
 

Pelouro dos Recursos Minerais e Energia 

 

PARECER SOBRE A 

PROPOSTA DE LEI QUE REVÊ A LEI N. 21/97, DE 1 DE OUTUBRO, LEI DE 
ELECTRICIDADE 

 

1. Contexto 

Moçambique é um país dotado de abundantes recursos minerais e energéticos, o que lhe confere meios favoráveis 

para satisfazer as suas necessidades domésticas e regionais da África Austral. Apesar destes factos, Moçambique 

continua a ser um dos países menos desenvolvidos do mundo (PIB per capita inferior a $480), com uma taxa de 

acesso à electricidade de 34%. A Energia é um catalisador fundamental para o desenvolvimento socioeconómico e, 

ao embarcar adequadamente num caminho de reforma do sector - através da revisão da Lei de Eletricidade, pode 

estimular as oportunidades para acelerar o desenvolvimento esperado do país de forma sustentável. 

Os aspetos gerais que uma revisão da Lei de Eletricidade visa alcançar são: 

● Melhorar o desempenho técnico e financeiro do sector;  

● Criar condições equitativas que estimulem a concorrência (processos transparentes, imparciais, não 

discriminatórios); 

● Melhorar o funcionamento eficiente do sector, consistente com as alterações em curso a nível do sector 

eléctrico no País e na região, tendo em conta a estratégia global do Governo para o sector de energia; 

● Atender o crescimento futuro do sector, considerando os objectivos do acesso universal à electricidade até 

2030, incluindo o desenvolvimento de projectos de exportação de energia, salvaguardando a sua alocação 

para atender ao aumento da procura interna; 

● Criar mecanismos que promovam uma maior e efectiva participação do sector privado no fornecimento 

de energia eléctrica necessárias para acelerar uma rápida implementação dos mesmos e em particular em 

energias novas e renováveis; 

● Identificar acções que concorrem para a transição energética. 

                    CTA - Confederação das Associações 

                            Económicas de Moçambique 

 



 

2. A Lei de Electricidade 

O instrumento legal que rege o Sector Eléctrico de Moçambique é a Lei de Eletricidade aprovado em 1 de Outubro de 

1997. A Lei de Eletricidade 1997 estabelece o quadro legal e institucional para a prestação das actividades de 

produção, transporte, distribuição e comercialização, incluindo importação e exportação de energia eléctrica, 

permitindo o aumento da participação do sector privado através do instituto de “Concessão”. 

Desde a aprovação da Lei da Electricidade de 1997, o sector conheceu uma evolução considerável, associada ao 

grande aumento do acesso à electricidade - tanto dentro como fora da rede (sistemas isolados e sistemas solares 

residências), aumento da capacidade de geração através de novos Produtores Independentes de Energia (IPPs), bem 

como a emissão de concessão de transporte. Assim, o processo de revisão da Lei da Electricidade, actualmente em 

curso, visa adequar a lei à dinâmica e às exigências de um sector em franco crescimento. 

Desta forma, este documento foi elaborado para informar o grau de melhoria do ambiente de negócios do Sector 

Eléctrico de Moçambique, para permitir uma maior participação do Sector Privado. 

 

3. Parecer do Sector Privado sobre a Proposta de Lei de Electricidade 

Este documento constitui uma resposta ao convite da 5ª Comissão do Parlamento – Comissão da Agricultura, 

Economia e Ambiente, para fornecer comentários sobre a PROPOSTA DE LEI QUE REVÊ A LEI N. 21/97, DE 1 DE 

OUTUBRO, LEI DE ELECTRICIDADE. Com vista a enriquecer a proposta de Lei com a perspetiva do sector privado, 

o Pelouro dos Recursos Minerais e Energia da Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA), 

desenvolveu o presente “parecer”, para os devidos efeitos. 

O documento está estruturado de forma a responder aos seguintes aspetos: 

A. Novos aspectos introduzidos pela PROPOSTA DE LEI QUE REVÊ A LEI N. 21/97, DE 1 DE OUTUBRO, LEI 

DE ELECTRICIDADE, que assegura o ambiente propício aos negócios; 

B. Principais preocupações que atrasam a participação do sector privado. 

  



3.1. Aspectos introduzidos pela PROPOSTA DE LEI que asseguram um ambiente propício aos negócios 

 

CAPÍTULO I (Disposições Gerais) 

i. ARTIGO 3 (Objectivos)  

alínea b) 

“CONCESSÃO PARA ARMAZENAMENTO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO” 

Como melhoria, está indicado que haverá definição do regime jurídico geral de: 

- Armazenamento; 

- Regime de concessão das actividades de importação e exportação de energia elétrica; Aspecto 

que permite a participação do sector privado em ambas actividades.  

[Vide] Artigo 17 (Exportação de Energia Eléctrica) e Artigo 18 (Importação de Energia Eléctrica)  

 

alínea f) 

“POLÍTICA TARIFARIA” 

No âmbito de falta de definição da política tarifária, a Proposta remete a princípios tarifários, em que 

a tarifa deverá refletir o custo, garantindo assim a eficiência e sustentabilidade financeira do sector. 

 

CAPÍTULO III (condições e procedimentos para atribuições de Concessão) 

 

ii. ARTIGO 10 (Exigência de Concessão) 

alínea 2 e) 

“ADEQUAÇÃO ÀS COMPETÊNCIAS DA ARENE” 

O regime tarifário é definido pela Autoridade Reguladora de Energia 

 

CONTEÚDO LOCAL 

alínea 2 j) 

Conteúdo local endereçado1 

iii. ARTIGO 11 (Estudos técnicos) 

“ESTUDOS PRÉVIOS” 

 
1 ARTIGO 16 (Contéudo do Contracto de Concessão) alínea l) 



O processo de aprovação de pedido de desenvolvimentos de estudos para beneficiar de uma 

concessão de Geração, Transporte, Distribuição e comercialização incluindo importação e 

exportação e esta incluída na Lei (princípio). 

