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O Beyond the Grid Fund for Africa (BGFA) lança a segunda chamada à apresentação 
de propostas (BGFA2), convidando os fornecedores de serviços de energia fora da 
rede (ESPs) interessados a concorrer a novos financiamentos.  

O BGFA2 visa incentivar as ESPs a aumentar as empresas inovadoras sustentáveis 
e, assim, acelerar o acesso a energia fora da rede e limpa a preços acessíveis para 
clientes em zonas periurbanas e rurais de Moçambique em locais específicos. O 
financiamento pode ser utilizado tanto para a implantação como para a operação 
de serviços energéticos através de Micro-redes e soluções autónomas. As 
soluções autónomas só podem ser oferecidas como solução complementar às 
soluções baseadas em Micro-rede para clientes que não serão ligados à(s) Micro-
rede(s) nos locais especificados. Os projectos que propõem a implantação de 
soluções exclusivamente autónomas não são elegíveis para financiamento do 
BGFA2. 

As Directrizes de Pré-qualificação  

(i) descrevem o processo de candidatura em duas fases (Fase de Pré-
Qualificação e Fase de Candidatura Final),  

(ii) apresentam os critérios de elegibilidade de pré-qualificação e os requisitos 
mínimos que os ESPs devem cumprir para serem convidadas a participar 
na fase de Candidatura Final, e  

(iii) incluem um Modelo de Nota Conceptual de Pré-qualificação (Anexo A) a ser 
preenchido em formato virtual pelos ESPs interessados. 

A fase de Pré-Qualificação deverá ser concluída até 28 de Maio de 2021. Os 
candidatos que passarem com sucesso a fase de Pré-Qualificação serão notificados 
até ao final de Maio de 2021 e ser-lhes-á pedido que apresentem uma proposta 
completa até 30 de Agosto de 2021. As orientações para a fase de Candidatura Final 
deverão ser publicadas em Junho de 2021. 

Os candidatos seleccionados serão devidamente informados do seu progresso e os 
resultados finais do BGFA2 serão comunicados.  
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Lista de abreviaturas e definições  

Requerente Uma única ESP com fins lucrativos candidata a financiamento do BGFA2 

ARENE A Autoridade Reguladora de Energia em Moçambique. 

BGFA 
Beyond the Grid Fund for Africa (um mecanismo de financiamento criado 
e gerido pela NEFCO e implementado no terreno em parceria com a 
REEEP) 

BGFA2 
A segunda chamada para a apresentação de propostas ao BGFA com 
alvo em Moçambique 

BGFZ 
Beyond the Grid Fund for Africa for Zambia (um programa piloto iniciado 
pela Suécia com a REEEP a actuar como agente de implementação da 
Suécia) 

BRILHO 
Um programa de acesso à energia em Moçambique financiado pela 
UKAID e implementado pela SNV 

Modelo de Nota 
Conceptual 

Ver Anexo A - a ser preenchido em formato virtual pelos 
Candidatos/Principais Candidatos 

Membro do 
Consórcio 

Uma entidade com ou sem fins lucrativos que faz parte de um Consórcio 
de Projecto 

Programa do país O BGFA2 inclui um único Programa Nacional com um País de Projecto 
elegível (Moçambique). 

Experiência 
operacional 
demonstrável 

Experiências comprovadas dos Candidatos/Candidatos Principais fora 
da rede no País do Projecto ou em outros países SSA 

EDM 
Empresa pública de electricidade em Moçambique (Electricidade de 
Moçambique). 
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ESP Um fornecedor de serviços de energia 

ESS 
Assinaturas de serviços de energia efectuadas por clientes finais que 
celebram um contrato com um ESP para a prestação de serviços de 
energia 

Candidatura final 

O BGFA2 está dividido em duas fases: uma fase de Pré-Qualificação e 
uma fase de Candidatura Final (apenas os ESP que passarem com 
sucesso a fase de Pré-Qualificação serão convidados a participar na 
fase de Candidatura Final) 

FUNAE Fundo de Energia, o Fundo de Energia de Moçambique 

Lote de 
financiamento 

Montante de financiamento do BGFA2 disponível para os ESPs para o 
fornecimento de um tipo específico ou mistura de soluções de energia 
fora da rede sob cada Janela de Financiamento 

Janela de 
financiamento 

Montante do financiamento BGFA2 disponível para ESPs sob a forma de 
financiamento LS 

Candidato principal 
Uma empresa ESP com fins lucrativos candidata a financiamento 
BGFA2 em nome de um Consórcio de Projecto 

LS 
Lançamento à Escala (Janela de Financiamento disponível em 
Moçambique) 

Mini-/Micro-redes 

Refere-se amplamente a uma rede de distribuição de energia isolada ou 
ligada à rede, incluindo a sua própria capacidade de produção renovável, 
gestão e controlo de carga, bem como infraestruturas de distribuição, 
construídas e operadas por uma micro-serviço ESP 

MIREME Ministério dos Recursos Minerais e Energia de Moçambique 

NEFCO 
Nordic Environment Finance Corporation, BGFA Facility Manager. A 
NEFCO criou o Programa BGFA e gere-o como um mecanismo de 
financiamento separado. 
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Pré-Qualificação 

O BGFA2 está dividido em duas fases: uma fase de Pré-Qualificação e 
uma fase de Candidatura Final (apenas os ESP que passarem com 
sucesso a fase de Pré-Qualificação serão convidados a participar na 
fase de Candidatura Final)  

Consórcio do 
Projecto 

Um grupo de entidades com ou sem fins lucrativos (liderado e 
representado por um candidato líder ESP com fins lucrativos) que 
formou ou concordou em formar um consórcio para se candidatar ao 
financiamento BGFA2 e eventualmente implementar o projecto proposto 

País do projecto 
O financiamento BGFA2 só pode ser utilizado para implementar 
projectos em Moçambique (só este país é um país elegível para o 
projecto) 

Parceiro do 
projecto 

Uma entidade com ou sem fins lucrativos com um interesse material e 
significativo na implementação do projecto proposto (por exemplo, 
fornecedores de produtos; parceiros de serviços financeiros; 
fornecedores de serviços de engenharia, aquisição e construção; 
organizações e iniciativas de capacitação e formação; ONGs ou 
similares)  

REEEP 

Parceria de Energia Renovável e Eficiência Energética, Gestor de 
Implementação do Programa BGFA. O Programa BGFA foi concebido e 
é implementado no terreno em parceria com a REEEP. A REEEP, 
juntamente com a Suécia, desenvolveu o programa piloto da BGFZ e 
está a actuar como agente de implementação da Suécia para o BGFZ. 

SHS Um sistema solar doméstico 

Sida Agência Sueca de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento 

Subcontratante 
Significativo 

Uma empresa ou organização, subcontratada por um 
Candidato/Candidato Principal com responsabilidade directa pela 
implementação e/ou funcionamento de uma ou mais componentes do 
projecto proposto que representem um mínimo de 15% do financiamento 
do BGFA2 concedido  

SmartME 
O BGF2 está organizado como um processo de candidatura online, 
totalmente sem papel e tratado através de um sistema electrónico de 
entrada chamado SmartME 
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SSA África Subsaariana 

Autônomo 
Refere-se amplamente a um serviço isolado de energia renovável 
fornecido aos clientes e inclui uma gama de produtos que vão desde um 
SHS a um dispositivo agrícola e nano-redes movidos a energia 

Nível 

Categorização utilizada para distinguir diferentes níveis de serviços 
energéticos pela quantidade de energia eléctrica gerada, Wh/dia 
combinada com a capacidade de pico (W) e disponibilidade (h) (esta 
última apenas relevante para as Mini-redes) 

USAID Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional 
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1 Financiamento do BGFA2 e processo de candidatura  
1.1 Antecedentes  

O BGFA baseia-se nas experiências do BGFZ (https://www.bgfz.org), uma iniciativa 
sueca no âmbito da Power Africa.1 O BGFZ começou em 2016 e é implementado pela 
REEEP em nome da Sida. As primeiras experiências do programa piloto do BGFZ 
mostraram que os consumidores rurais e periurbanos estão interessados em comprar 
serviços de energia fora da rede. O capital privado tem sido mobilizado e os resultados 
sociais e de género têm sido positivos. Estes resultados preliminares encorajaram a 
Suécia a solicitar que a NEFCO criasse o BGFA como um mecanismo de 
financiamento separado. O objectivo é expandir-se para mercados rurais e 
periurbanos mal servidos ou carenciados na SSA. 

O BGFA visa colmatar uma lacuna crítica entre o apoio na fase inicial, 
tradicionalmente oferecido por fundos de desafio e equidade (de impacto), e a dívida 
concessional/comercial necessária para a transição para a escala na SSA.  

A abordagem do BGFA pode fornecer financiamento directo, baseado em resultados, 
às ESPs para superar os primeiros desafios estruturais do mercado, criar confiança 
nos negócios e nos investidores, e mobilizar proactivamente vários tipos de 
investimento a jusante e financiamento da dívida.  

Os candidatos/candidatos principais que participam no BGFA2 devem fornecer um 
montante substancial do seu próprio financiamento, bem como mobilizar o 
cofinanciamento. O montante de financiamento do BGFA2 baseado em resultados 
disponível para projectos individuais será determinado durante a fase de Candidatura 
Final, utilizando uma abordagem de leilão invertido. As propostas de projectos serão 
classificadas e, eventualmente, financiadas com base na sua relação custo-benefício 
global esperada e na sua capacidade de cumprir os objectivos do BGFA2. 

Um processo completo de delimitação do mercado, com extenso alcance às 
autoridades energéticas locais e às ESP potencialmente interessadas, concluiu que a 
expansão da abordagem do BGFA é altamente relevante e justificada em 
Moçambique e em conformidade com as políticas nacionais.  

Em 2020, o progresso no sentido do objectivo de acesso à energia (Objectivo de 
Desenvolvimento Sustentável 7) foi comprometido pela pandemia do COVID-19, que 
atingiu duramente as economias africanas, particularmente as comunidades mais 
pobres e mais vulneráveis. O BGFA2 procura apoiar as ligações muito necessárias e 
a implementação de soluções energéticas descentralizadas para mitigar o impacto da 
pandemia e promover uma recuperação verde. 

Mais informações sobre o programa BGFA estão disponíveis em 
https://beyondthegrid.africa  
 
 

                                            
1 https://www.usaid.gov/powerafrica 

https://beyondthegrid.africa/
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1.2 Oportunidades de financiamento e desembolsos  

Oportunidades de financiamento  

Os Candidatos/Candidatos Principais que implantam e operam Micro-redes podem 
candidatar-se ao financiamento do BGFA2 para a implementação do(s) projecto(s) em 
Moçambique para fornecer serviços energéticos em locais especificados. O 
financiamento pode ser utilizado tanto para a implantação como para a operação de 
serviços de energia através de Micro-redes, bem como através de soluções 
autónomas. As soluções autónomas só podem ser oferecidas como solução 
complementar a soluções baseadas em Micro-redes para clientes que não estarão 
ligados à(s) Micro-redes nos locais especificados. Os projectos que propõem a 
implantação de soluções exclusivamente autónomas não são elegíveis para 
financiamento do BGFA2.  
 
Para receberem financiamento BGFA2, as ESPs são obrigadas a empenhar-se na 
venda e prestação directa de serviços de energia a preços acessíveis e renováveis 
fora da rede aos consumidores finais, de uma forma duradoura e sustentável. 2 
 
Espera-se que a implementação do projecto tenha início em 2022 e termine em 2026.  

As Janelas de Financiamento do BGFA reflectem os diferentes níveis de maturidade 
dos mercados fora da rede nos países alvo do BGFA, bem como as diferenças entre 
os vários actores e actividades nestes mercados. O BGFA oferece geralmente 
financiamento sob duas Janelas de Financiamento distintas: (i)Lançamento à Escala 
(LS) e (ii)Directo à Escala (DS).  

No entanto, a implementação do BGFA2 em Moçambique inclui apenas uma Janela 
de Financiamento LS, que se destina às ESPs que operam em mercados menos 
maduros ou que entram nesses mercados pela primeira vez. 

Na candidatura, os Candidatos/Candidatos Principais devem especificar o montante 
total do financiamento do BGFA2 solicitado e as suas necessidades anuais previstas 
de financiamento BGFA2 durante o período de implementação do projecto de quatro 
anos (2022-2026). 

