
EDM investiu 90MUSD na expansão e melhoria de energia em Maputo

A Electricidade de Moçambique, E.P. investiu nos últimos cinco anos cerca de 2.4 mil
milhões de Meticais (90 milhões de dólares americanos) na expansão e melhoramento
das infra-estruturas eléctricas da Cidade de Maputo, o que resultou na expansão de
cerca de 440 km de rede de Baixa Tensão e 135 km de Média Tensão, tendo passado dos
90.000 munícipes que beneficiavam de energia eléctrica, em 2005, para os actuais cerca
de 236.000, quase o triplo.

  

A informação foi revelada pelo Eng. Manuel Cuambe, Presidente do Conselho de
Administração da EDM, quando, a 9 de Novembro passado, discursava na gala que assinalou
a passagem do 124º aniversário da Cidade de Maputo, na qualidade de Patrono das
Festividades do Dia do Município de Maputo, 10 de Novembro.

  

Detalhando os feitos da EDM durante o período em referência, Manuel Cuambe vincou que, de
2006 a 2011, foram instalados 273 Postos de Transformação na capital do País, garantindo um
fornecimento de energia eléctrica de melhor qualidade.

  

Por outro lado, e já no período de 2009 a 2011, a EDM realizou grandes intervenções no
melhoramento da qualidade da rede eléctrica nos Bairros da Maxaquene, Polana-Caniço,
Chihango, Albasine, Mahotas, Laulane, Jardim, Hulene, Inhagoia, Zimpeto, Cumbeza, Costa do
Sol e reforço dos cabos subterrâneos.

  

No que diz respeito à expansão da rede eléctrica, em 2007, os bairros Guava-Mateque, Hulene
e Magoanine C, passaram à rede eléctrica, o que contribuiu para ligar cerca de 6.700 famílias;
e, no ano passado, expandiu a Rede para os bairros Unguane, na Ilha de Inhaca e
Chamissava, na Catembe, beneficiando cerca de 1.200 munícipes.
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Quanto à iluminação pública, no quadriénio 2007-2011, foram instalados ou reabilitados cerca
de 23.800 luminárias, de um total de 8.500 que existiam na Cidade de Maputo, em 2005, cerca
de três vezes menos; fazendo da nossa Cidade referência na África Subsahariana.

  

“Todos estes investimentos contribuíram para que o munícipe de Maputo estivesse melhor
servido e que os níveis de acesso à electricidade na Cidade se situassem perto de 90%”,
enfatizou o Eng. Cuambe.

  

Apesar de todo este trabalho feito, o timoneiro da EDM referiu que “existem ainda enormes
desafios que constituem a nossa agenda prioritária para 2012, como é o caso da redução de
perdas, a melhoria da fiabilidade e da qualidade da energia eléctrica fornecida, os serviços
prestados aos clientes; o combate ao vandalismo e roubo de material eléctrico; o aumento do
acesso da população à energia eléctrica para níveis perto de 100%, em todos os Bairros da
Cidade de Maputo.”

  

Actualmente, o País conta com mais de 921.704 domicílios ligados à Rede Eléctrica Nacional,
beneficiando mais de 3.8 milhões de moçambicanos, o que perfaz uma cobertura nacional de
18%. Desta cifra, a Cidade de Maputo representa cerca de 27%; isto é, mais de 236.000
famílias, ou seja, 1.038 milhões de moçambicanos.

  

Presentes no evento estiveram, além do Presidente do Conselho Municipal, David Simango, e
membros dos Órgãos Municipais; a Governadora da Cidade de Maputo, Lucília Hama,
representantes de organismos e instituições nacionais e estrangeiras que trabalham com o
Município de Maputo, entre vários outros convidados.

  

A EDM foi indicada patrono das festividades do Dia da Cidade de Maputo, 10 de Novembro, a
13 de Outubro passado, em cerimónia havida no Passos do Município, no edifício do Conselho
Municipal de Maputo.
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