 

iv. ARTIGO 12 (Dispensa de concessão) 

alínea 1 & 2 

“PARTICIPAÇÃO DO SECTOR PRIVADO” LICENÇA SIMPLIFICADA – AUTOCONSUMO 

Uso e consumo particular, e que não se destine a fornecimento a terceiros. Tais como: 

a) Instalação desenhada para consumir toda energia eléctrica gerada (sem exportar o excedente) 

b) Instalação desenhada para exportar para a Rede 

c) Geradores de emergência 

 

As Licenças de estabelecimento e de Exploração estão sujeitas a regulamentação. 

 

v. ARTIGO 13 (Produção para o uso próprio realizada por terceiros) Alinha 3 

alínea 3 

“AUTOCONSUMO – NET METERING/NET BILLING/BUY ALL SELL ALL” 

Produção para uso e consumo particular ligada à Rede Nacional de Energia pode celebrar um 

contracto de venda (FEED-IN-TARIFF) do excedente com Gestor da Rede Nacional 

 

vi. ARTIGO 14 (Pedido de Concessão) 

alínea no. 1 

“ADEQUAÇÃO ÀS COMPETÊNCIAS DA ARENE” – Instruir e tramitar os concursos públicos 

 

vii. ARTIGO 19 (Mini-Grid) 

alínea. No. 1 &2 

“MINI-GRID” – REGIME ESPECíFICO 

Carece de concessão nos termos da Lei, contudo estão isentas de taxa de concessão 

 

alínea. No. 3 

NB: Remete a regulamentação específico de interligação de Mini-Redes a Rede Nacional de 

Transporte 

 

CAPÍTULO IV (Direitos e obrigações relativamente às actividades de Fornecimento de Energia Eléctrica) 



 

“ADEQUAÇÃO ÀS COMPETÊNCIAS DA ARENE” 

 

viii. ARTIGO 25 (Direitos e Obrigações do Consumidor) 

ARTIGO 26 (Obrigações Especificas do titular da concessão) 

ARTIGO 27 (Dever de fornecimento de energia eléctrica) 

ARTIGO 28 (Regularidade e Fornecimento) 

ARTIGO 29 (Redução, suspensão ou termo do fornecimento) 

ARTIGO 31 (Trânsito de Energia Elétrica) 

 

CAPÍTULO V (Extinção da Concessão e seus efeitos) 

“ADEQUAÇÃO ÀS COMPETÊNCIAS DA ARENE” 

 

3.2. Principais preocupações que restringem a participação do sector privado 

 

A. Na Generalidade 

 

1. Necessidade de observância rigorosa das regras de técnica legística (construção frásica, gramática, 

uso uniforme de termos, e terminologia técnica jurídica) em todo o documento. 

 

2. Falta de definição de termos e/ou expressões utilizados ao longo do texto da lei (ex. Actividade de 

Fornecimento de Energia Eléctrica, Fontes energéticos, Consumo, Consumidor Final, consumo 

próprio/particular, autoconsumo, infraestrutura, início de operação comercial, serviços do sistema, 

servidão administrativa).  

Falta de uniformidade e consistência no uso dos termos definidos, exemplo titular de uma instalação 

eléctrica, titular de uma concessão, concessionário (termo definido), concessionaria. Falta de definição/uso 

múltiplo, por ex.autoconsumo/ consumo próprio/particular/sistema residenciais. 

Esta falta de harmonização na terminologia e redacção cria dificuldades no que toca à interpretação 

do texto, traduzindo-se num obstáculo para o financiamento de projectos bem como investimento 

privado, na medida em que cria dúvidas com relação ao regime jurídico-regulatório aplicável.  

Deve-se suprimir da definição da REN a produção, pois a REN trata de transporte e distribuição e a produção 

está incluída no SEN. Falta de uso consistente /contextual da RNT/REN/SEN. 



 

3. Gestão do Sistema Eléctrico Nacional – o foco da grande maioria das competências é no transporte, 

faltando uma inclusão abrangente, de distribuição, produção, do mercado, do(s) centro(s) de controlo – ver 

a definição da Operação da SEN. Por outro lado, são atribuídas funções de planeamento que são próprias 

do Governo e do Ministério que superintende o sector. 

 

4. Planeamento é da responsabilidade e competência do Estado e do Conselho de Ministros (conforme 

os artigos 4/3 e 5/d da proposta), mas o Artigo 8 enquadra o planeamento nas competências do Gestor do 

SEN. As competências do Gestor do SEN, que tem caracter técnico, devem ser definidos no estatuto 

orgânico do Gestor a aprovar pelo Conselho de Ministros. 

 

5. Em vários sítios na proposta da lei acham-se disposições que remetem à negociação no contrato de 

concessão, ou permite a sobreposição do contrato sobre a lei, o que viola o princípio da prevalência da lei 

sobre o contrato; por isso a lei não pode sujeitar-se ao contrato, são exemplos disso, os artigos 38/1e 59 in 

fine, 

Propomos fortemente a inclusão nesta lei de procedimentos simplificados de licenciamento das 

actividades de fornecimento de energia eléctrica, tal como foi feito para o regime fora da rede, pois tal 

concorre para a materialização do desiderato de acesso universal até 2030, em alinhamento com o programa 

do Governo “Energia para todos”. Neste sentido, a remissão para a aplicação do regime da Lei das PPPs à 

contratação das concessões apresenta-se como um limite ao investimento privado. Na verdade, as 

exigências financeiras previstas na actual Lei das PPPs tem sido apontada pelo sector privado como tendo 

um alto impacto na tarifa a aplicar aos projectos independentes de produção de energia eléctrica. Por 

exemplo, nas áreas fora da rede, o regime da Lei das PPPs inviabiliza qualquer investimento que se pretenda 

fazer, o que constitui um obstáculo à materialização do desiderato de acesso universal até 2030, em 

alinhamento com o programa do Governo “Energia para todos”. 

