
 
Projeto Regional de Electrificação Fora da Rede (ROGEP) 

Componente 2: Accesso ao financiamento   

Devido à importância estratégica da energia na consecução dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), o ECREEE está a  preparar para implementar o proposto Projeto Regional de 
Electrificação Fora da Rede (ROGEP), com o apoio do Banco Mundial e seu Programa Lighting Africa. O 
ROGEP pretende melhorar o acesso à electricidade na África Ocidental e na região do Sahel, através de 
sistemas solares autónomos (lanternas solares, sistemas solares domésticos, bombas solares de água, 
moinhos solares, máquinas de costura solares, etc.). O Banco Mundial forneceu ao ECREEE um 
adiantamento para a Iniciação do projeto para a fase de preparação. O ECREEE criou uma Unidade de 
Implementação do Projecto, dialogando com as partes interessadas e identificando os principais desafios 
e medidas de mitigação para a criação do mercado fora da rede na África Ocidental 
 
O projecto, com um orçamento global estimado de 200 milhões de dólares, abrange 19 países: Benin, 
Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d´Ivoire, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Libéria, Mali, Níger, Nigéria, 
Serra Leoa, Senegal, Togo, Camarões, RCA, Chade e Mauritânia.  
 
O ROGEP compreende dois componentes principais, com seus respetivos subcomponentes:  
Componente 1 - Apoiando a aceleração do mercado regional  

Subcomponente 1 A: Ambiente favorável  
Subcomponente 1 B: Apoio ao empreendedorismo  
Subcomponente 1 C: Mecanismos de mitigação de riscos  

Componente 2 - Accesso ao financiamento  
 

  



 
Este componente facilitará o acesso ao financiamento da dívida em apoio ao mercado de equipamentos 
solares fora da rede. Através de uma combinação de linhas de crédito e instrumentos de partilha de riscos, 
canalizará empréstimos de curto a médio prazo para as seguintes três principais categorias de mutuários de 
empréstimos: (i) distribuidores de equipamentos solares que fornecem produtos a agregados familiares e 
utilizadores finais produtivos de equipamentos solares; (ii) domicílios e usuários finais produtivos de 
equipamentos solares; e (iii) empresas de serviços energéticos1 que eletrificam instituições públicas, como 
escolas e centros de saúde. Isso ajudará os distribuidores de equipamentos solares e as empresas de serviços 
energéticos ativas nesse mercado, a ampliar suas operações à medida que se tornarem financiáveis e se 
formarem com a dependência do apoio de doadores e do financiamento de capital. Isso também incluirá FI 
Comerciais (CFI) no setor de equipamentos solares. A provisão de financiamento por dívida no âmbito do 
Componente 2 tem uma forte sinergia com o Componente 1, que proporciona capacitação e melhor acesso 
às subvenções, financiamento de capital e mitigação de risco. Assim, o Componente 2 procura abordar um 
obstáculo fundamental que limita o crescimento do mercado solar fora da rede nos 19 países abrangidos pelo 
ROGEP.  

Os distribuidores de equipamentos solares formam uma parte fundamental da cadeia de valor. Essas 
empresas precisam de fluxo de caixa para financiar compras de equipamentos e contas a receber resultantes 
principalmente de esquemas PayGo. Como tal, eles podem precisar emprestar moedas internacionais, como 
USD ou Euro, ou, se possível, moeda local para combinar com seus fluxos de caixa em moeda local. Os prazos 
dos empréstimos podem variar de menos de um ano para venda de equipamentos a vista por dois ou três 
anos para cobrir os recebíveis da PayGo, para cinco a sete ou mais anos para cobrir os usuários finais 
produtivos. 

Os usuários finais produtivos de equipamentos solares fora da rede estão na esfera de ação do ROGEP, já que 
os usos produtivos da energia solar contribuem fortemente para o crescimento económico e geram 
empregos. Usos produtivos de energia solar podem ser encontrados no setor agrícola, por exemplo, fazendas 
usando bombas solares de água e usinas, em uma variedade de PMEs comerciais e industriais que exigem 
uma fonte confiável de energia para máquinas e no setor de turismo. Os usuários finais produtivos também 
são um foco importante para os credores comerciais, pois podem oferecer um histórico superior estabelecido 
e ter a capacidade de fornecer garantia para empréstimos. Eles também podem produzir mercadorias cotadas 
em dólares ou exportar produtos, dando-lhes a capacidade de emprestar em dólares ou euros. 

O mercado de instituições públicas fora da rede, atualmente está mal servido, uma vez que apresenta desafios 
adicionais aos dos mercados comerciais. O risco de crédito é maior porque a maioria das escolas e centros de 
saúde depende, em certa medida, do financiamento público, o que cria incertezas adicionais no fluxo de caixa. 
Além disso, o típico modelo PayGo comercial, em que o serviço é cortado em caso de não pagamento, pode 
não ser politicamente aceitável no mercado das instituições públicas.  

