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Senhor Secretário de Estado na Província de Niassa; 

Senhora Governadora da Província de Niassa; 

Senhor Presidente do Conselho de Administração da Electricidade de Moçambique 

(EDM); 

Senhor Administrador do Distrito de N’gauma; 

Senhor Chefe do Posto Administrativo de Itepela;  

Distintos Convidados; 

Minhas Senhoras e Meus Senhores!  

 

 

É para mim um enorme prazer voltar a Itepela, estação Ferroviária que eu servi, percorrendo 

semanas no troço Mutende/Itepela, para remediar a linha, esta que, hoje, é uma autêntica estrada 

ferroviária das mais modernas de Moçambique. 

Hoje é, certamente, um dia especial para a população de Itepela. Estamos a concluir a 

electrificação do 27º Posto Administrativo dos 39 que a província do Niassa possui. 

Quero aproveitar esta ocasião para saudar, de forma especial, os cerca de 20.000 habitantes, 

deste posto administrativo de Itepela e, com elevada satisfação, felicitá-la por mais uma 

conquista que une e alegra a todos, depois de ter esperado muito tempo. 

Moçambique assumiu o desafio lançado pela Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável 

das Nações Unidas, cuja meta é garantir o Acesso Universal de energia eléctrica de qualidade a 

toda a população moçambicana até 2030, um programa que alinhamos com o nosso Programa 

Quinquenal do Governo. 

Com toda a diligência e foco no trabalho, estamos a concretizar este objectivo, primeiro com a 

conclusão da electrificação das Sedes dos Distritos e, agora, com o fornecimento de energia 

eléctrica às Sedes dos Postos Administrativos.   
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Depois destes, seguir-se-ão as localidades, as povoações, apesar de em muitos casos, estarmos a 

realizar em simultâneo e, por fim, todas as residências serão iluminadas pela energia que 

transforma e impulsiona o desenvolvimento do vasto Moçambique. 

 

Caros Compatriotas! 

Como disse, estamos determinados em atingir o Acesso Universal à energia eléctrica a todos os 

moçambicanos e isso só se consegue com trabalho, trabalho e muito trabalho. 

Portanto, a electrificação do Posto Administrativo de Itepela é o culminar do trabalho conjugado 

entre o meu Governo, a EDM e os nossos parceiros, alguns aqui representados. 

Para esta região passam a beneficiar-se da corrente eléctrica – pela primeira vez - 

aproximadamente 4000 residentes deste Posto Administrativo e o Projecto inclui a montagem 

de 94 Candeeiros de iluminação pública, assim como se encontram ligados à Rede Eléctrica 

duas escolas e o Centro de Saúde local, um internato, edifícios governamentais, entre outros. 

A forma mais correcta e transparente de fazer justiça social, lutar contra as assimetrias e 

distribuição equitativa da riqueza é levar a prestação de serviços públicos a todo o território 

nacional. 

Queremos que todos os moçambicanos conheçam, com a maior brevidade possível, os 

benefícios e a qualidade de vida proporcionados pela energia eléctrica em suas vidas: em casa, 

na escola, nos postos de saúde, enfim, no seu dia-dia e a todos os níveis. 

Ao levar a energia eléctrica ao domicílio dos moçambicanos, o meu Governo fomenta o 

desenvolvimento e garante que as famílias prosperem, por via do incentivo do uso produtivo da 

energia. E é isso que nós esperamos que aconteça, aqui em Itepela! 

Sabemos todos que a energia eléctrica é um importante factor de geração de mais empregos e 

rendimentos, sobretudo, para as famílias rurais. Por isso, mantemos o foco na busca de soluções 

concretas para a materialização de projectos que visam o aumento da disponibilidade de energia 

eléctrica, para responder à crescente demanda de consumo doméstico e industrialização da 

nossa economia. 
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A Taxa de Ligação Doméstica grátis, que anunciámos em Dezembro do ano passado, é uma 

medida que pretende, justamente, dar mais celeridade ao processo das novas ligações de energia 

e fornecê-la aos que mais dela precisam. 

 

Querida População da Província do Niassa! 

Para se prosseguir com o Programa de Electrificação Nacional, contamos com a vossa ajuda, 

com a ajuda das comunidades de Itepela e de todas as comunidades, por onde a linha de 

transmissão de energia passa. 

Temos de ser vigilantes em protecção do empreendimento instalado, denunciando os casos de 

vandalização e roubo de material eléctrico e os que efectivam ligações clandestinas ou efectuam 

a cobrança da taxa de ligação que já é grátis. 

As lideranças locais têm, aqui, um papel muito importante na mobilização das comunidades 

para esta vigilância, bem como no consumo racional e eficiente de energia. 

Permitam-me reconhecer, saudar e felicitar o grupo de populares que, durante a semana, 

frustrou, aqui em Itepela, um grupo de malfeitores que queria roubar o vosso material eléctrico, 

devolvendo um posto administrativo à escuridão. A estes compatriotas de bem, vai o 

agradecimento dos moçambicanos. 

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores! 

Em nome dos moçambicanos, manifestamos os nossos agradecimentos ao grupo dos 

financiadores, designadamente: o Banco Islâmico de Desenvolvimento - BID, o Banco Árabe 

para o Desenvolvimento de África – BADA, Fundo OPEC/OFID, que se juntou ao Governo de 

Moçambique e tornaram exequível a electrificação do Posto Administrativo de Itepela. 

Deixamos, também, uma palavra de encorajamento a todos os trabalhadores e equipas da EDM, 

que estão a conseguir mobilizar toda a sua capacidade, inteligência, esforços e recursos, no 

sentido de alargar, cada vez mais, a disponibilidade de energia para todos os cantos do nosso 

rico e extenso Moçambique. 
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Temos consciência do longo caminho que vamos percorrer. Mas temos a clareza de que com a 

contribuição de todos, Moçambique está a crescer.   

Parabéns, MIREME! 

Parabéns, EDM!  

Parabéns, Niassa!  

Parabéns, Ngauma! 

Com estas palavras, declaro iluminado o Posta Administrativo de Itepela. 

 

Muito obrigado! 

 