 

6.  Incluir os serviços energéticos n que os defina e deixando para regulamentação a sua 

operacionalização. 

 



7. Seria útil ter um artigo sobre os princípios do sector, na medida em que esta Lei é aprovada num 

momento em que se discute a nova estratégia energética e a transição energética e em que Moçambique 

se comprometeu na COP26 com alguns objectivos e ao acesso universal no Acordo de Paris. 

 

B. Na Especialidade 

 

i. Preâmbulo 

Propõem-se a reformulação do preâmbulo como abaixo indicado. 

Proposta de redacção: 

Havendo necessidade de adequar o quadro legal “do sector de energia eléctrica” à dinâmica actual 

técnica e financeira bem como aos objectivos de desenvolvimento sustentável, a transição 

energética consistente com a realidade do País e acesso universal à energia de qualidade, eficiência 

e fiabilidade, aproveitando todas as fontes energéticas com destaque para as fontes renováveis e a 

redução do uso de fontes fósseis, ao abrigo do disposto no artigo 178 da Constituição da República, 

a Assembleia da República determina. 

 

ii. ARTIGO 1 (Definições)  

Estão omissos da proposta da lei, as definições de entre outros, dos seguintes termos: actividades de 

autoconsumo, serviços energéticos e de prestação de serviços energético, titular da instalação eléctrica, 

infraestrutura, serviços suplementares. 

No anexo propõem-se a revisão das definições e introdução de termos. 

 

iii.  ARTIGO 2 (Âmbito) alínea no.2 

“FALTA DE REGULAMENTAÇÃO DAS FONTES DE ENERGIA NA LEI DE ELECTRICIDADE” 

“O uso e aproveitamento de fontes energéticas para diferentes fins da produção de energia 

eléctrica será objecto de legislação especifica” 

Comentário: Isso pode ser interpretado como uma fonte de confusão/complexidade para o sector. 



A proposta de Lei de Electricidade deveria incluir as actividades de fornecimento de energia eléctrica 

que abrangessem: 

- os serviços energéticos – até porque estes são essenciais para o alcance do acesso à energia e 

estão previstos no Regulamento do Acesso à Energia nas Zonas Fora da Rede, aprovado pelo 

Decreto 93/2021, de 10 de Dezembro 

- consumo 

Deveria estabelecer-se a exclusão da energia atómica uma vez que está abrangida por legislação específica 

e convenções internacionais. Na altura da aprovação da Lei 21/97, não havia tratamento e a RM não tinha 

aderida ainda às convenções. 

 

iv. ARTIGO 3 (Objectivos)  

Em relação aos objectivos, em conformidade com a fundamentação da revisão da lei, a Estratégia de 

Electrificação e programa Pro Energia, o sector privado participa das actividades de fornecimento de energia 

eléctrica.  

Tal como está redigida a alínea g) a participação do sector privado parece ficar limitada ao desenvolvimento 

de infraestruturas. Tal como definidas nesta LE, as infraestruturas serão as instalações eléctricas físicas, 

quando deviam ser incluídas nestas definições as infraestruturas digitais e virtuais.  

O sector privado pode desempenhar um papel muito importante na prestação de serviços 

energéticos e não fica clara esta sua participação. Esta é uma forte limitação à participação do sector 

privado nas actividades de fornecimento de energia eléctrica. 

 

v. ARTIGO 4 (Papel do Estado) 

Mantém-se os números 1 e 2 da Lei 21/97 com algumas correcções.  

A participação do sector e iniciativa privados no serviço público de fornecimento de energia eléctrica está 

prevista mediante concessões e em regime de PPP. Em bom rigor, esta referência constitui um 

obstáculo para o sector privado a 2 níveis: 

● Quanto à prestação de serviços energéticos na medida em que a definição de SEN parece excluir 

os serviços energéticos e as instalações ou infraestruturas virtuais;  

● O regime das parcerias público-privadas em vigor colocam exigências financeiras aos investidores 

que têm um reflexo negativo nas tarifas de electricidade propostas. 



Para além destes aspectos, deveria ficar claro o reconhecimento da participação do Estado, na qualidade 

de investidor, através de entidades de direito público com financiamento público. 

 

vi. ARTIGO 5 (Competência do Conselho de Ministros) 

O CM mantém ao abrigo da NLE as suas funções de política, estratégia, regulamentação do sector, 

aprovação de concessões. Devia também ficar claro que são suas as funções de planeamento e a forma 

como o SEN se vai organizar.  

Assim, deviam ser incluídas como suas competências: 

a. definir as competências para a realização do planeamento energético do Sistema 

Eléctrico Nacional; 

b. aprovar o estatuto, atribuições, composição, incompatibilidades, competências, 

funcionamento e a estrutura orgânica do Gestor do Sistema Eléctrico Nacional. 

 

vii. ARTIGO 6 (Autoridade Reguladora de Energia) 

Este artigo tem que estar alinhado com o previsto nos artigos 1 e 4 da Lei 21/2017, sob pena de criar 

interpretações diferentes sobre os seus poderes de supervisão, regulação, representação fiscalização e de 

sanção relativamente às actividades de fornecimento de energia eléctrica e à operação do sistema e do 

mercado. Esta questão é muito importante para o sector privado, na medida em que cabe ao regulador 

como entidade independente assegurar o equilíbrio entre todos os intervenientes, designadamente o sector 

privado. 

 

Proposta de redacção: 

A Autoridade Reguladora de Energia (ARENE), exerce os seus poderes de supervisão, regulação, 

representação fiscalização e de sanção, relativamente às actividades de fornecimento de energia 

eléctrica e a operação do sistema e do mercado, em conformidade com a Lei n.o 11/2017, de 8 de 

Setembro bem como zelar pela defesa dos direitos dos consumidores e demais intervenientes no 

sistema eléctrico nacional. 

