Assinados Contratos Internos para 2012

Gestores da Electricidade de Moçambique E.P. ao mais alto nível procederam à
assinatura de Contratos Internos em Maputo. A cerimónia decorreu no passado dia 21 de
Dezembro, na sede da Empresa, tratando-se de um processo normal que serve como
instrumentos-chave de materialização dos objectivos prescritos no Plano Quinquenal do
Governo, da Estratégia de Energia e do Plano Estratégico da EDM.

Os primeiros a assinarem os contratos com o Conselho da Administração da EDM, através do
Administrador para o Pelouro de Produção, Transporte e Operador de Mercado, o Eng.
Augusto de Sousa Fernando, foram o Eng. Adérito de Sousa titular da Direcção do Operador
do Mercado e de seguida o Eng. Abrão Rafael, da Direcção dos Serviços de Produção, em
subistituição do respectivo director, Eng. Ildo Rufino, que se encontrava ausente por motivos de
trabalho. Por último, foi o Eng. Adriano Jonas, responsável pela Direcção da Rede de
Transportes.

O Eng. Alberto Banze, director da Distribuídora Sul, o Eng. Neves Xavier, da Distribuidora
Centro, o Eng. Hermínio Lucas, da Distribuidora Norte, e o Eng. Albertino Mourinho, da
Distribuidora de Maputo, assinaram com o Administrador do Pelouro de Distribuição e
Comecialização, o Eng. Fernando Miguel Dias, que também assinou com o Director da
Direcção de Distribuição, o Eng. Jonas Chitsumba, com o Eng. Erasmo Biosse, titular da
Direcção de Eficiência Energetica, e o Director Comercial, o Eng. José Buque.

Por sua vez, o Administrador do Pelouro Electrificação, Projectos, Recursos Humanos e
Tecnologias de Informação, o Eng. Marcelino Alberto, procedeu à assinatura com o Eng.
Vaz Goba responsável pelos Recursos Humanos, a Dra Esperança Lopes, da
Divisão de Tecnologias e Sistemas de Comunicação e de Informação
,
tendo finalizado com o Eng. Luís Amado que lidera a Direcção de Electrificação e Projectos.
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A Administradora Representante dos Trabalhadores, a Dra. Ilda Vilanculos, assinou com o
Director do Fundo para Fins Sociais, o Dr. Geta Pery.

O processo foi concluído pelos Centros de Suporte adjacentes ao Presidente do Conselho de
Administração, o Eng. Manuel Cuambe, que fê-lo com o Dr. Celestino Sitoe, do Gabinete de
Imagem e Comunicação, a Dra. Ruth Mabunda, da Auditoria Interna, a Dra. Ivone Manganhela,
do Gabinete do Conselho de Administração, para além do Eng. Carlos Yum da Unidade de
Gestão Empresarial.

Na sua intervenção, após a assinatura dos documentos, o PCA da EDM afimou que
"diferentemente dos anos anteriores, desta vez assinamos atempadamente para que os
gestores tenham tempo de discutir, avaliar e assinarem em tempo útil". Cuambe declarou ainda
que" dados indicam que a Empresa tem crescido significativamente e estamos todos de
parabéns. Porém, os desafios são enormes, temos que ultrapassar as metas, pois o que está
no Plano Estratégico foi definido por nós próprios, temos que nos superar". Dentre outros
aspectos, o Presidente sublinhou que o ano 2012 é da redução de perdas e melhoria da
qualidade do fornecimento, para além de atingir o cliente um milhão. Manuel Cuambe terminou
apontando que acredita na capacidade humana de toda a Empresa para cumprir com as metas
estabelecidas.
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