QUADRO 1: QUE CUSTOS SÃO ELEGÍVEIS AO ABRIGO DO BGFA? 

O BGFA visa estimular novos modelos empresariais sustentáveis que incentivem e acelerem 
o sector privado a oferecer acesso a energia a preços acessíveis e limpa fora da rede à 
escala em África. Fornece incentivos financeiros a empresas privadas seleccionadas para 

                                            
2 A ESS será considerada sustentável (i) após um mínimo de dois anos de prestação do serviço 

energético em questão, e/ou (ii) após a ESS ter sido totalmente reembolsada pelo cliente final, e/ou 
(iii) desde que o cliente final não esteja em falta na data de fim do contrato (ou seja, tenha efectuado 
pelo menos um pagamento no prazo mínimo dos últimos 90 dias). 
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fornecer serviços e produtos energéticos de alta qualidade às pessoas que vivem em zonas 
rurais e periurbanas dos países participantes. O financiamento é uma forma de "equidade 
gratuita", que pode ser utilizada pelas ESPs para dimensionar os seus negócios. 

Os fundos BGFA2 podem ser utilizados pelas ESPs contratadas para cobrir despesas e 
investimentos em relação ao estabelecimento de negócios legítimos e actividades 
operacionais, incluindo, mas não se limitando a  

• Estabelecimento e preparação de empresas 
• Custos de hardware e software 
• Inventário e peças sobressalentes 
• Custos de pessoal 
• Formação e desenvolvimento de capacidades 
• Actividades de expansão, tais como expansão da distribuição física 

Não há exclusões específicas, mas o BGFA2 não cobre custos afundados que já tenham 
sido incorridos, por exemplo, sistemas previamente implantados.  

Os Candidatos/Candidatos Principais terão de demonstrar níveis proporcionais de 
cofinanciamento do projecto por outras partes e especificá-lo na candidatura. 

O BGFA2 não exige que as ESP contratadas tenham assegurado um montante 
mínimo de cofinanciamento antes da assinatura do contrato. No entanto, as ESP 
serão obrigadas a demonstrar uma estrutura de capital viável e um modelo financeiro 
credível, bem como um plano sólido de angariação de fundos, mostrando 
satisfatoriamente o cofinanciamento esperado igual ou superior ao financiamento 
solicitado ao BGFA2, antes da contratação.  

 
Desembolso  

O financiamento pode ser desembolsado de forma flexível, incluindo 
(excepcionalmente) com antecedência. Os pagamentos antecipados podem ser 
efectuados para que as ESP estabeleçam o seu negócio num novo mercado 
(componente de lançamento) ou para se implantarem e escalarem como uma 
empresa já activa num mercado BGFA2 e/ou lançarem um novo produto, serviço ou 
iniciativa (componente de escalonamento) nesse mercado.  
 
A fim de responder aos desafios financeiros resultantes da actual crise da COVID-19 
em particular, até 30% do financiamento solicitado pode excepcionalmente ser 
desembolsado antecipadamente (na assinatura do contrato) até um máximo de 
500.000 euros.  
 
1.3 Programa do país e lote de financiamento  

O BGFA2 convida os interessados fora da rede a concorrer ao abrigo do Programa 
Nacional de Moçambique para o seguinte lote de financiamento (ver Quadro 1) a ser 
implementado durante um período de quatro anos com um financiamento de 6,7 
milhões de euros no total. 
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QUADRO 12: PROGRAMA POR PAÍS E LOTE DE FINANCIAMENTO 

PROGRAMA 
NACIONAL LOTE DE FINANCIAMENTO 

DIMENSÃO 
INDICATIVA DO 

CONTRATO 
INDIVIDUAL  

(milhões de euros) 

NÚMERO DE CONTRATOS 
PREVISTOS 

Moçambique Lote#7 
Até 6,7 milhões de euros  
Micro-redes e  
Soluções autónomas 
complementares (apenas) para 
clientes não ligados à Micro-
rede nos locais alvo 

1.5 – 2.0 3 – 4 

 

O Lote de Financiamento#7 visa atrair especificamente os promotores de Micro-
redes (com uma gama de capacidade de cerca de 10-150 kW) capazes de 
implementar tecnologia inovadora e modelos empresariais para fornecer serviços de 
acesso a energia adaptados às necessidades e capacidade de pagamento dos 
clientes, bem como capacidade de geração em escala de acordo com o crescimento 
da procura real. Espera-se que as micro-redes sejam implantadas em locais-alvo 
especificados (de acordo com o Anexo F). Na medida em que os clientes dentro 
dessas áreas não estarão ligados à Micro-rede, o financiamento do BGFA2 também 
pode ser utilizado para o fornecimento de soluções autónomas como uma solução 
complementar ao fornecimento de ESS nos locais alvo. Não são elegíveis os projectos 
que apenas utilizem soluções autónomas. 
 
O Lote de Financiamento oferecido foi desenvolvido em diálogo com o Fundo 
Moçambicano de Energia, FUNAE, sob um quadro piloto de licenciamento centrado 
na prestação de serviços de energia fora da rede através de Micro-redes em locais 
especificados (ver Secção 1.6 abaixo).  
 
Será apoiada a utilização produtiva (ver mais detalhes abaixo) e a inclusão de clientes 
institucionais (por exemplo, saúde e educação).  
 
O BGFA2 visa incentivar as ESPs a acelerar o estabelecimento de novas ESS 
sustentáveis a longo prazo à escala. A expectativa é que até 42.000 de ESS fora da 
rede sejam estabelecidas durante o período de implementação do projecto, 
beneficiando mais de 210.000 pessoas em zonas periurbanas e rurais. Prevê-se que 
o valor indicativo do contrato individual por ESP seja de 1,5-2 milhões de euros.  
 
Durante a fase de implementação, as ESP bem-sucedidas serão também elegíveis 
para receber assistência técnica e apoio empresarial do BGFA, incluindo assessoria 
relacionada, por exemplo, com a monitoria e avaliação, bem como a mobilização de 
fundos adicionais. Poderá ser prestada assistência técnica específica na área da 
gestão de resíduos electrónicos e/ou género. 
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Matriz do Nível de Serviço de Energia  

Na fase de Candidatura Final, os Candidatos/Candidatos Principais serão solicitados 
a fornecer um plano de negócios detalhado. No plano serão solicitados a categorizar 
os diferentes tipos de ESS que desejam oferecer aos clientes finais, incluindo se se 
destinam a clientes residenciais, comerciais e/ou institucionais, com base na energia 
eléctrica disponível por dia que atinja determinados limiares.  
 
O financiamento do BGFA2 será atribuído aos Candidatos/Candidatos Principais que 
possam demonstrar a melhor relação qualidade/preço durante a fase de Candidatura 
Final; isto é definido como o custo médio mais baixo ponderado por ESS, tendo em 
conta a viabilidade do plano de negócios subjacente.  
 
As aplicações produtivas e as ligações comerciais e institucionais serão 
especialmente incentivadas pelas ponderações aplicadas aos respectivos níveis de 
serviço energético para efeitos de cálculo do valor final do dinheiro. 
 
O número esperado de ESS a ser estabelecido, tal como definido pelos 
Candidatos/Candidatos Principais no plano de negócios, será avaliado, testado e 
sujeito a uma análise detalhada da devida diligência antes da assinatura do contrato.  
 
Os candidatos/ Candidatos Principais são encorajados, já nesta fase, a familiarizarem-
se com os parâmetros estabelecidos nas matrizes de níveis do serviço energético 
aplicável incluídas no Anexo D. 
 
Utilização produtiva  

Ao abrigo do Programa Nacional de Moçambique, parte do financiamento disponível 
é reservado para incentivar especificamente as vendas das ESPs de aplicações de 
energia produtiva ou ligações de energia geradora de rendimentos, como se segue: 
 

• 0,3 milhões de euros são reservados para uso produtivo ou ligações de nível 
superior (definidas como ligações de nível 3-5 para uso comercial e 
institucional). 
 

O Anexo C descreve os requisitos da tecnologia do BGFA2. O equipamento de 
utilização produtiva elegível para financiamento ao abrigo do BGFA2 é detalhado no 
Anexo D. Quaisquer fundos reservados para os fins acima referidos, mas que não 
possam ser atribuídos ao fornecimento de componentes de utilização produtiva das 
ESP, serão reafectados à Janela Principal de Financiamento/Lote.  

1.4 Quadro regulamentar em Moçambique 
 
O objectivo central desta Janela/Lote de Financiamento é atrair a participação e o 
investimento do sector privado e ajudar a criar as condições para modelos 
empresariais sustentáveis no fornecimento de serviços energéticos de alta qualidade 
a preços acessíveis às zonas rurais e periurbanas.  
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O FUNAE reconhece a importância de um quadro regulamentar favorável para 
estimular, apoiar e sustentar o envolvimento e investimentos do sector privado em 
conformidade com a abordagem do BGFA e está empenhado em apoiar activamente 
os programas do MIREME, ARENE, BGFA e Brilho (Quadro Piloto) através do 
desenvolvimento das condições necessárias para a implementação bem-sucedida do 
programa. Isto inclui, em particular, a definição de: 
 

• Legislação que permita a concessão de licenças às ESPs interessadas em 
estabelecer redes de Mini-redes (incluindo regulamentos sobre tarifas ou 
preços de serviços, validade e âmbito da concessão, disposições contratuais, 
níveis de serviço, compensação quando a rede chegar, etc.). ), 

• Normas de qualidade para equipamento e serviços de energia fora da rede, e 
• Normas ambientais para serviços de energia fora da rede. 

 
O Lote de Financiamento da Micro-rede do BGFA2 foi (conforme acima mencionado) 
desenvolvido em estreito diálogo com as autoridades energéticas nacionais em 
Moçambique e está alinhado com a visão do FUNAE sobre a trajectória futura do 
mercado fora da rede, conforme indicado acima. A legislação piloto está a ser 
desenvolvida, e espera-se que mais informação seja disponibilizada nas Directrizes 
de Candidatura Final. 
 
1.4. Sítios alvo da Micro-rede  

O FUNAE orientou o programa BGFA para 56 potenciais sítios de Micro-redes 
identificados onde encoraja as ESP interessadas a criar Micro-redes (ver Anexo F e 
Figura 1 abaixo). Durante o processo de desenvolvimento do sítio, o FUNAE trabalhou 
em estreita colaboração com a EDM para minimizar o risco de sobreposições com 
áreas e com planos locais de extensão da rede. 
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Figura 1Sítios BGFA 

 
A informação sobre os sítios identificados foi fornecida pelo FUNAE e validada através 
do apoio técnico do BGFA com a ajuda de dados de detecção remota (incluindo 
imagens satélite recentes), dados de recenseamento do Instituto Nacional de 
Estatística de Moçambique (INE) e dados complementares do SIG. Ver Anexo F para 
uma descrição geral dos dados sobre sítios, mapeamento de imagens satélite, bem 
como mapeamento digital dos sítios visualizáveis no Google Earth. 
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Espera-se que os ESPs realizem as suas próprias avaliações e recolham informações 
adicionais que considerem relevantes no contexto da sua proposta de modelo de 
negócio específico e do desenvolvimento das suas propostas de pré-qualificação, 
respectivamente. As propostas abrangentes serão potencialmente apresentadas na 
fase de Candidatura Final. Os ESPs seleccionados para financiamento do BGFA2 
deverão recolher informações totalmente detalhadas e realizar verificações antes de 
uma possível contratação ou, o mais tardar, antes do primeiro pagamento. Para este 
fim, os ESP podem incluir na sua proposta de orçamento custos relacionados com a 
recolha, informações mais detalhadas e uma maior validação do sítio que desejem 
definir como alvo. As ESP seleccionadas deverão envolver o FUNAE neste exercício 
e partilhar com o FUNAE informações básicas específicas do sítio (principalmente 
para facilitar o estabelecimento de linhas de base para monitorar o perfil 
socioeconómico dos sítios, bem como a vontade/capacidade de pagamento e outros 
indicadores, etc.). 
 
