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resumo 
 

 

O desenvolvimento de um país não passa somente por melhores infraestruturas 
nos grandes centros urbanos. A sensibilização das comunidades em projetos 
empreendedores nas zonas recônditas impulsiona a economia de um país. 
Desenvolver ferramentas adequadas para o incentivo, à utilização de fontes de 
energias renováveis têm alavancado a economia de vários países e o bem-estar 
da sociedade. O desenvolvimento das comunidades de energias renováveis é 
uma solução encontrada por vários países para responder à preocupação atual 
relacionada com o aquecimento global, poluição do meio ambiente, para assim 
possibilitar uma melhoria da qualidade no fornecimento de energia. Assim o 
propósito deste trabalho é propor e analisar um modelo viável de comunidade 
de energia renovável para Moçambique. A comunidade proposta é constituída 
por 4 residências no distrito de Marracuene, na província de Maputo. De acordo 
com os equipamentos escolhidos a potência unitária foi de 525 W, equivalente 
ao consumo total de 18,5 kWh por dia. Em seguida foi feita uma análise técnica 
e económico-financeira do projeto relativamente à procura da comunidade, 
tendo em conta todos os parâmetros envolvidos (técnicos e financeiros) de 
modo a aferir sobre a viabilidade do projeto tendo como base alguns critérios de 
avaliação de projetos como o valor atualizado líquido (VAL), o período de retorno 
do capital do investimento (PRC) e a taxa interna de rentabilidade (TIR). Os 
resultados obtidos na análise do caso de referência, considerando o cenário 
base, são satisfatórios com uma média do custo médio de capital ponderado 
(CMPC) de 9,59%, um período de retorno do investimento inicial de 
aproximadamente 21 anos, sendo quase 80% da vida útil do projeto. Contudo, 
apesar da avaliação económica mostrar a viabilidade do projeto, ele serve de 
complemento ao principal objetivo do estudo, visto que a inovação social é o 
foco da investigação. Neste contexto a implementação de projetos de inovação 
social requer métodos para a sua implementação de modo a promover novas 
políticas e programas sobre o consumo de energia elétrica.  
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abstract 
 

The development of a country is not due to only better infrastructure in the big 
cities. Raising the awareness of communities about social innovation projects in 
remote areas may also boost a country's economy. Developing adequate tools to 
encourage the use of renewable energy sources has leveraged the economy of 
several countries and the well-being of society. The development of renewable 
energy communities is a solution found by several countries to respond to the 
current concern related to global warming, pollution of the environment, due to 
the use of fossil fuels and the improvement of quality in the supply of energy. 
Therefore, the purpose of this research is to propose and evaluate a viable model 
of energy community for Mozambique. The proposed community is built by 4 
residences in the Marracuene district, in the province of Maputo. According to the 
equipment chosen, the unit power was 525 W, equivalent to the total consumption 
of 18.5 kWh per day. Then, a technical and economic-financial analysis of the 
project was carried out, considering the community's demand and all the 
parameters involved (technical and financial) in order to assess the viability of the 
project are based on some financial indicators such as net present value (NPV), 
the period of return on invested capital and the internal rate of return (IRR). The 
results obtained in our analysis in the reference case, considering the base 
scenario, were satisfactory, with an average weighted cost of capital (CMPC) of 
9.59%, and a return on initial investment of approximately 21 years, almost 80% 
of the project life span.  However, despite the financial evaluation showing the 
feasibility of the project, it only serves to complement the objective of the 
research, since social innovation is the focus of research. In this context, the 
implementation of social innovation projects requires methods for their 
implementation in order to promote new policies and programs on electricity 
consumption. 
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1. Introdução 

 

 Atualmente, a energia elétrica é indispensável para o nosso quotidiano. O uso de 

eletricidade é uma peça-chave para o crescimento socioeconómico e 

desenvolvimento económico e a energia, constitui um dos principais pilares nos 

modelos de desenvolvimento socioeconómico atuais. O novo desafio, em relação à 

produção de energia elétrica, está na redução da dependência de fontes fósseis, 

dando mais ênfase à utilização de fontes renováveis e limpas, promovendo a 

conservação do meio ambiente, para o bem-estar de todos (Lavado, 2009).      

Já no início do seculo XXI a sociedade deparou-se com grandes desafios de procura 

de energia adequada para satisfazer as necessidades. Esta tendência, de acordo com 

Lavado (2009), irá continuar a constituir o principal fator condicionante dos modelos 

de desenvolvimento às diferentes escalas como regional, nacional e global.  

Para os países em vias de desenvolvimento, o acesso à energia é uma condição 

primordial na luta contra a pobreza, visto que a energia intervém em todos os setores 

(saúde, educação, indústria, agricultura, transporte, comunicação e muitos outros 

setores no quotidiano) para o desenvolvimento da sociedade. O acesso ao 

conhecimento (ensino e formação) de acordo com CCE (2011) depende em muito 

das novas tecnologias e da sociedade de informação que constituem uma 

oportunidade que só pode ser aproveitada com a energia. 

Segundo Sebastião (2016) quase dois mil milhões de pessoas que residem nas 

periferias dos centros urbanos e zonas rurais isoladas, não têm acesso a serviços 

energéticos básicos. É este o paradoxo energético que caracteriza o século XXI nos 

países em desenvolvimento. Este desequilíbrio perante a energia afeta, 

aproximadamente 66% da população africana que, em grande medida, depende da 

biomassa tradicional para o seu abastecimento energético (União Africana, 2010). 

Com os desafios atuais para a adoção de energias provenientes de fontes limpas na 

produção de energia elétrica, várias oportunidades foram criadas de modo a que a 

população se possa tornar independente na geração de energia para autoconsumo. 

O grande desafio em relação à introdução destas fontes é a sensibilização e a 

educação das comunidades para o seu uso de forma correta, de modo a serem 

sustentáveis. Vários estudos estão a ser desenvolvidos (União Africana, 2010; CCE, 

2002) para encontrar a melhor alternativa ao uso destas fontes de modo a abranger 

todos e a todas as classes sociais (Sebastião, 2016).   
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O aumento de gases de efeito estufa são consequência da exploração de 

combustíveis fósseis e do desenvolvimento industrial. IRENA (2017) diz que apesar 

do desafio para mitigação e migração do efeito destas fontes para fontes de energia 

limpas e renováveis, em alguns países do mundo, o maior duelo ainda se centra em 

poder fornecer a energia a todos. Diferentes contextos derivam em diferentes 

desafios: enquanto uns se focam na melhoria da qualidade de produção, fornecimento 

e na resolução de problemas que minam o ambiente, outros tentam acompanhar o 

desenvolvimento e também a fazer com que a energia chegue até todos com 

qualidade.  

Neste sentido, nos pontos onde os desafios se apresentam como fator dominante, o 

uso de fontes renováveis surge como solução viável para a aceleração do 

desenvolvimento de muitos países, visto que um dos grandes problemas no 

fornecimento de energia está ligado ao custo de transporte. Assim sendo, a 

possibilidade de criação de sistemas isolados localizados ou comunidades de 

energia, para a produção de eletricidade, pode responder ao problema de 

fornecimento de energia e trazer melhorias consideráveis na vida da população. 

Assim, o objetivo do presente trabalho diante dos assuntos referidos é propor a 

criação e implementação de uma comunidade sustentável de energia renovável em 

Moçambique, com o intuito de ajudar as comunidades desfavorecidas nas zonas 

rurais que não têm acesso a serviços básicos energéticos, ou cujo fornecimento não 

é realizado sem interrupções. Será feita uma análise técnica do potencial solar ao 

longo de todo o território moçambicano e em particular no distrito de Marracuene, de 

modo a aferir sobre a viabilidade de um sistema solar fotovoltaico. Posteriormente 

será feita uma avaliação económico-financeira para analisar a sustentabilidade do 

projeto. Um local será escolhido para estudo, de modo a avaliar as condições físicas 

para a implementação do projeto, motivada por um lado pelas condições do local e 

do facto de necessitar de uma rápida intervenção no abastecimento de energia 

elétrica e pela facilidade de estudo. O trabalho para além deste capítulo introdutório 

será composto por mais 7 capítulos. O capítulo 2, apresenta uma breve revisão da 

literatura relativamente à relevância da inovação social e à situação energética em 

África. É feita uma revisão breve sobre o potencial de fontes renováveis na África 

Subsaariana e em particular em Moçambique, visto que a maior parte dos países 

desta região Africana são comparáveis em termos de desenvolvimento 

socioeconómico. O capítulo 3 retrata alguns conceitos sobre a radiação solar que 
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servirão de base no dimensionamento do sistema. No capítulo 4 faz-se uma 

abordagem sobre as comunidades de energia em diferentes países, de modo a 

perceber diferentes modelos em diferentes países e com o intuito de servir de base 

para a proposta do modelo descrito no capítulo 5. No capítulo 6 é revista a 

metodologia usada no trabalho para o desenvolvimento do caso de estudo e em 

seguida apresentam-se os resultados da avaliação económico-financeira no capítulo 

7 e por fim as conclusões no capítulo 8. 
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2. Enquadramento Teórico 

 

A criação de valor numa sociedade passa também por criação de oportunidades, que 

possam contribuir para o desenvolvimento. Apesar dos projetos de inovação social 

contribuírem para agregar valor nas comunidades, ainda é pouco estudada a matéria 

sobre inovação social. É preciso explorar mais as bases teóricas sobre a inovação 

social, pois o domínio desta matéria pode mudar e direcionar adequadamente o 

empreendedorismo (Martins, 2019). 

A questão de inovação social já vinha sendo discutida há anos, mas até aos anos 70 

ainda era pouco desenvolvida cientificamente. Em 1982, Gershuny apresentou um 

estudo sobre a influência da inovação social na estrutura das economias. O interesse 

em gerir e financiar projetos com finalidade social, surgiu em 2006 depois do 

Muhammad Yunus e o Banco Grameer terem dividido o prémio Nobel da paz (Phills, 

2008). Depois deste acontecimento verificou-se um aumento significativo de estudos 

na área da inovação social com enfoque na gestão   de projetos com propósitos 

sociais e autossustentáveis. De acordo com Johnson (2000), o estudo sobre o 

empreendedorismo e inovação social ainda está distante da prática, pois de um lado, 

torna se muito importante compreender como é que o contexto influencia o 

comportamento e pode afetar o sistema social e por outro lado, a identificação das 

forças contextuais que podem ser exploradas (Austin, 2006). 

Para além de todos os aspetos arrolados, um ponto também muito importante é a 

necessidade de compreender a sustentabilidade do projeto, fontes de financiamento 

e gestão, pois todos esses aspetos terão implicações práticas que influenciarão os 

resultados dos empreendedores sociais (Phills, 2008).  

Os estudos feitos mostram que a população mundial tende a crescer de uma forma 

exponencial, o que faz com que haja um crescimento contínuo na procura e consumo 

de energia (Nações Unidas, 2019). A previsão é a de que a população mundial pode 

atingir cerca de 8,6 mil milhões de pessoas em 2030, e mais de metade desta se 

encontrará nas zonas urbanas. Com essa tendência é importante pensar em novos 

desafios que são colocados (Nações Unidas, 2017). 

Em Moçambique, uma grande parte da população encontra-se concentrada nas 

zonas rurais e em pequenos centros urbanos onde o acesso à eletricidade tem-se 

mostrado difícil e dispendioso (MEM, 2011). De acordo com Barreto e Fernandes 

(2014), Moçambique é um dos países da costa oriental da África Austral que, devido 
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à sua localização, possui um forte potencial em fontes e recursos renováveis para 

produção de energia elétrica. É atravessado por grandes rios, com ventos fortes e 

constantes junto ao mar e nas zonas altas do interior e também se caracteriza por ter 

um elevado potencial solar em todo o país. Ainda de acordo com Barreto e Fernandes 

(2014), Moçambique é considerado um dos maiores países produtores de energias 

renováveis na região sul de África, produz cerca 2.075 MW em Cahora Bassa, uma 

das maiores hidroelétricas de Africa que é a maior fonte de energia do país.  

A população total, de acordo com Barreto e Fernandes (2014), ronda os 29 milhões 

de habitantes, de entre os quais 67% vivem nas zonas rurais e só cerca de um terço 

da população tem acesso a energia elétrica. Isso pode significar que só a população 

residente nas zonas urbanas (±30%), na sua maioria, é que tem acesso a energia 

elétrica, e a população residente nas zonas rurais não tem acesso a energia elétrica, 

ficando dependente da biomassa tradicional como fonte de energia para todos os 

usos, nomeadamente para confecionar os seus alimentos e outras atividades. Apesar 

de Moçambique possuir um grande potencial para a exploração de energias limpas e 

renováveis como solar e eólica, a sua exploração ainda está aquém do desejado.   

Um dos maiores problemas e dificuldades do Estado Moçambicano está na expansão 

da rede elétrica nas zonas rurais. O uso de fontes renováveis para o autoconsumo 

(sistemas isolados) pode ser uma solução eficaz para a resolução de problemas 

nestas zonas, uma vez que a sua produção é feita no local do consumo e não requer 

transporte. 

Há escassez de projetos claros e bem definidos, o que faz com que haja uma demora 

do governo em matéria de intervenção, visto que na maior parte dos projetos 

apresentados pela população não consta a perspetiva económica e financeira que é 

necessária para aferir o tempo do retorno do capital a investir (FUNAE, 2009). 

Existem alguns projetos desenvolvidos no contexto das instituições de ensino com 

vista a melhorar a vida das comunidades das zonas rurais, mas a maior parte nunca 

chega a concretizar-se por falta de informação de análise financeira ponderada 

conducente à sua materialização e seguimento. Assim sendo, uma das mais-valias 

deste trabalho é fazer uma análise completa que permita contrariar aquela tendência, 

aferir as possíveis causas dessa problemática e propor soluções para a resolução da 

mesma. Assim, a apresentação da proposta de uma comunidade de energia 

renovável para Moçambique com todas as análises consideradas pode ser um fator 

dominante para a materialização da mesma. No entanto, será de grande importância 
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considerar vários fatores para além dos indicadores contabilísticos, não se limitando 

às decisões de investimento com base em informações do risco económico e 

financeiro, mais também no aumento do bem-estar da sociedade. 

   

2.1. Situação energética em África 

Segundo o IEA (2014), mais de 620 milhões de habitantes na África Subsaariana, não 

tem acesso à energia elétrica, e os que têm acesso enfrentam preços muito altos por 

uma oferta insuficiente e pouco confiável. Estes dados permitem concluir que o setor 

energético da África Subsaariana ainda não é capaz de atender às necessidades e 

aspirações dos seus cidadãos. Não obstante, a África Subsaariana possui grandes 

produtores de energia fóssil, que são fontes de energia esgotáveis e ambientalmente 

lesivas, como Moçambique, África do Sul, Botswana, Tanzânia, Nigéria e Angola. 

Mesmo com abundância de recursos fósseis, a maioria dos países da região, segundo 

Avila et al. (2017), tem índices médios de acesso a eletricidade de cerca de 20% e 

duas em cada três pessoas não têm acesso a serviços energéticos modernos. 

Os países africanos na sua maioria possuem uma posição geograficamente 

privilegiada para explorar o seu grande potencial de fontes renováveis (IEA, 2014). 

Desta forma, vai abordar-se em seguida de uma forma breve os fatores técnicos, 

sociais e económicos da África subsaariana para alterar a sua matriz energética 

introduzindo recursos renováveis, nomeadamente recursos fotovoltaicos.  

