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Senhor Ministro dos Recursos Minerais e Energia; 

Senhor Ministro na Presidência para Assuntos da Casa Civil; 

Senhor Secretário de Estado na Província de Cabo Delgado; 

Senhor Governador da Província de Cabo Delgado; 

Senhor Presidente do Conselho de Administração da Electricidade de Moçambique 

(EDM); 

Senhor Administrador do Distrito de Balama; 

Senhor Presidente da Assembleia Provincial de Cabo Delgado; 

Senhor Chefe do Posto Administrativo de Impire; 

Ilustres Membros da Autoridade Tradicional; 

Minhas Senhoras e Meus Senhores! 

 

As minhas primeiras palavras são de saudação à população do Posto Administrativo de Impire e 

da população do distrito de Balama, em geral, que a partir de hoje, passa formalmente a 

beneficiar-se da rede nacional de energia.  

Esta é uma infra-estrtuura crucial, que propicia melhores condições de vida para as famílias.  

E porque estamos em Cabo Delgado, saudamos toda a população desta província e, de forma 

merecida, reiteramos o nosso reconhecimento à bravura das nossas forças na defesa da nossa 

pátria no combate ao terrorismo e extremismo violento, ao lado das Forças de países amigos e 

irmãos da SADC e do Ruanda. 

 

Compatriotas! 
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Energia é um factor que alavanca a produtividade. A energia aumenta as horas de trabalho no 

período nocturno, nos serviços da saúde e da educação. Com energia, podemos com facilidade 

desenvolver o agro-processamento, a industrialização, as pescas e o turismo.  

As ligações inter-sectoriais, suscitadas no contexto das respectivas cadeias de valor, 

provocam efeitos multiplicadores, na geração de emprego e na geração de renda para as 

famílias rurais. 

Por estas razões todas, hoje é também um dia de celebração, dia de festa para Impire, como 

resultado de implementação do Programa Quinquenal para a edificação de infra-estruturas 

necessárias, condição inequívoca para a promoção do desenvolvimento sustentável e equilibrado 

tendo como escopo fundamental a melhoria das condições de vida de todos os Moçambicanos. 

O nosso Programa Quinquenal no âmbito da energia para a zona norte do país, contempla o 

incremento da capacidade, sobressaltam empreendimentos já em funcionamento alimentados 

por energia limpa e renovável. Dentre eles destacam-se a Central de Mocuba, na Zambézia e 

a Central de Metóro, aqui em Cabo Delgado. Segue-se a Central de Cuamba, na província de 

Niassa, que está em fase de desenvolvimento, prevendo-se a conclusão no primeiro semestre 

do ano corrente, enquanto a Central de Mecúfi, nesta província, aguarda a decisão final de 

investimento.  

Concomitante com este progresso, pretendemos consolidar a nossa posição energética na região 

da África Austral onde este produto é mais escasso, com o projecto de geração da Hidroeléctrica 

de Mpanda Nkuwa, que se encontra na fase de estruturação accionista e financeira. A esta 

iniciativa junta-se o enorme potencial de geração de energia limpa e as reservas do gás.  

Moçambique, desta forma, antecipa-se das crises em curso, protegendo os futuros projectos de 

desenvolvimento. 

Com os novos projectos em carteira, pretendemos reforçar as linhas já existentes: 

 Com o Zimbabwe (que é a linha Songo-Bindura);  

 Com a África do Sul e Eswatini (com as linhas de MOTRACO, Komatipoort /Infulene e 



 4 

da HCB); e 

 Com o Malawi (com a linha Moçambique – Malawi em fase de construção).  

Este percurso incontornável do sector energético reflecte o papel impulsionador da energia na 

nossa visão de desenvolvimento, tendo como objectivo a electrificação de todos os Postos 

Administrativos até 2024.  

Assim, vale lembrar que, no âmbito da Agenda Nacional de Electrificação dos Postos 

Administrativos, em curso desde o ano 2020, já foram concluídos os projectos de 47 Postos 

Administrativos, dos quais 37 dentro da Rede e 10 fora da Rede.  

No conjunto total, 07 Postos Administrativos são da Província de Cabo Delgado, nomeadamente, 

Ncumpe, Papai e Machoca, no Distrito de Namuno; Chapa e Ngapa, no Distrito de Mueda; e 

Kwekwe e Impire, no Distrito de Balama.  

Desde a ligação da Rede Eléctrica, neste que é o 41º Posto Administrativo, dos 56 existentes na 

Província de Cabo Delgado, a EDM já efectuou 337 das 1.500 novas ligações previstas. 

Alegra-nos saber que este Projecto, além de distribuir a energia eléctrica à Sede do Posto 

Administrativo de Impire, permitiu electrificar a Sede da Localidade de Namarra, o Bairro 

Mwaja e o Centro de Reassentamento de Deslocados.  

As famílias de Impire devem maximizar os benefícios da energia, conscientes da obrigatoriedade 

de pagamento dos serviços prestados pela nossa EDM – a Electricidade de Moçambique. 

Da mesma maneira, todos devem engajar-se no combate cerrado à vandalização de infra-

estruturas de transporte e distribuição de energia eléctrica, para que o fornecimento de energia 

seja permanente e os efeitos do progresso económico se traduzam na melhoria da qualidade de 

vida das comunidades e de todos os Moçambicanos.  

O nosso sonho de fornecer energia eléctrica a todos os Moçambicanos até 2030 está cada vez 

mais próximo. 

Para terminar, endereçamos, uma palavra de apreço ao Ministério dos Recursos Minerais e 
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Energia, que através da EDM e FUNAE se tem engajado a coordenar a dinamização de projectos 

na arena eléctrica.  

Queremos, também, saudar as autoridades locais e todas as entidades governamentais, cuja acção 

mobilizadora e governativa conduziu ao desfecho com sucesso deste empreendimento. 

Desta vez, entregamos à População do Posto Administrativo de Impire a nova Rede Eléctrica e, 

como minhas últimas palavras, tenho a elevada satisfação de declarar a sua inauguração. 

Parabéns, Cabo Delgado! 

Parabéns Distrito de Balama!  

Parabéns Posto Administrativo de Impire! 

 

Muito Obrigado! 