Dependendo do resultado da fase de Pré-Qualificação, na fase de Candidatura Final, 
os sítios podem ser agrupados em grupos, tendo em consideração, por exemplo, a 
proximidade geográfica, as condições das estradas, a demografia, os riscos de 
segurança e a potencial viabilidade económica para os promotores de Micro-redes. 
Os candidatos/ candidatos principais são livres de indicar nas suas propostas de pré-
qualificação (como parte da Nota Conceptual; Anexo 1) os principais 
parâmetros/estratégias que considerariam para os locais de agrupamento a fim de 
ajudar a assegurar a atractividade económica e a viabilidade comercial da implantação 
da Micro-rede, bem como sugestões concretas para potenciais agrupamentos de 
locais específicos. Qualquer contributo deste tipo fornecido pelo candidato/candidato 
principal não influenciará a pontuação ou avaliação do pedido de pré-qualificação. 
Para assegurar a transparência, o BGFA apresentará um resumo agregado de todas 
essas informações fornecidas pelos Requerentes/ Candidatos Principais no Portal do 
BGFA (indicando critérios-chave, um mapa anónimo do interesse indicado para 
diferentes sítios, bem como uma visão geral dos agrupamentos específicos 
sugeridos). 
 

1.5. Processo de candidatura  

O processo de candidatura para o BGFA2 está dividido em duas fases: 
 

1. Uma fase de pré-qualificação (descrita neste documento), e 
2. Uma fase de Candidatura Final (a ser descrita em detalhe num documento 

posterior). 
 
O objectivo da fase de Pré-Qualificação é verificar o cumprimento por parte dos 
Candidatos/ Candidatos Principais dos critérios de elegibilidade e dos requisitos 
mínimos de capacidade técnica e financeira do BGFA2. Apenas os Candidatos/ 
Candidatos Principais e as propostas de projectos que cumpram estes critérios de 
elegibilidade e requisitos mínimos serão convidados a apresentar candidaturas 
durante a fase de Candidatura Final.  
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A fase de Candidatura Final centrar-se-á na avaliação da qualidade dos planos de 
negócios dos Candidatos/ Candidatos Principais e na realização de um cálculo do 
preço por serviço energético ponderado, resultando numa avaliação global do projecto 
proposto e da relação custo-benefício esperada por ESS estabelecido. O 
financiamento do BGFA2 será atribuído às ESPs utilizando uma abordagem de leilão 
invertido, em que as propostas de projecto serão classificadas com base na sua 
relação custo-benefício global esperada para atingir os objectivos do BGFA2.  
 
Durante a fase de Pré-qualificação, os Candidatos/ Candidatos Principais são apenas 
convidados a apresentar uma quantidade limitada de informação e documentação 
para reduzir o tempo e o custo das ESPs para preparar a candidatura. Os Candidatos/ 
Candidatos Principais são obrigados a preencher um breve questionário online e uma 
Nota Conceptual (ver modelo no Anexo A) e a carregar uma quantidade limitada de 
documentação de apoio. 
 
Os candidatos/ candidatos principais que passarem a fase de Pré Qualificação e forem 
convidados a participar na fase de Candidatura Final participarão num concurso mais 
limitado para fundos do BGFA2 e, portanto, presume-se que estejam dispostos a 
afectar mais tempo e recursos à preparação de uma candidatura abrangente.  
 
Durante a fase de Candidatura Final, os Candidatos/ Candidatos Principais terão de 
apresentar uma proposta de projecto completa, incluindo um plano de negócios 
detalhado, modelo(s) financeiro(s) e documentação de apoio abrangente.  
 
Antes da assinatura do contrato, será levada a cabo uma análise minuciosa de cada 
uma das propostas de projectos com maior pontuação. A devida diligência incluirá 
uma análise de todos os aspectos técnicos, sociais, ambientais, financeiros, 
institucionais e jurídicos que sejam considerados relevantes para a transacção. 
 
Um modelo de contrato será disponibilizado na fase de Candidatura Final e utilizado 
como base para as negociações. Solicita-se aos candidatos/ candidatos principais que 
prestem atenção ao facto de que só podem ser feitos pequenos desvios ao modelo. 
 
A NEFCO reserva-se o direito de não iniciar negociações com nenhum dos 
Candidatos/ Candidatos Principais. Todos os contratos estão sujeitos a uma análise 
de due diligence ou devida diligência bem-sucedida e a não objecção prévia individual 
por parte do(s) doador(es). 

2 Processo de candidatura de pré-qualificação  
2.1 Cronograma  

O sistema de pré-qualificação do BGFA2, SmartME de admissão de candidaturas, 
será aberto a 8 de Fevereiro de 2021 e permanecerá aberto até 29 de Março de 2021.  
 
Os candidatos/ candidatos principais que passarem a fase de pré-qualificação serão 
notificados até finais de Maio e ser-lhes-á solicitado que apresentem uma proposta 
completa até ao final de Agosto de 2021. As orientações para a fase de Candidatura 
Final estão programadas para serem publicadas até ao final de Maio de 2021.  
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Os contratos entre as ESPs e a NEFCO para financiamento do BGFA2 deverão ser 
assinados até ao final de Janeiro de 2022. Os projectos devem ser iniciados, o mais 
tardar, até Fevereiro de 2022. 
 
Os candidatos/ Candidatos Principais serão devidamente notificados do seu 
progresso e os resultados finais do BGFA2 serão comunicados.  
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FIGURA 2: CRONOGRAMA TEMPORAL DA FASE DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO 

 

 

Lançamento (08/02/2021) – Prazo para apresentação de questões (01/03/2021) – 
Publicação de perguntas e respostas (10/03/2021) – Prazo de candidaturas 
(29/03/2021) – Avaliação das candidaturas (abril 2021) – Convite para prosseguir e 
lançamento da fase final de candidatura (maio 2021) 

Para mais informações sobre o cronograma preliminar e as fases (Pré-Qualificação e 
Candidatura Final) para toda a ronda de financiamento do BGFA2, consulte o portal 
www.beyondthegrid.africa.  

Queira notar que todos os prazos ainda estão sujeitos a possíveis alterações, 
dependendo do resultado do processo de Pré-Qualificação e da situação da COVID-
19. 

2.2 Sistema de submissão de candidaturas- SmartME  

O BGFA2 está organizado como um processo de candidatura online, totalmente sem 
papel, através de um sistema de entrada electrónica chamado SmartME. 
 
O sistema de admissão de candidaturas SmartME é especificamente adaptado para 
o BGFA2 para simplificar o mais possível o processo de candidatura na fase de pré-
qualificação. Encorajamos os Candidatos/ Candidatos Principais a darem-nos 

http://www.beyondthegrid.africa/
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feedback sobre como o sistema de admissão SmartME está a funcionar na sua 
perspectiva, para que possamos aprender e melhorar os nossos serviços. 
 
2.3 Registo e apresentação  

Os ESPs interessados são encorajados a registarem-se e a criarem as suas contas 
de utilizador o mais rapidamente possível para se familiarizarem com os requisitos da 
aplicação do BGFA2. Os candidatos/ candidatos de Líderes são obrigados a 
apresentar as suas candidaturas e a carregar documentos apenas através do sistema 
de admissão SmartME. O registo para o sistema de admissão SmartME pode ser 
encontrado no portal BGFA. 

Os candidatos/ candidatos principais são obrigados a apresentar toda a 
documentação em inglês e a denominar toda a informação financeira em euros. Se 
alguma documentação não estiver disponível aos Candidatos/ Candidatos Principais 
em inglês, pode ser fornecida nas línguas oficiais locais. Nesses casos, pedimos aos 
candidatos/ candidatos principais que gentilmente forneçam também uma tradução 
não oficial em inglês. Só serão necessárias traduções oficiais de documentos-chave 
na fase de devida diligência.  

Apenas empresas com fins lucrativos podem registar-se e apresentar candidaturas, 
mas as organizações sem fins lucrativos podem desempenhar um papel de apoio na 
implementação do projecto, conforme detalhado nestas Directrizes. 

Os pedidos de pré-qualificação apresentados serão considerados na sua forma final 
e não podem ser alterados uma vez apresentados.  

2.4 Perguntas e respostas  

Os candidatos/ candidatos principais são convidados a colocar perguntas apenas 
através da secção de apoio do sistema SmartME, para receberem uma resposta, o 
mais tardar até 1 de Março de 2021.  
 
As perguntas e respostas serão disponibilizadas a todos os candidatos/ candidatos 
principais registados, de forma anónima e editada, mas não editada de outra forma, a 
10 de Março de 2021. 

3. Critérios de elegibilidade de pré-qualificação e requisitos 
mínimos  
A revisão da Pré-qualificação é constituída por dois elementos:  
 

(i) uma verificação de exaustividade, para confirmar que os Candidatos/ 
Candidatos Principais e as suas propostas de projectos cumprem os 
critérios de elegibilidade e os requisitos mínimos abaixo definidos, e  

(ii) uma avaliação e pontuação da Nota Conceptual. 
 
A verificação da integralidade é uma pré-triagem realizada com base nas respostas e 
entradas fornecidas no sistema de admissão SmartME.  
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A avaliação é levada a cabo por uma equipa de avaliadores independentes e terceiros, 
com base numa avaliação e pontuação da Nota Conceptual.  
 
Para passar a fase de Pré-Qualificação e ser convidado a participar na fase de 
Candidatura Final, os Candidatos/ Candidatos Principais e as propostas de projectos 
têm de cumprir todos os critérios de elegibilidade e requisitos mínimos abaixo 
indicados, e a Nota Conceptual tem de marcar um mínimo de 60 pontos (de um total 
de 100). 

3.1. Países de Projecto Elegíveis  

Os projectos para BGFA2 só podem ser implementados em Moçambique.  

3.2. Candidatos Elegíveis  

Empresas com fins lucrativos  

Os candidatos (ou seja, empresas individuais de ESPs que solicitem financiamento 
BGFA2) ou Candidatos Principais (ou seja, empresas de ESP que solicitem 
financiamento em nome de um Consórcio de Projecto) devem ser empresas com fins 
lucrativos.  

Os candidatos/ Candidatos Principais devem ser legalmente constituídos e incluídos 
no registo de empresas com fins lucrativos no país do projecto ou comprometerem-se 
a ser constituídos e registados como tal antes de assinarem um possível contrato.  

Os Candidatos/ Candidatos Principais devem estar em conformidade com todos os 
quadros fiscais, regulamentares e legais, tanto no seu país de origem como no País 
do Projecto (se diferentes). 

Os Candidatos/ Candidatos Principais estão autorizados a incluir entidades sem fins 
lucrativos, organizações de base comunitária ou outras entidades não comerciais para 
participar na implementação do projecto como Subcontratante Significativo, Parceiro 
do Projecto ou Membro do Consórcio.  

Os candidatos/ Candidatos Principais são gentilmente lembrados de que nenhuma 
entidade governamental, agência pública ou doador pode funcionar como Membro do 
Consórcio, Parceiro do Projecto ou Sub-Contratante Significativo. 

Pessoas  

As pessoas individuais ou grupos de pessoas (que não estejam legalmente 
constituídas e registadas como sociedade) não são elegíveis para financiamento 
BGFA2. 

Consórcio do Projecto  

Consórcio de Projecto refere-se a um grupo de empresas ou organizações que 
formaram ou concordaram em formar um consórcio para efeitos de candidatura a 
financiamento BGFA2 e implementação do projecto proposto.  
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Para ser elegível para o financiamento BGFA2, um Consórcio de Projecto deve ser 
representado por um Candidato Principal. O candidato principal é obrigado a assumir 
total responsabilidade pela candidatura e implementação do projecto. O candidato 
principal deve também agir como única contraparte directa da NEFCO (num possível 
contrato e no que respeita a relatórios, etc.). Para se qualificar, o Candidato Principal 
deve ser capaz de demonstrar que ele e o Consórcio do Projecto possuem capacidade 
de gestão suficiente.  

O Consórcio do Projecto pode ser composto por diferentes Membros do Consórcio, 
incluindo entidades sem fins lucrativos. Todos os Membros do Consórcio devem estar 
legalmente registados como empresa ou organização no seu país de origem e estar 
em conformidade com todos os quadros fiscais, regulamentares e legais aí existentes. 

O candidato principal e os membros do consórcio devem ter celebrado um acordo de 
consórcio satisfatório ou estar dispostos a celebrar tal acordo. O Acordo de Consórcio 
deve documentar os fundamentos do Consórcio do Projecto, identificar o Candidato 
Principal e descrever como o Consórcio do Projecto será gerido e funcionará na 
prática.  

O Acordo de Consórcio deve prever a responsabilidade conjunta e solidária dos 
Membros do Consórcio. A NEFCO terá o direito de invocar os seus direitos contratuais 
e quaisquer reclamações de responsabilidade relacionadas com o projecto proposto 
como um todo apenas ao Candidato Principal (como única contraparte da NEFCO ao 
abrigo de um possível contrato).  