 

2.1.1. Acesso a energia moderna na África Subsaariana 

A África subsaariana é a única região do mundo em que a procura de fornecimento 

de energia moderna ainda está em níveis muitos baixos, apesar do ritmo de 

eletrificação ter triplicado em relação à taxa entre 2000 e 2012 (IEA, 2017). Ainda na 

perspetiva da IEA, em 37 países subsaarianos, o número de pessoas sem acesso à 

eletricidade diminuiu em 14% desde 2012. Apesar dessa reviravolta, e no mesmo 

período, o crescimento total regional aumentou em cerca de 100 milhões de pessoas, 

e numa evolução claramente positiva, cerca de 145 milhões de pessoas ganharam 

acesso à eletricidade desde 2000, em países como a Nigéria, a Etiópia, a África do 

Sul, Gana, os Camarões e Moçambique.  

Na África subsaariana regista-se um consumo médio anual de eletricidade de 488 

kWh per capita, o equivalente a cerca de 5% do consumo dos Estados Unidos da 

América (World Bank, 2014). Os elevados índices de acesso a eletricidade da África 
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do Sul contribuem significativamente para esta média. Ainda na perspetiva do World 

Bank (2014), se excluirmos a África do Sul, o consumo anual de eletricidade é de 

apenas cerca de 150 kWh per capita. Estas estimativas, segundo Avila et al. (2017), 

podem ser conservadoras, devido à procura ainda por satisfazer, devido à falta de 

acesso à rede nas zonas rurais, à falta de fiabilidade das redes e ao fornecimento 

intermitente de energia nas zonas urbanas ligadas à rede. No geral, a taxa de acesso 

à eletricidade na África Subsaariana melhorou na ordem dos 9% entre 2000 e 2012 

(IEA, 2014). A Figura 1, mostra de forma clara e ilustrativa as percentagens de acesso 

à eletricidade em diferentes países da Africa Subsaariana. 

 

Figura 1: População sem acesso à eletricidade na África Subsaariana por país, 2016 

Fonte: International Energy Agency (2017), Energy Access Outlook 20171  

 

Mais de 80% das pessoas sem acesso a eletricidade vivem em áreas rurais, onde a 

taxa de eletrificação é inferior a 25%, em comparação com 71% nas áreas urbanas 

(IEA, 2017).  

Para reduzir de forma significativa o défice de eletricidade nas zonas rurais é 

necessário não só produzir mais eletricidade, mas também gerar energia limpa. Uma 

rápida solução seria a geração de eletricidade em sistemas isolados, com projetos de 

pequeno porte não conectados à rede elétrica, tendo como principal objetivo fornecer 

eletricidade às zonas rurais.  

 
1 https://webstore.iea.org/weo-2017-special-report-energy-access-outlook 

https://webstore.iea.org/weo-2017-special-report-energy-access-outlook
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Fazer chegar soluções energéticas às aldeias remotas é uma forma de fomentar o 

desenvolvimento rural e travar o êxodo para as grandes cidades. Contudo, África 

dispõe de importantes recursos naturais para a produção de energias limpas que 

podem até assegurar a autossuficiência em alguns países do continente, seja através 

da energia hidroelétrica, solar ou eólica. 

 

2.2. Uma visão dos recursos renováveis na África Subsaariana 

Como ilustra a figura 1, e na informação descrita anteriormente, pode-se perceber 

que, em quase toda a região subsaariana, a África do Sul é o um dos país em que 

menos de 25% da população é que não tem acesso a energia elétrica, sendo que os 

demais países chegam até acima de 75% que até 2016 ainda não tinham acesso a 

eletricidade. De uma forma resumida iremos analisar o potencial elétrico para a 

produção de energia com recurso a fontes renováveis, com destaque para o recurso 

solar e a energia eólica na África Subsaariana. 

 

2.2.1. Potencial de energia solar 

A África Subsaariana tem um potencial energético solar significativo, que pode 

constituir uma alternativa na geração de energia elétrica adequada para muitas 

regiões isoladas geograficamente. A Figura 2 ilustra as radiações diárias e anuais, 

medidas entre 1994 e 2015. Pode concluir-se da figura 2 que a intensidade da 

radiação solar diária da região subsaariana situa-se entre 4.2 e 7.0 kWh m-2. Segundo 

Adeoti et al. (2001), o necessário consumo doméstico representa 2.3kWh m-2
 por dia, 

e de acordo com as informações disponibilizadas pela IEA (2014), os cálculos para 

as necessidades de eletricidade nas zonas rurais e urbanas, assumindo em ambos 

uma residência com cinco pessoas resultaram em 250kWh e 500kWh por ano, 

respetivamente. Logo podemos concluir que, de acordo com a leitura dos dados da 

figura 2, existe um potencial suficiente para produção de energia elétrica, suficiente 

até para suprir as necessidades básicas da população.   

Atualmente, o consumo de energia solar é limitado a iluminação e ao funcionamento 

de aparelhos simples (cargas) em zonas rurais e urbanas da África Subsaariana. Em 

apenas alguns países na África Subsaariana a energia é usada para aquecedores de 

água e fogões movidos a energia solar. A integração de fotovoltaicos para geração 

de energia elétrica para o consumo doméstico ou distribuição à rede é limitada, uma 
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vez que apenas alguns países possuem essa infraestrutura, mas também de forma 

limitada (Suberu et al., 2013).  

O uso deste recurso tem aumentado bastante na região da África subsaariana. O 

exemplo é a África do Sul que terá 150 instalações com uma capacidade instalada de 

cerca de 21 GWh por ano até 2050, cuja matriz energética proveniente de fontes 

solares espera vir a crescer até aos 14% (Amankwah-Amoah, 2015). O Quénia conta 

com uma capacidade de 7.05 MWp de potência instalada, na maioria sistemas 

caseiros com uma capacidade de produção de 9 MWh; a Nigéria e o Gana têm uma 

capacidade instalada de menos de 1 MWp. É importante referir que o Gana tem 

promovido a inserção deste tipo de sistemas nas comunidades e conta com mais de 

4500 sistemas solares instalados em 89 comunidade. Recentemente, Moçambique 

instalou uma central solar com a capacidade de fornecer cerca de 79 GWh de energia 

eletrica a 175 mil famílias.  

 

 

Figura 2:Irradiação solar na Africa Subsaariana 

Fonte: https://solargis.com/maps-and-gis-data/download/sub-saharan-africa. Acedido a 05-03-2020. 

 

 

https://solargis.com/maps-and-gis-data/download/sub-saharan-africa%20acedido%20a%2005-03-2020
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2.3. Potencial solar em Moçambique  

De acordo com a informação referida anteriormente na análise do potencial da África 

Subsaariana, onde Moçambique está incluído, pode-se concluir que o país se 

encontra num dos lugares do topo no que se refere ao potencial para a geração de 

energia elétrica com recurso solar, uma informação que é divulgada pelo FUNAE 

(2015). Moçambique, possui no plano horizontal, uma radiação global superior aos 

melhores locais dos continentes europeu e asiático.  

De acordo com Barreto e Fernandes (2014), dos estudos feitos em relação à radiação 

global em plano inclinado, o potencial solar moçambicano é de 23 TWp. De acordo 

com a figura 3 pode-se constatar que Moçambique é um dos países em que se deve 

apostar na geração de energia solar, pelo potencial verificado. 

Para a IEA (2017), a segurança no investimento de energia solar fotovoltaica em 

África tende a crescer, mas até 2012 o custo de projetos de energia fotovoltaica era 

de 61% em relação à média global do custo mundial. Fazendo uma comparação com 

a Alemanha, que é considerado o país com capacidade instalada de energia solar 

mais elevada, a África tem um potencial de radiação até 117% mais elevado 

(MASACJ, 2016).  

 

Figura 3: Potencial Solar, Moçambique, 2014 

Fonte: (Barreto & Fernandes, 2014, pag.53) 
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Apesar da IEA ter salientado o crescimento na segurança no investimento de 

sistemas solares em África, e como podemos verificar na figura 4 o potencial 

moçambicano, um estudo feito sobre o ponto de situação da matriz energética de 

fontes renováveis em Moçambique, excluindo a fonte hídrica, com o objetivo de 

fornecer informação sobre a situação energética renovável em Moçambique para 

apoiar a formulação de políticas energéticas nacionais, mostram que apenas 

aproximadamente 1% do potencial solar era explorado (Atanassov, 2015). 

A figura 4 mostra a contribuição das energias renováveis excluindo a hidroelétrica de 

Cahora Bassa (HCB). 

 

 
Figura 4: Contribuição das energias renováveis para energia primária em 2015, excluindo a Hidroelétrica de 

Cahora Bassa. 

Fonte: (Atanassov, 2015, pag.12) 

  

Contudo, pode-se concluir que, apesar do grande potencial que Moçambique 

apresenta em termos de fontes renováveis, estas ainda são pouco exploradas, visto 

que a população na sua maioria ainda usa os recursos de forma tradicional. 

A figura 5 mostra o potencial fotovoltaico por classe de radiação global em plano 

horizontal no território moçambicano. Pode-se observar claramente o potencial de 

cada província e concluir que, em quase todo o país, existem condições favoráveis 

para geração de energia fotovoltaica.    
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Figura 5: Potencial fotovoltaico por classe de radiação global em plano horizontal [kWh/m2/ano] 

Fonte: (FUNAE, 2015, pag.15) 

 

Apesar das províncias de Maputo, Manica e Sofala terem algumas regiões onde a 

radiação é menor a 1800 W m-2, isso não as classifica como piores produtores pois 

ainda apresenta radiações suficientes para um bom aproveitamento na geração de 

energia fotovoltaica. 

Na figura 6 podemos comparar claramente o potencial de cada província de 

Moçambique com algumas cidades de referência mundial.  

 

 

Figura 6: Comparação da radiação solar por província e alguns pontos do mundo 

Fonte: (FUNAE, 2015, pag.16)2 

 
2 https://www.instituto-camoes.pt/images/cooperacao/atlas_energia_mz.pdf 

https://www.instituto-camoes.pt/images/cooperacao/atlas_energia_mz.pdf
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Comparando com cidades como Lisboa e Madrid percebe-se que o potencial é 

relativamente baixo em relação a todas as províncias moçambicanas e que por 

exemplo Nova Deli está ao mesmo nível das piores províncias de Moçambique. Assim 

sendo, pode-se dizer que Moçambique está à altura de ser comparado com alguns 

dos melhores locais para geração de energia solar fotovoltaica (Funae, 2015). Sendo 

que a radiação solar é variável, dependendo de vários fatores como o período do dia, 

estação do ano e outros, a radiação solar total é expressa, normalmente, em termos 

de horas de pico solar. Isto significa que, na hora de pico, a potência numa hora 

equivale a 1000W m-2, o equivalente a uma energia de 1kWh m-2. 

Atualmente, em escalas maiores já está a ser explorado o potencial solar com a 

primeira central solar moçambicana, inaugurada no início do mês de fevereiro de 2019 

em Mocuba, na zona centro do país, na província de Zambézia. Um investimento de 

quase 67 milhões de euros que ocupa uma extensão de 170 hectares com 

capacidade para abastecer 175 mil famílias (Lusa, 2019). De acordo com a página da 

Efacec3 uma nova central deverá ser construída ainda este ano, na zona de Metore, 

norte de Moçambique. Este projeto terá capacidade para produzir 79GWh anuais. 

Estes são dois projetos de grande escala que servirão de referência para futuros 

investimentos.  

 

2.4. Energia Fotovoltaica 

Como o próprio nome indica, esta energia provém do sol convertido em energia 

elétrica a partir do efeito fotovoltaico. O efeito fotovoltaico, descrito por Edmond 

Becquerel em 1839, é o aparecimento de uma diferença de potencial (ddp) nos 

extremos de uma estrutura de material semicondutor, produzida pela absorção da luz. 

Pinho e Galdino (2014, pág. 50) consideram a energia solar fotovoltaica a energia 

obtida através da conversão direta da luz em eletricidade (efeito fotovoltaico), sendo 

a célula fotovoltaica, um dispositivo fabricado com material semicondutor, a unidade 

fundamental desse processo de conversão. A célula fotovoltaica é a unidade 

fundamental do processo da conversão CRESESB4.  

  

 

 
3 https://www.efacec.pt/central-solar-fotovoltaica-em-mocambique/ 
4 http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=com_content&lang=pt&catid=4 

https://www.efacec.pt/central-solar-fotovoltaica-em-mocambique/
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=com_content&lang=pt&catid=4
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2.5. Sistemas fotovoltaicos 

Sistemas solares fotovoltaicos são aqueles capazes de fornecer potência elétrica às 

instalações residenciais, industriais ou quaisquer outras a partir da conversão direta 

da energia solar (CEPEL-CRESESB, 2004). Pela facilidade na geração de energia, 

estes sistemas têm sido um refúgio para muitas famílias, nas zonas onde ainda não 

existe a rede convencional para o bombeamento de água, iluminação e outros 

serviços básicos. Dependendo da configuração podemos encontrar dois tipos de 

sistemas, os isolados ou autónomos (off-grid) e os conectados à rede (on-grid) e a 

sua complexidade pode depender da finalidade de cada projeto (CEPEL-CRESESB, 

2004). 

 

2.5.1. Sistema isolado (off-grid)  

Os sistemas isolados são normalmente instalados em locais onde ainda não há 

acesso à rede elétrica convencional ou quando existe um elevado custo para conexão 

à rede elétrica pública. São também utilizados em casas de pouca permanência como 

casas de férias ou campo, em telecomunicações, bombeamento de água e outros 

(CEPEL-CRESESB, 2004). Pela natureza do sistema onde a energia produzida não 

corresponde à procura contínua da instalação, é necessário o uso de acumuladores 

para poder compensar em horas de pico da carga ou quando o sistema não está a 

produzir eletricidade. 

 

 

Figura 7: Representação básica de um sistema isolado 

Fonte: (Da Silva, 2014, pág. 26) 

 

Segundo Pinho e Galdino (2014), os sistemas isolados podem ser individuais ou em 

mini-redes. Onde a geração é exclusiva para atendimento de uma única unidade 
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consumidora para o caso do consumidor individual ou no caso da mini-rede, a 

geração é partilhada entre um pequeno grupo de unidades consumidoras que estão 

geograficamente próximas umas das outras. 

 

2.5.2. Sistema conectado à rede (on-grid) 

Sistemas conectados à rede são aqueles em que a potência gerada pelo arranjo 

fotovoltaico é entregue à rede elétrica (Gtes, 2004). Neste caso, dos sistemas com 

ligação à rede, a rede pública de distribuição de eletricidade opera como um 

acumulador de energia elétrica (Greenpro, 2004).  

Gtes (2004) salienta que nos sistemas conectados à rede, é indispensável que se 

utilize um inversor que deve satisfazer as exigências de qualidade e segurança para 

que não se degrade a qualidade do sistema no qual se interliga o arranjo fotovoltaico. 

 

 

Figura 8:Sistema conectada a rede ou on-grid 

Fonte: (Greenpro, 2004, pág. 18) 

Legenda da figura 8  

1. Painéis fotovoltaicos 

2. Controlador de carga  

3. Condutores  

4. Inversor de CC para DC 

5. Contadores de energia  
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Dependendo da finalidade do projeto, os dispositivos que fazem parte de um sistema 

variam. Mas de uma forma geral todos necessitam do arranjo fotovoltaico, do 

controlador, um inversor e alguma fonte externa (acumuladores ou rede), que possam 

servir de backup. 

