
 
 

Actividades HPP que 
reduzem as emissões de 

gases com efeito de estufa 
– mitigação 



 
Unidades Produtivas HPP 
reduzindo as emissões de 
gases com efeito de estufa 

mediante  
a instalação e uso de 

energia neutra em carbono 



Praticamente todos os países HPP têm, pelo menos, 
algumas Unidades Produtivas alimentadas a energia 
solar. Angola chegou à conclusão que é mais barato 
instalar e alimentar uma DNS com energia solar do que 
usar geradores – aqui pode ver-se a DNS Caxito. 



Frontliners executando as ligações finais do seu sistema 
solar no Zimbabwe. O objectivo é ter painéis suficientes 
até ao fim de 2016 para poder prescindir do 
fornecimento da rede pública. 



As bombas alimentadas a energia solar ficaram mais 
baratas e o investimento pode ser pago ao longo de 
vários anos. Aqui, um sistema de bomba solar 
fornecendo água para uma produção hortícola na Guiné-
Bissau. 



ADPP Moçambique forneceu acesso a candeeiros e 
carregadores solares de telemóveis a, pelo menos, 
20.000 pessoas de Cabo Delgado e à zona em volta da 
One World University – aqui, numa clínica de saúde local. 



Algumas das muitas crianças em Moçambique que 
beneficiam do acesso a candeeiros solares. 



Um projecto solar da HPP na Índia trouxe também 
candeeiros solares recarregáveis a 35.000 pessoas. 



Estudantes da Lutando ao Lado do Pobre da One World 
University deram formação a 450 mulheres para 
construírem fogões poupa lenha, e cada uma delas deu 
formação a mais uma. As 900 famílias usam os seus 
fogões e constroem novos quando necessitam. 



Estes fogões reduzem a necessidade de lenha a metade 
e, como resultado, gasta-se menos tempo à procura de 
lenha, e menos CO2 é emitido para a atmosfera. 



A ADPP Moçambique começou a produzir fogões poupa 
lenha de alta qualidade para vender em 2012. Desde 
então, este projecto expandiu-se com a formação de 24 
pessoas em Nampula. Eles produziram e venderam cerca 
de 10.000 destes fogões. 



Muitos dos fogões foram vendidos 
através das pré-escolas da ADPP Moçambique. 



245 escolas primárias do programa de ADPP, Comida 
para o Saber na Província de Maputo, Moçambique, 
construíram estes grandes “fogões foguete” para 
cozinhar diariamente as refeições para todas as 
crianças. 



Outros sistemas economizadores de lenha são os fogões 
solares, como este, cujo funcionamento está a ser 
demonstrado por estudantes vocacionais no Malawi. 



Esta unidade de biogás em construção numa Unidade 
Produtiva na Índia irá transformar estrume de vaca num 
gás neutro em carbono através de um processo de 
fermentação. 



Os proprietários de gado estão a investir em instalações 
de biogás, porque a HPP Índia consegue demonstrar os 
benefícios de ter um gás limpo para cozinhar e as 
vantagens económicas do investimento. Aqui, a 
preparação do estrume de vaca. 



O biogás não tem maus cheiros quando queimado e pode 
ser usado para cozinhar ou para fornecer luz. 


