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FUNAE
O FUNAE (Fundo da Energia) é uma instituição pública moçambicana 
que trabalha no nível nacional para desenvolver, produzir e divulgar dif-
erentes formas de energia de baixo custo, promovendo em simultâneo 
a conservação e a gestão racional e sustentável dos recursos de energia.

ACP-EU Energy Facilty
O Projecto de Energia Solar foi financiado pela União Europeia, no âmb-
ito da ACP-EU Energy Facility que visa apoiar projectos para o aumento 
de serviços de energia sustentável e acessível aos pobres que vivem 
em áreas rurais e peri-urbanas dos países da África, Caraíbas e Pacífico.

ADPP Mocambique
A ADPP é uma Organização Não-Governamental Moçambicana criada 
em 1982 e que actualmente implementa mais de 80 projectos em 
todas as províncias do País, empregando mais de 2.700 trabalhadores 
e beneficiando mais de 2 milhões de moçambicanos anualmente. Os 
quatro sectores principais da ADPP Moçambique são Educação, Saúde, 
Agricultura e Energias Renováveis.

TERI
The Energy and Resource Institute (TERI) é uma instituição indiana, 
estabelecida em 1974, com o objectivo de criar soluções inovadoras 
para um futuro sustentável. Uma das iniciativas de TERI foi a criação 
e implementação do modelo de estações de energia solar, na Índia, e 
agora implementado em Moçambique.

Gaia Movement
O Movimento Gaia é uma ONG registada na Suiça em 1998. Trabalha para 
aumentar a consciência ambiental, tanto local como ambientalmente. 
Apoia e implementa vários projectos ambientais e de reciclagem, 
oferecendo também várias formações nesta área. O Movimento Gaia é 
cofinanciador do Projecto.

“Agora posso trabalhar à noite”
“Eu uso as lanternas à noite para fazer pão e pastéis e no dia seguinte de 
manhã levo-os ao mercado local para vender.” 

Maiassa Nsagi, usuária da estacão de energia 
solar de Nacololo, Ancuabe

“As lanternas são uma ajuda”
“Eu estou satisfeito com o serviço que 
presto aos meus clientes, primeiro 
porque eles gostam das lanternas e 

que são uma ajuda e depois porque 
eu também consigo fazer alguma coisa 

com esse dinheiro e investir em outras 
coisas importantes na minha vida.”

Tropa Assane, Gestor da estacão de energia solar 
de Namange, Quissanga 

“O preço é acessível”
“Eu alugo as lanternas porque o preço 
é acessível quando comparado com 
o petróleo que vinhamos usando, 
em que 5 MT não bastava para usar 
nem em 1 dia para iluminação.” 

Yale Laina, usuário da estacão 
de energia solar de Namange, 

Quissanga 

“Agora não tenho que preocupar-me tanto”
“As lanternas aqui são muito boas, uma iniciativa de louvar, porque agora 
posso deixar as crianças a usar a lanterna sem ter que me preocupar: sei 
que não se vão queimar, nem vão queimar a casa e as nossas coisas. Isto 
era muito diferente quando usávamos a vela ou o candeeiro a petróleo: 
tinha que me preocupar muito e rezar para que nos dias que eu demoro 
a voltar para casa as minhas crianças não tivessem tido a ideia de acender 
o candeeiro, ou fazer uma fogueira.”

Julia Amade, usuária da estacão de energia solar de Namange, 
Quissanga

As opiniões expressas nesta publicação não refletem necessariamente 
as opiniões da Comissão Europeia.

Quer saber mais sobre o Projecto de Energia Solar? 

Consulte o nosso website:
www.adpp-mozambique.org

e/ou contacte-nos através de nosso email: 
info@adpp-mozambique.org



O que é o Projecto de Energia Solar?

É um Projecto que fornece energia sustentável a um total de 18.000 pessoas 
e constitui uma fonte de renda amiga do ambiente para um total de 40 
organizações comunitárias de base nos Distritos de Quissanga e Anucabe, 
na Província de Cabo Delgado. 

O projecto é implementado pela ADPP Moçambique, em parceria com o 
FUNAE (Fundo de Energia), o TERI e o Gaia Movement, com o financiamento 
da União Europeia.

Qual é o objectivo do Projecto?

Muitas das zonas rurais de Moçambique não têm acesso  a eletricidade 
e dependem dos métodos tradicionais, tais como lenha e candeeiros 
de petróleo, para fornecer iluminação durante as noites.  Além de serem 
mais caros, produzirem fumos pouco saudáveis e serem perigosos no 
uso doméstico, sobretudo com crianças, o uso da lenha e do petróleo são 
prejudiciais para o meio ambiente. 

É nesse contexto que o Projecto de Energia Solar visa, de um modo geral, 
promover o acesso a uma energia de qualidade baseada em energia limpa 
e sustentável com um preço acessível e oferecer melhor iluminação e um 
ambiente doméstico livre de fumo para as famílias nas zonas rurais do país. 

O Projecto também incentiva negócios de pequena escala com ele 
relacionados, oferecendo assim um aumento de meios de vida. 

Como é que funciona?

Foram estabelecidas um total de 40 estações de eneriga solar, cada uma 
com 60 lanternas solares e um painel solar, em Ancuabe e Quissanga na 
Província de Cabo Delgado. 

A fim de garantir a sustentabilidade do Projecto, as lanternas 
recarregados são alugadas pelas famílias a um preço de 5 MT. Cada 
recarregamento fornece energia suficiente para pelo menos duas 
noites.

Também foram treinados 40 empreendedores selecionados pelas 
comunidades para trabalharem como gestores da estações de energia 
solar e 200 empreendedores de pequenos negócios para contribuírem 
no desenvolvimento económico das localidades. 

Graças às lanternas, as famílias locais têm agora iluminação à noite para 
que as crianças possam fazer os seus trabalhos de casa e os adultos as 
suas tarefas domésticas, mesmo depois do anoitecer. 

A iluminação extra também permite que aulas de alfabetização e 
diversas actividades de geração de rendimento possam ter lugar à 
noite.

Resultados do Projecto

•	 2.460 lanternas estão sendo usadas diariamente para iluminação 
doméstica e de pequenos estabelecimentos comerciais;

•	 3.240 crianças beneficiando de iluminação nocturna para poder 
estudar e fazer os trabalhos de casa depois do anoitecer;

•	 Redução de doenças respiratórias causadas pela inalação de 
fumo, dado que os beneficiários do projecto já não usam carvão, 
lenha e petróleo como fontes de energia para iluminação;

•	 As estacões são usadas para o recarregamento de telemóveis;

•	 Serviços de parto melhorados devido ao uso das lanternas pelas 
matronas/parteiras;

•	 Professores usam as lanternas para planificação de aulas, 
correcção de testes e elaboração de pautas depois do anoitecer;

•	 40 Empreendedores das estacões de energia solar + 200 
empreendedores de pequenos negócios com condições de vida 
melhoradas devido aos rendimentos gerados pelo negócio de 
aluguer de lanternas e pelo uso das lanternas para desenvolver 
os seus negócios depois do anoitecer (venda em barracas, 
preparação de pastéis, biscoitos, esteiras para vender no dia 
seguinte).