 

2.6. Módulo Fotovoltaico  

O módulo fotovoltaico ou painel solar, como geralmente é designado, é a componente 

principal do sistema solar fotovoltaico. Este é responsável pela conversão da radiação 

solar em eletricidade. O módulo fotovoltaico é composto por várias células. As células 

fotovoltaicas atuais conseguem produzir uma potência de aproximadamente 4,30 W, 

derivado de uma tensão e corrente de 1,5 V e 2,84 A, respetivamente. Dependendo 

das características desejadas para o painel, as células podem ser associadas em 

série, de forma paralela ou através de uma associação mista (Pereira, 2015). 

Para se escolher um painel fotovoltaico é necessário considerar-se algumas 

características principais que são importantes para perceber a eficiência e outros 

parâmetros da sua funcionalidade em diferentes condições. Uma das formas para a 

escolha de módulo é olhando a potência do pico dada em Wp, mas nem sempre é a 

melhor forma para uma melhor escolha. Em alguns casos podemos ter em 

consideração o tempo para carregamento de baterias, isto é, a corrente do painel 

pode ser importante nesse caso, pois quanto maior a corrente do painel mais rápido 

vai ser o carregamento da bateria. Deste modo, na escolha dos módulos deve-se ter 

em conta as características elétricas para uma melhor seleção do mesmo (CEPEL-

CRESESB, 2004).    

Estas características são determinadas através de ensaios em vazio do painel. Os 

ensaios são normalmente feitos com uma radiância de 1000 W m-² e temperatura da 

célula de 25oC. A temperatura tem um grande efeito sobre os painéis fotovoltaicos 

pois altera o fluxo de corrente destes, ou seja, quanto maior for a temperatura aplicada 

nas células, maior será a queda de tensão nos painéis. A elevação de corrente é 

muito pequena, e não compensa a perda causada pela diminuição da tensão. 

 

2.6.1. Tecnologia dos Módulos Fotovoltaicos 

Existem no mercado vários tipos de painéis fotovoltaicos, e estes diferem uns dos 

outros, de acordo com a tecnologia das células que constitui o painel fotovoltaico. 
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Segundo CEPEL-CRESESB (2004), atualmente no mercado existem três gerações a 

destacar: 

a. Células fotovoltaicas de silício cristalino 

Esta tecnologia é constituída por células fabricadas em silício, e existem dois tipos 

quanto a tecnologia das células:  

Monocristalinas foi um dos primeiros painéis criados para a geração de energia 

solar. Pela sua capacidade na produção de eletricidade considera-se o mais eficiente 

comparando com outras técnicas existentes no mercado, com uma eficiência que 

varia de 14% a 21%, com vida útil de 25 a 30 anos e tem boa performance em dias 

com o céu nublado. 

Policristalino também formado de silício. A grande diferença que podemos destacar, 

logo de imediato, é no formato das células, que têm um formato mais quadrado ou 

retangular e a cor é normalmente azul. Tem a mesma vida útil que a tecnologia 

monocristalina, com uma eficiência de 13% a 16%, e é considerada a segunda melhor 

tecnologia no mercado. De acordo com International Energy Agency (IEA) o silício 

cristalino (c-Si), é o mais comum e fácil de encontrar no mercado, comparando com 

as outras tecnologias o c-Si assume no geral cerca de 85 a 90% do mercado. 

Segundo Pandey at al., (2016), o mercado tem procurado outras alternativas como é 

o caso das células de Arsenieto de Gálio (GaAs), um semicondutor formado por Gálio 

(Ga) e Arsénio (As) sendo a sua estrutura semelhante à do silício.  

 

b. Células de silício amorfo 

Este tipo é da segunda geração com células constituído por silício amorfo. A 

tecnologia também é chamada de células de filme fino e a sua tecnologia representa 

cerca de 10 a 15% das vendas globais (IEA, 2014). As células feitas com este material 

(silício amorfo hidrogenado (a-Si), disseleneto de cobre e índio (CIS e CIGS) e telureto 

de cádmio (CdTe)) possuem eficiências inferiores às das células de silício cristalino. 

A eficiência deste tipo de célula já atingiu 13% em laboratório, mas as células 

comerciais apresentam eficiências em torno de 9%. É uma célula que tem preço baixo 

devido ao processo simples de fabricação (Fadigas, 2014). 

 

c. Células feitas na base de polímeros ou pequenas moléculas  

Apesar do baixo custo na fabricação destas células, esta tecnologia não tem sido uma 

aposta no mercado devido à sua eficiência que é muito baixa, assim sendo novos 
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estudos estão a ser feitos de modo a melhorar a eficiência, com novas tecnologias e 

novos conceitos de conversão (Fadigas, 2014). 

 

2.7. Controlador de carga  

O controlador de carga tem como função monitorizar os componentes do sistema 

(painéis fotovoltaicos, carga e baterias). O controlador monitoriza as baterias para 

evitar cargas e descargas excessivas, assim como a tensão dos painéis e das 

baterias que devem ser iguais. São características gerais do controlador o baixo 

consumo de energia, a proteção contra a sobrecarga, e a sua maior eficiência na 

ordem dos 97% (Luque & Hegedus, 2003). 

 

2.8. Inversores  

O inversor é um elemento com a função de converter a tensão em corrente contínua 

DC/CC produzida pelos painéis solares ou fornecida pelas baterias para poder 

alimentar cargas em AC/CA. Dependendo do sistema (ligado à rede ou isolado), a 

escolha do tipo de inversor é fundamental de modo a cumprir com as condições do 

sistema, por exemplo, para sistemas isolados o inversor deve ter a capacidade de dar 

melhor resposta, deve possuir características como a proteção contra 

sobreintensidade; alto rendimento; elevada tolerância às correntes de arranque; baixa 

variação da tensão e frequência de saída. Para sistemas ligados à rede, outros 

aspetos são verificados como a tensão de entrada de CC de modo a configurar o 

input do inversor. Este tem como função converter o sinal vindo do sistema com a 

frequência da rede (50/60Hz) em CA (Luque & Hegedus, 2003). No caso de 

inversores ligados à rede, deverá ter também um sistema de controlo para a 

comutação (quando os painéis estão a fornecer energia suficiente), e também para o 

sistema de ajuste contínuo de modo que o equipamento funcione no ponto mais 

favorável e nos sistemas de proteção contra as falhas da rede (Luque & Hegedus, 

2003; Val de Ovelha, 2017). 

Os inversores podem ser classificados em três categorias dependendo da sua função 

singular nomeadamente: inversor central mais usado normalmente em sistemas 

conectados a rede; inversor string que são usados em sistemas isolados, que 

dependem de acumuladores para compensar à intermitência que este tipo de  sistema 

apresenta, e por fim os micro inversores que são projetados para funcionar com um 

painel fotovoltaico de uma forma independente. São inversores com mais vantagens, 
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mas consequentemente maior custo económico5. Os inversores pouco exigem de 

manutenção e no geral possuem uma garantia na ordem de 5 anos, mais bem 

dimensionados eles podem acompanhar a durabilidade do projeto ou dos painéis com 

uma vida útil de 10 até 15 anos6. 

 

2.9. Baterias  

As baterias nos sistemas fotovoltaicos são usadas normalmente nos sistemas 

isolados, para acumular a carga e compensar quando a radiação solar não for 

suficiente (dias nublados, primeiras ou últimas horas do dia) ou em horas onde a 

radiação não exista (durante a noite). Existem diferentes tipos de baterias no 

mercado, a escolha do tipo de baterias adequados para esta aplicação é fundamental 

para um melhor rendimento do sistema (Val de Ovelha, 2017).   

 
5 https://suporte.cosol.com.br/hc/pt-br/articles/226709288-Inversor-solar 

6 https://blog.cosol.com.br/blog/4-duvidas-sobre-o-inversor-solar 

https://suporte.cosol.com.br/hc/pt-br/articles/226709288-Inversor-solar
https://blog.cosol.com.br/blog/4-duvidas-sobre-o-inversor-solar
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3. Radiação Solar  

 

Sabe-se que a terra anualmente recebe cerca de 1.5 x 1018 kWh de energia solar 

equivalente 10 000 vezes o consumo de energia no mesmo período. A radiação solar 

para além de ser inesgotável, é utilizada para a converter em outras formas de energia 

como a elétrica, térmica e mais. O sol emite radiação eletromagnética, comumente 

designado por radiação solar, a principal fonte de energia na terra. Quando a terra 

exerce o movimento de translação, é formado um ângulo de aproximadamente 23.5º 

do plano que é inclinado em relação ao plano do equador, e esta inclinação é 

responsável pela variação da elevação do sol no horizonte em relação à mesma hora 

ao longo dos dias (CEPEL-CRESESB, 2004). 

Para entender este fenómeno, vários estudos foram feitos por Abbot (1936), e os seus 

colegas do Instituto de Smithsonian, os pioneiros no estudo sobre a radiação solar na 

superfície terrestre (Duffie & Beckman, 2003). Estes autores usaram medidas 

terrestres feitas e extrapoladas nos pontos mais altos da superfície da Terra em várias 

partes do espetro solar e chegaram à conclusão de que a constante solar era de 

1322 Wm2. Posteriormente tendo como base os estudos de Abbot, Johnson (1954) 

resumiu as medições feitas a partir de foguetes (uma técnica usada nas medições de 

modo a ter melhor precisão) e obteve a constante solar de 1395 Wm-2. Com a 

evolução da tecnologia foi possível fazer mais experiências em altitudes mais 

elevadas com medições diretas usando aeronaves ou naves espaciais.  

Thekaekara e Drummond (1971, 1976), chegaram à conclusão de que a constante 

solar era de 1353W m-2 com uma tolerância aproximadamente de 1.5%, um valor que 

foi aprovado pela National Aeronautics and Space Administration (NASA) e pela 

Sociedade Americana de Testes e Materiais em 1976 e 2006, respetivamente.  

 

3.1. Ângulos solares  

De acordo com Benford e Bock (1939), citado por Duffie e Beckman (2003), devido à 

configuração da terra, os raios solares incidem em diferentes posições em relação a 

vários pontos tomados como referência. Na figura podemos observar alguns dos 

ângulos representados. 
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Figura 9: Ângulos obtidos entre a superfície da terra e do sol a uma superfície incidente 

Fonte: (Duffie & Beckman, 2013, Pag.13) 

É de perceber que na figura 9 existem vários ângulos, e para melhor interpretação 

dos mesmos deve-se ter em conta e conhecer as diferentes variáveis apresentadas 

a seguir.   

a) Declinação (𝛅) 

Trata da posição angular do sol ao meio-dia solar ou pode-se dizer ainda que o sol 

está no meridiano do local em relação ao plano do equador, como mostra a figura 10. 

Este pode tomar valores (- 23.45º ≤ δ ≤ 23.45º) de -23,45° sul ou 23,45° norte, no 

solstício de inverno e no solstício de verão, respetivamente. Na determinação da 

declinação utiliza-se a equação aproximada de Cooper Duffie & Beckman (2013), 

mostrada na equação 1. 

 

 
δ = 23.45 sin (360

284 + n

365
) 

 

(1) 

Onde: n- Dias julianos. 
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Figura 10: Declinação do Sol ao longo do ano 

Fonte: (Bedaque & Bretones, 2016) 

b) Ângulo de incidência (𝜽) 

É o ângulo entre a radiação do feixe numa superfície e a normal para essa superfície. 

da Terra no seu eixo a 15° por hora; manhã negativo, tarde positiva. 

c) Ângulo de inclinação 𝜷 

O ângulo entre o plano da superfície em questão e a horizontal, compreendido entre 

0°≤ 𝜷 ≤180° (se 𝜷 > 90° significa que a superfície tem um componente voltado para 

baixo). 

d) Ângulo de azimute da superfície (𝜸) 

Trata-se do desvio da projeção num plano horizontal da normal para a superfície do 

meridiano local. Também se pode definir como o ângulo entre a projeção da normal 

à superfície no plano horizontal, onde o deslocamento é tomado a partir do Norte.  

Pode variar entre 0° e 180° conforme a orientação da superfície: a sul considera-se 

nulo e a Norte considera-se 180°. 

e) Ângulo de Zénite (𝜽𝒛)  

O ângulo entre a vertical e a linha em relação ao sol, ou seja, o ângulo de incidência 

da radiação do feixe numa superfície horizontal. 

 

 θz=cos−1(cos∅ cosδ cosω + sin∅ sinδ) (2) 

 

Onde: ∅ - Latitude (°); 𝛿 – Declinação (°); e 𝜔 – Ângulo horário (°). 

 

f) Ângulo de azimute solar (𝜸𝒔)  
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O deslocamento angular do sul da projeção da radiação do feixe no plano horizontal. 

Os deslocamentos a leste do sul são negativos e o oeste do Sul são positivos. Ver 

figura 9 (b). o ângulo de azimute solar é determinado de acordo com a equação 3. 

 

𝛾
𝑠=𝑠𝑖𝑔𝑛(𝜔) [𝑐𝑜𝑠−1 (

cos 𝜃𝑧  sin ∅−sin 𝛿

sin 𝜃𝑧  cos ∅
)]

     (3) 

 

Onde: 

 𝜔 – Ângulo horário (°); 

 𝜃𝑧 – Ângulo de zénite (°); 

 𝛿 – Declinação (°); e 

 ∅ − Latitude (°). 

 

g) Ângulo de altitude solar (𝜶𝒔)  

O ângulo entre a horizontal e a linha em relação ao sol, ou seja, o complemento do 

ângulo zênite. 

 𝛼𝑠 = 90𝑜 − 𝜃𝑧 (4) 

 

Onde θz – Ângulo de zénite (°). 

 

É de salientar que estas definições foram retiradas de Duffie & Beckman (2013) onde 

–se podem encontrar outras definições que podem ajudar a entender a relação entre 

a massa de ar e a radiação solar. 
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4. Comunidades de Energia  

 

Uma comunidade é um grupo ou uma organização formada por mais do que um 

indivíduo. O significado de comunidade de energia está associado à produção de 

energia elétrica num determinado local, a partir de fontes disponíveis, no local para o 

benefício próprio (Calhau, 2015). O principal foco das comunidades de energia é a 

promoção da gestão coordenada e inteligente dos recursos de produção distribuída 

de eletricidade (AEAL, 2017). 

Podemos encontrar vários tipos de definições na literatura. Segundo Klein e Coffey 

(2016), uma comunidade de energia refere-se a um grupo de indivíduos com o mesmo 

propósito, localização, e que partilham um ou vários projetos com o objetivo de 

produzir eletricidade para o consumo na mesma comunidade. Walker (2008) 

defendem que a comunidade de energia pode ser composta por dois grupos, se for o 

caso em que um projeto é financiado por agentes externos que não fazem parte da 

mesma comunidade. Neste caso existirá por um lado os agentes financiadores do 

projeto que não fazem parte da comunidade local e do outro lado a comunidade que 

beneficiará do projeto. Apesar de Walker (2008) assumir a existência de vários tipos 

de comunidade, o autor salienta que a melhor comunidade é a proposta por Klein e 

Coffey (2016), por ser o modelo mais comummente usado em diferentes casos que 

tem suscitado resultados positivos.  

 

4.1. Comunidades de energias renováveis  

Segundo o artigo publicado pelo National Renewable Energy Laboratory (NREL), a 

comunidade de energia, garante a oferta para satisfazer toda a procura de todas as 

necessidades das residências que compõem uma comunidade, sendo que o 

excedente da sua produção pode ser injetado na rede de distribuição (Carliste, 2008). 

