
Electricidade de Moçambique electrifica “Vilas do Milénio”

 

Foi inaugurado hoje, 13 de Abril de 2012, no distrito de Alto Molócuè na Zambézia o
Sistema Eléctrico da Vila de Malua, cujo projecto compreende 8 km de rede de Média
Tensão, 560 m de rede de Baixa Tensão, 1.2 km de rede de iluminação pública para
alimentar 32 candeeiros e um Posto de Transformação de 100 kVA a 33/0,4 kVA, num
investimento avaliado em cerca de 400 mil USD. Numa primeira fase, irão beneficiar
deste Sistema Eléctrico os escritórios do Posto Administrativo, a Maternidade e um
Aviário.

  

Na ocasião, a Electricidade de Mocambique assinou um Memorando de Entendimento com o
Ministério de Ciência e Tecnologia representado pelo Centro de Investigação e Transferência
de Tecnologias para o Desenvolvimento Comunitário (CTTI), tendo como meta assegurar a
electrificação das comunidades beneficiárias do Programa Nacional Vilas do Milénio.

  

Testemunharam o acto, o Ministro da Ciência e Tecnologia, Dr. Venâncio Massingue, o
Administrador do Distrito de Alto-Molócuè, membros do Governo Distrital, para além dos
representantes dos parceiros de cooperação da EDM (Embaixada do Japão e PNUD).

  

A EDM, empresa de serviço de fornecimento de energia eléctrica a nível nacional, no seu
carácter Público e no âmbito da Responsabilidade Social Corporativa, tem promovido acções
de auxílio às actividades desenvolvidas por diversas instituições, que, tal como ela, buscam o
alcance da melhoria das condições de vida de várias comunidades moçambicanas.

  

Falando na ocasião, o Administrador Executivo da EDM, Eng. Adriano Jonas disse que “à luz
do presente Memorando, a EDM assegurará a electrificação das comunidades
beneficiárias do Programa Nacional Vilas do Milénio, estando neste documento
estabelecidos os princípios gerais da relação entre a Electricidade de Moçambique e o
Ministério de Ciência e Tecnologia.”
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 Efectivamente, segundo o documento, a EDM vai apoiar na instalação da corrente eléctrica
das infra-estruturas e sectores de funcionamento das Vilas do Milénio e, em coordenação com
a equipa técnica do Programa Nacional Vilas do Milénio, vai efectuar a monitoria e avaliação
das instalações eléctricas a serem edificadas em cada Vila

  

Num outro momento da sua intervenção, o Administrador da EDM, Eng. Adriano Jonas, saudou
o Ministério da Ciência e Tecnologia, pela “excelente ideia de estabelecimento do
Programa Nacional Vilas do Milénio, com o objectivo de promover a transferência de
tecnologias para o desenvolvimento de Moçambique.”
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