
 
Projeto Regional de Eletrificação Fora da Rede (ROGEP) 

Componente 1 A: Promover a colaboração regional e ambiente favorável para a indústria sustentável 

fora da rede na África Ocidental 

Devido à importância estratégica da energia para alcançar o desenvolvimento sustentável, o Centro das 

Energias Renováveis e Eficiência da CEDEAO (ECREEE), uma agência técnica especializada da CEDEAO, está 

implementando o Projeto de Eletrificação Regional Fora da Rede (ROGEP), com o apoio do Banco Mundial 

e do Programa Iluminando a África.  

O ROGEP visa aumentar o acesso à eletricidade na região da África Ocidental e do Sahel, através de 

sistemas solares autônomos (lanternas solares, sistemas solares domésticos, bombas solares de água, 

moinhos solares, máquinas de costura solares, etc.).  

O Banco Mundial disponibilizou ao ECREEE um Adiantamento para a Preparação do Projeto (PPA) afim de 

avançar na definição do projeto. Por outro lado, ECREEE criou uma Unidade de Implementação do 

Projecto, discutindo com as partes interessadas e identificando os principais desafios e medidas de 

mitigação para acelerar o mercado fora da rede na África Ocidental. 

O projeto, com um orçamento global estimado em 200 milh ões de dólares, abrange 19 países: Benin, 

Burkina Faso, Cabo Verde, Costa do Marfim, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Libéria, Mali, Níger, 

Nigéria, Serra Leoa, Senegal, Togo, Camarões, República Centro-Africana, Chade e Mauritânia. 

ROGEP está composto por dois componentes principais, e subcomponentes: 

Componente 1 - Apoiando na Aceleração do Mercado Regional 

Subcomponente 1 A: Ambiente Favorável  

Subcomponente 1 B: Apoio ao empreendedorismo 

Subcomponente 1 C: Mitigação de Riscos 

Componente 2 - Acesso às Finanças  

Subcomponente 2 A: Apoio de ofertas no desenvolvimento de Mercados  

Subcomponente 2 B: Apoio de demandas no desenvolvimento de Mercados 

  



 
Além de fornecer uma gama de instrumentos financeiros para abordar a barreira do acesso ao 

financiamento, a ROGEP prevê fornecer assistência técnica significativa para promover a colaboração e o 

ambiente favorável, incluindo a criação do ecossistema necessário, nos níveis regional e nacional, 

necessários para o crescimento da indústria fora da rede na região da África Ocidental e do Sahel. 

Dado o forte foco da assistência técnica no apoio à colaboração regional e ao ambiente regional favorável, 

o ECREEE está perfeitamente posicionado para oferecer esse tipo de serviço. O ECREEE tem uma 

abordagem regional harmonizada e missão para criar condições favoráveis para mercados regionais de 

Energia Renovável e Eficiência Energética (RE & EE) apoiando atividades direcionadas a mitigar as 

tecnológicas existentes, financeiras, econômicas, comerciais, jurídicas, políticas, institucionais de 

conhecimento e capacidade relacionadas existentes. Sua missão é concentrar-se em atividades em nível 

regional que possam ajudar e acrescentar valor às iniciativas dos Estados membros nas áreas de energia 

renovável e eficiência energética. 

As várias atividades que seriam apoiadas pela ROGEP sob este componente são organizadas em torno dos 

seis temas descritos abaixo:   
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1. Apoiando a politíca regional e os quadros regulamentares para fora das redes  

Fortalecimento da política regional de acesso à energia  

O crescimento industrial é geralmente atribuído a políticas mais claras em qualquer setor. Dado o estágio 

de desenvolvimento da indústria fora da rede e os tamanhos relativamente menores de alguns países da 

região, os actores da indústria fora da rede estão claramente à procura de um mercado regional agregado 

na região da África Ocidental. Tendo a política de acesso regional em vigor, portanto, assume importância. 