A mitigação de riscos sob a forma de partilha de risco entre doadores, incluindo o Grupo do Banco Mundial e 
credores comerciais, é uma característica essencial do Componente 1c que ajudará a incentivar os credores 
comerciais neste mercado. O mercado solar fora da rede na África Ocidental está subdesenvolvido e evoluindo 
rapidamente. Os credores comerciais nem sempre estão familiarizados com este mercado e os riscos 
percebidos devem ser adicionados ao risco geral de empréstimos a PMEs em qualquer setor. As empresas de 
equipamentos solares muitas vezes não têm um histórico ou balanço suficiente para atrair empréstimos 

                                                           
1  Os Distribuidores de Equipamentos Solares vendem produtos que atendem aos padrões estabelecidos pela 
Lighting Africa. Empresas de Serviços de Energéticos vendem produtos, sistemas e serviços que atendem a KPIs 
definidos contratualmente  



 
comerciais sem essa mitigação de riscos. 

Por conseguinte, o Componente 2 inclui os dois subcomponentes seguintes: 

 Subcomponente 2.A. - Linha de Crédito através do BOAD; 

 Subcomponente 2.B. - Linha de crédito através do BIDC; 

Subcomponente 2.A. – Linha de crédito através do Banco de Desenvolvimento da África Ocidental 
(BOAD).  

Através deste subcomponente, o Banco Mundial emprestará ao BOAD. Isso servirá aos oito países da 
região da UEMOA. O BOAD repassará os fundos a taxas de mercado a serem determinadas pelo BOAD 
em linha com suas outras operações de empréstimo para FIs comerciais, utilizando os dois seguintes 
canais de financiamento: (i) bancos comerciais e se possível empresas de leasing, MFIs e fundos de 
dívida de energia solar; (ii) Um fundo de dívida especializado a ser criado e gerido pelo BOAD 
Titularização com o objetivo de explorar o mercado de capitais da UEMOA para financiar recebíveis 
de equipamentos solares. A cobertura de risco para este fundo de dívida será fornecida sob 
Subcomponente 1.C. A Titularização buscará aprovação para operar nos países da CEDEAO fora da 
UEMOA, potencialmente ampliando o alcance deste canal de financiamento. As figuras 1 e 2 abaixo 
ilustram a estrutura destes dois canais de financiamento. 
   

1. Subcomponente 2.B. - Linha de crédito através do Banco de Investimento e Desenvolvimento da 
CEDEAO (BIDC). Através deste subcomponente, o Banco Mundial emprestará ao BIDC. Isto abrangerá 
todos os países da CEDEAO. Semelhante ao Subcomponente 2.A. acima, o BIDC repassará os fundos a 
taxas de mercado a serem determinadas em linha com suas outras operações de empréstimo para as 
instituições financeiras comerciais. Estes podem incluir bancos comerciais, empresas de leasing, MFIs 
e fundos de dívida de energia solar. A figura 1 abaixo ilustra a estrutura deste subcomponente. 

Figura 1. Canal das instituições financeiras comerciais  
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Figura 2 Canal do fundo da dívida com financiamento do mercado de capitais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funções e responsabilidades no Componente 2 

As funções e responsabilidades das principais organizações envolvidas no Componente 2 da ROGEP são, 
portanto, os seguintes: 

 Como Unidade de Implementadora do Projeto, o ECREEE ajudará a estruturar e configurar as 
linhas de crédito e os mecanismos de mitigação de riscos em coordenação com o Banco Mundial 
e as outras instituições financeiras (IFs). O ECREEE coordenará as atividades dos Componentes 1 
e 2 para maximizar as sinergias entre eles. Uma vez que as linhas de crédito e os mecanismos de 
mitigação de riscos se tornem operacionais, o ECREEE trabalhará em estreita colaboração com os 
Bancos Regionais de Desenvolvimento (BIDC e BOAD) para monitorar a operação das linhas de 
crédito. O ECREEE também administrará a estrutura do mecanismo de mitigação de riscos e 
reunirá as combinações de garantias necessárias para cada instituição financeira comercial que 
exija compartilhamento dos riscos. 

 O Banco Mundial viabilizará fundos a bancos de desenvolvimento regionais e monitorizará o 
desempenho do Componente 2 com a assistência do ECREEE e dos Bancos de Desenvolvimento; 

 Os bancos regionais de desenvolvimento, BOAD e BIDC, agirão como financiadores grossistas e 
repassarão os fundos para instituições financeiras comerciais, que podem incluir bancos 
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comerciais, um fundo de dívida especializado, empresas de arrendamento mercantil e IMFs; 

 As instituições financeiras comerciais atuarão na capacidade de empréstimo de varejo, 
fornecendo empréstimos às três categorias de mutuários de empréstimos descritas acima. 

 A Titularização administrará um fundo de dívida especializada em energia solar, que utilizará os 
mercados de capital para comprar recebíveis de distribuidores de equipamentos solares 
empresas de serviços energéticos. 
 