Um projecto de Acordo de Consórcio deve ser apresentado, o mais tardar, durante a 
fase de Candidatura Final. A versão final do Acordo de Consórcio deve ser satisfatória 
para a NEFCO e uma versão assinada deve ser-lhe fornecida o mais tardar antes da 
assinatura de um possível contrato. 

Parceiro do projecto  

Os Candidatos/ Candidatos Principais podem ter mais do que um Parceiro de 
Projecto. Os parceiros do projecto podem ser de natureza não comercial (incluindo, 
mas não se limitando a associações, ONGs e organizações sem fins lucrativos).  

Os candidatos/ Candidatos Principais devem ser capazes de demonstrar que os 
parceiros do projecto têm um interesse material e significativo na implementação do 
projecto proposto. Os Parceiros do Projecto podem ser fornecedores de produtos; 
parceiros de serviços financeiros; fornecedores de serviços de engenharia, aquisição 
e/ou construção; ou similares.  

Os Parceiros do Projecto não serão obrigados a ter um interesse comercial ou 
económico directo na implementação do projecto proposto, mas os Candidatos/ 
Candidatos Principais devem ser capazes de demonstrar que são necessários para 
prestar apoio e/ou facilitar (numa base comercial ou não comercial) a implementação 
do projecto proposto (incluindo, por exemplo, através da prestação de serviços de 
sensibilização, formação, desenvolvimento de capacidades).  

Os Parceiros do Projecto devem estar legalmente registados e em conformidade com 
todos os quadros fiscais, regulamentares e legais no seu país de origem. 
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Subcontratantes significativos 

Um Subcontratante Significativo pode ser uma empresa com fins lucrativos ou uma 
entidade sem fins lucrativos contratada por um Candidato/ Candidato Principal com a 
responsabilidade de o apoiar na realização directa e/ou operação de um ou mais 
componentes do projecto proposto.  

Um subcontratante é considerado um Subcontratante Significativo se o valor total dos 
seus serviços representar 15% ou mais do financiamento do BGFA2 adjudicado 
solicitado para implementar o projecto proposto. 

Os fornecedores de equipamento e fabricantes envolvidos no curso geral do negócio 
dos Candidatos/ Candidatos Principais não serão considerados Subcontratantes 
Significativos, a menos que também sejam contratados para realizar actividades 
directamente relacionadas com a implementação ou operação do projecto (por 
exemplo, instalação e comissionamento e/ou operação de infraestruturas de Mini-
rede).  

Os subcontratantes significativos devem estar legalmente registados e em 
conformidade com todos os quadros fiscais, regulamentares e legais no seu país de 
origem. 

Outros acordos de parceria  

Candidatos/ Candidatos Principais podem incluir parcerias de distribuição para o 
estabelecimento e distribuição de ESS e possíveis outros equipamentos/ dispositivos.  

Durante a fase de Candidatura Final, os Candidatos/ Candidatos Principais devem 
demonstrar, no plano de negócios, que existe uma relação robusta entre eles e o 
parceiro de distribuição.  

Relativamente ao Consórcio do Projecto, será geralmente dada preferência aos 
Candidatos Principais que estabeleçam e distribuam eles próprios ESS e possíveis 
outros equipamentos/dispositivos ou, alternativamente, façam-no através de um 
Membro do Consórcio.  

QUADRO 2: ARRANJOS DE PARCERIAS/ESTABELECIMENTOS/FORNECIMENTOS DE ESS NÃO 
ELEGÍVEIS PARA FINANCIAMENTO DO BGFA2 

• Venda a grosso a um terceiro retalhista ou 'parceiro de distribuição' que não seja 
Membro do Consórcio;  

• Vendas de energia a granel a um distribuidor externo de uma Mini-rede ou Micro-rede; 
e 

• Serviços de energia vendidos em regime de cash and carry a partir de um local de 
venda a retalho sem um contrato de serviços de energia. 

3.3. Requisitos da posição financeira  

Os candidatos/ Candidatos Principais devem demonstrar:  
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(i) Um rácio de corrente com um valor mínimo de um ou mais, e  

(ii) Capital próprio para activos tangíveis líquidos3 de pelo menos 15%. 

Se o Candidato/ Candidato Principal for uma filial de uma sociedade-mãe, e o 
Candidato/ Candidato Principal não cumprir os requisitos financeiros acima referidos, 
as finanças da sociedade-mãe podem ser utilizadas em seu lugar, desde que possa 
ser dada uma garantia parental, se necessário, antes de uma possível contratação.  

3.4. Requisitos de capacidade profissional  

Os candidatos/ Candidatos Principais devem ser capazes de demonstrar que eles/o 
Consórcio do Projecto têm/tem recursos, competência e experiência suficientes para 
realizar projectos na área de especialização proposta. 
 
Os candidatos/ Candidatos Principais deverão também estabelecer uma equipa chave 
de gestão responsável pela execução e coordenação do projecto. A qualificação dos 
membros da equipa terá de ser adequada para a implementação das actividades 
propostas para o projecto. 

3.5. Requisitos de experiência de mercado  

Os candidatos/ Candidatos Principais devem demonstrar que têm experiência 
suficiente no mercado a trabalhar num ou mais mercados fora da rede SSA. 

Os Candidatos/ Candidatos Principais que solicitem financiamento ao abrigo do 
BGFA2 (independentemente do seu país de origem ou registo) devem demonstrar a 
seguinte experiência mínima de mercado no momento da apresentação da sua 
candidatura à pré-qualificação, quer em Moçambique ou noutro país SSA 
(especificado):  

Em Moçambique:  

- Que tenham pelo menos 12 meses de experiência operacional;  
- Que concluíram com sucesso uma reunião de projecto ou que excederam 

as seguintes métricas: um mínimo de um sistema piloto de Micro-redes 
operado a título privado (e possuído, se aplicável) com um mínimo de 40 
ESS.  

 
Ou noutro país SSA (especificado):  

- Que tenham pelo menos 24 meses de experiência com operações que 
reúnam ou excedam as seguintes métricas: um mínimo de três sistemas de 
Micro-redes privados e operados com um total mínimo de 500 ESS. 

                                            
3 Os activos tangíveis líquidos são calculados como o activo total de uma empresa, menos quaisquer 

activos intangíveis, tais como boa vontade, patentes e marcas, menos todas as responsabilidades 
e o valor nominal das acções preferenciais 
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3.6. Requisitos de conformidade  

Os Candidatos/ Candidatos Principais devem seguir sempre a legislação nacional nas 
suas operações. 

Durante esta fase de Pré-Qualificação, os Candidatos/ Candidatos Principais deverão 
confirmar que se familiarizaram e estão prontos a aderir às políticas e orientações 
gerais da NEFCO, disponíveis em4https://www.nefco.org/about-nefco/legal-
framework-and-guidelines/ , relevantes para a implementação do projecto proposto no 
caso de um possível contrato. 

Os candidatos com a pontuação mais elevada durante a fase de Candidatura Final 
deverão preencher e assinar um certificado de conformidade antes do início da revisão 
da devida diligência e das negociações do contrato. Um modelo do certificado de 
conformidade é apresentado para informação (Anexo E).  

Como parte de um possível contrato do BGFA2, os Candidatos/ Candidatos Principais 
e todos os parceiros serão ainda solicitados a assinar e a submeter uma carta de 
responsabilidade social. Será fornecido um modelo para esta carta e quaisquer outras 
declarações de conformidade potenciais para informação durante a fase de 
Candidatura Final.  

Os candidatos/ Candidatos Principais devem demonstrar que estão em boa situação 
no país de registo relevante e em conformidade com todos os quadros fiscais, políticos 
e regulamentares relevantes nesse país e no país do projecto.  

3.7. Projectos elegíveis  

Requisitos gerais  

Os projectos propostos devem ser planeados, implementados e operados em 
conformidade com planos energéticos relevantes estabelecidos a nível nacional, 
outras estratégias relevantes estabelecidas a nível nacional e legislação local.  

Espera-se que todos os Candidatos/ Candidatos Principais obtenham todas as 
autorizações, certificações, licenças, endossos, aprovações e documentos similares 
necessários para a implementação do projecto proposto dentro de um período de 
tempo razoável após a assinatura do contrato. 

                                            
4 Isto inclui as seguintes políticas:  

- Directrizes ambientais e de sustentabilidade da NEFCO 
- A Política de Sustentabilidade da NEFCO 
- Política de Género da NEFCO 
- Política da NEFCO sobre Anticorrupção e Conformidade 
- Política da NEFCO sobre Prevenção da Exploração Sexual, Abuso Sexual e Assédio Sexual 

(SEAH) 
- Directrizes de Procurement da NEFCO 
 

https://www.nefco.org/about-nefco/legal-framework-and-guidelines/
https://www.nefco.org/about-nefco/legal-framework-and-guidelines/
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Requisitos técnicos  

Para serem elegíveis, as propostas de projectos devem satisfazer certos requisitos 
técnicos. Por favor, ver abaixo e o Anexo C para informações mais detalhadas. 

O BGFA2 só pode apoiar a prestação de serviços e soluções de energia renovável 
por parte das ESPs. Os serviços energéticos baseados em combustíveis fósseis, 
consequentemente, não podem receber financiamento do BGFA2. Algumas 
tecnologias geradoras de energia (apenas) podem também ser elegíveis para 
financiamento do BGFA, mas o enfoque é em tecnologias/modelos geradores de 
electricidade e distribuição de serviços. 

As propostas de projectos que incluam a utilização de tecnologias não renováveis 
apenas para capacidade de geração de reserva (por exemplo, gasóleo) são elegíveis 
para financiamento do BGFA2. Será dada uma forte preferência aos projectos com a 
maior percentagem de energias renováveis.  

Os candidatos/ Candidatos Principais terão de demonstrar que qualquer proposta de 
biomassa, bio-etanol e/ou soluções de biogás não são susceptíveis de conduzir à 
desflorestação ou outras formas de degradação ecológica e não terão impactos 
materiais negativos nas áreas protegidas e na biodiversidade.  

Para a produção de electricidade, o projecto proposto deve utilizar uma ou mais das 
tecnologias abaixo indicadas. Certas tecnologias para a produção de fontes 
renováveis de produção de energia (por exemplo, digestores) são também elegíveis 
para financiamento do BGFA2, mas será dada preferência aos projectos com a maior 
quota de produção de electricidade (renovável). 

• Fotovoltaico solar (PV) 
• Vento 
• Hidroeléctrica  
• Biomassa 
• Bioetanol 
• Biogás 

Geralmente, os ESPs são obrigados a empregar sistemas, hardware e software 
modernos, em conformidade com as normas técnicas relevantes da indústria e 
cumprindo todas as normas e regulamentos estatutários relevantes no País do 
Projecto. Para informações mais detalhadas sobre os requisitos específicos da 
tecnologia, consultar o Anexo C. 

Protecção dos consumidores  

Os Candidatos/ Candidatos Principais devem estar dispostos a aplicar códigos ou 
políticas relevantes de protecção do consumidor, tais como:  

https://www.gogla.org/consumer-protection e  
https://www.ruralelec.org/consumer-protection-principles-clean-energy-mini-grids-0   

 
Para candidaturas que incluem soluções autónomas: 

https://www.gogla.org/consumer-protection
https://www.ruralelec.org/consumer-protection-principles-clean-energy-mini-grids-0
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Antes da assinatura dos contratos, os Candidatos/ Candidatos Principais deverão 
comprometer-se com o código de protecção do consumidor da GOGLA (ou seja, emitir 
uma carta de compromisso e uma carta de declaração e enviá-las à GOGLA com 
cópias para a NEFCO) e submeter uma ferramenta de auto-avaliação preenchida à 
NEFCO. Os ESPs contratados serão ainda obrigados a renovar o seu compromisso 
com o código de defesa do consumidor da GOGLA durante todo o período de vigência 
do contrato, de acordo com a política de auto-avaliação da GOGLA.  
 
Antes da assinatura dos contratos, os Candidatos/ Candidatos Principais deverão 
comprometer-se a seguir os princípios de protecção do consumidor para as Mini-redes 
de energia limpa estabelecidos pela Aliança para a Electrificação Rural (ou seja, emitir 
e enviar uma carta de compromisso para esta aliança) e submeter uma ferramenta de 
auto-avaliação preenchida à NEFCO. 