 

viii. ARTIGO 7 (Gestão do Sistema Eléctrico Nacional) 



Alínea 2 

“FALTA DE DESVERTICALIZAÇÃO” 

Criação de uma nova figura, denominada “Gestor do Sistema Electrico Nacional”, responsável pelo papel 

de Operador de Mercado e Operador de Sistemas. Sendo esta uma de direito publico, com autonomia 

administrativa, financeira, patrimonial, terá os poderes de uma entidade do Estado verticalmente integrada 

(Geração, Transporte, Distribuição, comercialização, incluindo importação e exportação). Ademais será o 

responsável pelo Planeamento energético e Cadastro Energético, 

[Referencia a definição]: Glossário > Gestor do Sistema Eléctrico Nacional 

 

Contudo: Cabe ao Conselho de Ministros aprovar o estatuto, definir os poderes, competência e estrutura 

orgânica. Deve-se rever as alíneas k) e o), 

 

Proposta de redacção: 

1. O serviço público do gestor do sistema e do centro de despacho podem ser exercidos de 

forma autónoma através de uma pessoa colectiva de direito público. 

2. A organização e funcionamento e demais competências da entidade referida no número 

anterior são da competência do Conselho de Ministros. 

 

ix. ARTIGO 8 (Planeamento Energético)  

O Sistema Eléctrico Nacional, conjunto de instalações eléctricas relacionadas com toda a cadeia das 

actividades de fornecimento de energia eléctrica abrangidas na presente lei, assim como o seu planeamento 

e do sector de energia no geral é realizado pelo Governo/MIREME. A relevância do Gestor do Sistema 

Eléctrico Nacional, deve situar-se na sua importante competência técnica com relação à operação dos 

sistemas de Rede de Transporte e Distribuição (REN), da operação do centro de controlo/ despacho e do 

mercado. Acresce que o detalhe sobre o Gestor da REN incluindo o papel deste, deve constar dum 

regulamento específico. 

Deve ficar claro que o Ministério da Energia Tutela esta entidade e as competências de planeamento 

serem colocadas no artigo de competências do Conselho de Ministros.  

 

x. ARTIGO 9 (Cadastro energético) 



Deve ser da competência da ARENE. 

 

xi. ARTIGO 10- (Exigência de concessão)  

A construção, operação e gestão são actividades subjacentes às actividades objecto da concessão e 

fazem parte dos vários direitos e obrigações do concessionário. A construção, operação e gestão são 

actividades que fazem parte normalmente de um EPC (contrato de concepção, construção), contrato de 

cessão de exploração, contrato de operação e manutenção, etc que não requere uma concessão. Estes 

contratos são uma importante fonte de trabalho para as empresas nacionais e sujeitar os mesmos a 

concessão consiste num enorme entrave ao sector privado nacional. 

Por outro lado, é importante alinhar este artigo com o Regulamento do Acesso à Energia nas Zonas Fora 

da Rede, aprovado pelo Decreto 93/2021, de 10 de Dezembro, que regula de forma simplificada o 

licenciamento das Mini Redes, até 10 MW, e dos Serviços Energéticos nas zonas fora da rede. Durante a 

auscultação da presente proposta de lei foi realizado um alinhamento com estes aspectos, para que se 

pudesse dar efeito prático à a materialização do desiderato de acesso universal até 2030, em alinhamento 

com o programa do Governo “Energia para todos”.   

Propomos fortemente a inclusão nesta lei, procedimentos simplificados de licenciamento das Actividades de 

fornecimento de energia eléctrica. 

 

xii. ARTIGO 11- (Estudos técnicos)  

A realização de estudos técnicos e outras investigações ligadas, directa ou indirectamente, com um projecto 

de fornecimento de energia eléctrica não objecto do concurso, pode ser sujeita a uma prévia autorização 

pela entidade competente, nos termos a regulamentar. Esta disposição consta da lei actual e pela 

experiência na implementação desta disposição a emissão dessas autorizações é de difícil administração 

/controle, especialmente de forma indirecta.  por este motivo, seria de deixar como facultativo e objecto de 

regulamentação, uma vez que no caso de concurso a realização e acesso/realização dos estudos faz parte 

dos procedimentos do concurso.  

Na medida em que este requisito de prévia autorização pode ser também um obstáculo ao investidor 

que queira sob sua iniciativa realizar estudos, designadamente na sua residência, é proposta a 



seguinte redacção: A realização de estudos técnicos e outras investigações ligadas, directa ou 

indirectamente, a um projecto de fornecimento de energia eléctrica não objecto do concurso, está sujeita a 

registo pela entidade competente, nos termos a regulamentar. 

 

xiii. ARTIGO 13 (Produção para o uso próprio realizada por terceiros) 

Este artigo está em clara contradição com o Artigo 12 que dispensa de concessão a produção de energia 

eléctrica para consumo próprio ou autoconsumo. Na verdade, o autoconsumo exclui o fornecimento a 

terceiros ou por terceiros e por esse motivo está isenta de concessão, sendo apenas necessário que as 

instalações eléctricas sejam objecto de licenciamento. 

Este artigo 13 é problemático e está redigido de tal forma que vai ser impossível ser aplicado, constituindo 

um obstáculo enorme para o sector privado que queira investir em projectos de C&I. 

Com efeito, pensamos que poderá estar por detrás deste artigo a necessidade de alguns estabelecimentos 

comerciais, industriais e residenciais quererem ter os seus próprios geradores de energia e recorrerem para 

tal ao fornecimento de serviços de energia por parte de fornecedores de painéis solares que poderão 

também operar e manter os mesmos, para que o fornecimento de energia seja mais fiável do que o da rede 

e até possa ter um custo mais baixo. E este seria um importante mercado, designadamente, para os 

fornecedores nacionais. 

É também este o motivo pelo qual o regime de licenciamento das actividades de fornecimento de energia 

seja simplificado. Um projecto desta natureza não tem a mesma dimensão, impacto ou nível de investimento 

do que um projecto de uma hídrica ou de uma central térmica. 