Os edifícios pertencentes aos elementos da comunidade de energia renovável devem 

ser eficientes do ponto de vista energético (near-zero or zero-energy homes, ZEHS), 

evitando perdas de energias (uso de equipamentos com maior eficiência), o que 

favorecerá o melhor funcionamento do sistema com maior rendimento. A National 

Renewable Energy Laboratory (NREL)7, por sua vez, salienta ainda pontos essenciais 

 
7 https://www.nrel.gov/pv/ 

https://www.nrel.gov/pv/
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para que uma determinada comunidade possa ser considerada uma comunidade de 

energia renovável: 

• Tem de ser um projeto sustentável; 

• A utilização exclusiva de fontes renováveis a nível habitacional ou micro-

grid;   

• Optar por meios de transporte eficientes e tecnologia avançada de modo 

a proteger o ambiente; 

• Expansão da Função Utilitária - Geração de Energia e Gerenciamento 

de Carga.  

Na mesma perspetiva, de acordo com CEC (2010), uma comunidade de energia 

renovável refere-se à propriedade de uma comunidade com produção e consumo 

local de eletricidade de fontes renováveis, onde as responsabilidades e as decisões 

tomadas são do senso coletivo através de um órgão previamente eleito pela 

comunidade. Esta definição adequa-se ao tipo de projeto proposto neste trabalho.   

Segundo Ornetzeder e Rohracher (2013), as primeiras comunidades de energia 

renováveis surgiram por volta dos anos 80 na Áustria, numa aldeia perto da cidade 

de Graz, uma zona rural, onde um grupo de trabalhadores fabricaram painéis 

fotovoltaicos de uma forma independente. A intenção desse grupo era gerar energia 

solar a um preço que fosse acessível para os membros da comunidade, visto que a 

tecnologia fotovoltaica ainda era muito cara, pois estes sistemas ainda estavam numa 

fase inicial de desenvolvimento. Posteriormente a este grupo, vários outros grupos 

formaram comunidades e aderiram a iniciativas deste género e os projetos foram-se 

multiplicando em outros pontos, próximo do de Graz. A partir do ano 2000 outros 

exemplos foram surgindo noutros países. A Alemanha foi um dos países que se 

destacou, apostando também na energia nuclear. Em 2002 uma lei foi decretada, 

inibindo a exploração da energia nuclear até 2030 devido aos riscos associados.  

Entretanto a Alemanha promulgou uma lei de energias renováveis favorável à 

comunidade, com vários incentivos, forçando-a a procurar outras formas de energia 

que fossem acessíveis localmente de modo a atingir níveis altos num curto espaço 

de tempo.  
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4.2. Motivações para constituir uma comunidade de energia 

A comunidade de energia pode ser originada por projetos já existentes, mas também 

pode ser influenciada por fatores externos como económicos ou pressões ambientais. 

As motivações para a constituição de uma comunidade de energia podem decorrer 

de vários fatores, nomeadamente atingir um certo objetivo comum, ou seja, os 

membros do grupo ou que fazem parte do projeto, ao investirem de diversas formas, 

financeiramente ou em tempo, pretendem alcançar os seus objetivos comuns num 

espaço de tempo definido. Em geral estas metas são financeiras, ambientais ou 

socioculturais (Vasileiadou & Dóci, 2015). A nível financeiro, o objetivo passa por 

obter energia elétrica a um preço mais baixo, de modo a obter o retorno do valor 

investido, do ponto de vista individual ou ser independente energeticamente, num 

caso coletivo. E para as outras dimensões (sociocultural e ambiental) a preocupação 

é mais ligada a preocupações ambientais e a uma boa imagem na sociedade. Este 

nível de motivação é um dos mais destacados pelos diversos projetos de 

comunidades de energias renováveis, tendo como exemplo projetos criados na 

Holanda e na Alemanha onde os ganhos foram alcançados (Vasileiadou & Dóci, 2015; 

Cachinho, 2017).  

 

4.3. Modelos de comunidades de energia 

Á semelhança de outros projetos que vão ganhando lugar no mercado com o objetivo 

de melhorar a situação energética, um dos grandes desafios atualmente é promover 

a criação de comunidades de energia. Apesar de, em muitos países, não ter sido 

implementada qualquer política ou incentivo ainda, a investigação em torno das 

comunidades de energia é já vasta, principalmente no que respeita a discutir e 

desenhar modelos de novas comunidades para melhorar a vida da população a nível 

energético. Muitas das iniciativas que culminam com a criação de comunidades de 

energia renováveis, nascem com pessoas que, numa abordagem bottom-up, partindo 

de ideias locais encontram meios e recursos para empreenderem os seus projetos de 

energia (Cachinho, 2017).  

De acordo com as definições referidas anteriormente pode assumir-se que cada 

comunidade é única, não existindo semelhanças entre elas.  É notória a existência de 

modelos de comunidades de energia renovável distintos de acordo com a iniciativa e 

com a identidade dos que desenvolvem as ideias. 
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4.3.1. Comunidades de energia  

Segundo Yildiz (2014), o modelo de comunidade já vem há longos anos a operar em 

diversas áreas como agricultura, bancos, mas de uma forma tradicional, onde o 

resultado de uma dada atividade deveria ser distribuído de igual forma por todos que 

fizerem parte da atividade. Atualmente, com o surgimento das comunidades no 

campo da energia despertou uma euforia nos que acreditam no sucesso deste modelo 

e em energia limpa e renovável. Em países europeus como a Alemanha, Holanda e 

Dinamarca, é o modelo de comunidade de energia renovável o que é mais 

implementado. São sociedades que possuem projetos que são geridos por eles 

próprios (membros da sociedade) de modo que eles possam ser beneficiados pelo 

mesmo (Huybrechts & Mertens, 2014). Yildiz (2014) refere que grande parte das 

comunidades são geridas localmente para o benefício local. No caso de projetos que 

geram energia elétrica para o consumo, o excedente pode também ser vendido à rede 

existente. A Aliança das Comunidades Internacionais descreve uma comunidade 

como uma associação autónoma de pessoas unidas voluntariamente para atender às 

suas necessidades e aspirações económicas, sociais e culturais comuns por meio de 

uma empresa de propriedade conjunta e controlada democraticamente (COOP, 

2020). Diversos tipos de modelos de negócios existem, sendo uma das características 

típica deste tipo de comunidade, o que realça a diversidade, dependendo do local 

onde o projeto está inserido (Dusonchet & Telaretti, 2015; Pyrgou et al., 2016; Sarasa-

Maestro et al., 2013). A sua forma de recompensa depende de vendas de energia 

para a rede, de modo a poderem beneficiar de preços bonificados, como incentivo por 

terem implementado estas tecnologias (Küller, Dorsch, & Korsakas, 2015).  

Uma das formas encontradas para melhor convencer o cidadão a investir em energias 

renováveis é recorrendo a comunidades, criando incentivos na produção e consumo 

de energias renováveis. São meios encontrados por alguns países para a aceleração 

e crescimento de energias renováveis. São implementados dois métodos na 

sensibilização da comunidade, nomeadamente: a divulgação e educação aos 

residentes de uma determinada região sobre as vantagens no uso das energias 

renováveis, palestras e outros eventos são feitos para a sensibilização, de modo a 

promover a transição energética, e servem de ligação entre as fontes de energia 

renovável e os consumidores, com o intuito de se conseguir preços acessíveis de 

energia elétrica (Viardot, 2013). No contexto europeu, por exemplo. foi criado um 

instrumento denominado Feed-in Tariff (FiT) que consistia na oferta de contratos de 
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longo prazo, de até 20 anos, para os produtores de energias renováveis (Dusonchet 

& Telaretti, 2015; August, Kylili, & Fokaides, 2016) 

 

4.4. Exemplos de comunidades de energia 

As comunidades são desenvolvidas em locais diferentes e isso faz com que os 

modelos sejam diferentes. Uma compreensão do historial das comunidades em 

diferentes locais pode ser útil para auxiliar à melhor decisão perante o conhecimento 

de outras realidades. Uma vez que que a comparação de um lugar para o outro (país, 

zona etc.) torna-se complicado devido a vários fatores como a sociedade, clima, 

cultura, economia e outros fatores determinantes para o desenvolvimento do modelo 

adequado para uma realidade específica, devemos ter conhecimento de um leque 

abrangente de soluções para auxiliar à decisão e escolha do modelo mais eficaz e 

eficiente. A seguir apresentam-se alguns exemplos de comunidades de energia. 

A. Coopérnico, é uma comunidade de energias renováveis, fundada por um grupo de 

16 cidadãos com backgrounds diferentes, mas com um objetivo comum, o 

“desenvolvimento sustentável”. É uma comunidade fundada em 2012, que tem como 

missão o envolvimento das empresas e cidadãos na aquisição de novas diretrizes 

energéticas, energias limpas e renováveis, uma descentralização que permita o 

fortalecimento da comunidade e o que leva à clareza nos investimentos e produção de 

energias renováveis. A Coopérnico é uma comunidade de energias renováveis, que 

alia à sua natureza social o apoio a projetos de solidariedade, educacionais ou de 

proteção ambiental (coopérnico, 2019).  

 Na figura 11 encontra-se ilustrado o modelo de negócio da Coopérnico. 
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Figura 11: Modelo de negócio da Coopérnico 

Fonte: (coopérnico, 2019)8 

 

Legenda da figura 11. 

1. Sociedade (grupo de pessoas singulares ou organizações) com o mesmo 

propósito para formar uma comunidade. 

2. Investimento com capital próprio ou de terceiros para investimentos de projetos 

de energia renováveis.  

3. Implementação de centrais de autoconsumo. Produção de energia a partir de 

fontes renováveis para o autoconsumo e para terceiros (sistema conectado à 

rede). 

4. Fundos gerados pelo projeto com a venda de eletricidade (limpa). 

5. Partilha de benefícios gerados com a comunidade. 

 

B. SOM Energia é a primeira comunidade de energias renováveis espanhola 

fundada em 2010, por um grupo de pessoas. Esta comunidade gera energia a 

partir de várias fontes, a destacar a solar, eólica, biogás e biomassa, onde o 

financiamento vem de voluntários e dos seus membros. Consiste numa 

organização horizontal (um modelo onde existe flexibilidade na liderança, que 

estimula a motivação e criatividade. Neste modelo de organização existe uma 

certa liberdade concedida aos colaboradores) e são os grupos locais em 

cidades e vilas que determinam o futuro da SOM Energia. Seis anos depois da 

 
8 https://www.coopernico.org/pt/about 

https://www.coopernico.org/pt/about
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sua fundação esta abrangia já os 37 mil clientes e era composta por 27 mil 

membros; atualmente já consegue cobrir uma procura anual de 200 famílias e 

o custo da energia é menor que o preço do mercado9.  

 

C. Projeto de Bioenergia em Maunheim – Alemanha. Localiza-se no Sudoeste 

Alemão, na confluência dos rios Neckar e Neno (figura 12). O projeto foi criado 

por dois agricultores para construção de uma central de biogás. Para o sucesso 

do projeto eles usufruíram de ajuda externa que financiou uma boa parte do 

projeto e o remanescente veio da contribuição dos moradores da aldeia. Com 

a concretização da ideia as ambições não pararam, pois posteriormente foi 

criada uma comunidade de energias renováveis (Cachinho, 2017). Com fundos 

adquiridos a partir de novos financiamentos e parcerias que a organização 

obteve, continuou a promover e teve várias instalações de fontes de energias 

renováveis. A parceria formada com a empresa Solarcomplex fez com que os 

cidadãos pudessem investir montantes no intervalo de 2500 a 50 mil euros 

(nos projetos de eletricidade e aquecimento) com uma previsão de retorno de 

5%. Anos depois a cidade já conseguia produzir energia para cobrir a procura 

e com excedente que é vendido para a rede pública, e com esse excedente o 

projeto passou a beneficiar do FiT em vigor na Alemanha (Keller & Dielstr, 

2013; Cachinho, 2017). 

 

 

Figura 12: Mauenheim - A primeira vila de Bioenergia da instalação de biogás de Baden-Württemberg (sistema 
de aquecimento por aparas de madeira e estação de energia solar) 

Fonte: (Keller & Dielstr, 2013, Pág. 1) 

 
9 https://350.org/pt/a-historia-da-primeira-comunidade-de-energias-renovaveis-da-espanha/ 

https://350.org/pt/a-historia-da-primeira-cooperativa-de-energias-renovaveis-da-espanha/
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Para o sucesso deste projeto houve vários fatores a salientar, nomeadamente 

a preocupação da comunidade em ter uma fonte própria de energia gerida 

localmente pela comunidade local. Com o envolvimento da comunidade junto 

da Solarcomplex isso permitiu que houvesse fundos para a concretização do 

projeto (Keller & Dielstr, 2013).  

  

D. Projeto de Bioenergia em Juhnde- Alemanha. Juhnde é um município da 

Alemanha localizado no distrito de Gottingen, estado da baixa Saxônia. É 

considerada a aldeia alemã bioenergética pois produz 100% da sua energia 

através de fontes renováveis para o aquecimento e eletricidade, com uma 

cobertura total das suas necessidades. A ideia do projeto foi da universidade 

de Gottingen em 2001, que partilhou a ideia com alguns moradores da aldeia. 

O trabalho começou com o apoio da universidade numa primeira fase. Com a 

evolução da iniciativa os moradores fundaram uma comunidade de energia 

renovável que incluía, em 2005, cerca de 70% dos moradores de Juhnde. Com 

o esforço realizado, foi construída uma câmara de biogás, alimentada por 

resíduos produzidos por agricultores daquela localidade. Esta câmara de 

biogás produz energia que alimenta a maior parte das necessidades da 

população, o restante é auxiliado com uma unidade de queima de madeira. A 

maior parte do custo do projeto foi financiado pelo governo, através de um 

subsídio do governo e um programa incluído nos incentivos à adoção de 

energias renováveis. Esta central termoelétrica que operava sob a forma de 

comunidade, incentivou vários outros e atualmente existem mais de 80 aldeias 

ou cidades com o mesmo modelo. São vistos como pioneiros na transição 

energética pelo Ministério Federal da Agricultura que para estimular em 2012 

premiou três cidades pela primeira vez. Apesar dos membros da comunidade 

terem contribuído com fundos angariados, admitem que a participação do 

governo alemão foi um grande input para o sucesso do projeto (Gotchev & 

Dóci, 2016). 
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Figura 13: Imagem da câmara de biogás instalada em Jühnde. 

Fonte: (Keller & Dielstr, 2013, Pág. 40) 

 

E. Projeto de Energia Amsterdam Zud – Holanda. Trata-se de uma 

comunidade holandesa, situada no sul de Amesterdão, formada por residentes 

locais. Segundo Dóci e Vasileiadou (2015), trata-se um projeto fundado por 

quatro moradores em 2006. O objetivo era adquirir painéis solares para os seus 

barcos. O governo holandês promoveu um desconto na compra de painéis até 

30% para quem comprava em grandes quantidades. Isso fez com que 

houvesse uma sensibilização dos moradores de modo a ter um número mais 

elevado de participantes no projeto pois isso faria com que o desconto fosse 

maior.  

Numa primeira fase mais de 30 pessoas aderiram à iniciativa e submeteram os 

pedidos de modo a obter o subsídio governamental. Como resultado do 

sucesso do projeto, a iniciativa continuou não só com moradores locais, mas 

abrangendo também cidadãos de outras localidades. Apesar de a maioria não 

ter conseguido suprir as suas necessidades, uma parte conseguia obter 

energia a 100% para as suas necessidades, mas em termos do valor investido 

todos conseguiram o retorno num curto espaço de tempo, inclusive ajudados 

pelo subsídio (Cachinho, 2017; Gotchev & Dóci, 2016). 