Durante a fase de Pré-qualificação, os Candidatos/ Candidatos Principais só são 
obrigados a garantir que estão dispostos a assumir tais compromissos se forem 
seleccionados para financiamento do BGFA2. 

Relatórios e monitoria  

O financiamento do BGFA2 é baseado em resultados e fornecido em troca de ESPs 
vendendo um número acordado de ESS a clientes finais em zonas periurbanas e 
rurais (definidos como marcos de um possível contrato). Os Candidatos/ Candidatos 
Principais devem permitir a monitoria online dos marcos e, em geral, estar dispostos 
a fornecer informação detalhada, incluindo sobre os impactos do desenvolvimento.  

O BGFA utiliza uma plataforma informática chamada Edison para efeitos de relatórios 
e monitoria. Para poder fornecer dados automatizados a este sistema, os Candidatos/ 
Candidatos Principais serão obrigados, num possível contrato, a estabelecer a 
integração da transferência automatizada de dados com este sistema. A interface de 
integração deverá ser capaz de suportar uma transferência diária automatizada de 
uma série de pontos de dados relacionados com informações de clientes, 
especificações de serviços de energia, geografia/localização, armazenamento de 
energia e dados de carga, pagamentos e transacções, consumo, etc.  

Os Candidatos/ Candidatos Principais serão também obrigados, num possível 
contrato, a utilizar sistemas modernos de controlo, monitoria, contagem e gestão de 
relacionamento com os clientes na prestação de serviços energéticos.  

Os Candidatos/ Candidatos Principais serão ainda obrigados a celebrar um acordo de 
partilha de dados. Para os ESPs que distribuem sistemas autónomos, os requisitos 
de recolha e partilha de dados poderão tipicamente ser satisfeitos utilizando várias 
plataformas modernas de gestão de vendas/empréstimos ou de pagamento por 
encomenda (PAYGo).  

Para os ESPs que operam Micro-redes, os requisitos de recolha e partilha de dados 
poderiam tipicamente ser satisfeitos utilizando várias soluções modernas de controlo 
e monitoria, bem como soluções 'inteligentes' de medição.  
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Os candidatos/ candidatos principais serão elegíveis para até 5.000 euros em apoio 
técnico para cobrir despesas incorridas para estabelecer as ligações informáticas 
necessárias para a transferência de informação para a Edison. 

Os requisitos de comunicação e monitoria, incluindo para a recolha e partilha de 
dados, serão descritos com mais pormenor nas Directrizes para a Candidatura Final. 

Gestão do fim de vida e e-waste (resíduos electrónicos)  

O BGFA reconhece geralmente os desafios ambientais que as ESP enfrentam quando 
se trata de produtos solares em fim de vida, fora da rede, especialmente no que diz 
respeito a assegurar a recolha e reciclagem adequadas dos resíduos. Em muitos 
países faltam políticas eficazes, regulamentação e infraestruturas físicas para gerir os 
resíduos electrónicos.  

As ESPs contratadas que oferecem soluções SHS serão solicitadas a desenvolver um 
plano de parceria de reciclagem no prazo de um ano após a assinatura de um possível 
contrato. Estes requisitos serão descritos em mais pormenor nas Directrizes de 
Candidatura Final.  

Na fase de Pré-Qualificação, os Candidatos/ Candidatos Principais são apenas 
obrigados a confirmar que estão prontos para preparar e implementar um plano de 
gestão de resíduos electrónicos que aborde os requisitos mínimos do BGFA.  

Na fase de Candidatura Final ou, o mais tardar, antes de um possível contrato, os 
Candidatos/ Candidatos Principais terão de fornecer uma política e um plano para o 
seu tratamento de resíduos electrónicos que demonstre a sua capacidade de cumprir 
os requisitos mínimos do BGFA. A política de gestão do lixo electrónico deve ser 
adaptada ao contexto local e incluir procedimentos para o tratamento, transporte e 
armazenamento do lixo electrónico. 

A assistência técnica pode ser prestada após a contratação para apoiar a 
implementação de tais planos e políticas. 

Integração do género  

Os candidatos/ candidatos principais são obrigados a proporcionar a igualdade de 
oportunidades para homens e mulheres.  

Isto será avaliado com base na actual governação organizacional dos Candidatos/ 
Candidatos Principais (tais como representação equilibrada de género a todos os 
níveis hierárquicos e igualdade de remuneração), bem como a inclusão de 
considerações de género nas candidaturas apresentadas durante a fase de 
Candidatura Final. 

As ESPs contratadas serão solicitadas a desenvolver uma política de género da 
empresa e um plano de acção de género, incluindo uma estratégia de 
marketing/sensibilização e uma potencial utilização produtiva do plano energético 
para as mulheres, uma vez que se relaciona com o projecto proposto.  
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Na fase de candidatura final, os Candidatos/ Candidatos Principais serão também 
solicitados a fornecer informações sobre os indicadores de disparidades salariais 
entre géneros. Isto será descrito em pormenor nas Directrizes para a Candidatura 
Final.  

 

4. Avaliação  
Apenas serão avaliadas as candidaturas de pré-qualificação, que estejam completas 
e preencham todos os critérios de elegibilidade e requisitos mínimos acima 
mencionados. A avaliação e a pontuação serão feitas por um comité de avaliação 
externo e independente nomeado pela NEFCO. Os critérios de avaliação e a escala 
de pontuação são apresentados a seguir nas Tabelas 2 e 3.  
 
Os candidatos/ candidatos principais que passarem tanto a verificação de 
integralidade de pré-qualificação como a avaliação serão convidados a participar na 
fase de candidatura final e encorajados a apresentar uma candidatura completa.  
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QUADRO 2: CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

 
ESPECIFICAÇÃO PONTOS 

PONTOS 
PRINCIP

AIS 

Capacidade técnica, de 
governação, operacional, 
de realização e de 
responsabilidade social 

Capacidade existente de operações/operações 
relevantes 25 

45 

Viabilidade geral da(s) solução(ões) 
técnica/tecnológica(s) no contexto do Programa do 
País, Janela de Financiamento e Lote de 
Financiamento em questão 

5 

Capacidade de governação do candidato/ candidato 
principal juntamente com o consórcio do projecto 
(incluindo avaliação do historial de outras 
operações, duração e maturidade) 

5 

Capacidades profissionais da equipa de gestão 
(incluindo avaliação da experiência, competências e 
historial) 

5 

Aspectos ambientais, sociais e de sustentabilidade, 
nível existente de integração da perspectiva de 
género (política de género, exploração sexual, 
abuso e assédio [SEAH], representação das 
mulheres a nível de governação e cargos 
executivos, igualdade salarial) 

5 

Potencial de impacto no 
desenvolvimento 

Potencial da solução proposta para fornecer acesso 
à energia à escala nas zonas rurais e periurbanas 5 

25 

Potencial de acumulação de benefícios 
socioeconómicos, de saúde, educação e ambientais 
(particularmente oportunidades de geração de 
rendimentos) 

5 

Sensibilização para as questões de género: política 
proactiva em vigor para promover e assegurar a 
igualdade de género e o empoderamento das 
mulheres, soluções que satisfaçam as 
necessidades de mulheres e homens e que evitem 
qualquer preconceito negativo de 
género/discriminação no marketing e nas 
operações 

5 

Alinhamento do mercado alvo e da demografia com 
os objectivos do BGFA2 no contexto do Programa 
do País, Janela de Financiamento e Lote de 
Financiamento em questão 

5 
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Equidade geográfica: sensibilidade às questões de 
conflito e de segurança, ambição de se implantar e 
operar em zonas de conflito e tensão ou em áreas 
de profunda desigualdade social, medidas de 
segurança apropriadas em vigor 

5 

Capacidade financeira 

Níveis de capital próprio e de activos tangíveis 
líquidos (NTA) existentes do requerente/candidato 
líder - relação do capital próprio e NTA com o 
volume total do pedido/volume total do projecto 

5 

25 

Nível de cofinanciamento comprometido já 
disponível de fontes externas, por exemplo, outros 
doadores/contribuições das DFI, plataformas de 
financiamento de multidões (crowdfunding), fontes 
comerciais, financiamento de fornecedores 

10 

Credibilidade do plano de angariação de fundos, 
estado das discussões/negociações com os 
fornecedores de financiamento, historial de 
angariação de fundos no passado 

10 

Profissionalismo  
& apresentação da 
proposta 

Organização consistente e de alta qualidade dos 
dados, texto conciso e facilidade de compreensão 5 5 

PONTUAÇÃO TOTAL 
MÁX.   100 

 
 
TABELA 3: ESCALA DE PONTUAÇÃO 
(a ser calculada proporcionalmente de acordo com o máximo de pontos para cada categoria/critério de pontuação) 

    
 PONTUAÇÃO CRITÉRIOS  

 0 O Candidato/ Candidato Principal não cumpre o critério ou não pode ser avaliado 
devido a informação em falta ou incompleta (a menos que o resultado de um "erro 
administrativo óbvio") 

 

 1 Fraco: o critério é inadequadamente abordado ou existem deficiências graves 
inerentes 

 

 2 Justo: o Candidato/ Candidato Principal aborda amplamente o critério, mas existem 
fraquezas significativas 

 

 3 Bom: o Candidato/ Candidato Principal aborda bem o critério, mas com uma série de 
deficiências 

 

 4 Muito bom: o Candidato/ Candidato Principal aborda o critério muito bem, mas com 
um pequeno número de deficiências 

 

 5 Excelente: o Candidato/ Candidato Principal aborda com sucesso todos os aspectos 
relevantes do critério; quaisquer deficiências são menores 
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Os candidatos/ candidatos principais e os projectos propostos terão de atingir um 
mínimo de 60 pontos (de um total de 100) a fim de passarem a fase de Pré-
Qualificação e serem convidados a apresentar uma candidatura completa durante a 
fase de Candidatura Final. 

4.1. Fase final de candidatura  

As propostas de projectos apresentadas pelos Candidatos/ Candidatos Principais sob 
a forma de uma candidatura detalhada durante a fase de Candidatura Final serão 
avaliadas de acordo com uma série de critérios e requisitos de avaliação adicionais. 
Espera-se que estes critérios e requisitos incluam, mas não se limitem aos seguintes: 
 

• Viabilidade técnica 
• Viabilidade comercial 
• Compreensão e relevância do mercado 
• Capacidade e experiência de gestão 
• Estrutura de financiamento e alavancagem financeira 
• Implementação e capacidade operacional 
• Ambiente, incluindo a gestão de resíduos electrónicos 
• Potencial de impacto no desenvolvimento 
• Plano de integração da perspectiva de género  
• Nível de protecção do consumidor 
• Relação custo-benefício 

 
4.2. Comprovativo de conformidade  

A NEFCO exigirá uma prova completa do cumprimento de todos os critérios e 
requisitos de elegibilidade por parte dos Candidatos/ Candidatos Principais durante 
uma análise de due diligence, que será levada a cabo antes da assinatura do contrato. 

Excepcionalmente, podem ser apresentadas provas após a assinatura do contrato, 
mas nesse caso sob a forma de um precedente de condições que os Candidatos / 
Candidatos Principais terão de reunir antes da entrada em vigor do contrato ou da 
realização do primeiro desembolso. 

Quaisquer alterações substanciais a uma candidatura apresentada durante a fase de 
Candidatura Final em comparação com a apresentada durante a fase de Pré-
Qualificação podem levar à sua rejeição à discrição da NEFCO.  

 

5. Reservas  
A NEFCO reserva-se o direito de solicitar informações adicionais aos Candidatos/ 
Candidatos Principais em qualquer fase do processo de candidatura. 

A NEFCO reserva-se o direito de ajustar e/ou complementar os critérios de 
elegibilidade de Pré-qualificação, e requisitos mínimos, bem como qualquer outra 
orientação relacionada com o BGFA2 aqui fornecida ou de outra forma. Em caso de 
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possíveis alterações, os Candidatos/ Candidatos Principais serão informados 
atempadamente antes da expiração dos prazos de candidatura.  

As Orientações de Pré-qualificação não constituem uma oferta e o acesso ao 
financiamento do BGFA2 está sempre sujeito à disponibilização de financiamento 
pelos doadores à NEFCO.  