Uma das vias para solucionar estes casos, consiste em aplicar o mesmo regime que está previsto no 

Regulamento do Acesso à Energia nas Zonas Fora da Rede, aprovado pelo Decreto 93/2021, de 10 de 

Dezembro. Com efeito, para este tipo de projectos que se localizem em zonas fora da rede com uma 

capacidade de até 10 MW estão previstas concessões com um processo simplificado. 

De todo o modo, este aspecto pode ser regulamentado separadamente, tal como se fez para as actividades 

fora da rede. 

 

xiv. ARTIGO 14 (Pedido de Concessão) 

Introduzir procedimentos mais simplificados que façam com que o processo de atribuição de concessão seja 

mais curto. 

 



xv. ARTIGO 15 (Atribuição de Concessão) 

A alínea d) prevê a atribuição de uma concessão mediante ajuste directo nos casos em que a produção de 

energia eléctrica com recurso a bens que não são do domínio público. Seria prudente incluir uma definição 

de domínio público para clarificar este ponto. 

 

xvi. ARTIGO 16 (Pedido de Concessão) 

Alinea l) 

O Conteúdo Local aparece de forma bastante tímida  

Proposta: 

- Criação de um artigo a luz da Lei de electricidade, de forma a criar princípios específicos 

- Inclusão neste artigo da figura “Clusters industriais”, que irá permitir a uniformização com o decreto do 

Programa Nacional de Industrialização. Por exemplo, no caso de indústrias nacionais que tenham a 

capacidade de atender as necessidades dos projectos de Grande Dimensão. Projectos de Centrais 

Eléctricas. 

 

xvii. ARTIGO 17 (Exportação de Energia Eléctrica) 

A exportação de energia eléctrica está condicionada à Segurança Energética Nacional. Esta segurança não 

está definida e além do mais depende dos requisitos colocados pelo Gestor do Sistema Eléctrico Nacional. 

Sendo este Gestor a empresa nacional de electricidade este aspecto consiste num enorme conflito e pode 

traduzir num enorme obstáculo à participação do sector privado. 

A exportação e a importação de energia eléctrica e a segurança eléctrica nacional devem ser objecto de 

decisão do Conselho de Ministros. 

Alinea 3 

“Emergência Nacional” – Deve ser definido pelo Conselho de Ministros e não pelo Gestor do Sistema 

Eléctrico Nacional que está em claro conflito de interesses, sob o risco de potencialmente inviabilizar os 

contratos de PPA com os tomadores internacionais de energia eléctrica. 

 

xviii. ARTIGO 18 (Importação de Energia Eléctrica) 

O mesmo comentário que para a exportação. 

 



xix. ARTIGO 22 (Prazo da Concessão)  

A remissão dos prazos da Concessão a outra lei (Lei das ppps) viola as regas de técnica legística além de 

que a limitação dos projectos como Mpanda Nkwa, HCB , Pungué e outros projectos hidroeléctricos ao prazo 

de 30 anos e tem suscitado preocupação principalmente em relação à mobilização e amortização do capital 

devido ao  elevado custo de investimento. Este é um obstáculo para o sector privado. 

 

Proposta de redacção: 

1. As concessões com recurso a fontes hidroeléctricas são atribuídas pelo prazo máximo de 

até cinquenta (50) anos, susceptível de prorrogação.  

2. As concessões com recurso às outras fontes energéticas são atribuídas pelo prazo máximo 

de até trinta (30) anos, susceptível de prorrogação. 

3. Os termos e condições de prorrogação são estabelecidos em regulamento, podendo ser 

fundamentados com base da necessidade de amortização de investimentos adicionais e da 

disponibilização dos recursos utilizados para outros fins que garantam benefícios 

económicos e sociais adicionais. 

 

xx. ARTIGO 23 (Transmissão da Concessão) 

A transmissão de participações sociais não devia requerer autorização prévia. 

Propõe-se que este artigo seja revisto, para por exemplo, permitir a injecção de capital e a venda de ações 

com um certo limite) 

 

xxi. ARTIGO 24 - (Serviços Suplementares)  

A necessidade da definição dos Serviços Suplementares indicando por exemplo que são os necessários 

para manter os padrões estabelecidos para segurança, fiabilidade e qualidade da energia eléctrica, incluindo 

compensação de potência reactiva, controlo de frequência e tensão, serviços de stand-by ou de arranque 

de emergência, manutenção da capacidade de stand-by e outros serviços semelhantes, sempre que 

instruído a fazê-lo pelo Gestor da Rede Nacional de Transporte, de acordo com o contrato com este firmado. 

Traduz-se em mais um encargo para o sector privado. Por outro lado, deve ser objecto de regulamentação 

e não de lei. 

 

xxii. ARTIGO 33 (Extinção da Concessão) 



Rever o número 3 alínea g) – revogação por recusa de expansão à rede 

Rever o número 10, pois a garantia de desempenho não deveria executar-se nos casos de eventos de força 

maior, pois nestes casos só existe revogação de pois de um procedimento específico declarar que o evento 

não tem resolução.  

 

xxiii. ARTIGO 36 (Fundo de Desmobilização)  

Propõe-se que a matéria seja tratada em regulamento, pois os custos, prazos e os requisitos para um 

projecto hidroeléctrico, solar, hídrico, gás, carvão, etc., são diferentes. A exigência de depósito de fundos de 

desmobilização desde o início da Operação comercial tem um impacto significativo na viabilidade financeira 

dos projectos de acordo com a categoria, prazo e fonte de energia eléctrica. A esta obrigação adicionam-se 

as garantias de desempenho, as taxas de concessão que vão se refletir nos preços de energia e tarifas de 

consumo em prejuízo do consumidor final.  Por isso, propomos que conste da lei apenas a obrigação de 

constituição de garantia de desempenho e de desmobilização em termos a regulamentar, consoante 

categoria, prazo e fonte de energia eléctrica. Traduz-se em mais um encargo para o sector privado.  

