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Senhor Ministro dos Recursos Minerais e Energia; 

Senhor Governador da Província da Zambézia; 

Senhora Administradora do Distrito de Mulevala; 

Senhor Presidente do Conselho de Administração da Electricidade de 

Moçambique (EDM); 

Caros Trabalhadores da EDM; 

Querida População do Distrito de Mulevala; 

Compatriotas! 
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Nos últimos tempos, um pouco por todo o país, perderam a vida muitos compatriotas 

vítimas do impacto adverso dos fenómenos meteorológicos extremos como 

inundações, cheias, descargas atmosféricas e, especialmente, o recente ciclone 

tropical IDAI. 

Este Ciclone foi mais severo nas províncias de Sofala, Manica, Tete, Inhambane e 

esta província em que nos encontramos, a Zambézia. 

Por isso, quero, por intermédio de todos os presentes e, de forma reiterada, 

manifestar, em nome do Governo da República de Moçambique e no meu próprio, a 

nossa solidariedade a todos os nossos compatriotas nas províncias directa e 

indirectamente afectadas pelo ciclone.  

Enquanto saudamos o movimento de solidariedade que se gerou face a esta 

calamidade natural, reiteramos a nossa entrega e reafirmamos o nosso compromisso, 

como Governo, de fazermos o melhor possível para minorar o sofrimento dos nossos 

compatriotas.  

 

Compatriotas! 

Constitui motivo de grande honra e satisfação estarmos aqui em Mulevala para dirigir 

esta cerimónia de inauguração do Sistema de Electrificação deste Distrito, a partir 

da Rede Eléctrica Nacional.        

Trata-se de mais uma prova inequívoca de que, como Governo, agimos determinados 

e focados na solução concreta das preocupações do nosso povo.  

Com a inauguração desta infraestrutura, dizemos com orgulho: Missão cumprida, 

Povo moçambicano! Cumprimos na integra o Programa definido para o presente 

quinquénio de prosseguir a electrificação rural de todas as Sedes dos Distritos e o 

Distrito de Mulevala coloca ponto final a esta etapa. 

Hoje, apraz-nos informar-vos que, não apenas terminamos antes do fim do 

quinquénio e com sucesso a iluminação das Sedes dos Distritos, mas também que, 

ao longo do corredor desta linha que fornece energia a Mulevala, foram 
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electrificados outros três locais, nomeadamente, os Postos Administrativos de 

Mugeba, de Nampevo e a Localidade de Mussaraua. 

Da mesma forma, dizemos aos nossos compatriotas de Alua, distrito de Erati, em 

Nampula, que o vosso velho pedido já está satisfeito, conforme nos pediram durante 

a nossa passagem por Alua. Alua tem, finalmente, energia. 

 

Estimados Compatriotas! 

O projecto de electrificação da Sede do Distrito de Mulevala faz parte das apostas 

do Governo para responder às necessidades sociais básicas dos moçambicanos e 

impulsionar o crescimento económico e o desenvolvimento socioeconómico do País.   

Trata-se de um projecto que se enquadra nos esforços do Governo, visando dotar o 

País de condições para garantir o acesso à energia a todos os moçambicanos, de 

modo a fazer face aos desafios presentes e futuros. 

Nas circunstâncias em que o nosso País se encontra, é imperioso que a energia, como 

componente fundamental de inclusão na agenda económica, política e social e, com 

um impacto transversal na sociedade, dê um contributo determinante para o 

aumento da produção, produtividade, geração de rendimento e melhoria das 

condições de vida dos cidadãos.  

Este é o objectivo plasmado no Programa Quinquenal do Governo que temos vindo a 

implementar com sucesso desde 2015. São resultados que só foram possíveis no meio 

de tantas adversidades, devido ao envolvimento de todos nós, a nível central, 

provincial, distrital, a nível da Electricidade de Moçambique, dos empreiteiros, 

fiscais e o público, em geral que têm sabido traduzir as políticas e estratégias do 

Governo para o sector, em acções e realizações múltiplas, contribuindo para a 

materialização dos mais legítimos anseios dos moçambicanos: o bem-estar e a 

melhoria das condições de vida.  
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A actual cobertura da electrificação na totalidade dos 154 Distritos e de centenas 

de Postos Administrativos e Localidades é ilustrativa da dinâmica que caracteriza o 

sector de energia no presente quinquénio.  

