
  

 

 

 

 
 

 

QUADRO REGULATÓRIO PARA O ACESSO 

À ENERGIA EM ZONAS FORA DA REDE, 

UMA PERSPECTIVA REGIONAL 

Maputo, 21 a 24 de Novembro de 2022 
 

PROGRAMA PRELIMINAR 

Dia 1: Chegada e registo dos participantes 

18:30 – 20:30: Inscrição dos participantes. 

 

Dia 2: Apresentações conjuntas  

Manhã: Sessões conjuntas  

09:00 – 09:30 – Sessão de abertura 

09:30 – 10:00 - Sobre a ARENE, Autoridade Reguladora 

da Energia de Moçambique 

10:00 - 10:30 – Proenergia: energia para todos e a 

estratégia para atingir o acesso universal em Moçambique 

10:30 - 11:00 - Coffee break 

11:00 – 11:30 - AfdB em mini-redes verdes e energia 

sustentável 

11:30 - 12:00 - Relatório sobre energias renováveis e 

eficiência energética na África Austral (SACREEE) 

12:00 - 12:30 - Relatório de energia fora-da-rede para o 

sector privado africano (AMDA) 

12:30 - 13:00 - Oportunidades de financiamento e 

desafios para o sector fora-da-rede 

Almoço (13:00 - 14:00) 

 

 

 

 

Tarde: Sessões conjuntas 

14:00 - 14:30- O panorama regulamentar regional no 

acesso à energia (RERA) 

14:30 - 14:50 - Quadro regulamentar para acesso à 

energia fora-da-rede – Quénia 

14:50 – 15:10 - Quadro regulamentar para acesso à 

energia fora-da-rede - Zâmbia 

15:10 - 15:30 - Quadro regulamentar para acesso à 

energia fora-da-rede – Uganda  

15:30 - 16:00 – Intervalo de café 

16:00 - 16:30 - Quadro regulamentar para acesso à 

energia fora-da-rede – Moçambique 

16:30 – 17:30 - Destaques das apresentações e debates 

da tarde 

18:00 - 19:30 - Jantar para todos os participantes no 

Hotel 



  

 

 

Dia 3: Discussões em painel 

Manhã, Sala 1: 

09:00 - 09:50 - Desafios e oportunidades para o sector de 

acesso à energia fora-da-rede 

09:50 - 10:40 - Regulação de concursos públicos versus 

propostas não solicitadas para mini-redes verdes 

10:40 - 11:10 – Intervalo de café 

11:10 – 12:00 - Modelos de financiamento, oportunidades 

e desafios 

12:00 - 12:50 - Tarifas e comportabilidade, activação da 

procura 

12:50 – 13:40 - Sustentabilidade ambiental no sector de 

acesso à energia fora-da-rede 

 

Manhã, Sala 2: 

09:00 - 09:50 - Qualidade de serviço e soluções digitais 

para o cliente 

09:50 - 10:40 - Certificação e aplicação de normas 

técnicas e de qualidade de segurança para SHSs e GMGs 

10:40 - 11:10 - Intervalo de café 

11:10 – 12:00 - Interligação com a rede nacional e 

estratégias de transição energética 

12:00 – 12:50 - Conteúdo Local e Igualdade de Género e 

Inclusão Social (GESI) no sector de acesso à energia fora-

da-rede 

12:50 – 13:40 - O papel da utilização produtiva da 

energia e dos impactos no desenvolvimento económico 

em meios rurais 

 

13:40 - 15:30 - Almoço  

 

 

Tarde: Sessões conjuntas  

15:30 - 17:00 - Relatório sobre os debates matinais 

17:00 - 17:30 - Observações finais por convidado especial 

da ARENE 

 

Jantar para todos os participantes (18:00 - 20:00) na 

cidade 

 

 

Dia 4: Visita a uma mini-hídrica (pré-inscrição 

obrigatória) 

08:30 - 15:00 - Visita a uma micro hidroeléctrica perto de 

Maputo. 

 

Todos os participantes partirão depois, e a logística 

do evento encerrará até ao final do dia. 

 

 

Notas: 

1. O workshop terá lugar num Hotel em Maputo, 

ainda por seleccionar 

2. Salas de reuniões estarão disponíveis para a 

ARENE reunir-se com representantes de 

parceiros e dos reguladores regionais 

3. Programa nocturno na cidade de Maputo para 

quem quiser participar, no terceiro dia após o 

jantar 

 

 

OBJETIVOS DA CONFERENCIA 

A conferência é organizada com dois objectivos, nomeadamente 1) para partilhar o quadro regulamentar 

moçambicano para o acesso à energia em zonas fora-da-rede, com entidades e associações regulamentares 

relevantes, e partilhar experiências, que esperamos que conduzam a uma melhor coordenação e harmonização dos 

regulamentos e parcerias regionais, e 2) para criar oportunidades de discussão de temas relevantes em sistemas 

energéticos fora-da-rede, com a participação de académicos internacionais,  financiadores, e praticantes do negócio. 

 

O primeiro dia de sessões (Dia 2) é dedicado à apresentação do cenário energético fora-da-rede em África, e à 

apresentação dos quadros regulamentares de vários países seleccionados, incluindo Moçambique. Este dia definirá o 

pano de fundo para as discussões do dia seguinte (Dia 3), onde as sessões temáticas trarão especialistas e 

praticantes, para discutir oportunidades, desafios e riscos para a energia fora-da-rede em Moçambique/África. A 

partir destas discussões, espera-se obter uma compreensão mais profunda e recomendações suficientes, que 

informarão os objectivos do workshop. 



  

 

CONTACTOS PARA INFORMAÇÃO 

Catia Manjate: cmanjate@arene.org.mz 

Gilberto Chemane: gchemane@arene.org.mz 

Fatima Arthur: marthur@snv.org 

Segelina Filipe: sfilipe@snv.org 

-- 

Julho de 2022. 
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