 

xxiv. ARTIGO 38 (Reversão de bens e direitos)  

Findo o prazo da concessão que envolve instalações eléctricas cuja construção foi derivada de fundos 

públicos ou não tenha resultado de fundos próprios do concessionário, os bens afectos à concessão 

revertem, gratuitamente e sem quaisquer encargos, para o Estado ou para a entidade que este indicar.  

Nesta disposição propomos que deve haver reversão ao Estado dos bens afectos à concessão quando estes 

tenham sido financiados pelo Estado ou em benefício do Estado e não pode ser visto como uma faculdade. 

Com efeito, a reversão para o Estado de bens que tenham sido financiados pelo operador privado 

sem direito a qualquer indemnização constitui um enorme risco e um obstáculo para o sector 

privado.  

 

xxv. ARTIGO 39 – (Responsabilidade do Concessionário)  

Propomos a eliminação do artigo 39 número 3 alínea d) e do artigo 61 número 2 pois pretendem revogar o 

princípio constante do Artigo 509 conjugado com o artigo 510, ambos do Código Civil que impõe a  

responsabilidade objectiva por qualquer dano resultante da existência e operação de uma instalação 

eléctrica ou de gás e o Artigo 493 número 2 também do CC relativamente à qualquer actividade ou meios 

perigosos. 



 

xxvi. ARTIGOS 40-42:  Quadro de Tarifa de Consumo, tarifa de Trânsito, Preço  

Sugere-se a separação das matérias em artigos diferentes, harmonizar a linguagem com os diplomas 

aplicáveis às tarifas de consumo ligado à rede e fora da rede. 

 

xxvii. ARTIGO 43 - (Taxas pelo fornecimento de electricidade) 

Definir as Taxas harmonizar a taxa da concessão com as taxas constantes da Lei de PPPs, a taxa regulatória 

articular com ARENE para efeitos de  harmonização  com as disposições sobre taxas no Dec 93/2. 

 

xxviii. ARTIGO 44 (Uso e aproveitamento da terra e servidões) 

Tratam da mesma matéria (Zonas de proteção, servidão administrativa, expropriação, indemnização) e 

devem ser combinados. 

 

xxix. ARTIGO 45 (Expropriação por utilidade pública) 

Expropriação – Nos termos da Constituição – Artigo 82 – a expropriação só pode ter lugar por causa da 

necessidade, utilidade ou interesse público, e não simplesmente por ser uma “infraestrutura pública” vide 

igualmente a Lei nº 19/07, Dec. 23/08 e Diploma Ministerial nº 181/10 e a CRM. 

 

xxx. ARTIGO 47 (Segurança no fornecimento de energia) 

Actualmente prevê que as medidas de segurança das pessoas e instalações sujeita-se a “comum acordo”. 

Tais regras devem ser de cumprimento obrigatório! 

 

xxxi.  ARTIGO 48 (Classificação Ambiental das Actividades de Energia Eléctrica) 

Em termos da técnica legística, não é necessário justificar a sujeição das actividades de fornecimento de 

energia eléctrica à legislação ambiental pois esta decorre da Lei 20/97 e do Regulamento do Processo de 

Avaliação do Impacto Ambiental. 

 

xxxii. ARTIGO 51 (Resolução de Litígios) 

Não esta claro que instrumento ou mecanismo de reclamação será usado no caso de disputa entre um 

concessionário e o Gestor do Sector Elétrico Nacional. Visto que o GSEN não estará no abrigo de uma 

concessão como se aplica actualmente com o Gestor Nacional da Rede de Transporte (GNRT). 



 

xxxiii. ARTIGO 59 - (Reserva de obrigações assumidas internacionalmente)  

As disposições da presente lei não prejudicam as obrigações assumidas ou decorrentes de tratados ou outra 

forma em acordo internacional entre Moçambique e outro Estado.  

Ao contrário da proposta da lei, os contratos subordinam-se à lei, por isso propomos a supressão deste 

artigo, ou, a manter-se deve obedecer ao artigo 18 da Constituição da República que estabelece que os 

Tratados e Acordos internacionais uma vez aprovados e ratificados, vigoram na ordem jurídica 

moçambicana. 

 

xxxiv. ARTIGO 62 - (Aplicabilidade do regime das parcerias público-privadas, projectos de grande 

dimensão e concessões empresariais) 

A revogação de alguns dos artigos da Lei das PPPs a algumas das actividades previstas na presente LE 

como o artigo 12 e artigo 19 é confusa. Pretende-se que o regime da Lei das PPPs não se aplique nem às 

Mini Redes cujo objectivo seja o de promover e contribuir para o acesso universal assim como as actividades 

de C&I. A aplicabilidade da Lei das PPPs a estas actividades constitui um enorme obstáculo para o 

sector privado.  

  



    ANEXO – Comentários ao Glossário 

 

Quanto às definições propomos que se acrescente ao Glossário, as seguintes definições: 

 

a) Actividades de fornecimento de energia eléctrica: realização conjunta ou separadamente das 

actividades de produção, armazenamento, transporte, distribuição, comercialização da energia 

eléctrica e a prestação de serviços energéticos no território da República de Moçambique, bem 

como a importação e exportação de energia eléctrica para e do território nacional. 

b) Alta Tensão (AT): tensão entre fases cujo valor eficaz é superior a 66 kV - Termo não utilizado. 

Deixar para regulamentação técnica da REN 

c) Armazenamento de energia eléctrica: a actividade de conversão de energia eléctrica em forma 

de energia armazenada, bem como o armazenamento e a eventual reconversão em energia 

eléctrica, por meio de um mecanismo controlável, podendo ser exercido da forma autônoma ou 

integrado num sistema de produção, transporte ou distribuição; 

d) Baixa Tensão (BT): tensão entre fases cujo valor eficaz é inferior a 1 kV - Termo não utilizado. 