Com este crescimento, o sector de energia coloca-se numa posição cada vez melhor, 

para responder aos grandes desafios de contribuir para proporcionar boa qualidade 

de vida aos moçambicanos, atrair investimentos e promover o uso produtivo e 

eficiente de energia.     

Temos plena consciência de que estes progressos são poucos, diante do que precisa 

de ser feito, pois ainda há muitos moçambicanos sem energia em casa, daí a 

necessidade de prosseguirmos, de forma abnegada, no quadro do Programa Energia 

para Todos que lançamos no ano passado e que está em curso. 

O Governo continuará a envidar todos os esforços, com vista a acelerar a 

electrificação do nosso belo Moçambique, promovendo o acesso à energia para todos 

os moçambicanos. Isto significa intensificar a construção de linhas de transporte e 

distribuição de energia eléctrica, do Rovuma ao Maputo e do Zumbo ao Índico.  

Estamos a trazer, através de painéis solares, energia a residências, mesmo fora da 

rede. 

Relativamente às destruições resultantes da recente passagem do Ciclone Tropical 

IDAI, tudo estamos a fazer, com os nossos próprios recursos e com o apoio dos vários 

parceiros de desenvolvimento, para repor, com celeridade, as infraestruturas de 

energia. 

 

Estimados Compatriotas! 

Mais do que palavras, cabe-nos com este acto, entregar mais este sistema eléctrico 

ao povo, desta parcela do nosso país.  

Por isso, antes de terminar, gostaríamos de enaltecer as acções empreendidas pela 

empresa pública Electricidade de Moçambique, que se traduzem no ritmo acelerado 
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de ligação de novos consumidores à Rede Eléctrica Nacional, resultando no 

alargamento do acesso a este importantíssimo serviço para milhares de 

compatriotas, rumo à cobertura Universal, até 2030.  

Neste contexto, a promoção do uso produtivo e eficiente de energia eléctrica deve 

constituir uma tarefa permanente do sector, permitindo aos consumidores, o 

desenvolvimento de actividades de geração de rendimento, emprego e auto-

emprego e melhoria das suas condições de vida. 

Recomendamos que cada um de nós seja capaz de promover actividades que 

permitam a maximização dos benefícios decorrentes da disponibilidade de energia 

eléctrica, aqui, em Mulevala e noutros lugares do nosso País.  

É crucial que criemos condições para pagarmos pelos nossos consumos de energia, 

contribuindo para a sustentabilidade do serviço de fornecimento de energia.    

Queremos aproveitar esta oportunidade para apelar à participação de todos e de 

cada um de nós, no combate e prevenção contra a vandalização das infraestruturas 

de transporte e distribuição de energia eléctrica.  

Devemos liderar a luta contra o roubo de cabos e outros materiais eléctricos, 

acarretando avultados custos económico-financeiros para os consumidores, para a 

empresa Electricidade de Moçambique e para o Estado. 

Deixamos aqui, também, registada uma palavra de apreço aos Governos da Província 

da Zambézia e do Distrito de Mulevala e sua população, pela paciência que tiveram, 

acreditando que o Governo traria energia e pelo papel desempenhado para facilitar 

a conclusão bem-sucedida deste sistema.  

Ao empreiteiro e ao consultor da obra vão as nossas saudações. Aos trabalhadores 

que cumpriram as suas tarefas com dedicação e zelo, ganhando mais experiência 

profissional, queremos dizer que a Nação continua a contar com o vosso saber para, 

com celeridade, edificarmos o país que todos sonhamos. 

Na expectativa de que estas infraestruturas tragam uma nova dinâmica em Mulevala, 

como a materialização da iniciativa presidencial “Um Distrito, Um Banco”, um 
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distrito, um hospital, bem como tantas outras iniciativas, queremos anunciar aqui, 

o cumprimento integral do nosso Programa de pedra-a-pedra, electrificarmos as 

Sedes dos Distritos, incluindo os novos.  

Estão assim lançadas as bases para continuarmos a levar a energia eléctrica a outros 

cantos deste distrito, como é o caso dos postos administrativos, localidades e 

povoações. 

Parabéns, EDM! Parabéns Mulevala! Parabéns Zambézia! 

Moçambique com energia, Avança! 

 

Obrigado pela atenção dispensada! 