Os desafios que a região enfrenta para alcançar o acesso são bem conhecidos. Já em 2006, os países e 

instituições regionais da CEDEAO lançaram a Política Regional de Acesso à Energia, consagrado pelo Livro 

Branco aprovado pelos Chefes de Estado e do Governo da CEDEAO. 

Com a adoção da Política de Energia Renovável da CEDEAO em 2012 pelos Chefes de Estado da CEDEAO, 

a região tornou-se a segunda no mundo a definir metas regionais para energias renováveis, cujas 

realizações contribuiriam diretamente para a realização do acesso universal à energia. Essas metas 

incluem 21,0 e 47,2 milhões de habitantes a serem atendidos por sistemas autônomos até 2020 e 2030, 

respectivamente. 

Neste contexto, a ROGEP contribuirá para a estrutura regional de monitoramento e implementação, 

oferecendo assistência técnica nas áreas de trabalhos analíticos, workshops regionais e programas de 

intercâmbio, onde os formuladores de políticas e líderes regionais poderão ter oportunidades de entender 

e apreciar os avanços na implementação de tecnologias fora da rede e tomar decisões e medidas 

adequadas para facilitar a consecução dos objetivos regionais.  

 
Influenciar a melhoria da política nacional de acesso à eletricidade e do quadro regulamentar através 
do envolvimento regional  
 
Governos de todo o mundo estão desenvolvendo políticas de energia renovável para apoiar metas 

nacionais mais amplas, como aumentar o acesso à rede, a eletrificação rural, diversificar o fornecimento 

de energia, aumentar a segurança energética, promover a inovação e enfrentar a mudança climática 

global. Embora essas políticas e regulamentações compartilhem os principais elementos de design das 

tecnologias de energia renovável, as boas práticas e considerações podem apoiar políticas criadas para 

expandir a implantação de energia solar dentro do contexto de desafios e oportunidades específicos de 

cada país. Por meio do engajamento e diálogo regionais, a ROGEP criará a conscientização necessária e 

envolverá os formuladores de políticas no nível regional na exploração da energia solar fora da rede como 

alternativa viável para atingir suas metas de acesso. Países individuais podem aprender com o intercâmbio 

regional e implementar políticas internas que estejam alinhadas com as regionais.  

A ROGEP explorará plenamente o valor acrescentado e a eficiência da abordagem regional, criando e 

compartilhando conhecimento, aumentando a conscientização e fortalecendo as capacidades dos países. 

Isso será executado por meio de uma série de eventos regionais, seguidos de assistência técnica 

personalizada aos países enquadrados na intervenção regional. Particular atenção será dada à promoção 

do intercâmbio de experiências com outras comunidades e regiões econômicas do continente africano  

Ter políticas nacionais, regulamentos, legislações e estratégias em acesso à eletricidade com uma 

definição clara do papel da fora da rede é considerado um indicador positivo para as empresas privadas 

investirem em negócios fora da rede. Dada a importância da fora da rede no contexto mais amplo de 



 
acesso, e a importância de ter políticas mais claras, a ROGEP forneceria assistência técnica aos países para 

desenvolver e adotar políticas de electrificação integradas com papéis claros da fora da rede. Isso, 

juntamente com o desenvolvimento de uma política específica e um quadro regulamentar para sistemas 

autónomos, enviaria um sinal positivo aos operadores fora da rede e prepararia o terreno para 

investimentos fora da rede.  

Políticas específicas e áreas de regulamentação a serem consideradas foram identificadas como mostra a 

figura abaixo. 

 

 

Um aspecto de atenção especial será, na área de regulamentação de modelos de negócios específicos, 

dinheiro móvel à medida que ele estiver ganhando popularidade e tenha contribuído para o crescimento 

da indústria fora da rede em varios países.  

A abordagem de cima para baixo de se engajar no nível regional primeiro criará o terreno e o momento 

necessários para as ações no nível do país, desempenhando papéis complementares nesse espaço de 

desenvolvimento. Dada a natureza da indústria solar e a sua fase inicial de entrada na região da África 

Ocidental, a ROGEP adotará uma abordagem flexível para identificar as necessidades de capacitação das 

várias partes interessadas. Estes incluem os órgãos reguladores e de políticas, empresas de serviços 

públicos, agências de eletrificação rural e outros ministérios sectoriais, que potencialmente se 

beneficiariam das soluções de energia fora da rede e as suportariam de forma contínua.. 

