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Senhor Ministro dos Recursos Minerais e Energia; 

Senhor Secretário de Estado na Província de Niassa; 

Senhora Governadora da Província de Niassa;  

Senhor Presidente do Conselho de Administração da Electricidade de Moçambique; 

Senhor Administrador do Distrito de Mandimba; 

Senhor Chefe do Posto Administrativo de Lissiete; 

Caros Líderes Comunitários e Religiosos; 

Amigos da Comunicação Social; 

Minhas Senhoras e Meus Senhores; 

Compatriotas! 

 

 

 

Bom Dia a todos! 

É com muita satisfação e sentido de realização que viemos, mais uma vez, testemunhar a ligação 

de Lissiete, no Posto Administrativo de Mandimba, à Rede Eléctrica Nacional, no quadro do 

nosso programa “Energia Para Todos”, tendo como objectivo final o acesso universal à energia 

no país, até 2030. 

Queremos, por isso, saudar a população de Lissiete que passará a usar a energia, para potenciar a 

actividade de agro-processamento e, com a iluminação, usufruir de diversos serviços, incluindo a 

educação no período nocturno, os serviços de saúde, a área comercial, assim como alavancar a 

irrigação dos campos e o abastecimento de água para o consumo. 
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Compatriotas! 

O acto que hoje celebramos evidencia o desenvolvimento acelerado de infra-estruturas, assente 

numa visão integrada na província de Niassa. Propicia a viabilização de empreendimentos 

produtivos em todos os outros sectores económicos e, muito particularmente, a agricultura, o 

agro-processamento, a indústria e o turismo. 

E neste contexto, gostaria de fazer referência a outros projectos de natureza estratégica, para a 

Província de Niassa e para o país, nomeadamente: 

 um, investimentos associados à reabilitação da linha férrea Cuamba-Lichinga, às estradas 

Muita-Massangulo-Lichinga, Cuamba-Muita e Marrupa-Ruaça-Montepuez, no âmbito da 

mobilidade de pessoas e bens, e da integração das zonas produtivas aos mercados; 

 dois, a construção da sub-estação de Marrupa e da linha de transporte de energia eléctrica 

de Cuamba – Marrupa e, recentemente, a ligação de energia aos Postos Administrativos 

de Lissiete, Itepela-N’gaúma, Macaloge e Matchedje, com o intuito de disponibilizar 

mais energia; e 

 três, investimentos em infra-estruturas de armazenagem, nomeadamente, na reabilitação 

de silos, na construção de armazéns e represas de irrigação.  

Com estas infra-estruturas, é nossa expectativa que a província de Niassa seja mais atractiva para 

empreendimentos produtivos, seja capaz de usar o potencial de recursos disponíveis, 

impulsionando a transformação e modernização da economia local. 

Este movimento deverá envolver o aumento da produção e do comércio agrícola, o aumento de 

emprego para os jovens, a geração de renda para as famílias rurais e, por arrastamento, o 

incremento da procura agregada por via do consumo privado. 

Com efeito, e de uma forma mais concreta, pretendemos ver o incremento da mecanização da 

irrigação e a produção do milho, do amendoim, do feijão, da macadâmia, da batata, do tabaco, do 

algodão, da soja e a respectiva cadeia de valor de agro-processamento, com ligações ao mercado, 
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por via do escoamento pelas estradas e pelos portos das províncias costeiras de Nampula e Cabo 

Delgado. 

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores; 

Compatriotas! 

Até ao final deste mandato, vamos concluir a electrificação das Sedes dos Postos 

Administrativos, do Rovuma ao Maputo e do Zumbo ao Índico.  

Este é o trigésimo primeiro Posto Administrativo dos 39 existentes na Província de Niassa, o 

que se traduz numa taxa de cobertura de 74% de novas ligações previstas, ou seja, 371 das 500.   

Para o efeito, será contemplada a combinação de opções dentro da Rede Eléctrica Nacional com 

os Sistemas Autónomos, alimentados por outras fontes, como sejam as Centrais Hídricas de 

pequena dimensão.  

E desta forma, iremos materializar, de uma forma progressiva e com a velocidade necessária, a 

iluminação de cada canto deste vasto País. 

Assim, orientamos o Governo Local para apostar na massificação do uso produtivo da energia, 

promovendo investimentos, orientados para o sector produtivo, tendo como objectivo final, a 

criação de emprego para jovens e a geração de renda para as famílias e a subsequente melhoria 

do bem-estar da população. 

Adicionalmente, para que a alegria da iluminação nas nossas residências e famílias perdure e os 

efeitos do progresso económico se traduzam na melhoria da qualidade de vida e do bem-estar da 

comunidade, devemos todos participar no combate cerrado ao roubo de energia e à vandalização 

de infra-estruturas de transporte e distribuição de energia eléctrica. 

De forma particular, as nossas lideranças comunitárias deverão assumir o seu papel de vanguarda 

nesta batalha. 

O meu Governo continuará a trabalhar incansavelmente para que a taxa de acesso à energia 
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eléctrica, actualmente situada em 41%, cresça de forma sólida e sustentável. 

Na concretização deste Objectivo Estratégico, contamos com a participação dos Parceiros de 

Cooperação, no quadro dos diversos projectos de geração e transporte de energia, aos quais 

endereçamos uma saudação especial, pelo contínuo apoio às acções governamentais. 

Deixamos, igualmente, uma palavra de reconhecimento ao Ministério dos Recursos Minerais e 

Energia pela coordenação dos projectos do Sector e na facilitação do quadro legal conducente à 

atracção de investimentos ao Sector Energético. 

A terminar, gostaria de enaltecer, uma vez mais, as acções da EDM e de todos os seus 

trabalhadores que, a um ritmo acelerado, estão a implementar o Programa Energia para Todos, 

rumo ao alcance da meta universal de acesso à energia, até 2030. 

Com estas palavras, declaro inaugurada a Rede Eléctrica de Lissiete! 

 

Muito obrigado Pela Vossa Atenção! 