 

6. GDPR e confidencialidade  
Ao registar-se pela primeira vez no sistema de admissão SmartME, os Candidatos/ 
Candidatos Principais deverão ler e concordar com os Termos e Condições e Política 
de Privacidade da NEFCO, bem como com os Termos e Condições e Política de 
Privacidade da Adalia (o fornecedor do sistema de admissão SmartME).  
 

7. Conduta imprópria, questões ambientais e outros inquéritos  
Os Candidatos/ Candidatos Principais que desejem denunciar uma má conduta ou 
fazer um inquérito ambiental ou outro devem utilizar os seguintes links: 
 
https://www.nefco.org/contact-us/report-corruption-and-misconduct/ 
 
https://www.nefco.org/contact-us/environmental-and-social-inquiries-and-complaints/ 
 
  

https://www.nefco.org/contact-us/report-corruption-and-misconduct/
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Anexo A: Modelo de Nota Conceptual de Pré-qualificação  
 
Consulte por favor a versão inglesa. 

Anexo B: Modelo de CV  
Consulte por favor a versão inglesa. 
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Anexo C: Requisitos tecnológicos  
Requisitos gerais 

Os Candidatos/ Candidatos Principais são convidados a familiarizarem-se com os 
requisitos tecnológicos descritos abaixo e, quando necessário, garantir no sistema de 
admissão SmartME que estão dispostos a comprometer-se com estes padrões. 
 
Os Candidatos/ Candidatos Principais devem empregar sistemas de energia 
tecnologicamente modernos, ou seja, componentes de hardware e software que 
cumpram as normas técnicas relevantes (por exemplo, ISO/IEC, IEC IEEE ou 
equivalente) para assegurar a qualidade e fiabilidade.  

Os Candidatos/ Candidatos Principais devem oferecer uma garantia mínima de três 
anos em todos os sistemas, produtos e serviços. Os Candidatos/ Candidatos 
Principais devem oferecer uma linha gratuita de atendimento ao cliente final para 
receber e responder aos pedidos de atendimento ao cliente. 

Os sistemas que dependem de baterias de chumbo-ácido não serão elegíveis para o 
financiamento do BGFA2. Geralmente, o BGFA2 tem uma forte preferência por 
tecnologias que maximizem a vida útil dos sistemas de fornecimento de energia 
aplicados. 

A fim de demonstrar com sucesso a elegibilidade de um produto/sistema proposto 
para financiamento do BGFA2, os Candidatos/ Candidatos Principais devem 
satisfazer os seguintes critérios tecnológicos específicos (conforme relevante para o 
projecto proposto): 
 
Micro-redes 5 

As micro-redes devem satisfazer os critérios gerais de elegibilidade para as normas 
técnicas de geração, armazenamento, controlo de carga e distribuição. Os 
Candidatos/ Candidatos Principais devem incluir referências a normas técnicas 
relevantes (por exemplo, IEC TS 62257), de segurança e outras normas, o mais tardar 
no plano de negócios. No que diz respeito às Micro-redes, os Candidatos/ Candidatos 
Principais devem demonstrar o cumprimento de todos os regulamentos legais e 
normas técnicas relevantes aplicáveis no país do projecto.  
 
Para beneficiar de financiamento do BGFA2, as Micro-redes devem contar com um 
sistema de distribuição CA (monofásica ou trifásica). As Mini-redes CC não são 
elegíveis para financiamento ao abrigo do BGFA2.  
 
As micro redes devem incorporar sistemas modernos de controlo, monitoria e gestão 
de carga, bem como soluções 'inteligentes' de medição, de modo a permitir a 
integração com a plataforma de monitoria Edison.  

                                            
5 Uma Mini-/Micro-rede é definida como uma agregação de cargas e uma ou mais fontes de energia 

funcionando como um único sistema que fornece energia eléctrica isolada de uma rede eléctrica 
principal. Uma Mini-/Micro-rede incluirá principalmente geração de base renovável, 
armazenamento de energia e controlo de carga. 
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Os candidatos/ candidatos principais seleccionados para negociação de contratos 
serão solicitados a fornecer documentação técnica detalhada de concepção para 
todos os aspectos das Micro-redes e a solução proposta será verificada durante a 
revisão da devida diligência de acordo com o Quadro Internacional de Garantia de 
Qualidade (QAF) para as Mini-/Micro-redes conforme estabelecido pelo Departamento 
de Energia dos EUA (DoE) e pelo Laboratório Nacional de Energias Renováveis 
(NREL) (https://www.nrel.gov/docs/fy17osti/67374.pdf).  
 
Nano-redes 

As normas técnicas amplamente aceites aplicáveis às Nano-redes não estão 
disponíveis neste momento. Espera-se que os requisitos técnicos para as Nano-redes 
sejam estabelecidos na fase de análise da devida diligência, caso a caso, e podem 
referir-se a uma combinação de normas técnicas aplicáveis às Redes Autónomas e 
Micro-redes, conforme o caso, dependendo da dimensão e complexidade da 
tecnologia empregue e da infraestrutura global do projecto proposto.  
 

Sistemas Solares Domésticos (SHS) 6 

Para serem bem-sucedidos, os Candidatos/ Candidatos Principais deverão, na fase 
de Candidatura Final, apresentar prova da certificação VeraSol, garantindo que os 
produtos propostos estão em conformidade com qualquer um dos dois: 1) as Normas 
de Qualidade Global da Iluminação; ou 2) as normas de qualidade da IEC TS 62257-
9-8:2020, recentemente publicadas. 

• Se seleccionados para negociações contratuais, a conformidade será 
verificada durante a avaliação da devida diligência onde os Candidatos/ 
Candidatos Principais serão solicitados a fornecer uma carta de verificação da 
Lighting Global ou uma carta de certificação VeraSol para cada produto. Esta 
será verificada em relação à lista de produtos acreditados VeraSol/Lighting 
Global acessível ao público (https://data.verasol.org/) 7.  

• Para SHS modular, os Candidatos/Candidatos Principais, se seleccionados 
para negociações contratuais, serão solicitados a apresentar prova da 
certificação VeraSol da família de produtos (como descrito acima), bem como 
fornecer uma avaliação VeraSol da Energia Eléctrica Diária Disponível em 

                                            
6 Os SHS são definidos como sistemas que compreendem todos os componentes necessários para 

fornecer serviços energéticos básicos como um kit, incluindo (e podem consistir em componentes 
permutáveis de uma família de produtos): 

 1) Módulo(s) PV, unidade(s) de controlo de carga, bateria/baterias;  
 2) Cabos, interruptores, conectores e dispositivos de protecção suficientes para ligar o(s) 

módulo(s) fotovoltaico(s) e a(s) unidade(s) de controlo de carga e bateria/baterias; e  
 3) Cargas (opcional): iluminação e cabos necessários, cabos adaptadores de carga (por 

exemplo, para telemóveis) e outros aparelhos (TV, ventoinha, rádio, etc.) e os seus cabos 
necessários.  

7 Ficheiro CSV Excel disponível para download em: 
https://data.verasol.org/download/all/sek?verified=true&sortBy=qvDate_desc  



35 
 

Wh/dia. Se uma família de produtos8 não tiver sido testada como um kit 
completo, e a combinação proposta pelo Candidato/ Candidato Principal em 
questão diferir significativamente da que foi testada (ou seja, o VeraSol não 
pode calcular um valor para a energia eléctrica disponível por dia a partir dos 
dados existentes), o Candidato/ Candidato Principal será solicitado a submeter 
à VeraSol os resultados dos testes laboratoriais da combinação proposta de 
produtos para avaliação. 

• No que respeita a possíveis desvios da combinação de componentes (incluindo 
todos os aparelhos e luzes) testados no produto certificado Lighting 
Global/VeraSol: Se forem seleccionados para negociações contratuais, os 
Candidatos/ Candidatos Principais serão solicitados a apresentar provas da 
certificação VeraSol para a combinação proposta (tal como descrito acima).  

Estes requisitos aplicar-se-ão também a possíveis novos sistemas propostos incluídos 
num projecto financiado pelo BGFA2.  

Quaisquer custos incorridos pelos Candidatos/ Candidatos Principais no cumprimento 
destes requisitos de conformidade e testes devem ser cobertos pelos Candidatos/ 
Candidatos Principais e não serão reembolsáveis no âmbito do programa. 

Num possível contrato BGFA2, os Candidatos/ Candidatos Principais serão 
solicitados a assumir a obrigação de fornecer uma garantia de três anos sobre todos 
os componentes que fazem parte do núcleo SHS, incluindo o(s) painel(s) 
fotovoltaico(s), a bateria principal e as luzes, e uma garantia de um ano sobre todos 
os outros aparelhos vendidos com o SHS. 

Frigoríficos, bombas solares de água (SWP), panelas eléctricas de pressão 
(EPC) 

Qualquer produto incluído na 'base de dados de prémios Global LEAP', ou seja, já 
nomeado vencedor ou finalista num concurso anterior de prémios Global LEAP, será 
automaticamente elegível para financiamento do BGFA2. O cumprimento será 
verificado, durante a revisão da devida diligência, em relação à lista abrangente de 
'Global LEAP awards' (ou seja, finalistas e vencedores) disponível no portal da 
VeraSol (https://data.verasol.org/) em vários guias de compradores. 9 

Os Candidatos/ Candidatos Principais seleccionados para negociação de contratos 
oferecendo outros produtos, ou seja, produtos que não estavam incluídos nos 
anteriores concursos de atribuição do Global LEAP, terão de apresentar provas na 
fase de devida diligência que demonstrem que os produtos propostos são pelo menos 
equivalentes ao produto com o desempenho mais baixo actualmente na base de 

                                            
8 De acordo com a definição de VeraSol: https://storage.googleapis.com/verasol-

assets/LGFamiliesofProductsPolicy_v3-no-performance-reporting-1811203.pdf  
9 Guias do comprador para 1) frigoríficos: rodadas 2017 e 2019, 2) bombas SWP: rodada 2019, e 3) 

EPC: próxima adjudicação (prevista para ser publicada antes do final de 2020).  
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dados de atribuição do Global LEAP em termos de desempenho e qualidade. Para 
verificar isto, aplicar-se-á o seguinte procedimento: 

• Fornecimento de duas amostras de produtos seleccionados aleatoriamente: 1) 
a um laboratório independente de testes de terceiros para testes utilizando os 
métodos de teste relevantes do Global LEAP; 10e 2) a um laboratório que tenha 
uma parceria activa com a VeraSol.11 Os custos resultantes para determinar 
que estes requisitos são cumpridos devem ser cobertos pelos Candidatos/ 
Candidatos Principais e não serão reembolsáveis. 

 
• Fornecimento do resultado do teste num modelo padrão de relatório de teste 

que permite à REEEP estabelecer ligação com a VeraSol para comparar a 
qualidade e o desempenho do produto oferecido com a categoria de 
tamanho/factor de forma semelhante na base de dados do Global LEAP award. 
Os custos da avaliação da VeraSol serão cobertos através do BGFA2BGFA2. 
Após a avaliação, todos os dados do produto analisados por VeraSol serão 
partilhados publicamente na sua base de dados dedicada.  
 

Estes requisitos aplicar-se-ão também aos novos sistemas propostos, incluindo 
durante o decurso do programa. 
 
 
Todos os outros aparelhos e sistemas 

Para aparelhos ainda não cobertos pelo Global LEAP (por exemplo, moinhos solares, 
unidades de filtragem de água, fornos solares, etc.), os candidatos/ candidatos 
principais seleccionados para negociações contratuais serão solicitados, durante a 
revisão da devida diligência, a fornecer resultados de testes laboratoriais de um 
laboratório parceiro da VeraSol (https://verasol.org/test-labs) para assegurar que as 
especificações técnicas indicadas para o(s) aparelho(s) são exactas. Quaisquer 
custos incorridos pelos Candidatos/ Candidatos Principais resultantes destes testes 
deverão ser cobertos pelos Candidatos/ Candidatos Principais e não serão 
reembolsáveis. Se os testes de laboratório não forem viáveis (por exemplo, grandes 
câmaras frigoríficas alimentadas por PV), a NEFCO pode solicitar que os Candidatos/ 
Candidatos Principais forneçam os dados de desempenho auto-reportados do 
fabricante durante um período de tempo. 
 