 

Poderíamos considerar o exemplo de outras comunidades de energias 

renováveis10,11,12 (eólica) de sucesso como: Feldheim, Horshader Community 

 
10 https://www.horshader.com/about-us 
11 https://energy4all.co.uk/coops/westmill-wind-farm-co-op/ 
12 https://energy4all.co.uk/ 

https://www.horshader.com/about-us
https://energy4all.co.uk/coops/westmill-wind-farm-co-op/
https://energy4all.co.uk/
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Development 900kW Wind Turbine, Westmill Wind Farm Co-operative Limited, 

Energy4all Limited Community Ownership, mas pela descrição anterior podemos 

dizer que o nosso modelo de comunidade de energia proposto para Moçambique 

aspira aproximar-se do modelo E, o projeto de Energia de Amsterdam Zud na 

Holanda, pelo menos pelas características iniciais similares com as quais propomos 

a presente comunidade. 

 

4.5. Conclusão  

Dos vários exemplos descritos anteriormente sobre diferentes comunidades de 

energia com perfis diferentes, todas foram um sucesso. Quase todos os projetos 

referidos surgem como resposta para satisfazer uma necessidade energética em 

certas comunidades e segundo Johnson e Dignard-Bailey (2006), a implementação 

de projetos comunitários solares exigem políticas governamentais favoráveis, bons 

líderes comunitários, e um grande apoio em diferentes vertentes tanto no setor público 

assim como privado. É de salientar que apesar das dificuldades que todas as 

comunidades foram enfrentando, a facilidade na aquisição dos equipamentos (painéis 

fotovoltaicos, turbinas eólicas, fornalhas, etc.), e as políticas que cada país 

implementou, foram parte dos incentivos que justificam parte deste sucesso. As 

receitas das comunidades, no geral, são adquiridas com a venda de energia para a 

rede.  

Olhando para a realidade Moçambicana deve-se criar um modelo próprio visto que se 

trata de um país pobre, em vias de desenvolvimento, onde ainda existem dificuldades 

enormes na aquisição dos equipamentos para a implementação destes sistemas e há 

escassez de fundos governamentais para o efeito que até ainda enfrenta, atualmente 

fortes condicionantes para abranger toda a comunidade Moçambicana na distribuição 

básica de energia elétrica de modo eficiente e eficaz, não conseguindo cumprir o 

requisito mínimo de abastecimento em iguais condições para todos.  

Assim sendo, tratando-se de uma iniciativa para o bem da comunidade, 

consequentemente do país, sem fins lucrativos, deve-se criar um mecanismo de 

financiamento que não deve sufocar as comunidades visto que o rendimento é 

apenas dos beneficiários. Ou seja, o único cliente é também o consumidor visto que 

ainda não há políticas de ligação à rede, não havendo qualquer outra forma para 

compensar o investimento, pelo menos nesta nossa proposta inicial, mas esperando-

se que num futuro próximo as condições mínimas estejam garantidas para o efeito.  



 

35 
 

5. Proposta do Modelo de Comunidade de Energias Renováveis para 

Moçambique 

Trata-se de uma associação sem fins lucrativos que tem como missão favorecer as 

comunidades, gerando e fornecendo energia elétrica para autoconsumo. Numa 

primeira fase, o projeto irá depender em grande parte de financiamento externo 

contando com ajuda do governo e de outras instituições que possam interessar-se 

pela iniciativa, e a outra parte virá dos membros da comunidade. Toda a comunidade 

local interessada pode participar desde que esteja de acordo com as condições que 

serão estabelecidas. Das receitas geradas pelo projeto uma parte será para 

expansão, ampliando a comunidade ou na criação de pequenas centrais que 

futuramente se possam unir criando uma rede. Como atualmente ainda não existe 

nenhuma lei para a implementação de sistemas ligados on-grid, as receitas advirão 

em parte do valor que será pago pela comunidade, correspondente à energia gerada 

pelo sistema e a outra parte virá de pequenos projetos que serão desenvolvidos pela 

comunidade para garantir o autossustento da mesma aliviando o custo por parte dos 

membros da organização. O grande objetivo deste grupo será gerar energia solar 

fornecida a um preço que seja acessível para os seus membros. Dependendo da 

evolução, a comunidade terá a missão de formar técnicos em sistemas solares que 

possam garantir o bom funcionamento dos sistemas promovendo o emprego local.  

Atualmente Moçambique conta com uma única empresa pública EDM, responsável 

pelo gerenciamento do sistema elétrico em todo o território moçambicano. De acordo 

com o decreto nº 43/2005, de 29 de novembro a EDM é responsável pela gestão da 

rede nacional de energia. De entre várias competências que lhe são atribuídas, a 

EDM é a única empresa responsável pela transformação, transporte, distribuição e 

comercialização de energia elétrica no território nacional. É ainda da sua 

responsabilidade, a importação e exportação de energia elétrica, a realização de 

trabalhos de instalação, de reparação e de renovação de bens afetos à exploração 

do serviço público. Assim não existe uma pressão sobre a EDM por gozar do estatuto 

de ser a única empresa no mercado nacional. Logo, com a implementação deste 

modelo, que se espera vir a estender por todo o território nacional num mais longo 

prazo, irá estimular a economia social, respondendo aos novos desafios do momento 

e dando uma resposta rápida à comunidade que não tem acesso a estes serviços de 

energia. 
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A proposta para a criação da comunidade de energias renováveis terá o seguinte 

modelo: 

1. Criação de pequenas comunidades de cidadãos com a mesma localização 

geográfica, e que tenham um mesmo objetivo comum para a implementação 

de um modelo energético. 

2. Financiamento (próprio e de terceiros) para investimentos em minicentrais 

fotovoltaicas e outros subprojectos onde todos são donos de uma certa 

percentagem. 

3. A energia produzida será para a comunidade e o remanescente para o 

fornecimento de outras famílias ou empreendimentos da comunidade através 

de uma rede isolada. 

4. Gerar benefícios económicos com os subprojectos e a energia fornecida aos 

demais que não fazem parte da comunidade. 

5. Os benefícios gerados são para a comunidade, possibilitando-se o 

investimento em outras comunidades de modo a abranger o máximo da 

população possível. 

6. Geração de emprego na região pela formação a conceder aos membros da 

comunidade, nomeadamente técnicos em sistemas solares que possam garantir 

o bom funcionamento dos sistemas. 

Todavia, o sistema não pode ser ligado à rede porque em Moçambique ainda não 

existe uma lei para sistemas ligados à rede para os produtores autónomos. 

 

5.1. Sustentabilidade da comunidade  

Moçambique, de acordo com o relatório global do Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento (PNUD)13, é o nono país com menor índice de desenvolvimento 

ocupando a 180ª posição num total de 189 países.  

“Quase metade da população (46,3%) continua a ser pobre, tanto em termos 

monetários como não monetários, sendo que a maioria desses indivíduos (84,9%) 

reside em áreas rurais. É muito provável que este segmento da população continue 

retido num círculo vicioso de pobreza crónica, a menos que esses indivíduos quebrem 

o ciclo de privação física e acumulem capital humano, físico e financeiro suficiente 

para entrarem numa via em que os seus rendimentos possam ter um crescimento 

 
13 https://www.dn.pt/lusa/onu-reve-em-alta-dados-de-mocambique-nono-pais-menos-desenvolvido-do-mundo-9846107.html 

https://www.dn.pt/lusa/onu-reve-em-alta-dados-de-mocambique-nono-pais-menos-desenvolvido-do-mundo-9846107.html
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estável. 25% da população não é monetariamente pobre, mas enfrenta um risco muito 

grande de cair em situação de pobreza, devido ao elevado grau de insegurança 

económica provocada pelas suas múltiplas privações não monetárias” (World bank, 

2017, pag. 7).  

Ainda nos estudos feitos pelo banco mundial, evidencia-se que cerca de 15 milhões 

de pessoas vivem em pobreza extrema, o que correspondente a 60% da população. 

Com esses dados acima arrolados, 85% dos trabalhadores aproximadamente 

trabalham em condições precárias, o produto interno bruto (PIB) per capita, calculado 

em unidades de paridades de poder de compra, é de aproximadamente 1.14 dólares, 

pese embora o facto de a média mundial rondar os 15.44 dólares.  

De acordo com os factos referidos anteriormente, e tendo em conta o nível de vida 

dos moçambicanos, podemos constatar que pode ser impossível manter um projeto 

deste tipo de forma sustentável. Deste modo, para que o projeto seja sustentável a 

comunidade deverá criar alguns subprojectos de forma a encontrar outras formas de 

financiamento para o investimento da comunidade e assim fortificar o objetivo da 

organização. Dependendo de local para local poderá fazer-se um estudo dos produtos 

de primeira necessidade que o projeto pode produzir para venda local (criação de 

frangos, produção de ovos, hortícolas, mercearias, etc.) de forma a ser possível 

formas alternativas de financiamento. Outra forma alternativa de financiamento 

poderá ser a disponibilização de incentivos sobre a forma de financiamento 

comparticipado ou pela atribuição de subsídios por parte do governo.   

De acordo com os aspetos abordados, que retratam as condições reais do país, muito 

deve ser feito para que esse modelo de expansão e sensibilização se torne realidade, 

tendo como base os seguintes aspetos: 

• O governo deve desempenhar um papel fundamental na promoção no uso 

destas fontes; 

• Procurar financiamentos externos para esta iniciativas;  

• Parcerias com instituições de ensino e alguns fabricantes de equipamentos de 

modo a reduzir o preço de compra (custo elevado na aquisição de sistemas); 

• Ter um plano para as novas construções de modo a permitir o aproveitamento 

da cobertura para a montagem dos painéis numa posição de maior rendimento 

e evitando sombreamentos; 
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• Criação de linhas de distribuição local de modo que haja partilha de eletricidade 

de diferentes comunidades locais. 
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6. Metodologia 

6.1. Localização da comunidade: escolha do local 

Marracuene é um distrito situado na província de Maputo e tem a sua sede na vila 

com o mesmo nome, localizado geograficamente a uma latitude -25.7386799 Sul e 

longitude 32.6649495,15 Este. Tem limites com o distrito de Manhiça na zona norte, 

a oeste com o distrito de Muamba, a sul com o município de Maputo (Maputo capital) 

e com o oceano Índico a leste (figura 14). 

 

 

Figura 14: Localização do distrito de Marracuene  

Fonte: (Google Maps, 2020) 

 

O distrito de Marracuene tem uma superfície de aproximadamente 670 km 2, e de 

acordo com dados publicados no censo de 2017 a população total é de cerca de 

230 500 habitantes, sendo que de acordo com os censos de 1997 a população era 

de cerca de 84 975 e em 2007 de cerca de 157 650 habitantes. Registou-se assim 

um crescimento da população entre 1997 e 2017 na ordem dos 80%. 

O gráfico 1 faz menção à curva do crescimento populacional no distrito de Marracuene 

de acordo com os dados dos censos entre 1997 e 2017. 
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Gráfico 1: Aumento populacional no distrito de Marracuene 

Fonte: Elaboração própria. 

Atualmente, Marracuene, em imagem satélite na Figura 16, é uma das zonas 

privilegiadas pelos jovens para construir as suas residências. O crescimento 

populacional foi grande nos últimos anos, para isso contribuiu igualmente o 

reassentamento de várias famílias que foram retiradas da sua zona de origem por 

várias razões, como as calamidades naturais. A escolha desta localização decorre da 

solução que pretende ser dada para a necessidade de geração de energia nesta 

região para responder à exigência no fornecimento de energia devido ao aumento do 

consumo decorrido do crescimento populacional.  

 

 

Figura 15: Localização do distrito de Marracuene 

Fonte: Google Maps14 (2020) 

 
14https://www.google.pt/maps/place/Marracuene+District,+Mozambique/@ - 25.7390358,32.6660731,1628m/data=!3m1!1e3!4

m5!3m4!1s0x1ee69527e4e0a5c3:0x801fbd98edaa7658!8m2!3d-25.739376!4d32.6743638 
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https://www.google.pt/maps/place/Marracuene+District,+Mozambique/@ - 25.7390358,32.6660731,1628m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1ee69527e4e0a5c3:0x801fbd98edaa7658!8m2!3d-25.739376!4d32.6743638
https://www.google.pt/maps/place/Marracuene+District,+Mozambique/@ - 25.7390358,32.6660731,1628m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1ee69527e4e0a5c3:0x801fbd98edaa7658!8m2!3d-25.739376!4d32.6743638
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Figura 16: Local do estudo, distrito de Marracuene 

Fonte: Google Earth15(2020) 

No mapa da Figura 16 pode perceber-se que se trata de uma região de expansão 

económica onde a população tende a construir em aglomerados onde já existem 

outras residências. Esse facto pode ajudar à criação de pequenas comunidades, que 

posteriormente podem crescer e interligar-se para escalar e criar uma única 

comunidade regional. Uma das vantagens das zonas em expansão é o facto de se 

poder modificar a configuração das novas infraestruturas de modo a que se possa 

aproveitar o telhado da melhor forma no posicionamento dos módulos fotovoltaicos. 

 

6.1.1. Clima de Marracuene 

O distrito de Marracuene é caracterizado predominantemente por dois tipos de clima, 

semiárido e desértico. A temperatura média anual é cerca de 28 º C, e a temperatura 

média para o período de um dia ronda os 25 º C.  

  

Tabela 1: Temperaturas médias de Marracuene ao longo do ano 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

             

Dia 30ºC 30ºC 30ºC 28ºC 27ºC 25ºC 24ºC 26ºC 28ºC 28ºC 28ºC 30ºC 

Noite 22ºC 22ºC 22ºC 19ºC 18ºC 16ºC 16ºC 17ºC 19ºC 20ºC 21ºC 22ºC 

Precipitação 71mm 59mm 47mm 20mm 5mm 3mm 4mm 6mm 12mm 41mm 48mm 63mm 

 
Fonte: Tabela adaptada da fonte citada. https://www.quandoir.pt/mocambique/marracuene-
2849731/#Clima_Marracuene. Acedido a 12 de janeiro de 2020. 

 
15https://earth.google.com/web/search/igreja+agostino+neto+maputo/@-
25.70957423,32.59781595,59.07828885a,864.53113127d,35y,0h,0t,0r/data=CigiJgokCcYHUbs-
xjnAEVxi5t70oDrAGZSpB0QYr0BAIYmHqa2MG0BA 

  

https://www.quandoir.pt/mocambique/marracuene-2849731/#Clima_Marracuene
https://www.quandoir.pt/mocambique/marracuene-2849731/#Clima_Marracuene
https://earth.google.com/web/search/igreja+agostino+neto+maputo/@-25.70957423,32.59781595,59.07828885a,864.53113127d,35y,0h,0t,0r/data=CigiJgokCcYHUbs-xjnAEVxi5t70oDrAGZSpB0QYr0BAIYmHqa2MG0BA
https://earth.google.com/web/search/igreja+agostino+neto+maputo/@-25.70957423,32.59781595,59.07828885a,864.53113127d,35y,0h,0t,0r/data=CigiJgokCcYHUbs-xjnAEVxi5t70oDrAGZSpB0QYr0BAIYmHqa2MG0BA
https://earth.google.com/web/search/igreja+agostino+neto+maputo/@-25.70957423,32.59781595,59.07828885a,864.53113127d,35y,0h,0t,0r/data=CigiJgokCcYHUbs-xjnAEVxi5t70oDrAGZSpB0QYr0BAIYmHqa2MG0BA
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Sem considerar a radiação, que já foi referida anteriormente, podemos observar na 

tabela 1 que a temperatura ao longo do ano é favorável para a implementação dos 

sistemas solares fotovoltaicos. 