 
  

Lei de Energia e Eletricidade 

Energy and Electricity law 

Quadro para sistemas autónomos 

Framework for stand-alone systems

Eletricidade nacional/ Política de electrificação  

Existência de programa nacional específico  

Existence of specific national programs 
Inciativas financeiras  

Financial incentives
Padrão e qualidade 

Standards and qualityp
Contratos de concessão e esquemas  

Concession contracts and schemes 
Regulamentação de modelos de negócios específicos  

Specific business models regulation 

Plano de electrificação nacional integrado 

Integrated national electrification plan  



 
Desenvolvendo e adotando padrões regionais e quqdro de garantia de qualidade para sistemas 

solares autônomos  

A garantia de qualidade é um requisito essencial para o crescimento da indústria fora da rede. Os 

consumidores precisam ter confiança nos produtos e devem ter acesso a informações importantes com 

base nas quais podem tomar a decisão de investir em produtos solares. Um acordo mais amplo sobre 

padrões de qualidade para produtos de iluminação solar entre os países do Sahel e da África Ocidental 

pode beneficiar os fabricantes de produtos solares fotovoltaicos (PV) do setor privado à medida que eles 

têm acesso a um grande mercado contíguo. Apoiado por políticas comerciais regionais favoráveis, isso 

aumentará o comércio entre os países do Sahel e da África Ocidental, criando empregos e estruturas de 

incentivo para apoiar um mercado sustentável.  

Embora padrões de garantia de qualidade globalmente aceitáveis estejam disponíveis para sistemas de 

tamanho menor (por exemplo, kits plug and play), esses padrões não existem para sistemas maiores. Os 

padrões de Garantia de Qualidade desenvolvidos pelo Programa Lighting Africa (e atualmente abrigados 

como (Lighting Global Quality Standards1) para os sistemas menores são agora amplamente adotados 

pelas empresas. Como primeiro passo, a ROGEP forneceria assistência técnica necessária para apoiar a 

adoção dos padrões existentes e a estrutura de garantia de qualidade para os sistemas de menor porte 

(até 350 Watts) em nível regional. Subsequentemente, os países serão apoiados para adotar e aplicar 

esses padrões. Isso envolveria enpenhamento significativo com os estabelecimentos técnicos e políticos 

nos níveis regional (por exemplo, da CEDEAO) e nacional. Particular atenção será dada à promoção do 

intercâmbio de experiências com outras comunidades e regiões econômicas do continente africano. 

Para os sistemas maiores (aplicações de uso institucional e produtivo), incluindo sistemas baseados em 

componentes, a ROGEP apoiará o desenvolvimento de padrões técnicos através da implementação de 

pilotos. Os pilotos baseados no país contribuirão para o desenvolvimento de padrões e estrutura de 

garantia de qualidade, que poderiam ser acordados em nível regional e depois adotados em cada nível de 

país. Para os sistemas institucionais maiores, destinados a escolas, clínicas de saúde, edifícios de 

administração pública, etc., a ROGEP apoiará o desenvolvimento de uma estrutura de garantia de 

qualidade orientada a serviços, em vez da qualidade do produto, para impulsionar a indústria no sentido 

de proporcionar desempenho a longo prazo e contratos de prestação de serviços do que apenas vendas 

de produtos  

 

A ROGEP se empenhará com as partes interessadas regionais e nacionais relevantes relacionadas a 

padrões e energia, incluindo o Comitê Técnico de Padrões Regionais e Rotulagem do Modelo de 

Harmonização de Normas da CEDEAO (ECOSHAM), o Comitê de Harmonização Técnica (THC) da ECOSHAM 

sobre Gerenciamento Técnico Elétrico (THC 5), ECOSHAM comissão de Ministros da CEDEAO responsáveis 

pela gestão da qualidade e / ou energia, e Conselho de Ministros da CEDEAO, para facilitar a tomada de 

decisões informadas sobre normas técnicas para sistemas e equipamentos solares.  

