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Senhor Secretário de Estado na Província de Niassa; 

Senhora Governadora da Província de Niassa; 

Senhor PCA da Empresa Electricidade de Moçambique; 

Senhora Secretária Permanente Distrital; 

Estimada População de Macaloge, terra do Che Ali Azize;n  

Minhas Senhoras e Meus Senhores! 

 

 

 

Eu e o meu Governo temos pressa. Pretendemos equilibrar o desenvolvimento do 

país, levando energia, água, estradas, escolas, hospitais para onde quase não 

existiam. 

Pedimos ao Azize Kadidima, o Régulo Che Madinganhe para nos deixar exprimir 

uma saudação especial à sua população de Macaloge, aos Governos locais, à EDM, 

ao Ministério dos Recursos Minerais e Energia e a todos os nossos parceiros de 

cooperação por mais uma realização, rumo ao nosso desenvolvimento. 

Depois do que dissemos, ontem, em Itepela e hoje, há bem pouco tempo, em 

Matchedje, não iremos repetir as frescas orientações que lá deixámos. Hoje é dia de 

alegria!  

A edificação de infra-estruturas diversas constitui um objectivo central, na medida 

em que, no caso concreto da província de Niassa, propicia o crescimento da 

agricultura, pesca e de todas as outras actividades económicas e sociais, criando 

interligações nos sectores produtivos, que representam a dinâmica das cadeias de 

valor de diversos sectores económicos. 



2  

Com esta energia, podemos estabelecer unidades de moagem para transformar o 

nosso milho ou mapira. Podemos embalar, colocar em sacos próprios o nosso feijão 

ou a nossa batata. E depois transportamos para os mercados que pagam mais. E isso é 

mais vantajoso porque o produto transformado tem um preço mais alto. 

Assim, criámos as cadeias de valor na agricultura, gerámos mais rendimentos e 

empregos. Com o nosso programa SUSTENTA em curso, o processo deverá acelerar 

e ganhar maior dinâmica. 

Com isto, queremos dizer que, no âmbito da energia, temos grandes objetivos: 

(i) Primeiro, como o caminho certo para a industrialização e 

desenvolvimento de outros sectores, como o turismo. Gostaríamos de 

ver o florescimento de pequenas e médias indústrias e, mais tarde, 

tornarem-se grandes, aqui em Macaloge e empregar os nossos jovens, 

criar mais rendimento e elevar o nosso nível de bem-estar. Este é o 

objectivo fundamental do nosso Governo. 

(ii) Segundo, porque fazemos parte da SADC, aqui na África Austral e 

onde ocupamos uma posição privilegiada como produtor e fornecedor 

de energia, temos planos diversificados para gerar mais energia, a par 

da construção de linhas de transmissão. 

 

Irmãos de Macaloge!  

A partir de hoje, os aproximadamente 13.945 habitantes podem ter energia eléctrica 

da Rede Nacional; cerca de 709 famílias já têm instalação eléctrica; já vemos 

iluminação nas estradas, através de candeeiros de Iluminação Pública; já nos foi 

sugerido o consumo de farinha moída através da moageira local, a partir do milho 

produzido em Mecalogue; temos iluminação no nosso Centro de Saúde, o que 

significa que podemos ter acesso aos cuidados sanitários durante a noite, ou seja, 24 

horas; temos já 02 Escolas Primárias Completas e uma Escola Secundária com 
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internato ligados à energia, o que significa que mesmo os adultos podem estudar à 

noite. Os nossos filhos estudam mais, aproveitando o tempo disponível nas noites, o 

que deverá aumentar a qualidade e elevar os níveis de aprovação dos nossos alunos. 

Isto é que se chama pedra-a-pedra, construindo uma Nação. 

Protejam o vosso equipamento contra os roubos, porque vocês precisam de energia e 

é para isso, e não só, que lutamos para nos libertarmos – Kutawala. 

Vamos colaborar com as autoridades, elevando a nossa vigilância e denunciando os 

ladrões. Queremos progredir para que amanhã tenhamos mais empresas, mais 

indústrias, mais hotéis, e isso significa mais emprego, rendimento, e bem-estar 

social. O nosso futuro tem de ser muito melhor. 

O resultado, que hoje obtivemos, decorre do trabalho abnegado do nosso Governo, 

dos colaboradores da EDM e dos nossos parceiros de desenvolvimento, a quem 

profundamente agradecemos. Estes resultados vêm, sobretudo, do vosso suor, do 

suor dos moçambicanos. 

À população e autoridades de Macaloge, mais do que felicitar, lançamos o desafio de 

mais trabalho, porque gostaríamos de ver novas indústrias e empreendimentos, aqui 

onde estamos. 

Parabéns! 

 

OBRIGADO MEUS AMIGOS.  

ANGANGA! VAMOS TRABALHAR! 