 

6.2. Caso Proposto 

O presente estudo está a ser desenvolvido para o interior da zona de Marracuene 

(figura 16) onde ainda não existe acesso à rede elétrica pública e sem previsão de 

chegada. De acordo com o estudo feito no local e ouvindo as necessidades dos 

moradores daquela região foi possível fazer uma previsão de carga para cada 

residência. Para o caso proposto será analisada a sustentabilidade da proposta feita 

olhando para o nível social, financeiro e a localização de modo a aferir da importância 

na implementação do projeto. Por necessitar de um financiamento vamos analisar 

também a viabilidade económico-financeira de modo a tornar a análise mais concisa. 

No cenário base serão abrangidos na análise como amostra, um conjunto de 4 

residências (assumindo a mesma carga para cada uma), com perspetiva de alargar 

no futuro dependendo das realidades locais. O estudo enquadra-se num projeto de 

inovação social com o foco de garantir o aumento do bem-estar da sociedade e a 

resolução do problema social de acesso à energia elétrica, que o Estado 

moçambicano não tem capacidade para resolver. 

Apesar de já se ter escolhido o local de estudo, devemos dizer também que o mesmo 

pode ser aplicável igualmente em zonas onde já existe também acesso à rede pública, 

visto que estes têm sofrido interrupções constantes de energia e a qualidade de 

abastecimento é baixa.  Mas para tal poder-se-ia falar de um caso onde não possam 

necessitar de acumuladores ou de um menor número destes dependendo dos casos, 

o que se acredita que pode tornar ainda mais rentável o projeto. Para este caso não 

será necessariamente um sistema ligado à rede, mas sim podendo funcionar em 

paralelo (duas fontes diferentes não interligadas), isto é, para além de usar um banco 

maior de baterias poder-se-á montar um sistema de comutação onde quando o 

sistema fotovoltaico não puder suprir as necessidades da carga, a rede pública possa 

alimentar uma parte dos equipamentos, ou no período noturno o sistema pode ser 

responsável pelas cargas com menor potência (iluminação) e as demais serem 

ligadas à rede. O mesmo acontecerá em dias que o sistema não esteja a produzir. 

Todavia, se o sistema estiver a produzir a mais nas horas vazias, este excesso não 
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será injetado na rede pois em Moçambique ainda não existe essa possibilidade 

incluída na legislação.   

Toda a análise foi efetuada recorrendo ao Microsoft Excel, onde nos socorremos de 

outras plataformas para obtenção de alguns dados para facilitar os cálculos da 

procura e dos componentes do sistema, e para facilitar análises no caso de existirem 

novos projetos ou alterações nos parâmetros iniciais. 

 

6.3. Características preliminares do projeto  

A escolha do local deveu-se à relativa facilidade para a obtenção de informações 

preliminares para a pré-análise, a sua localização e o crescimento económico que se 

adequa para a implementação de projetos desta natureza de acordo com um dos 

grandes objetivos que é a de procurar soluções para o bem-estar da comunidade. 

Relativamente às necessidades prioritárias da população daquela região, e que se 

pode assumir um problema geral para as populações que ainda não têm acesso a 

energia elétrica, foram escolhidos aparelhos considerados prioritários, de acordo com 

a comunidade local como evidenciado no anexo 1, e foi estimado o período de 

funcionamento de cada dispositivo, de acordo com a sua categoria. Esta comunidade 

começa por ser constituída por quatro residências com as mesmas características, 

sendo flexível e permitindo facilmente a incorporação de novos dados. A tabela 2 

evidencia os valores utilizados e calculados para suprir o consumo da comunidade. 

Tabela 2: Dados da análise técnica da comunidade 

Dados Preliminares da Comunidade                                                            Valores  

Número de casas 4 

Potência total (W) 2100 

Consumo total diário (kWh) 18,5 

Controlador de carga (85A) 1 

Inversor (5kW) 1 

Inclinação dos painéis em (º) 25 

Horas de sol pico (h) 5,27 
             Fonte: Elaboração própria  

Todos os parâmetros que salvaguardam a segurança dos equipamentos e do sistema 

no geral foram considerados durante os cálculos. Para além dos dados fornecidos 

pelas empresas (cotações) outras fontes foram úteis como Google Maps, Earth, 

CRESESB, Banco de Moçambique e de Portugal e Eletricidade de Moçambique. 
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6.4. Preços dos elementos do sistema   

Não foi possível fazer uma análise comparativa de preços para a obtenção de 

melhores alternativas por duas razões: primeiro, pela dificuldade de comunicação 

com o mercado nacional Moçambicano e o mercado estrangeiro onde os preços são 

mais acessíveis e por outro lado houve dificuldade na obtenção de cotações de 

transporte no caso da compra ser efetuada no estrangeiro. Em alguns casos ligados 

ao mercado interno, ainda faltavam outras informações para poder apurar as 

vantagens de um mercado com o outro, mas devido à pandemia de COVID-19 não 

foi possível obter tal informação. Assim sendo, todos os cálculos foram baseados na 

informação de um único fornecedor local, que podem ser consultadas no anexo 2. 

O custo total para a aquisição e montagem do sistema é de aproximadamente 

1 102 347 MZN. Para além do valor de aquisição foram considerados igualmente os 

valores da manutenção e outras despesas relacionadas com o projeto. Como referido 

anteriormente, a necessidade de se fazer uma análise económico-financeira de modo 

a aprofundar o estudo e ver até que ponto nesta vertente o projeto se comporta, para 

a primeira análise e cálculo de CF, serão apurados todos os parâmetros necessários 

considerando os pressupostos da tabela 3. 

 

Tabela 3: Pressupostos iniciais considerados na análise 

Características do projeto Valores 

Margem de segurança da produção (%)                 10,00  

Quantidades de painéis                 18,00  

Quantidades de baterias                 10,00  

Custo de eletricidade (MZN/kWh)                    8,44  

Previsões de subida do custo de energia anual (%)                 10,00  

Consumo mensal (kWh)               555,00  

Vida útil do projeto (anos)                  25,00  

Investimento inicial (MZN)    1 212 582,00  

Autonomia do sistema (dia)              1,00 

Taxa de câmbio moeda de referência euro (12/2019) 69 
Fonte: Elaboração própria 

Os valores referentes ao custo de eletricidade e às taxas aplicadas foram 

considerados tendo como base os valores aplicados pela EDM para os consumidores 
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no regime pré-pago. É com base nos dados apresentados na tabela 2 e 3 e outros 

indicadores que construímos a base para a nossa análise. 

O painel solar é o principal componente do sistema fotovoltaico com uma vida útil 

mínima de 25 anos. É com base neste período da vida útil do painel que foi definido 

o período da exploração do sistema para a análise do projeto.  

 

6.5. Método de Avaliação do Projeto 

O método de avaliação de um projeto de investimento geralmente compreende um 

leque de técnicas que estabelecem critérios para a decisão sobre a viabilidade de um 

projeto. Esses critérios têm como finalidade informar o analista-preparador do projeto 

para simplificar a decisão a adotar em relação ao projeto, e pode de outra forma ajudar 

na escolha da melhor alternativa nos investimentos a implementar. Esses parâmetros 

são comummente designados por retornos de investimento. 

A decisão sobre a implementação de um projeto é feita mediante a comparação dos 

fluxos de caixa normalmente designados por cash flows (CF). É feita uma 

comparação entre o somatório dos CF atualizados de investimento e de exploração, 

isto é, o projeto considera-se viável ou rentável quando a soma dos CF de exploração 

for superior à dos CF de investimento (Gomes, 2011), ou seja, se o VAL (valor 

atualizado líquido) do projeto for positivo e a TIR (taxa interna de rentabilidade) for 

superior à taxa de atualização. Outro critério frequentemente utilizado para estudar a 

viabilidade de um projeto refere-se ao PRC (período de recuperação do capital ou 

Payback period) com e sem atualização de fluxos, sendo a forma mais correta a que 

se baseia na atualização de fluxos de caixa.  

 

6.5.1. Cash Flows     

Os fluxos de caixa referem-se à soma algébrica dos ativos, ou seja, são todas as 

entradas e saídas de recursos de um investimento ou projeto. Os CF resultam da 

diferença entre todos os benefícios (valores) de entrada de caixa, e o somatório dos 

custos de investimento e de exploração traduzidos em valores de saída de caixa 

(Marques, 2014). Sendo que o valor da moeda se altera ao longo do tempo, sempre 

que quisermos comparar valores em tempos diferentes deve-se olhar o equivalente, 

mas na atualidade. Sendo assim, os CF gerados devem ser atualizados e isso implica 

descontar um fluxo futuro através de uma taxa de atualização (𝑖=WACC) como mostra 

a equação 5. 
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𝐶𝐹𝑎 =

𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑖)𝑡
 

 

(5) 

Onde: CFa – Cash flow atualizado; CFt – Cash flow gerado num determinado período 

de tempo t; t – Período; i – Taxa de atualização que no caso dos projetos de 

investimento se designa por CMPC ou WACC (custo médio ponderado do capital ou 

weighted average cost of capital) pelo facto de se usar no mix de financiamento do 

projeto capitais próprios e alheios.  

 

Cash-flow de Investimento 

Na perspetiva de Barros (1995), cash-flow de investimento refere-se às despesas 

relacionadas com a compra de ativos, sendo que estes ativos podem ser tangíveis ou 

intangíveis, traduzindo-se em todas as ações que estejam relacionadas com a saída 

de capital. “O valor residual representa o valor dos ativos fixos e do fundo de maneio 

no final da vida útil do projeto. A sua determinação visa evidenciar ao investidor o 

património criado com a realização do projeto e que poderá contribuir para um maior 

nível de riqueza dos investidores. Sendo assim, os projetos permitem contribuir para 

remunerar os investidores de duas formas: fluxos de caixa criados nos vários 

exercícios e património constituído” (Xirimbimbi, 2018, Pág. 7). 

Para este caso de estudo presente, para o cálculo do CF de investimento foi usada a 

fórmula 6.  

 𝐶𝐹𝐼 = (𝑉𝑅𝐴𝐹 + 𝑉𝑅𝐶𝐶) − (𝐼𝐴𝐹 + 𝐼𝐶𝐶) (6) 

 

Onde: CFI- cash-flow de investimento; VRCC – valor residual do capital circulante, 

sendo que este valor foi obtido subtraindo ao valor das necessidades de fundo de 

maneio do 25º ano a soma dos ajustamentos durante a vida útil do projeto; VRAF – 

valor residual do ativo fixo, correspondendo à soma do valor dos ativos tangíveis 

(fixos) no final da vida útil do projeto (baterias e inversor) pois até ao fim do projeto 

não terão depreciado totalmente; IAF – investimento em ativo fixo, valor usado para 

o investimento em ativos fixos; ICC - investimento em capital circulante, neste caso 

trata-se do valor referente à variação entre períodos consecutivos no tempo das 

necessidades de fundo de maneio. 
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Cash-flow de exploração 

O somatório de todos os encargos não desembolsáveis e dos resultados líquidos são 

denominados de Cash-flow de exploração, ou seja, referem-se ao fluxo gerado pela 

atividade de exploração do investimento, tomando em consideração os encargos 

financeiros do financiamento incluindo impostos para uma análise de rentabilidade 

total (Soares et al., 2015).  

Para este caso de estudo presente, para o cálculo do CF de exploração foi usada a 

fórmula 7. 

 𝐶𝐹𝐸 = 𝑅𝐿 + 𝐴𝑚 + 𝐴𝑗 + 𝐸𝐹 

 

(7) 

Onde: CFE – cash-flow de exploração; RL – Resultado Líquido; Am – Amortizações, 

Aj – ajustamentos; EF – Encargos financeiros do financiamento (juros). 

 

Para a sustentabilidade do projeto, as receitas serão obtidas mediante o pagamento 

correspondente à quantidade de energia produzido pelo sistema. O preço aplicado 

por kWh corresponde à mesma taxa aplicada pela Eletricidade de Moçambique 

(EDM). Será assumido um agravamento anual na ordem de 10%, considerando que 

nos últimos anos a EDM tem agravado o preço de energia16 na ordem dos 20%. 

 

6.5.2. Taxa de atualização     

Como já havia sido referido no ponto anterior, que uma unidade monetária hoje não 

tem o mesmo valor no futuro, isto significa que a mesma unidade monetária hoje não 

será a mesma no futuro e desse modo tratando-se de fluxos referentes a períodos de 

tempo diferentes, não podemos compará-los diretamente sem antes atualizar os 

mesmos. Tratando-se de uma análise presente referente a fluxos para o futuro, o 

método de análise económico-financeira permite saber quanto vale hoje um 

determinado projeto com projeções de fluxos previstos para o futuro. Para tal é 

estimada uma taxa que permite descontar os custos e benefícios ao longo de um 

período de tempo (prazo de vida útil) de um investimento ou projeto de modo a 

possibilitar a comparação desses valores e assim permite tomar a decisão no 

momento presente.   

 
16 https://www.dw.com/pt-002/mo%C3%A7ambique-pre%C3%A7o-da-energia-volta-a-subir/a-47765652 

https://www.dw.com/pt-002/mo%C3%A7ambique-pre%C3%A7o-da-energia-volta-a-subir/a-47765652
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As fontes de financiamento podem depender de diversos aspetos relacionados com 

o projeto. O investimento pode ser financiado pelo (s) proprietário (s) do projeto, 

normalmente designado por capital próprio, ou pode o projeto ser implementado 

recorrendo-se a outras fontes de capital que não sejam de fundos próprios, como 

empréstimos bancários, leasing, entre outras fontes de capital alheio. Sendo um 

investimento financiado com fundos provenientes de duas fontes diferentes (capital 

próprio e alheio), a taxa de atualização a considerar será o CMPC ou WACC (Soares 

et al., 2015). 

O custo médio ponderado de capital, ou WACC, refere-se a um indicador usualmente 

utilizado na gestão financeira para estimar a “taxa mínima” a ser superada para 

justificar a execução de um investimento. Ou seja, é a taxa mínima aceitável de 

retorno do capital de um investimento num dado projeto ou empresa (Pereira, 2018). 

Para a determinação da WACC pode ser usada a equação 8, quando os fluxos de 

base são os cash-flows globais (CFG), o que foi o caso do presente projeto. Se 

partirmos dos fluxos free-cash-flows (FCF) a fórmula ajusta-se para incorporar o efeito 

fiscal no custo do capital alheio de acordo com a equação 9. 

 

 𝑊𝐴𝐶𝐶 (𝐶𝐹𝐺) =  𝑤𝑠 ×  𝑟𝑠 +  𝑤𝑑 ×  𝑟𝑑  (8) 

 𝑊𝐴𝐶𝐶 (𝐹𝐶𝐹) =  𝑤𝑠 ×  𝑟𝑠 +  𝑤𝑑 ×  𝑟𝑑 × (1 − 𝑇) (9) 

Onde: Ws - percentagem de capital próprio; rs – Custo do capital próprio; Wd - 

percentagem de capital alheio a usar; rd – Custo do capital alheio; T – Taxa de 

imposto sobre lucros (IRC). 

 

6.5.3. Fontes de financiamento de projetos   

Geralmente a origem ou a proveniência do financiamento é que dita o tipo de fonte 

que pode ser classificada como fonte de capital próprio e de capital alheio ou mesmo 

híbridos (Soares et al., 2015). 