  

                                                           
1 https://www.lightingglobal.org/qa/standards/  

https://www.lightingglobal.org/qa/standards/


 
Removendo as barreiras comerciais e avançando num regime fiscal simplificado para melhorar a 

acessibilidade do produto  

A evolução de novos modelos de negócios, como o PAYGO, tornou mais fácil para as famílias pagarem por 

sistemas solares. No entanto, a viabilidade de tais modelos depende de vários fatores externos e 

condições do país e, portanto, as opções de PAYGO não estão disponíveis ou oferecidas em todos os 

lugares. Novamente, muitos países adotaram um regime tributário mais simples, por exemplo, isenção de 

direitos sobre a importação solar, etc., para os benefícios de sua população maior. A ROGEP fornecerá o 

apoio técnico necessário para estudar e promover uma tomada de decisão informada sobre tais medidas 

para aumentar a atratividade comercial de sistemas solares autônomos para as residências. Além disso, a 

taxação de produtos em múltiplos pontos de entrada muitas vezes torna o produto muito caro para as 

pessoas que vivem em países sem litoral, como os da região da África Ocidental incluída no projeto ROGEP. 

A eliminação da tributação múltipla facilitará a movimentação de produtos entre países e aumentará a 

acessibilidade do produto .  

A ROGEP promoverá uma tomada de decisão informada sobre as tarifas de importação no âmbito da 

Tarifa Externa Comum (TEC) no nível regional. Em colaboração com a Direcção das Alfândegas da CEDEAO 

e com a participação das partes interessadas nacionais e regionais relevantes relacionadas com a 

alfândega / economia, indústria e energia, o ECREEE facilitará o processo de tomada de decisão informada 

sobre os direitos de importação a serem aplicados aos sistemas e equipamentos solares autônomos. Isso 

será feito pelo comitê regional de administração de tarifas, comitê técnico regional de comércio e 

alfândega e pelo Conselho de Ministros da CEDEAO. Subsequentemente, países individuais serão apoiados 

para adotar e aplicar essas decisões. Isso envolveria enpenhamento significativo com os estabelecimentos 

técnicos e políticos nos níveis regional (por exemplo, da CEDEAO) e nacional. Será dada especial atenção 

à promoção do intercâmbio de experiências com outras comunidades económicas e regiões do continente 

africano, bem como à exploração de sinergias com outras iniciativas em curso, como as promovidas pela 

Associação Global de Iluminação fora da rede (GOGLA) e pela Agência Internacional de Energia Renovável 

(IRENA). 

Há uma necessidade de desenvolver / melhorar códigos descritivos harmonizados para sistemas e 

equipamentos solares outónomos no contexto da CET, e a ROGEP planeja apoiar esse desenvolvimento 

em toda a região.junto com a adoção de padrões regionais e estrutura de garantia de qualidade descrita 

anteriormente, isso contribuiria para a harmonização regional e permitiria que os actores da fora da rede 

elaborassem planos de investimento de longo prazo considerando a região da África Ocidental como um 

mercado regional único.  

A ROGEP apoiará os países a realizar análises necessárias para avançar em direção a políticas de subsídios 

racionalizadas do setor energético, a fim de garantir igualdade de condições para investimentos dentro e 

fora da rede. Isso pode abrir o setor para investimentos privados e incentivar o desenvolvimento de novos 

modelos de fornecimento.  