Deixar para regulamentação técnica da REN;  

e) Autoconsumidor: pessoa singular ou colectiva que desenvolve o autoconsumo ou consumo 

próprio, incluindo as comunidades locais, cooperativas, condomínios e outras formas de 

associações e parceria. 

f) Autoconsumo ou Consumo Próprio: actividade de produção de energia eléctrica para uso e 

consumo próprio, com ou sem ligação à rede eléctrica nacional.  

g) Cadastro energético: base de dados nacional propriedade do Estado e de carácter público 

contendo informação escrita e gráfica, informatizada ou outro tipo de suporte material  que diz 

respeito ao à matriz eléctrica do Sector Eléctrico Nacional ou com ele relacionada, em todas as suas 

vertentes pública, privada ou público privada;  

h) Comercialização de energia eléctrica: venda da energia eléctrica a um consumidor para utilização 

própria ou para efeitos de venda a terceiros, podendo incluir a importação e exportação;  

i) Concessão: autorização atribuída pela entidade competente a uma pessoa colectiva de direito 

público ou privado, por prazo determinado para realizar, conjunta ou separadamente, as actividades 

de fornecimento de energia eléctrica, bem como a construção, operação e gestão de instalações 

eléctricas, nos termos da presente lei;  



j) Concessionário: titular de uma concessão atribuída nos termos da presente lei;  

k) Consumidor: pessoa singular ou colectiva, incluindo consumidores finais, outros distribuidores, 

vendedores que adquirem energia eléctrica ou serviços de fornecimento de energia eléctrica, para 

o uso doméstico, agrícola, industrial ou comercial;  

l) Consumidor final: pessoa singular ou colectiva, incluindo unidades residenciais, comerciais, 

industriais, agrícolas, outros distribuidores, consumidores de exportação que compram energia ou 

consumidores de serviços de fornecimento de energia para o consumo próprio; 

m) Consumo: uso de energia eléctrica por pessoa singular ou colectiva em unidades residenciais, 

comerciais, industriais, agrícolas, outros distribuidores, consumidores de exportação e vendedores; 

n) Contrato de Concessão: contrato administrativo em que se definem os termos e condições 

aplicáveis à realização, conjunta ou separadamente, das actividades de fornecimento de energia 

eléctrica;  

o) Distribuição de energia eléctrica: fornecimento veiculação de energia eléctrica através de redes 

em baixa ou média tensão com uma tensão igual ou inferior a 66 kV a partir das subestações 

abaixadoras, dos postos de transformação ou dos postos de seccionamento das instalações que 

recebem e depois transmitem a energia eléctrica aos consumidores;  

p) Eficiência energética: conjunto de acções e medidas, que tem como objectivo uma utilização mais 

racional e inteligente da energia eléctrica, das infraestruturas e equipamentos, por forma a reduzir 

o consumo de energia, os custos e minimizar os impactos ambientais, mantendo ou até melhorando 

a qualidade do serviço;  

q) Empreendimento: globalidade de todo o processo ou ciclo da realização de uma actividade de 

fornecimento de energia eléctrica, isolada ou integrada, desde a concepção, construção, operação, 

financiamento e gestão de infraestruturas, sistemas, instalações, equipamentos, demais 

componentes e serviços relacionados, nos termos previstos na presente lei; 

r) Energia renovável: energia eléctrica produzida a partir de fontes energéticas renováveis, a saber, 

energia eólica, solar (térmica e fotovoltaica) e geotérmica, das marés, ondas e outras formas de 

energia oceânica, hídrica, de biomassa, de gases dos aterros, de gases das instalações de 

tratamento de águas residuais, de biogás e de hidrogénio;  

s) Entidade Competente: o órgão ou a pessoa colectiva de direito público, dotada de poderes 

funcionais atribuídos por lei para exercer as suas competências e atribuições;Conselho de Ministros, 



Ministério que tutela a área da energia, Órgãos locais do Estado, Órgãos autárquicos a quem são 

atribuídas competências para atribuir concessões nos termos da presente lei;  

t) Fontes Energéticas: as fontes de energia fóssil e fontes de energia renovável, bem como qualquer 

outra fonte de energia que venha a ser considerada para fins de produção de energia, excluindo as 

fontes de energia atómica; 

u) Fontes de energia Fóssil: qualquer fonte energética proveniente do petróleo bruto, gás natural ou 

outras concentrações naturais de hidrocarbonetos, no estado físico em que se encontrem no 

subsolo, produzidos ou capazes de serem produzidos a partir de ou em associação com o petróleo 

bruto, gás natural, betumes e asfaltos, ou de qualquer recurso mineral. 

v) Fontes de Energia Renovável: a energia obtida a partir de fontes não fósseis nomeadamente 

energia eólica, solar (térmica e fotovoltaica) e geotérmica, das marés, ondas e outras formas de 

energia oceânica, hídrica, de biomassa, de gases dos aterros, de gases das instalações de 

tratamento de águas residuais, de biogás e de hidrogénio 

w) Gestor do Sistema Eléctrico Nacional: Pessoa colectiva de direito público, com autonomia 

administrativa, financeira e patrimonial, que exerce as funções de Operação de Sistema, de 

Operação Mercado e do Centro Nacional de Despacho. 