 

a) Custo de capital próprio  

Quando o capital do investimento for próprio, a taxa de atualização pode ser dada 

pelo custo do capital próprio. Trata-se de um custo de oportunidade do qual a empresa 

dispõe visto que os investidores da empresa exigem uma taxa de retorno (equação 

10), à qual já está associada a taxa de risco (Do Rosário, 2014). Com fundos de 
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capital próprio, a remuneração dos investidores é mais incerta do que a dos 

financiadores, dependendo dos resultados futuros da empresa, uma vez que esta só 

pode pagar dividendos que remunerem os capitais próprios após ter honrado com os 

compromissos dos credores (Soares et al., 2015). Segundo Lima et al., (2004), para 

empresas não cotadas em bolsa, o custo de capital próprio pode ser obtido pelos 

quadros do setor da central de balanços do Banco de Portugal, sendo este um valor 

médio a considerar para o ano, tratando-se de um projeto a implementar em Portugal. 

Por falta de dados disponíveis similares para Moçambique, optou-se neste trabalho 

por consultar esta base de dados17 para apurar o custo do capital próprio a 

implementar ao nosso projeto de criação de uma comunidade de energia. Para este 

caso, consultou-se os valores disponíveis no setor energia verde e renovável. No dia 

2 de maio de 2020, aquando da consulta destes valores nos quadros do setor do 

Banco de Portugal, verificou-se que deveria ser considerado o valor médio do setor 

em termos de custo do capital próprio a imputar ao nosso projeto de criação de uma 

comunidade de energia, o valor de 10,37%.   

 

 𝑟𝑠 =  𝑟𝑓 +  𝛽 ∙  [𝑟𝑚 −  𝑟𝑓] (10) 

 

Onde rs – Custo de capital próprio da empresa i; rf – Taxa de juro sem risco; 𝛽 – 

Coeficiente de risco sistemático; rm – Taxa de rentabilidade do índice de mercado.   

O coeficiente de risco sistemático é obtido por uma comparação entre a variação do 

retorno do mercado e do retorno das ações das empresas cotadas na bolsa, e 

segundo Santos (2011), este pode apresentar os seguintes valores:   

• 𝛽 > 1, esta condição significa que o ativo da empresa tem um impacto de risco 

sistemático acima da média do mercado. 

• 𝛽 = 1, significa que o ativo da empresa tem o mesmo risco sistemático que as 

tendências do mercado. 

• 𝛽 < 1, significa que o ativo da empresa tem um impacto de risco sistemático 

abaixo da média do mercado. 

 

 
17 http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/dataarchived.html#industry 

 

http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/dataarchived.html#industry
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b) Custo de capital alheio 

O custo de capital alheio de um projeto ou empresa pode ser obtido de várias formas. 

Para determinar o valor do custo do capital alheio tem de se verificar qual a taxa de 

juro inerente aos empréstimos por capital alheio solicitados (se derivados de mais do 

que uma fonte de capital alheio, temos de ponderar pelos montantes de capital alheio 

de cada fonte obtidos). A forma mais simples quando se avalia um investimento é 

considerar a taxa de juro do financiamento que se vai obter nos empréstimos 

bancários ou por via de outras fontes. Todavia, nem sempre é possível, quando não 

se dispõe de elementos suficientes para o efeito. Para este projeto foi usada uma taxa 

de 8% olhando para o período do projeto, tendo como base dados entre 2019 e 2020 

do Banco de Moçambique18 e o Banco Internacional de Moçambique Millennium Bim19  

Assim sendo, para empresas não cotadas em bolsa, o custo pode ser determinado a 

partir da equação 11. 

 
𝑟𝑑 =

𝑗𝑢𝑟𝑜𝑠

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑖çõ𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜
 

(11) 

Onde rd – Custo de capital alheio 

 

6.5.4. Valor atualizado líquido (VAL) 

O valor atualizado líquido (VAL ou NPV – net present value) é a diferença entre o 

valor presente das entradas de caixa e o valor presente das saídas de caixa durante 

um período, ou por outra pode ser definido como a diferença entre o valor atual dos 

CF de investimento e os CF de exploração do projeto. O VAL é usado no orçamento 

de capital e no planeamento de investimentos para analisar a lucratividade de um 

investimento ou projeto. Com o critério do VAL pode-se observar a viabilidade do 

projeto quando este for positivo, ou seja, o investimento só pode ser implementado 

quando o VAL for positivo (Soares et al., 2015). 

Para a determinação do VAL usa-se a equação 12. 

 

 
𝑉𝐴𝐿 = ∑

𝐶𝐹𝐸𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
− 𝐶𝐹𝐼0

𝑛

𝑡=1

 
(12) 

 

 
18 http://www.bancomoc.mz/fm_mercadosmmi.aspx?id=5 
19 https://millenniumbim.co.mz/pt/empresas/produtos/financiamento 

http://www.bancomoc.mz/fm_mercadosmmi.aspx?id=5
https://millenniumbim.co.mz/pt/empresas/produtos/financiamento
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Onde t – período de tempo de geração de cash flows de exploração do projeto; n - 

total de tempo do projeto (vida útil, em anos); CFE- cash flow de exploração; r-Taxa 

de desconto ou WACC; CFI0 - investimento inicial ou valor atual de todos os CF de 

investimento. 

 

6.5.5. Taxa interna de rentabilidade (TIR) 

A taxa de atualização que faz com que o valor atual líquido seja igual a zero 

denomina-se de TIR. Quando a TIR é superior à WACC, isso significa que a 

remuneração máxima que o projeto pode conceder aos investidores não coloca em 

causa a cobertura do investimento inicial, gerando ainda um fluxo de rendimento 

positivo (Soares et al., 2015).  

Fazendo a análise com base na TIR deve-se ter em conta a taxa de atualização r ou 

WACC, onde, perante o mesmo projeto de investimento: 

a. VAL ≥ 0 quando a TIR ≥ r ou WACC 

b. VAL < 0 quando a TIR < r ou WACC 

Obedecendo à condição a. teremos que o projeto e viável (indiferente quando VAL=0) 

quando a TIR é superior à taxa de atualização; diferente da condição b. onde a TIR é 

menor que a taxa de atualização, significando que o projeto não é viável. Para 

determinar a TIR podemos recorrer à fórmula da equação 13. 

 
𝐶𝐹𝐼0 = ∑

𝐶𝐹𝐸𝑡

(1 − 𝑇𝐼𝑅)𝑡

𝑛

𝑡=0

 
(13) 

 

Onde: CFEt - Cash-flow exploração gerado pelo projeto; TIR – Taxa interna de 

rentabilidade; t – Período de tempo; n - prazo de vida útil do projeto; CFI0 - 

investimento inicial ou valor atual de todos os CF de investimento. 

 

6.5.6. Período de recuperação do capital (PRC)  

Quando investimos num projeto esperamos sempre vir a recuperar o capital 

inicialmente investido no mesmo, antes do término do seu prazo de vida útil. O 

payback period como é normalmente designado, refere-se ao tempo (anos, meses ou 

semanas, por exemplo) necessário para o retorno do investimento inicial. 

Dependendo da periodicidade em que é gerado o CF, por exemplo, segundo Akalu 

(2001), se os cash flows estiverem na forma de anuidade, o período de recuperação 
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deverá vir em anos e será dado pelo rácio entre o investimento inicial efetuado e o 

lucro anual obtido (Dias, 2017). Desta forma, para o cálculo do período de 

recuperação do investimento usam-se as equações a seguir. 

Fórmula sem atualização 14: 

 
𝑃𝑅𝐶 = 𝑡 + (

∑ |𝐶𝐹𝐼𝑡|𝑛
𝑡=0 − ∑ 𝐶𝐹𝐸𝑡

𝑛
𝑡=1

𝐶𝐹𝐸𝑡+1
) × 12 

 

(14) 

Fórmula considerando atualização 15:  

 

𝑃𝑅𝐶 = 𝑡 + (
∑ (

|𝐶𝐹𝐼𝑡|
(1 ∓ 𝑤𝑎𝑐𝑐)𝑡) − ∑

𝐶𝐹𝐸𝑡

(1 + 𝑤𝑎𝑐𝑐)𝑡
𝑛
𝑡=1

𝑛
𝑡=0

𝐶𝐹𝐸𝑡+1

(1 + 𝑤𝑎𝑐𝑐)𝑡+1

) × 12 

(15) 

 

Onde: PRC – período de recuperação do capital, CFE – Cash flow de exploração, 

CFI - Cash flow de Investimento, 𝑡 – Período, wacc – taxa de atualização. O primeiro 

termo à direita de ambas as equações refere-se ao espaço temporal medido em anos, 

sendo o segundo referente ao tempo de recuperação do capital medido em meses.  

 

6.5.7. Análise do risco e da incerteza 

A propriedade associada a uma aplicação ou investimento real é a incerteza própria 

dos fluxos financeiros que são gerados futuramente. Esta análise é tida como uma 

previsão, de modo a antecipar o futuro associado à casual implementação do plano. 

Deste modo, pode-se ultrapassar a fragilidade ou incerteza pela noção do risco, visto 

que pode ser uma forma de operacionalização, já que existe uma probabilidade de 

eventuais ocorrências futuras inesperadas. A hipótese de os cash flows futuros não 

serem como o esperado, ou seja, serem diferentes, estão associados ao risco 

inerente ao projeto (Soares et al., 2015). 

Para melhor análise do risco, incorrido com os pressupostos adotados no corrente 

projeto vamos adotar a análise de sensibilidade como forma de determinar de que 

modo o projeto poderá ser ou não afetado por alterações em parâmetros críticos. 

Apesar de não ser uma verdadeira análise de risco por não ter associada 

probabilidades de ocorrência, é uma estimativa esperançosa e pessimista que tem 

como objetivo aferir em que medida a rentabilidade de um investimento se altera 

mediante uma modificação na previsão de algum pressuposto do projeto. São 
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medidas críticas como o tempo de construção e as despesas do investimento; preço 

da matéria-prima; mão-de-obra e outras despesas associadas ao projeto. 

Uma vez identificadas as variáveis críticas do projeto, faz-se uma análise da 

rentabilidade proveniente das alterações das variáveis de modo a determinar o 

impacto mediante o cálculo das alterações que ocorrem nos parâmetros de 

viabilidade do projeto PRC, TIR e VAL (Oliveira, 2012). 

Quando se faz um projeto, o projetista ou o investigador cria um grupo de cenários 

que representam o crescimento futuro, tendo em conta as variáveis críticas e a partir 

desse ponto faz uma análise de rentabilidade ao investimento.  

De acordo com o projeto em causa serão consideradas variáveis sensíveis que 

podem alterar as variáveis que serão analisadas (VAL, TIR e PRC), o custo de energia 

que possa ser ajustado de acordo com a progressão de energia de modo a manter o 

projeto equilibrando, isto é, variando o custo da venda de energia quando possível de 

modo a se tornar mais acessível aos beneficiários do empreendimento. Foram ainda 

considerados como parâmetros críticos as percentagens/pesos de utilização de 

capital alheio e próprio, assim como os custos de capital associado ao investimento 

que podem alterar ao longo do tempo.  

São considerados três cenários, nomeadamente: 

• Cenário pessimista onde é analisado o pior resultado que o investimento pode 

ter de acordo com as expetativas iniciais. 

• Cenário otimista onde o projeto é analisado com os melhores resultados 

possíveis para o projeto de acordo com a previsão. 

• Cenário provável onde se tenta buscar os resultados mais prováveis para o 

projeto. 

Na análise de sensibilidade e de cenários possíveis, não só devemos modificar 

algumas variáveis e manter outras constantes, como se deve refazer a análise de 

todo o projeto de modo a considerar como seria a evolução considerando as 

variações do mercado (Oliveira, 2012).  

Segundo Dias (2017), como não há prós sem contras, estas análises apresentam 

aspetos negativos. Dado que os cenários otimistas e pessimistas são vistos como os 

extremos da situação, a probabilidade para que estes ocorram é relativamente baixa. 

Desta feita, a análise de risco, tendo por meio os diversos cenários, só faz sentido 
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quando as probabilidades de ocorrência são idênticas. Se não, segundo Neves 

(2002), as análises podem resultar em interpretações equívocas.  
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7. Resultados e discussão 

Neste ponto são descritos os resultados das análises obtidas nos diferentes cenários 

considerados no estudo. No primeiro caso, assumindo o cenário base e os 

pressupostos de partida, e de acordo com os valores definidos na Tabela 3, concluiu-

se que o projeto é viável, visto que reúne as condições necessárias para aceitação 

de um projeto, detalhadas no capítulo anterior. Nos pontos subsequentes 

evidenciamos o resumo dos resultados de todas as análises feitas tomando como 

referência o cenário base.  

Com os dados considerados no projeto foi possível determinar e extrair os indicadores 

da avaliação de projeto, VAL, TIR e Payback como está ilustrado na Tabela 4.  

 

Tabela 4: Indicadores financeiros do caso base 

Caso base  

TIR 11,6 % 
VAL 281 039,00 MZN 
Payback 20,7 anos 

Fonte: Elaboração Própria. 

Com os resultados apresentados na tabela 4, pode-se constatar que os fluxos de 

caixa gerados pelo projeto conseguem cobrir o investimento feito inicialmente, visto 

que o VAL de 281 039 MZN é positivo. Outros parâmetros que podemos observar é 

que a TIR de 11,6% é superior ao WACC médio de 9,59%20. O tempo de retorno do 

investimento inicial será de aproximadamente 21 anos, quase 80% da vida útil do 

projeto. Assim sendo, e como todos os critérios cumprem as regras apresentadas no 

capítulo anterior no cenário base, logo podemos concluir pela viabilidade do projeto.  

 

7.1. Análise de sensibilidade 

Como já foi referido no capítulo 6, é de extrema importância procedermos à análise 

de sensibilidade na viabilidade económica e financeira de projetos a implementar. Isto 

ocorre, dado que a única certeza a priori é que o cenário base é gerado em condições 

de incerteza face ao que irá ocorrer no futuro e dado que as projeções são feitas para 

um período de vida útil relativamente lato de 25 anos. Deste modo, depois de se terem 

apurado os valores dos indicadores de viabilidade económica e financeira do projeto 

 
20 Uma vez que o valor de investimento total (em ativo fixo e em capital circulante) varia durante cada uma dos anos 

considerados para prazo de vida útil do projeto, até ao máximo de 25, variam os pesos de financiamento quer por capitais 
próprios, quer por capitais alheios, fazendo com que o WACC se altere a cada ano. Deste modo, para decidir sobre a 
implementação do projeto em termos de critério TIR precisamos de comparar com o valor médio do WACC.   
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no cenário base, nas secções seguintes iremos modificar algumas variáveis do 

projeto, consideradas sensíveis em termos de incerteza futura, de modo a aferir sobre 

o comportamento desses mesmos indicadores perante tais alterações de parâmetros.  

 

7.1.1. Variação do WACC 

O WACC é um dos parâmetros sensíveis do projeto, dado que as condições de 

financiamento hoje podem facilmente alterar-se no futuro. Essa alteração terá 

certamente implicações ao nível dos critérios de decisão sobre a viabilidade do 

projeto. Assim sendo, de acordo com a fórmula [8], para além de outras variáveis, o 

WACC depende do peso aplicado na percentagem do tipo de financiamento do 

projeto (próprio ou de terceiros). Assim, inicialmente faremos variar a percentagem 

de financiamento pelas diferentes fontes de capital, em termos proporcionais, como 

evidenciado na tabela 5. A Tabela 5 inclui ainda os 3 critérios de decisão para cada 

um dos cenários em análise de alteração de pesos. 