 

  



 
2. Apoiar o desenvolvimento do ecossistema regional para o crescimento sustentável da 

indústria fora da rede com a promoção de uma cadeia de valor de oferta inclusiva e 

desenvolvimento local de competências de empreendedorismo  

A indústria solar fora da rede, como qualquer outra , requer o ecossistema de suporte para sua 

sobrevivência e crescimento. O ecossistema inclui fabricação, montagem, distribuição, reparo e 

manutenção, outros serviços pós-venda, bem como negócios de crédito e microcrédito. Além de apoiar a 

indústria, o ecossistema resultaria na criação de oportunidades de negócios e emprego e contribuiria para 

o desenvolvimento socioeconômico geral da região. A fim de explorar plenamente o potencial, a ROGEP 

através do ECREEE apoiará o estabelecimento de uma rede regional de instalações de desenvolvimento 

de empreendedorismo visando toda a cadeia de valor da indústria solar fora da rede. Essas instalações 

desenvolveriam materiais e módulos padronizados e forneceriam assistência técnica e capacitação para 

o Empreendedorismo e Treinamento Empresarial, em benefício dos empreendedores da região. Esses  se 

beneficiariam em diversas áreas, incluindo a compreensão da tecnologia e seus riscos, suporte inicial aos 

negócios, permissões e licenças, impostos, administração de pequenas empresas, logística de produtos e 

gerenciamento de inventário, qualidade e padrões de produtos, financiamento, requisitos ambientais etc  

Indo além do desenvolvimento do empreendedorismo, a ROGEP também irá analisar as necessidades das 

empresas que já estão em fase de crescimento e as apoiará com o Suporte à Aceleração de Negócios 

Personalizados, assim como facilitar a entrada no setor de energia solar para empresas que ainda não 

estejam envolvidas. Ele fará isso usando abordagens semelhantes às instalações regionais de 

desenvolvimento de empreendedorismo para ser eficiente.  

A ROGEP também apoiará assistência técnica e intervenções personalizadas para possibilitar as categorias 

menos privilegiadas de interessados, por exemplo, mulheres empreendedoras participem e aproveitem 

as oportunidades oferecidas pela cadeia de valor das redes. O tema abrangente aqui é duplo: (a) melhorar 

o lado da oferta da cadeia de valor através do apoio e desenvolvimento do empreendedorismo e (b) 

melhorar os meios de subsistência das comunidades pobres e marginalizadas por meio de iniciativas do 

setor privado. Isso é feito oferecendo aos grupos desfavorecidos igualdade de oportunidades, como 

acesso a mercados e finanças, fortalecendo a capacidade e melhorando as políticas públicas..  

A ROGEP apoiará os esforços contínuos para estabelecer e implementar o esquema de certificação 

regional para instaladores de PV no nível regional. Tal esquema produziria as habilidades e força de 

trabalho necessárias para apoiar o crescimento da indústria. 

 

3. Compartilhando informações sobre mercado e facilitando o intercâmbio de partes 

interessadas 

A indústria solar fora da rede está evoluindo rapidamente em termos de tecnologia e modelos de 

negócios. Portanto, é importante ter um intercâmbio contínuo de partes interessadas para permanecer 

relevante e aproveitar ao máximo as inovações que o setor oferece e estar ciente dos novos desafios que 

a indústria pode enfrentar. A ROGEP apoiará iniciativas e atividades que fomentem a colaboração da 

indústria com os principais interessados e promovam um diálogo significativo para aumentar a 

eletrificação através de soluções fora da rede.  



 
Como mencionado anteriormente, a indústria solar fora da rede continua a ser impulsionada pela oferta 

e as empresas privadas de energia solar estão envolvidas na promoção de seus produtos em segmentos 

específicos de clientes. Todo o levantamento pesado e os custos de entrada no mercado são suportados 

pelas próprias empresas, resultando em aumento do custo de fazer negócios. Isso ocorre principalmente 

devido à falta de dados e informação sobre mercado, especialmente na demanda em diferentes 

segmentos de clientes. A disponibilidade de tais dados e informações do lado da demanda, bem como a 

disponibilidade de informações sobre o ecossistema de suporte, incluindo disposições normativas e de 

políticas, seriam um grande passo para trazer escala e previsibilidade no espaço fora da rede. A ROGEP 