Os Candidatos/ Candidatos Principais seleccionados para negociação contratual 
terão de demonstrar que qualquer proposta de biomassa, bioetanol e/ou soluções de 
biogás não são susceptíveis de conduzir à desflorestação ou outras formas de 
degradação ecológica e não têm impactos negativos materiais nas áreas protegidas 
e na biodiversidade. Não são elegíveis soluções de cozedura baseadas na utilização 
de biomassa seca apenas ou soluções energéticas não renováveis.  

                                            
10 https://efficiencyforaccess.org/publications/type/test-methods/  
11 Lista de laboratórios (https://verasol.org/test-labs, secção Off-Grid-Appropriate Appliances and 

Productive Uses) e para panela de pressão eléctrica: Laboratório da Universidade Estadual do 
Colorado. 
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Anexo D: Matriz do Nível de Serviço de Energia  
Ao preencher a Nota Conceptual, os Candidatos/ Candidatos Principais são encorajados a estudar atentamente e a consultar os 
parâmetros estabelecidos nas tabelas abaixo, que categorizam diferentes tipos de ESS em cinco níveis principais.  

Os candidatos/ candidatos principais convidados a participar na fase de Candidatura Final terão de utilizar a diferenciação por 
níveis no plano de negócios ao descrever a ESS que esperam poder estabelecer com financiamento do BGFA2.  

Os níveis de serviço de energia incluídos no projecto proposto serão ponderados de acordo com os objectivos globais do BGFA2. 
A ponderação reflectirá o aumento proposto na qualidade dos serviços de energia. Será dado particular peso à cozinha limpa 
(incluindo a cozinha eléctrica), à utilização produtiva e à prestação de serviços públicos, à ESS comercial ou institucional 
implementada juntamente com uma peça de equipamento elegível. O impacto da utilização produtiva e o custo relativo dos 
aparelhos afectará a ponderação.  
 
Os critérios de ponderação serão descritos nas Directrizes para a fase de Candidatura Final. Durante a fase de Candidatura 
Final, as candidaturas serão avaliadas com base na sua capacidade de maximizar a relação custo-benefício oferecida com o 
financiamento do BGFA2.  
 
Matriz de níveis para Mini-/Micro-redes ESS 

Os Candidatos/ Candidatos Principais que procuram financiamento para fornecer ESS através de Micro-/Mini-redes devem 
categorizar estes ESS de acordo com o serviço diário utilizado ou categorizado de acordo com o serviço diário utilizado ou 
subscrito (em Wh/dia) pelo cliente final, de acordo com a matriz indicativa de níveis de serviço de energia abaixo indicada.  

 
 

QUADRO 5: MATRIZ DE SERVIÇO DE ENERGIA PARA MINI- /MICRO-REDES 

NÍVEL   1–2 3 4 5 

Serviço diário (kWh utilizado/dia - ou limite superior) < 1 ≥ 1 
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Capacidade de pico (W) NA ≥ 800 ≥ 2000 

Disponibilidade de fornecimento (horas) ≥ 4 ≥ 8 ≥ 16 ≥ 22 

dos quais fornecimento nocturno (horas) ≥ 2 ≥ 4 

Definições: 

• A capacidade máxima só é aplicável aos níveis 4 e 5 ESS e refere-se à capacidade máxima mensal, que é definida como a capacidade média 
máxima consumida por um cliente final calculada ao longo de um período de 5 minutos num mês civil. A fim de satisfazer as necessidades de 
capacidade máxima, a capacidade máxima mensal tem de exceder o limiar aplicável pelo menos 50% do tempo durante dois anos. 

• Disponibilidade de fornecimento: a electricidade deve estar disponível aos clientes finais (se estes desejarem comprá-la) durante um período 
mínimo de tempo todos os dias durante pelo menos 90% dos dias do ano. 

Fornecimento à noite: os clientes finais devem ser capazes, se assim o desejarem, de adquirir o serviço de energia e de ter acesso a corrente 
durante pelo menos duas horas entre as 18:00 e as 06:00 (ou seja, não é um requisito que todos os clientes finais consumam efectivamente 
energia durante as horas da noite). 

Matriz de níveis para ESS autônomo 

Os Candidatos/ Candidatos Principais incluindo soluções autónomas na sua oferta, devem categorizar estes ESS com base na 
energia eléctrica diária disponível (em Wh/dia), aplicando a seguinte matriz de níveis de serviço energético indicativo. 
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QUADRO 4: MATRIZ DE NÍVEIS DE SERVIÇO DE ENERGIA PARA SISTEMAS AUTÓNOMOS 

NÍVEL 1A 1B 2A 2B 2C 3 4 5 

Clientes elegíveis Residencial / Comercial / Institucional Comercial / Institucional 

Energia Eléctrica Diária 
Disponível [Wh/dia] 

≥ 20 ≥ 35 ≥ 70 ≥ 175 ≥ 310 ≥ 600 ≥ 1000 ≥ 2000 

 
Definições: 

• Cliente residencial: um cliente final (pessoa ou agregado familiar) que recebe serviços energéticos para fins residenciais.  

• Cliente comercial: um cliente final (empresas, incluindo pequenas e médias empresas, indústrias e em certa medida também o chamado sector 
informal) que recebe serviços energéticos para aparelhos eléctricos, máquinas e qualquer tipo de equipamento de utilização produtiva utilizado na 
produção de bens ou serviços para efeitos da actividade geradora de rendimentos do cliente final. Os actores do sector informal podem qualificar-se 
como clientes finais comerciais desde que o serviço energético seja utilizado unicamente para uma actividade geradora de rendimentos (ou seja, que 
não sirva um cliente final residencial). 

• Cliente institucional: um cliente final (em entidades jurídicas públicas ou privadas) que recebe serviços energéticos para prestar serviços públicos, 
gratuitamente ou a um custo razoável, a uma comunidade (por exemplo, saúde, educação, água potável, iluminação pública, etc.). 

Para SHS, a energia eléctrica disponível por dia refere-se ao indicador epónimo na certificação VeraSol (ver Normas Técnicas 
no Anexo C). Para nano-redes e grandes sistemas autónomos que não utilizam a energia diária disponível como indicador, a 
capacidade de armazenamento da bateria do sistema pode ser utilizada como um proxy ou uma aproximação, e o nível de ESS 
individual pode ser definido pela capacidade da bateria atribuída a cada cliente final. 
 
Incentivos à utilização produtiva e à prestação de serviços públicos 

O equipamento de utilização produtiva e o equipamento utilizado para a prestação de serviços públicos será incentivado. 
 
A elegibilidade do equipamento/aplicações varia entre Lotes de Financiamento e tipos de clientes de acordo com o seguinte 
Quadro 6: 
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QUADRO 6. QUADRO DE INCENTIVOS 

EQUIPAMENTO/ 
APLICAÇÕES ELEGÍVEIS  

Cliente 

Residencial Comercial Institucional 

Refrigeração Não elegível Elegível 

Bombagem para irrigação  Não elegível Elegível 

Processamento agrícola e plataformas 
multifuncionais  

Não elegível Elegível 

Utilização artesanal (por exemplo, soldadura, 
carpintaria e trabalhos em madeira, serração) 

Não elegível Elegível 

Água potável (incluindo bombagem e 
tratamento) 

Não elegível Não elegível Elegível 

Equipamento médico eléctrico* Não elegível Não elegível Elegível 

Luz de rua Não elegível Não elegível Elegível 

 
Reservas 
 
A NEFCO reserva-se o direito de ajustar e/ou complementar ainda mais os parâmetros de especificação descritos à sua discrição. 
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Anexo E: Versão Preliminar de Modelo de Certificado de Conformidade. 

Consulte por favor a versão inglesa 
  



  
 
 
 

 

42 
 

Beyond the Grid Fund for Africa 

Anexo F: Lista de Sítios  
56 locais para implantação de Micro-redes no âmbito do BGFA2  

Reservas: A NEFCO reserva-se o direito de ajustar e/ou complementar ainda mais a lista de sítios e parâmetros de especificação 
descritos à sua discrição. 
 
Uma versão digital da informação do sítio que pode ser visualizada no google earth está disponível para download na plataforma 
SmartME. Os dados podem ser abertos no navegador Google Chrome depois de descarregar um plug-in aqui: 
https://chrome.google.com/webstore/detail/kml-kmz-viewer-with-drive/mbolhellljccdahaeelobbojpfdgjgco/related  
 
Um documento com mapas mais detalhados e imagens satélite dos sítios pode ser descarregado no portal de aplicação 
SmartME. 
  

Síti
o 
nº. 

Província Distrito Posto 
Administ
rativo 
(respons
ável pelo 
site) 

Comun
idade 

Longitude Latitude Númer
o 
estima
do de 
agrega
dos 
familia
res (# 
de 
edifício
s 
dividid
o por 
2,5)) 

Estim
ativa 
da 
popul
ação 
(raio 
de 
5km) 

Densida
de 
populaci
onal 
concentr
ada  
(distânci
a 
máxima 
entre 
agregado
s) 

Estimativa 
do total de 
potenciais 
ligações de 
micro-
redes 
(não 
consideran
do a 
vontade 
de pagar 
ou os 
agregados 
familiares 
que 
utilizam o 
SHS) 

Estimativa 
das 
ligações 
potenciais 
totais do 
mercado 
SHS (80% 
do total de 
agregados 
familiares 
num raio 
de 5 km, 
excluindo 
as ligações 
de mini-
redes) 

Edifícios 
públicos 

Activid
ades 
econó
micas 
(N/A = a 
informaç
ão não 
está 
disponíve
l) 

Acesso 
rodoviári
o 
(N/A = a 
informação 
não está 
disponível) 

1 
Inhamba
ne 

Panda Mawayel
a 

Maway
ela 34,1073 -24,366 431 2719 Menos 

de 100 m 152 223 2 escolas 
1 Clínica N/A Sim 

https://chrome.google.com/webstore/detail/kml-kmz-viewer-with-drive/mbolhellljccdahaeelobbojpfdgjgco/related


  
 
 
 

 

43 
 

Beyond the Grid Fund for Africa 

2 
Inhamba
ne 

Inhassor
o 

Ilha 
Bazaruto 

Ilha 
Bazarut
o 

35,457961 -21,686802 225 1291 

Menos 
de 100 m 
(algumas 
áreas) 

99 101 1 Escola 
1 Clínica 

Pesca, 
turismo N/A 

3 Sofala Caia Caia - 
Sede Ndoro 34,942407 -18,11523 1327 7830 

Menos 
de 100 m 
(60m) 

501 661 3 Escolas 
Agricult
ura e 
Pesca  

Durante 
todo o 
ano 

4 Sofala 
Maríngu
è  

Maríngu
è-Sede 

Gumba
lansai 34,394203 -17,967726 1017 6998 Menos 

de 100 m 810 166 2 Escolas 
1 Clínica 

A nível 
distrital
: 
Agricult
ura e 
outras 
indústri
as 

Durante 
todo o 
ano 

5 Sofala Búzi Estaquin
ha 

Marom
be 34,681649 -20,001791 1700 7231 Menos 

de 100 m 199 1201 4 Escolas 
1 Clínica 

Agricult
ura Sim 

6 Sofala Chemba Mulima Cado 34,6371 -17,3675 1395 3420 Menos 
de 100 m 276 895 2 Escolas 

1 Clínica 
Agricult
ura Sim 

7 Sofala 
Chibabav
a 

Chibabav
a Sede 

Chinhic
a 33,658562 -20,28919 706 4925 

Menos 
de 100 m 
(misto) 

451 204 4 Escolas  

Agricult
ura e 
Pecuári
a 

Sim 

8 Sofala 
Machang
a 

Ilha 
Chiloane 

Ilha de 
Inharri
ngue 

34,890031 -20,622816 378 1914 Menos 
de 100 m  378 0 1 Escola 

1 Clínica 

Agricult
ura, 
pesca 

Sim 

9 Sofala 
Machang
a Divinhe Ilha 

Buene 34,7914 -20,7084 530 3268 

Mais de 
100 m 
(mistura
dos) 

112 334 2 Escolas 
1 Clínica 

Agricult
ura, 
pesca 

N/A 

10 Sofala 
Machang
a Beia-Peia Javane 34,164744 -21,292152 404 1048 Mais de 

100 m  77 262 0 
Agricult
ura, 
pesca 

Sim 

11 Sofala 
Machang
a Divinhe Marop

anhe 34,832169 -20,779431 198 951 
Menos 
de 100 m 
(60m) 

114 67 0 
Agricult
ura, 
pesca 

N/A 
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12 Sofala Búzi Nova 
Sofala 