 

Tabela 5: Variação dos pesos das fontes de financiamento 

Variação do WACC 

rs (%) rd (%) WACC (%) VAL (MZN) TIR (%) Payback (anos) 

100,00 -  10,37      121 124,00 11,40 23,07 

95,00 5,00  10,29      138 198,00 11,42 22,77 

85,00 15,00  10,12      173 113,00 11,47 22,20 

70,00 30,00  9,86      226 302,00 11,54 21,40 

60,00 40,00  9,68      262 268,00 11,58 20,91 

55,00 45,00  9,60      281039,00 11,60 20,60 

50,00 50,00  9,51      299 774,00 11,61 20,45 

45,00 55,00  9,42      318 545,00 11,63 20,23 

35,00 65,00  9,25      357 052,00 11,66 19,81 

15,00 85,00  8,90      436 970,00 11,70 19,04 

- 100,00  8,64      500 067,00 11,74 18,52 
Fonte: Elaboração própria. Nota: Os valores da WACC apresentados são valores médios para os 25 anos do 
projeto dada a variação da mesma a cada ano, por alteração dos valores de investimento acumulado. 

 

Partindo dos resultados obtidos no cenário base com 55% de capital próprio e 45% 

para o capital alheio podemos constatar de acordo com os resultados apresentados 

na tabela 5, que quanto maior for a percentagem do capital alheio em relação ao 

capital próprio, mais o projeto se torna rentável e o tempo de retorno de capital 
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também diminui, o que deixa o projeto mais desejável. Assim sendo, nestas condições 

pode-se afirmar que o projeto é viável independentemente das proporções de capital 

utilizadas para o seu financiamento.  

 

7.1.2. Variação dos custos do capital  

a) Variação de rs e rd simultaneamente  

Nesta secção olhamos para a sensibilidade do projeto relativamente a variações que 

possam ocorrer ao nível do custo das fontes de financiamento utilizadas. Para o 

efeito, iremos manter todos os parâmetros considerados no cenário base inalterados 

e fazemos variar somente os custos de capital (rs e rd). Partindo do valor de referência 

obtido para a construção do cenário base, com o custos de capital alheio e próprio de 

8% e 10,37%, respetivamente, mantendo-se tudo o resto constante, à exceção dos 

parâmetros que por inerência se alteram (por exemplo, mexendo em rd teremos novo 

apuramento de valores de juros e consequentemente novos valores de cash flow 

global).  

 

Tabela 6: Variação do custo de capital próprio e alheio 

Variação de ↑↓rs e ↓↑rd 

rs(%) rd(%) WACC (%) VAL (MZN) TIR (%) Payback (anos) 

18,37 0 13,47 -35446 11,40 26,05 

13,37 5 10,80 172039 11,53 21,68 

12,37 6 10,37 210156 11,55 21,26 

11,37 7 9,96 246709 11,57 20,93 

10,37 8 9,59 281492 11,60 20,67 

9,37 9 9,25 314649 11,62 20,46 

8,37 10 8,92 345946 11,64 20,31 

7,37 11 8,62 375733 11,66 20,18 

0 18 6,74 593529 11,77 19,65 
Fonte: Elaboração própria. Nota: Os valores da WACC apresentados são valores médios para os 25 anos do 
projeto dada a variação da mesma a cada ano, por alteração dos valores de investimento acumulado. 

 

De acordo como a tabela 6, facilmente podemos verificar que com o aumento do custo 

de capital próprio o projeto tende a ser inviável. Constata-se também que num cenário 

em que o custo de capital chega a aproximadamente 18%, e partindo do pressuposto 

que não existiria financiamento bancário, o VAL assume um valor negativo e 

consequentemente o tempo de retorno do capital está para além da vida útil do 
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projeto, tornando-o inviável. Pode-se notar igualmente que quando o rd assume o 

valor zero, a média do WACC é maior em relação à TIR o que reforça a conclusão 

sobre a inviabilidade do projeto. Daqui concluímos que ao implementar um projeto de 

comunidade de energia devemos ter atenção ao custo associado ao recurso a 

financiamento por capitais alheios. Também demonstra a fragilidade de um projeto 

que pode não ter o suporte necessário por parte do governo. Sendo um projeto de 

inovação social e estando dependente de financiamento alheio, nomeadamente por 

empréstimo bancário, no caso de haver um aumento súbito do custo associado ao 

facto de recorremos a capital alheio pode fazer com que o projeto se torne inviável. 

Deste modo, recomendamos que as autoridades competentes olhem para a 

comunidade de energia como um projeto de inovação social, com benefícios sociais 

para a população em geral e que apostem na propagação deste tipo de projetos pelas 

mais diversas regiões do país. Assim estaria a desempenhar o papel duplo económico 

(para fomento do crescimento) e social (para fomento da sustentabilidade). Para o 

efeito é necessário medidas que viabilizem o financiamento deste tipo de projetos não 

os deixando tão dependentes de oscilações de custos associados a fontes de 

financiamento por capital alheio. 

 

b) Mantendo um dos valores constante  

Tabela 7: Somente variação do custo de capital próprio 

Variação do custo do capital próprio 
rs (%) rd (%) WACC (%) VAL (MZN) TIR (%) Payback (anos) 

6,37 8 6,90 742150 11,6 18,10 
7,37 8 7,58 60561 11,6 18,58 
8,37 8 8,25 485070 11,6 19,16 
9,37 8 8,92 377484 11,6 19,85 

10,37 8 9,59 281492 11,6 20,67 
11,37 8 10,26 195622 11,6 21,63 
12,37 8 10,94 118607 11,6 22,76 
13,37 8 11,61 49355 11,6 24,10 
14,37 8 12,28 -13078 11,6 25,58 

Fonte: Elaboração própria. Nota: Os valores da WACC apresentados são valores médios para os 25 anos do 
projeto dada a variação da mesma a cada ano, por alteração dos valores de investimento acumulado. 
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Tabela 8: Somente variação do custo de capital alheio 

Variação do custo do capital Alheio 

rs (%) rd (%) WACC (%) VAL TIR (%) Payback 

10,37 0 7,61 734768 11,4 17,25 

10,37 5 8,72 455537 11,53 19,00 
10,37 6 9,00 396972 11,55 19,50 
10,37 7 9,29 338842 11,57 20,05 
10,37 8 9,59 281492 11,6 20,67 

10,37 9 9,91 225493 11,62 21,36 

10,37 10 10,24 170918 11,64 22,14 

10,37 11 10,59 118299 11,66 23,00 

10,37 14 11,68 -27334 11,7 26,27 
Fonte: Elaboração própria. Nota: Os valores da WACC apresentados são valores médios para os 25 anos do 
projeto dada a variação da mesma a cada ano, por alteração dos valores de investimento acumulado. 

Nas tabelas 7 e 8, fez-se a mesma análise da constante na tabela 6, mas desta vez 

de uma forma independente, isto é, mantendo constante o custo de capital alheio e 

variando o custo do capital próprio e mantendo constante o custo do capital próprio 

fazendo-se variar o custo do capital alheio, respetivamente. Como se pode constatar 

nos dois casos o aumento do custo de capital faz com que o projeto se torne inviável, 

sendo que o VAL se torna negativo quando assume valores aproximados a 14% e 

consequentemente o tempo de recuperação do investimento fica além do tempo 

estimado da vida do projeto. Pode-se verificar que em todas as análises fazendo uma 

leitura breve, notamos que enquanto a TIR for maior que a média do wacc o projeto 

continua viável salvo na tabela 8 na linha onde o rd passa a ter um custo de 14%. Isto 

vem reforçar a nossa análise anterior dos perigos de manter o financiamento da 

comunidade de energia à merce das alterações das taxas de juro associadas ao 

financiamento por capital alheio, reforçando a necessidade de intervenção ao nível 

governamental. 

 

7.1.3. Variação do custo de energia 

Na tabela 9 pretende-se analisar qual seria a taxa mínima de energia que se pode 

assumir, fazendo com que o projeto continue viável. Pode-se verificar que o projeto 

deixa de ser viável se considerarmos uma taxa de custo de energia anual inferior a 

um valor aproximado a 8%, de acordo com os resultados apresentados na tabela 9. 

De seguida fez-se uma simulação reduzindo a taxa de energia de 5 em 5 anos, isto 

é, nos primeiros 5 anos um aumento de 10%, nos 5 anos subsequentes 9% e assim 

sucessivamente, verificando-se que o projeto continuou viável com um VAL de 
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106 056,00 MZN e o valor investido é recuperado no 23º ano. Neste contexto, com o 

aumento do número de participantes na comunidade acredita-se que podemos 

conseguir reduzir mais a taxa da variação do custo de energia ou mesmo não haver 

necessidade do aumento anual.  

 

Tabela 9: Variação da taxa de custo de energia 

Variação do custo de energia 

custo de energia (%) rs(%) rd(%) WACC VAL TIR Payback 

10 10,37 8 9,59 281492 11,60 20,67 
9 10,37 8 9,59 140812 10,58 22,7 
8 10,37 8 9,59 18107 9,59 25,2 

7 10,37 8 9,59 -89103 8,59 28,51 
Fonte: Elaboração própria. Nota: Os valores da WACC apresentados são valores médios para os 25 anos do 
projeto dada a variação da mesma a cada ano, por alteração dos valores de investimento acumulado. 

 

Apenas foram analisadas estas variáveis como críticas no nosso projeto, mas 

facilmente se percebe através das mesmas quais os parâmetros críticos que podem 

inviabilizar o projeto por um lado, mas também percebemos quais os fatores que 

podem justificar este projeto de inovação social que é a comunidade de energia, por 

outro lado. Seguramente, a dependência de financiamento por capital alheio pode ser 

um fator preocupante, mas a extensão do projeto a mais membros, aumentando-se o 

número de participantes na comunidade, fará reduzir o custo da energia, bem como 

trará mais benefícios sociais tais como os identificados no capítulo 5. 
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8. Conclusão  

No âmbito da migração da dependência de combustíveis fósseis para fontes limpas 

e renováveis, a procura de alternativas para melhor incentivar a população no uso 

destas fontes tem recebido um recente destaque nos trabalhos académicos. Uma das 

medidas adotadas por vários países para a transição energética é a implementação 

de comunidades de energias renováveis para a produção de energia para o 

autoconsumo com o objetivo de abranger um maior número de cidadãos de uma dada 

região, de modo que estes tenham uma participação direta na produção da sua 

própria energia.  

O objetivo deste trabalho era o de propor um modelo de comunidade de energia 

renovável que possa ser sustentável na realidade moçambicana, bem como identificar 

fatores que possam potenciar a implementação desta comunidade no contexto da 

realidade em análise. De modo a alcançar este objetivo, inicialmente procedeu-se à 

escolha de um local, e posteriormente, foi estimado o consumo de acordo com a 

realidade. Da análise feita, evidenciou-se que a implementação de uma comunidade 

de energia para Moçambique será de grande importância visto que pode favorecer 

mais de 60% da população que não tem acesso à eletricidade devido à atual 

incapacidade de expansão da rede pública por parte das entidades competentes. 

Com a proposta de implementação desta comunidade, pretendíamos trazer uma outra 

visão para a realidade atual e garantir a possibilidade de existência de um rumo mais 

eficaz e eficiente tanto para o cidadão Moçambicano, como ao governo, mostrando-

se que existe soluções alternativas à excessiva dependência por parte da EDM. A 

EDM é atualmente a única empresa nacional responsável pelo fornecimento de 

energia elétrica em Moçambique, mas o potencial de aproveitamento de energias 

renováveis no país é uma realidade ainda inexplorada, que através da proposta do 

projeto de criação da comunidade de energia pretendemos mostrar que há 

potencialidades ainda inexploradas que garantem crescimento económico, melhorias 

no âmbito social e permitirá ainda no futuro reduzir as disparidades de 

desenvolvimento sustentável entre regiões. E para além destes pontos, foi intuito 

nesta dissertação abrir um espaço para que se possa discutir a necessidade de novas 

leis que possam dinamizar o mercado energético, mas que só funciona com o 

adequado acompanhamento por parte das entidades públicas competentes. 
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Por trata-se de um projeto que exige um investimento avultado inicial, além da 

identificação dos indicadores sociais procedeu-se a uma avaliação económico-

financeira do projeto de comunidade de energia proposto. Os resultados permitiram-

nos concluir que o projeto é viável pois os requisitos da avaliação económico-

financeiras para a avaliação de projetos de investimento eram cumpridos. 

Nomeadamente, e perante o cenário base criado foi possível apurar os seguintes 

indicadores: VAL de 1 212 582,00 MZN, um PRC de aproximadamente 21 anos e 

uma TIR de 11.6% superior à média do WACC para os 25 anos de prazo de vida útil 

do projeto. Para providenciar maior robustez aos nossos resultados, procedeu-se a 

uma análise de sensibilidade, alterando-se parâmetros iniciais críticos ao nosso 

projeto. Foi possível verificar quais os limites mínimos que estes valores podem 

assumir quer para viabilizar ou inviabilizar todo o projeto de construção da 

comunidade de energia. Com esta análise esperamos fornecer as ferramentas de 

decisão necessárias aos responsáveis políticos do país para analisar e facilitar a 

implementação destas comunidades de energia no país por forma a fomentar o 

crescimento económico sustentável necessário, e sendo um projeto de inovação 

social contribuir assim para a melhoria do bem-estar de todos. 

Este trabalho apresenta algumas limitações que se podem transformar em 

ferramentas futuras viáveis para exploração e assim dar continuidade ao 

desenvolvimento científico necessário na área. Desde logo, uma das maiores 

dificuldades prendeu-se com a obtenção de informações sobre o tema em realidades 

semelhantes, pois a informação era escassa. Para as próximas investigações sugere-

se um trabalho de campo em termos de recolha de informação, quer para permitir 

uma tomada de decisão mais consciente, quer para fomentar a economia nacional, o 

que nas atuais condições não foi de todo possível. Uma outra sugestão de 

investigação futura seria criar um projeto de comunidade de energia não só com base 

em energia solar, mas atendendo ao uso de sistemas híbridos, recorrendo-se a outras 

fontes de energia renováveis.  

Seria importante que a nível de decisão política as comunidades passassem a ser 

vistas como alternativas de fornecimento de energia às populações para assim 

garantir um acesso equitativo a um bem de primeira necessidade. Sendo uma 

primeira proposta de projeto de inovação social, foi nosso intuito chamar a atenção 

para a necessidade de se começar por estas pequenas comunidades e assim no 
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futuro garantir um desenvolvimento sustentável no país, quiçá tornando-o numa 

referência e modelo a seguir por muitos outros países no continente Africano.   
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Anexo 1  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Datos del cliente:                                                 
Empresa:   Dissertação 
Atn:    
Ficha:    1                          

        

Situação da 
instalação:   Autoconsumo 

Tel:    xxxxxx    

Tipo 
utilização:     Residencial 

Fax:    0    

Nº dias de 
autonomia:    1            

              

Nº de residencias 
:    4            

                    
Nº dias por 
semana:       7                     

                              
Elemento de Consumo Número Pot. (W) Utilização Consumo Wh/día 

TV de 42 polegadas 4 100 6 h/día 2 400 Wh/d 

Frigorífico com camara  4 120 12 h/día 5 760 Wh/d 

lampadas int led 20 5 5 h/día 500 Wh/d 

lampadas ext. led 12 10 12 h/día 1 440 Wh/d 

Descodificador 4 20 24 h/día 1 920 Wh/d 

Ventoinha  8 70 8 h/día 4 480 Wh/d 

Aparelho de som 4 150 3 h/día 1 800 Wh/d 

diverso 4 50 1 h/día 200 Wh/d 

        h/día 0 Wh/d 

                Pot.unt . (W) 525 W TOTAL 18 500 Wh/d 

                              
Tensão de trabalho:   12 Vcc          Consumo total : 1541,7 Ah/d 
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