
EDM e AFD rubricam acordo 

Foi assinado, no dia 09 de Julho corrente, entre a Agência Francesa de Desenvolvimento
(AFD) e a Electricidade de Moçambique, Empresa Pública um acordo de financiamento com
consiste na capitalização da EDM com vista a participar nos grandes projectos de electrificação
e geração de energia de eléctrica no País.

      

 

  

Este primeiro acordo, de entre vários que se esperam num futuro breve, está avaliado em um
milhão e meio de euros que vão garantir a estruturação e capacitação financeira da EDM com
vista a participar no grande projecto da STE - Sistema de Transporte de Energia, projecto que
numa primeira fase consiste na construção de uma linha que interliga Tete-Maputo bem como
em outros projectos de geração hídrica e térmica.

  

De salientar que a EDM é accionista maioritário no projecto da STE com 51% das acções e o
remanescente é dividido entre outras entidades interessadas.

  

Sendo assim, para garantir que Moçambique desfrute de todos os benefícios destes projectos,
foi solicitada a Agência Francesa de Desenvolvimento para financiar os serviços de assessoria
às partes interessadas em Moçambique para a concepção, implementação dos projectos
energéticos no País.

  

Assinaram pela parte da EDM os Engºs. Adriano Jonas e Cirilo Fabião Administradores
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Executivos da EDM e pela parte Francesa O Sr. Cyril Gérardon, encarregado de Negócios,
Embaixada de França em Moçambique e O Sr. Dimitri Kanounnikoff, Director da Agência
Francesa de Desenvolvimento em Moçambique.

  

O Encarregado de negócio da Embaixada da França Sr. Cyril Gerardon referiu que este
financiamento é de extrema importância porque visa potenciar Moçambique no sector de
energia, constituindo um vector essencial para o desenvolvimento da economia do País.

  

Por sua vez, o Engº Augusto de Sousa, Presidente do Conselho da Electricidade de
Moçambique que testemunhou a cerimónia da assinatura disse que este acordo vai ajudar a
EDM a dotar de uma capacidade de participar nos grandes projectos como é caso do projecto
da espinha dorsal denominado STE e também no projecto de Mpanda Nkua, de geração de
energia entre outros.

  Participam testemunham este acto altos quadros da Emabixada da França e da EDM.  
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