GET.invest Moçambique
O GET.invest é um programa europeu de apoio a investimentos em projectos de energia limpa descentralizados.
Trabalha em conjunto com promotores de projectos e
empresas, associações, financiadores e reguladores
para obter energia acessível, fiável e limpa para todos.
O GET.invest Moçambique é uma country window do
programa global financiada pela União Europeia e o
Ministério para Cooperação e Desenvolvimento Alemão.
DESAFIO

GET.invest Moçambique em
poucas palavras
Programa europeu de multi-doadores
Beneficiários: empresas e promotores
de projectos de energias renováveis do
sector privado

Isto é complementado por eventos e outros trabalhos com
associações do sector para a promoção do mercado, apoio

A mobilização do investimento privado nas energias reno-

consultivo direcionado a financiadores nacionais, bem como

váveis descentralizadas é fundamental para a concretização

produtos de informação.

dos objetivos internacionais relacionados com o clima e o
desenvolvimento. As soluções de energia limpa tornaram-se

O GET.invest também capacita o Team Europe One Stop

cada vez mais viáveis comercialmente e são a opção mais

Shop for Green Energy Investments, o ponto de acesso para

económica para fornecer energia limpa e acessível a milhões

informação e acesso facilitado a instrumentos financeiros,

de pessoas. No entanto, vincular o desenvolvimento de pro-

informação e de apoio europeus para energia sustentável.

jectos e de negócios ao financiamento – e, assim, acelerar
o processo – é um desafio persistente.

O âmbito do GET.invest abrange vários segmentos de
mercado de energias renováveis descentralizadas, como

Por um lado, está disponível financiamento substancial, mas

produtores de energia independentes na rede (IPPs),

não necessariamente na altura certa e através dos canais

auto-consumo nos sectores comercial e industrial, mini-

certos, por outro, muitas vezes, os desenvolvedores de

redes, pequenos sistemas solares autónomos, incluindo

projectos e de negócios não falam a linguagem técnica dos

sistemas solares domésticos, soluções de cozinha limpa,

financiadores. Isto dificulta o acesso dos promotores ao

bem como mobilidade eléctrica e hidrogénio verde.

financiamento disponível, um desafio que pode ser superado
oferecendo apoio na formulação das suas propostas.

ABORDAGEM

Descubra histórias
do nosso portfólio

O GET.invest oferece serviços dedicados para ajudar a superar
estes desafios. No seu âmbito, o projecto oferece conselhos
personalizados aos promotores de projectos e a empresas
de energias renováveis no acesso a financiamento.
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SERVIÇOS DO GET.INVEST
Principais resultados
do GET.invest

Consultoria para acesso financeiro

Como iniciativa pioneira, o GET.invest
fornece resultados sólidos e tangíveis:

Apoio técnico a promotores de projectos e empresas rumo ao financiamento através
do Finance Catalyst do GET.invest e do Finance Readiness Support.

Consultoria
para sistemas
financeiros
Trabalho com
financiadores
domésticos para
mobilizar o
financiamento em
moeda local.

Mobilização

Eventos e cooperação
com associações do
sector para divulgação
e mobilização.

PARCERIAS

Desenvolvimento de um pipeline,
com mais de 200 projectos apoiados
com uma alta taxa de sucesso

Informação sobre
o mercado e o
financiamento

Grande alcance no mercado, com
mais de 16 000 participantes
em eventos apoiados e uma forte
presença nas redes sociais

Informações sobre
o mercado
relacionadas com o
investimento, incluindo base de dados
de instrumentos
financeiros.

Rede de cooperação consolidada
com associações e financiadores

O GET.invest faz parte da plataforma do Global Energy
Transformation Programme (GET.pro), implementado

O GET.invest atinge os seus objetivos através de parcerias

pela Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammen-

consolidadas. Trabalha em estreita proximidade com

arbeit (GIZ).

parceiros e iniciativas nacionais e internacionais e contribui
para iniciativas políticas dos seus doadores. Para garantir
um bom fluxo de informação e construir estruturas de
mercado sustentáveis, o programa coopera com associações

PIPELINE DO PROJECTO GET.INVEST,
2016 – 07/2022

do sector, a nível internacional e nacional, em países e
regiões parceiros.
1026
Aplicações para apoio

Além de parcerias com associações industriais, o GET.invest
conta com uma cooperação eficaz e flexível com uma vasta
gama de outros programas e iniciativas de desenvolvimento.
Ao trabalhar diretamente com financiadores, garante que

269
Projectos e empresas apoiados

os seus requisitos e expectativas em termos de propostas

investimento
de 3.3b EUR

de financiamento são cumpridos.
118
Clientes no portfólio actual

CONTEXTO
O GET.invest é um programa de vários parceiros de desen-

87
Aceites por
financiadores

volvimento europeus, nomeadamente, a União Europeia,
a Suécia, a Holanda e a Áustria enquanto que o GET.invest

investimento
de 879 milhões
de EUR

investimento
de 1.3b EUR

Moçambique é financiado, especificamente, pela Delegação
da União Europeia em Moçambique no âmbito do Promove

53
Financial
close

Energia e pelo Ministério alemão de cooperação.

investimento
de 512 milhões
de EUR

O programa é um elemento de um esforço mais amplo da UE
e dos seus estados-membros para canalizar recursos para o
cumprimento dos objetivos de desenvolvimento e climáticos.
C O N TA C T O
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Country Coordinator
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Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
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www.get-invest.eu