oferecerá assistência técnica para reunir dados relevantes e informação sobre mercado e disseminar os 

mesmos regionalmente e nacionalmente para o benefício de todas as empresas. Esses estudos fornecerão 

dados críticos para ajudar fabricantes, distribuidores e varejistas a tomar decisões de negócios 

informadas. A ROGEP já está apoiando uma série de estudos de avaliação / informação sobre mercado 

fora da rede nos países da ROGEP como parte da preparação do projeto. Esses estudos reunirão uma 

grande quantidade de dados e informações para as partes interessadas do setor, especialmente as 

empresas privadas que reconheceram a profunda contribuição feita por esses estudos. A ROGEP 

reconhece que a coleta de tais informações de mercado não é uma atividade única e precisaria ser 

realizada em uma base contínua com cobertura direcionada para orientar ainda mais os investimentos no 

setor e contribuir para o desenvolvimento geral da indústria fora da rede.  

Além de apoiar intercâmbios regionais e nacionais com várias partes interessadas, a ROGEP promoverá 

eventos de negócios para facilitar o contato entre as partes interessadas locais e internacionais e 

colaborar com coalizões do setor e outras plataformas para envolver as partes interessadas em um diálogo 

significativo para promover a indústria fora da rede. 

 

4. Desbloqueio da demanda regional por meio de conscientização do consumidor e campanhas 

promocionais  

Embora a indústria solar fora da rede tenha sofrido significativa transformação global nos últimos anos, o 

potencial que ela oferece em termos de atender às necessidades de acesso à energia de residências, 

empresas e instituições públicas permanece subexplorado. Isso se deve em grande parte à falta de 

conscientização entre os principais interessados, especialmente os beneficiários em potencial, os 

formuladores de políticas e as agências de financiamento, sobre as inovações feitas em torno das frentes 

de tecnologia e modelo de negócios. Até agora, os negócios de energia solar são amplamente orientados 

pela oferta. A criação de demanda por meio de campanhas promocionais e de conscientização, bem como 

ações de políticas, como a vinculação a estratégias nacionais de acesso à energia, podem preencher a 

lacuna e complementar os esforços contínuos dos participantes do setor fora da rede.  

A ROGEP apoiará iniciativas em nível nacional para abordar a barreira da conscientização com o objetivo 

de aumentar a demanda e criar um mercado dinâmico para sistemas solares autônomos. Com base na 

experiência de compromissos da África Oriental através da Lighting Africa, e com base nas consultas das 

partes interessadas realizadas na região da África Ocidental como parte da preparação da ROGEP, os 

seguintes elementos são necessários para uma campanha bem sucedida - (i) eventos experienciais como 

Fóruns, sessões de Treinamento de Instrutores (TOTs), (ii) Roadshows e (iii) atividades de distribuição em 

massa, como transmissões de rádio vernaculares locais, e distribuição de material educacional / cartazes. 

As ações a serem empreendidas podem incluir: pesquisa de mercado sobre níveis de conscientização nos 



 
países subatendidos para determinar mensagens apropriadas a serem desenvolvidas, determinar canais 

específicos (por exemplo, quais estações de rádio, quais autoridades municipais estão mais bem 

posicionadas para levar as mensagens etc.) para utilizar, desenvolver um plano preliminar (incluindo o 

cronograma e a alocação de recursos humanos e financeiros), identificar os beneficiários do TOT, fazer 

campanhas de pilotagem e identificar melhorias, desenvolver um plano de implementação em grande 

escala. As atividades de conscientização dos consumidores se estenderão aos setores de educação, saúde 

e água, tanto em benefício de agências governamentais como de beneficiários, para facilitar a eletrificação 

de instalações públicas.  