x) Início da Operação Comercial: a data do arranque e da conclusão do comissionamento e 

realização de testes dos equipamentos da instalação eléctrica, ou a data de início da prestação de 

serviços energéticos, conforme notificado à entidade competente; 

y) Instalação eléctrica: equipamentos, circuitos eléctricos e infra-estruturas e respectivos 

assessórios, destinados ao fornecimento de energia eléctrica até, caso faça parte da REN, ao ponto 

de ligação contador ao consumidor;  

z) Infra-estrutura: conjunto de sistemas, instalações, equipamentos, software e demais componentes 

físicos e virtuais, afectos às actividades de fornecimento de energia eléctrica; 

aa) Infra-estrutura(s) Virtual(s) - conjunto de sistemas, instalações, equipamentos, software e demais 

componentes interligados por meio digital na operação, gestão, comercialização e monitoria de 

tecnologias nas actividades de fornecimento de energia electrica; 

bb) Licença de estabelecimento: documento emitido pela entidade competente certificando que a 

instalação eléctrica pode ser estabelecida dentro de um determinado prazo;  

cc) Licença de Exploração: documento emitido pela entidade competente certificando que as 

instalações eléctricas foram inspecionadas, achadas conforme e autorizando a sua operação;  



Média tensão (MT): tensão entre fases cujo valor eficaz é superior a 1 kV e igual ou inferior a 66 kV;  

dd) Mini-rede: sistema integrado de instalações eléctricas de produção, distribuição e comercialização, 

podendo incluir armazenamento, usando principalmente fontes de energia renovável, com potência 

instalada de até 10 MW, não ligado à rede eléctrica nacional;  

ee) Operação do Mercado: gestão e condução das actividades de contratação e de relação comercial 

com o mercado eléctrico nacional e regional, por forma a providenciar uma eficiente plataforma para 

a transacção da electricidade e para o fornecimento de serviços de sistema;  

ff) Operação do Sistema: gestão e conduoperação técnica do SEN incluindo  Centro Nacional de 

Despacho, a Rede de Telecomunicações de Segurança, o Mercado bem como das Interligações 

com os países vizinhos, garantindo, de forma permanente, flexível, confiável e segura, o equilíbrio 

entre a produção, veiculação e o consumo de electricidade; produção, da Rede Nacional de 

Transporte e das Interligações com os países vizinhos, garantindo, de forma permanente, flexível, 

confiável e segura, o equilíbrio entre a produção e o consumo de electricidade. Para tal opera o 

Centro Nacional de Despacho e suporta-se na Rede de Telecomunicações de Segurança para a 

transmissão de fonia e de dados. Pelo conceito de observabilidade assegura o fluir da 

funcionalidade com a gestão da Rede de Distribuição;  

gg) Operador Razoável e Prudente: operador de sistemas eléctricos que, agindo de boa-fé, que 

cumpra com as suas obrigações, fazendo-o com um grau de destreza, diligência, prudência e 

previsão que razoavelmente podia ser esperado dum operador especializado e experiente, com 

recursos financeiros suficientes obedecendo a todas as leis, regras, normas e padrões nacionais e 

internacionais, incluindo da International Electrotechnical Commission e da International Standards 

Organization, autorizações e contratos, sendo que qualquer referência ao padrão de um operador 

razoável e prudente terá em conta o grau de destreza, diligência, prudência e previsão 

supramencionada. 

hh) Ponto de Ligação: as infra-estruturas físicas e ou equipamento que efectuam a ligação entre uma 

unidade de produção, os sistemas de distribuição e transporte e ou os consumidores. O ponto de 

ligação entre um sistema de distribuição e um consumidor é o contador do consumidor. 

ii) Produção de energia eléctrica: conversão em energia eléctrica de qualquer fonte energética outra 

forma de energia, seja qual for a sua origem;  

jj) Rede eléctrica nacional: conjunto de instalações de serviço público destinadas a produção, 

transporte e distribuição de energia eléctrica.  



kk) Rede Nacional de Transporte de energia eléctrica: conjunto de sistemas utilizados para 

transporte de energia eléctrica entre regiões, tanto em Corrente Alternada como em Corrente 

Contínua, dentro do país ou para outros países para a alimentação de redes subsidiárias e inclui os 

sistemas de ligação entre redes, entre centrais de produção de electricidade ou entre redes e 

centrais de produção de electricidade, bem como o Centro Nacional de Despacho;  

ll) Rede de Telecomunicações de Segurança: conjunto de instalações e equipamentos de 

telecomunicações indispensáveis á realização da operação das instalações de produção e 

de transporte, e à gestão técnica do Sistema Eléctrico Nacional;  

mm) Segurança Energética: garantia de ter disponível, sem interrupção, fontes energéticas a 

um preço razoável que permitam no curto, como no longo prazo reagir prontamente a súbitas 

variações no permanente equilíbrio entre a procura e o abastecimento;  

nn) Serviço público de fornecimento de energia eléctrica: significa o regime jurídico de prestação 

de serviços essenciais, associados ao exercício das actividades de fornecimento de energia 

eléctrica, aos consumidores de forma a contribuir para o desenvolvimento económico nacional e 

bem-estar da cidadania; 

oo) Serviços do sistema- Serviços necessários para a operação do sistema eléctrico com adequados 

níveis de segurança, estabilidade e qualidade de serviço. 

pp) Serviços Energéticos: serviços prestados a consumidores de energia eléctrica, tal como 

fornecimento, financiamento, instalação, operação, manutenção de equipamento e instalações 

eléctricas, incluindo sistemas autónomos e outras tecnologias de energia;  

qq) Servidão administrativa: toda e qualquer limitação sobre o uso, ocupação e transformação do 

solo, que impede o titular de beneficiar do seu direito pleno, imposta em virtude da utilidade pública 

da instalação eléctrica objecto da servidão; 

rr) Sistema Eléctrico Nacional: conjunto de instalações eléctricas relacionadas com toda a cadeia 

das actividades de fornecimento de energia eléctrica abrangidas na presente lei;  

ss) Sistema individual isolado: equipamentos e instalações utilizados na produção, armazenamento 

e consumo para uso próprio, por consumidores finais 

tt) Transporte de energia eléctrica: transmissão de energia eléctrica de tensão elevada ou muito 

elevada, abrangendo o estágio que vai desde os bancos de transformadores das subestações 

elevadoras ligadas às centrais geradoras até às subestações abaixadoras ligadas à Distribuição.  

 



 

 


