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Breve Introdução 

• CESOM – É uma central fotovoltáica de 40MW, a operar desde Agosto de
2019. Localizada a cerca de 15 km ao norte da cidade de Mocuba, na
Província da Zambézia-Moçambique;

• Investimento total do projecto - US 76 milhões, financiados pela Scatec,
Norfund e EDM (patrocinadores do capital) e a IFC + EAIF como
financiadores seniores;

• A participação accionária é composta por 22.5% da Norfund, 52.5% da
Scatec e 25% da EDM. Sendo que CESOM é o nome da empresa do
projecto;

• É o primeiro projecto fotovoltáico de escala e ao serviço público em
Moçambique;

• A sua produção de energia é de cerca de 80.000 MWh por ano e isso
representa cerca de 4,8% da actual capacidade eléctrica de Moçambique
e cerca de 40% da Rede do Norte;

• A Central Solar é operada pela Scatec sendo esta a empresa
constructura, de gerência dos activos, e prestando os serviços de
operação e manutenção.

CESOM - Central Solar de Mocuba
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• Recursos Humanos qualificados – Falta de pessoal local altamente
qualificado com conhecimentos e experiência na construção,
funcionamento, gerência, bem como a reparação e manutenção duma
central solar antes;

• O processo burocrático tão longo para aquisição de vistos de trabalho
para os expatriados afim de vir construir e ao mesmo tempo transferir
conhecimentos aos técnicos locais foi “uma dôr de cabeça”.

• Terra – difículidade de encontrar terras livres ou desocupadas a nível
local a quando da implementação do projecto, uma vez que exigia uma
vasta porção (80-100 hectares). A terra encontrada pertencia a
pequenos agricultores e o reassentamento destas familias afectadas
(223) tornou-se um grande desafio e consequentemente o impacto
cronológico para o fecho financeiro e inicio da construção do projecto.

• Fornecedores Locais, Peças e Accessórios - dificuldades
em encontrar fornecedores locais devidamente registados , e
organizados como empresas junto das autoridades fiscais, e
com capacidade financeira para fornecer bens e serviços ao
projecto durante a sua vida de operação (25 anos);

• Exemplo concreto é dos equipamentos críticos de geração
eléctrica (inversores e módulos solares) que são solicitados e
fabricados no exterior. Não existem fornecedores locais que
possam suportar, garantir a quantidade, qualidade e
especificações dos equipamentos, dar suporte técnico, peças
sobressalentes e acessórios para todo o tempo da operação do
projecto (25 anos). A assistência actual esta disponível por meio
de fornecedores estrangeiros estabelecidos.

 Quais os obstáculos que a CESOM encontrou nas fases de desenvolvimento,
construção e operação que não permitem uma maior percentagem de conteúdo
local?



Obrigado!

Medidas de mitigação tomadas pelo CESOM para contornar os obstáculos 

• Terra – Compensação das famílias afectadas pelo projeto, criação dum plano de restauração dos seus
meios de subsistência a um longo prazo para melhorar suas vidas à padrões aceitáveis e melhores que
antes. Devido à indisponibilidade de terras que o governo local devia providenciar para o
reassentamento destas familias (segundo a Lei de Terras), o projecto pelos seus próprios meios e
recursos teve que encontrar um empresário local com o qual negociou, compensou e reassentou as
familias para a práctica de agricultura.

• Recursos Humanos Qualificados – A CESOM implentou um plano de treinamento para os
engenheiros locais afim de transferir conhecimento, levando-os para o exterior (Espanhã e a Cape Town)
para o devido treinamento. Como forma de contornar o obstáculo na aquisição de vistos de trabalho o
projecto pautou pelos vistos de curta duração e rotatividade dos expatriados de 3 em 3 meses.

• Fornecedores Locais, Peças e Accessórios - Realizar a devida diligência ao se envolver com os
fornecedores. Auxiliar, e obrigar os fornecedores locais a registar-se se agruparem e se possivel criar
uma associação (ex: AGEMO – Associação dos Agentes Económicos de Mocuba).

• Assim tornou muito mais fácil solicitar e rebecer todos os tipos de serviços locais de que necessitamos
(fornecimento de comida, transporte, limpeza, obras de construção, etc .

• Para componentes críticos e suporte contínuo, estamos incentivando os fabricantes de equipamentos
originais (OEM’s) a fornecer e aprovar empreiteiros locais para trabalhos de reparação e manutenção.
Isso na tentativa de promover os fornecedores, serviços e negócios locais bem como a transferência de
conhecimento.