O projeto proposto informará os possíveis usuários finais sobre os enormes benefícios dos produtos 

solares de alta qualidade através da produção de materiais e da realização de campanhas de 

conscientização dos consumidores nos países do projeto visando a mudança comportamental para a 

familiaridade e adoção de produtos fora da rede 

5. Removendo restrições de fornecimento através da capacitação de bancos / instituições 

financeiras e outras partes interessadas relevantes 

Os 19 países cobertos pela ROGEP variam amplamente em termos de risco do país e nível de 

desenvolvimento do setor financeiro. Bancos comerciais e outros credores em potencial, muitas vezes 

relutam em emprestar para Pequenas e Médias Empresas (PMEs) no mercado de energia solar fora da 

rede devido a vários fatores, incluindo percepção do risco de crédito do mutuário, histórico e seguros 

insuficientes para garantir empréstimos e tamanhos de tickets menores para transações. Ao mesmo 

tempo, os bancos também carecem de capacidade em termos de compreensão da indústria solar, de sua 

cadeia de suprimentos e de sua natureza em evolução, além de acompanhar as inovações. A ROGEP, por 

meio de seu componente de assistência técnica, ofereceria apoio de capacitação a bancos e outras 

instituições financeiras (IF) para que eles pudessem entender as nuances da indústria solar e sua 

estrutura. Serão oferecidos programas de capacitação mais focados em diferentes níveis de empresas de 

energia solar, sua estrutura de capital, necessidades de financiamento e perfis de risco, com o objetivo de 

agregar financiamento comercial ao setor. Com base nas oficinas regionais e nacionais e nas primeiras 

rodadas de consultas realizadas com os bancos e instituições financeiras como parte das avaliações de 

mercado, identificaram-se as seguintes necessidades de capacitação a serem apoiadas pela ROGEP:  

(i) deligência devida de projetos de energia solar fora da rede ; (ii) atender aos requisitos ambientais,  

(iii) supervisão de carteira e (iv) cobertura. A ROGEP financiará atividades que permitirão aos bancos e 

instituições financeiras aproveitar a linha de crédito financiada pela ROGEP dos bancos regionais. A ROGEP 

também financiará iniciativas e atividades que mobilizem os potenciais investidores para o setor fora da 

rede na região.  

 

6. Explorando novos modelos de negócios para promover o uso fora rede em instituições 

públicas e aplicativos de uso produtivo  

A indústria solar evoluiu significativamente na última década. Agora, estão disponíveis sistemas 

independentes maiores que podem atender às necessidades de eletricidade de instituições e instalações 

públicas, bem como de outras aplicações produtivas. Ao contrário das famílias e das PMEs, as instituições 

e instalações públicas, no entanto, representam maiores riscos de pagamento para as empresas privadas, 

dada a sua natureza pública. O financiamento comercial para as empresas de energia solar envolvidas no 



 
fornecimento de eletricidade aos clientes do setor público que incluem escolas e hospitais, é inexistente 

hoje, como é o próprio negócio subjacente. Este é um campo emergente. Consertação com as empresas 

de energia solar indicam que, se forem implementadas medidas adequadas de mitigação do risco de 

pagamento, elas estariam interessadas em fazer investimentos para eletrificar as instituições e instalações 

públicas. Além disso, dado às vezes a capacidade limitada das instituições públicas de manter os sistemas, 

pode ser desejável, sob essas circunstâncias, que as empresas privadas estejam envolvidas em contratos 

de serviços de longo prazo, em vez de apenas instalar sistemas. Como há um enorme potencial neste 

espaço, a ROGEP apoiará o desenvolvimento de padrões orientados a serviços e estrutura de garantia de 

qualidade, bem como novos modelos de fornecimento suportados por meio de arranjos adequados de 

mitigação de riscos de pagamento para atrair investimentos privados.  

Sob o componente de assistência técnica, a ROGEP apoiará a implementação de alguns pilotos para 

entender o escopo técnico, bem como modelos de negócios em potencial e, com base na experiência 

desses, desenvolver modelos de padrões que beneficiariam todos os países da região da África Ocidental. 

Com base nos resultados dos pilotos, serão concebidos e apoiados programas de capacitação mais 

direcionados para apoiar os principais interessados, incluindo instituições públicas, empresas de energia 

solar, bancos e instituições financeiras.  

  

 

 

 


