo empresas do sector privado e promotores de projecto, 

financiadores e reguladores de forma a criar mercados de energia sustentável. Os serviços incluem 

suporte a projectos e desenvolvimento de negócios, informações de mercado, bem como 

matchmaking e assistência na implementação de processos regulatórios. Estes serviços são oferecidos 

a nível global e em diferentes segmentos de mercado. O GET.invest é apoiado pela União Europeia, 

Alemanha, Suécia, Holanda e Áustria, e trabalha em estreita colaboração com iniciativas e associações 

industriais do sector de energia.  

Em relação às actividades do GET.invest em Moçambique, estas são financiadas directamente pela 

União Europeia e pelo Ministério de Cooperação alemão.  

Saiba mais no site GET.invest: https://www.get-invest.eu/  

Sobre o Centro de Recursos:  

O Centro de Recursos Energéticos fornece apoio ao Governo de Moçambique de forma a aumentar o 

acesso equitativo à energia sustentável e acessível em termos de género e em áreas rurais. O centro 

está estruturado como uma ferramenta orientada para responder às necessidades das instituições 

governamentais de acordo com os resultados acordados. Esses resultados serão oferecidos através de 

uma assistência técnica permanente a instituições governamentais e de uma mobilização de peritos 

técnicos durante um período de 4 anos, de 2019 a 2023. 

 

Para mais informações, por favor, contate: 

Sonia A. Muchate - Coordenadora de Comunicações, Delegação da UE em Moçambique 

Correio electrónico: Sonia.ARAO-MUCHATE@eeas.europa.eu  

Christina Gewehr - Oficial de comunicações GET.invest  

https://www.get-invest.eu/
mailto:Sonia.ARAO-MUCHATE@eeas.europa.eu


 

Embargo até 21 de novembro de 2019 

 

Ministério dos Recursos 
Minerais e Energia 

Correio eletrónico: christina.gewehr@get-invest.eu 
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