Ampar
a 34,594151 -20,440623 318 658 Mais de 

100 m  38 224 1 Escola 
Agricult
ura, 
pesca 

Sim 

13 Sofala Muanza Galinha 
Chenap
amimb
a 

35,102725 -19,015452 178 709 

Mais de 
100 m 
(mistura
dos) 

60 94 1 Escola Agricult
ure Sim 

14 Sofala Muanza Galinha Wiriqui
ze 35,519482 -19,266134 85 550 

Mais de 
100 m 
(disperso
s) 

63 18 1 Escola Pesca  N/A 

15 Manica Guro Guro-
Sede Bunga 33,275183 -16,837445 3370 1811

5 
Menos 
de 100 m  1507 1490 1 Escola 

2 Clínicas 
Agricult
ura Sim 

16 Manica Vandúzi Vanduzi 
sede 

Mucom
bezi 33,3137 -18,6641 892 4516 

Menos 
de 100 m 
(algumas 
áreas) 

212 544 1 Escola 

Agricult
ura e 
Pecuári
a 

Durante 
todo o 
ano 

17 Manica Manica Messica Manhe
ne 32,9138 -19,0568 321 5668 

Mais de 
100 m 
(disperso
s) 

96 180 3 Escolas 

Agricult
ura e 
Pecuári
a 

Sim 

18 Tete Chifunde Mualadzi Mualad
zi 32,986774 -14,1665 934 5519 

Menos 
de 100 m 
(misto) 

137 637,6 

1 Escola  
1 Clínicas 
1 
aeródromo 

Agricult
ura, 
pesca 

Sim 

19 Tete Chifunde Nsadzo Nsadzo 32,344078 -14,4263 467 1610 
Menos 
de 100 m 
(misto) 

140 261,6 1 Escola Agricult
ura Sim 

20 Zambezia Milange   Vulalo 35,6328 -16,2322 2826 1568
9 

Menos 
de 100 m  566 1808 7 Escolas 

1 Clínica 

Agricult
ura e 
Pecuári
a 

Durante 
todo o 
ano 

21 Zambezia Milange   Dula 35,6285 -16,339 2206 1119
6 

Menos 
de 100 m 
(60m) 

238 1574 5 Escolas 

Agricult
ura e 
Pecuári
a 

Sim 
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22 Zambezia Milange   Mongu
e 35,4825 -16,3769 1776 8440 

Menos 
de 100 m 
(60m 
misturad
os) 

226 1240 3 Escolas  

Agricult
ura e 
Pecuári
a 

Sim 

23 Zambezia Pebane   Tomeia 39,0317 -16,878 1039 7484 Menos 
de 100 m  397 514 3 Escolas 

1 Clínica 

Agricult
ure and 
Livesto
ck 

Sim 

24 Zambezia Pebane   Naburi 38,9252 -16,7749 1034 4391 Menos 
de 100 m  652 306 3 Escolas 

Agricult
ura e 
Pecuári
a 

Durante 
todo o 
ano 

25 Zambezia Milange   Zalimb
a 35,5341 -16,2188 1259 1451

9 

Menos 
de 100 m 
(60m 
misturad
os) 

115 915 9 Escolas 

Agricult
ura e 
Pecuári
a 

Sim 

26 Zambezia 
Molumb
o 

Molumb
o-sede Muloa 36,4808 -15,535 2128 7957 

Mais de 
100 m 
(disperso
s) 

137 1593 3 Escolas 

Agricult
ura e 
Pecuári
a 

Sim 

27 Zambezia 
Namaucr
ra Malei Malei 36,9531 -17,5118 533 1250

0 

Less than 
100 m 
(groups 
of 
concentr
ated) 

195 270 5 Escolas 

Agricult
ura e 
Pecuári
a 

Durante 
todo o 
ano 

28 Zambezia 
Morrum
bala   Muandi

ua 35,716 -17,1013 753 5824 

Menos 
de 100 m 
(grupos 
de 
concentr
ados)) 

266 390 3 Escolas 
1 Clínica 

Agricult
ura e 
Pecuári
a 

Durante 
todo o 
ano 
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29 Zambezia Namarroi Namarroi
-sede 

Namari
a 36,900556 -16,099444 960 5672 

Menos 
de 100 m 
(disperso
s e 
concentr
ados) 

175 628 4 Escolas 

Agricult
ura e 
Pecuári
a 

Durante 
todo o 
ano 

30 Zambezia 
Maganja 
da costa 

Maganja 
da costa-
sede 

Cariua 37,2053 -17,2396 651 7402 
Menosde 
100 m 
(60m) 

126 420 3 Escolas 

Agricult
ura e 
Pecuári
a 

Sim 

31 Zambezia 
Molumb
o 

Molumb
o-Sede 

Macuta
pano 36,3206 -15,6467 1013 2991 

Menos 
de 100 m 
(misto) 

152 689 2 Escolas 

Agricult
ura e 
Pecuári
a 

Sim 

32 Zambezia Milange Mongue Sabelu
a 35,7755 -16,5143 446 7726 

Menosde 
100 m 
(70m) 

117 263 1 Escolas 

Agricult
ura e 
Pecuári
a 

Sim 

33 Zambezia Pebane   Malem
a 38,6123 -16,837 567 2698 

Menos 
de 100 m 
(60m) 

198 295 2 Escolas 
Agricult
ura, 
pesca a 

Sim 

34 Zambezia Alto 
Molocue   Mutala 37,8706 -16,0134 380 1584 Menos 

de 100 m  130 200 1 Escola 

Agricult
ura e 
Pecuári
a 

Sim 

35 Zambezia Derre Derre-
Sede 

Machin
do 36,3051 -17,2669 225 990 Mais de 

100 m  185 32 0 
Agricult
ura, 
pesca a 

N/A 

36 Zambezia 
Mocubel
a   Maneia 37,6467 -16,7283 157 1046 Less than 

100 m  132 20 1 Escola 

Agricult
ura e 
Pecuári
a 

Sim 

37 Zambezia Mocuba   Muaqui
a 36,8776 -17,2196 343 2380 

Mais de 
100 m 
(disperso
s 

43 240 1 Escolas 

Agricult
ura e 
Pecuári
a 

Sim 
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38 Nampula Malema Malema 
Sede Muripa 37,4142 -14,947792 3994 1884

0 
Menos 
de 100 m  1412 2066 10 Escolas 

1 Clínica 
Agricult
ura Sim 

39 Nampula Monapo Monapo Mucuju
a 40,299129 -14,91592 3384 4364

6 

Menos 
de 100 m 
(muito 
concentr
ado) 

2919 372 5 Escolas 
2 Clínicas 

Agricult
ura e 
Pecuári
a 

Durante 
todo o 
ano 

40 Nampula 
Murrupu
la 

Nihessiu
e 

Mulhan
iua 38,735317 -15,601193 1242 9581 

Menos 
de 100 m 
(misto) 

304 750 4 Escolas 
1 Clínica 

Agricult
ura, 
Pesca e 
Minera
ção 

Sim 

41 Nampula Malema Malema 
Sede 

Murral
elo-
Sede 

37,563302 -15,051283 1403 7054 Menos 
de 100 m  329 859 4 Escolas  

Agricult
ura, 
Pesca e 
Indústri
a 

Sim 

42 Nampula Moma Chalaua Mavuc
o 39,020682 -15,948348 1058 6481 Menos 

de 100 m  524 427 0 

Agricult
ura, 
Pecuári
a e 
Pesca 

Sim 

43 Nampula 
Murrupu
la 

Murrupu
la-Sede 

Tiponh
a-Sede 38,57481 -15,586448 1040 5826 

Mais de 
100 m 
(disperso
s 

414 501 5 Escolas 
1 Clínica 

Agricult
ura, 
Pesca e 
Minera
ção 

Sim 

44 Nampula 
Nacala-a-
Velha 

Nacala-a-
Velha Mueria 40,4949 -14,5766 859 8968 

Menos 
de 100 m 
(disperso
s e 
concentr
ados) 

190 535 4 Escolas 
1 Clínica 

Agricult
ura, 
Pesca e 
Minera
ção 

Durante 
todo o 
ano 

45 Nampula 
Nacala-a-
Velha 

Nacala-a-
Velha Nahipa 38,965908 -14,816473 800 4401 Menos 

de 100 m  455 276 1 Escola 
1 Clínica 

Agricult
ura, 
Pesca e 

Sim 
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Minera
ção 

46 Nampula Erati Namapa Mirrote 39,612596 -13,841204 682 1209
1 

Menos 
de 100 m  110 458 6 Escolas Agricult

ura Sim 

47 Nampula 
Mogincu
al Namige 

Namina
ne-
Sede 

40,192524 -15,574078 635 5302 Menos 
de 100 m  193 354 1 Escola Agricult

ura Sim 

48 Nampula Rapale Namaita 

Carama
ja-
Napho
me 

39,113509 -15,123429 513 8818 
Menos 
de 100 m 
(misto) 

114 319 2 Escolas 
Agricult
ura e 
Pecuári 

Sim 

49 Nampula 
Mecubur
i Muite Issipi 38,806683 -14,370982 476 2888 Menos 

de 100 m  354 98 2 Escolas 
1 Clínica 

Agricult
ura Sim 

50 Nampula Nacarôa Inteta Maheta 40,024154 -14,451964 1377 5695 

Mais de 
100 m 
(disperso
s) 

37 1072 5 Escolas 

Agricult
ura e 
Pecuári
a 

Sim 

51 Nampula 
Mogovol
as Calipo Cussi 39,0528 -15,6327 342 2937 

Mais de 
100 m 
(disperso
s) 

234 86 1 Escola 

A nível 
distrital
: 
Agricult
ura e 
Pecuári
a 
Outros: 
Pedreir
as de 
rocha e 
areia 

Durante 
todo o 
ano 

52 Nampula 
Mecubur
i Muite Ratana-

Sede 39,004508 -14,241682 342 3101 

Menos 
de 100 m 
(concent
rado) 

145 158 2 Escolas 
1 clinic 

Agricult
ura e 
Pecuári
a 

Durante 
todo o 
ano 

53 Nampula Angoche Namapo
nda Gelo 40,105552 -15,948575 143 2850 

Menos 
de 100 m 
(misto) 

134 7 1 Escola 
Fishing 
and 
Mining 

Durante 
todo o 
ano 
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54 Nampula Muecate Muculuo
ne Grácio 39,372429 -14,941999 212 3816 

Menos 
de 100 m 
(60m 
misto) 

72 112 3 Escolas 

Agricult
ura e 
Pecuári
a 

Sim 

55 Nampula Mogincu
al Namige Namalu

ngo 40,229557 -15,527193 223 1486 Mais de 
100 m  71 122 1 Escola 

Agricult
ura e 
Pecuári
a 

Sim 

56 Niassa 
Nicoadal
a 

Nicoadal
a-sede 

Nanten
te 37,7389 -12,9445 321 1101 

Menos 
de 100 m 
(misto) 

146 140 2 Escolas Agricult
ura Sim 

 
 

Anexo G:  Modelo para indicar sítios prioritários  
Modelo de anexo do BGFA2 para a pergunta 

         

À que os sítios (listados no Anexo F) provavelmente daria prioridade à implantação? Porquê?  
Anexe um ficheiro Excel (conforme o modelo) com referência aos números de província e local conforme a tabela  
do Anexo F das Directrizes de Pré-qualificação            

Província Sítio nº. Distrito Posto administrativo 
       

        
       

        
       

        
       

        
       

        
       

        
       

        
       

 
 
Modelo de anexo do BGFA2 para a pergunta 
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Indique as potenciais opções e raciocínios para agrupamento entre os sites listados no Anexo F, na perspectiva  
da sua Empresa e tomando em consideração o tamanho ideal de um agrupamento em termos de número de  
Ligações de Micro-rede. Anexe um ficheiro Excel (conforme modelo) com referência aos números de províncias e  
sítios conforme tabela no Anexo F das Directrizes de Pré-qualificação.            

Indicar abaixo potenciais aglomerados. Adicionar filas e aglomerados conforme necessário.            

Aglomerado 1 
          

Província Sítio nº. Distrito Posto administrativo 
       

        
       

        
       

        
       

        
       

        
       

        
       

 
Aglomerado 2 

          

Província Sítio nº. Distrito Posto administrativo 
       

        
       

        
       

        
       

        
       

        
       

        
       

 

 


