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Energia Solar 

Fundação Galp leva electricidade a 6 mil pessoas em 

Moçambique 

 Projecto Energiza leva energia solar a comunidades das províncias de Cabo Delgado, 

Manica e Sofala em parceria com o FUNAE – Fundo de Energia 

 Fundação Galp inaugurou primeira Aldeia Solar no sábado. Projeto global levará eletricidade 

a 6 mil moçambicanos com recurso a sistemas solares fotovoltaicos 

 Pela primeira vez a luz elétrica chegou à aldeia de Chissinguana para iluminar a via pública, 

um hospital e vários lares domésticos, entre outros edifícios. 

 

A Fundação Galp, em parceria com o FUNAE – Fundo de Energia, inaugurou, no Sábado, dia 16 de 

Fevereiro, em Chissinguana, Distrito de Búzi localizado na Província de Sofala, a sua primeira Aldeia 

Solar em Moçambique. Este projecto beneficia mais de 1.400 habitantes daquela comunidade com a 

eletrificação de 62 infraestruturas, incluindo residências, bancas de comércio, secretaria 

administrativa da Aldeia, hospital e iluminação pública. 

Trata-se da primeira fase do projecto Energiza que a Fundação está a levar a cabo no centro e norte 

do país. Ao todo, estão previstas 4 Aldeias Solares: duas em Sofala, uma em Cabo Delgado e uma 

em Manica. A iniciativa prevê a instalação de sistemas solares fotovoltaicos e o acesso a energia 

eléctrica naquelas comunidades. 

Esta é a primeria vez que a luz electrica chegará a estas comunidades. Ao todo serão beneficiados 6 

mil moçambicanos que, desta forma, passam a ter assegurado um bem essencial em escolas, 

unidades de saúde e nas suas próprias casas. 

O investimento, de 600 mil euros (40 milhões de MT), vai gerar aproximadamente 50 KWh de energia 

eléctrica de origem renovável, marcando uma nova era naquelas comunidades que não tinham acesso 

a energia. 

 “Projetos como o Energiza, em Moçambique, são o espelho fiel da missão que defendemos na 

Fundação Galp – energia que cria futuro. Neste caso, ao presenciar a mudança estruturante que 

estamos a fazer nestas comunidades e nestas pessoas, sinto-me especialmente orgulhosa por 

podermos contribuir de forma tão premente.”, disse a Diretora-Geral da Fundação Galp, Joana 

Garoupa, na cerimónia de inauguração da primeira Aldeia Solar.  

Tendo em conta que 64% dos moçambicanos vive em zonas rurais e sem acesso a energia, projectos 

desta natureza têm um forte impacto na vida das comunidades, não só do ponto de vista social mas 

também no desenvolvimento da própria economia local. Ao proporcionar o acesso a energia 

sustentável a milhares de pessoas, a Fundação Galp está não só a melhorar a qualidade de vida 

destas populações, mas também a melhorar os serviços prestados em infraestruturas comunitárias. 
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Apostada num futuro energético mais sustentável, a Fundação manifesta as suas preocupações 

ambientais e assume o compromisso de continuar a desenvolver projectos que visam o acesso 

universal a fontes de energia limpa. 

 

Sobre a Fundação Galp 

A Fundação Galp é uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos, criada pelo Grupo Galp em 2009 

e tem por missão servir a comunidade e o seu desenvolvimento sustentado. Para isso, é orientada por 

critérios de equidade, racionalidade e eficácia operacional na aplicação dos meios que o Grupo fundador 

coloca à sua disposição, procurando ser um agente activo e, em simultâneo, próximo na ligação deste 

com a comunidade. Empenhada, desde o primeiro dia, no desenvolvimento de actividades de investimento 

social que promovam a sustentabilidade, através da educação, da proteção do ambiente, do uso 

sustentável de energia e da cultura, a Fundação Galp acredita que o conhecimento permitirá a 

convergência, o compromisso e a cooperação essenciais para que a sociedade, nas suas várias 

comunidades, alcance a sustentabilidade. 

 

Sobre a Galp 

A Galp é uma empresa de energia de base portuguesa, de capital aberto com presença internacional. As 

nossas atividades abrangem todas as fases da cadeia de valor do setor energético, da prospeção e 

extração de petróleo e gás natural, a partir de reservatórios situados quilómetros abaixo da superfície 

marítima, até ao desenvolvimento de soluções energéticas eficientes e ambientalmente sustentáveis para 

os nossos clientes. Ajudamos grandes indústrias a aumentarem a sua competitividade, ou consumidores 

individuais que buscam as soluções mais flexíveis para as suas habitações e necessidades de mobilidade. 

Integramos todos os tipos de energia, para casa e para a estrada: da eletricidade, ao gás, aos 

combustíveis líquidos. Contribuímos para o desenvolvimento económico dos 11 países em que operamos 

e para o progresso social das comunidades que nos acolhem. A Galp emprega 6.389 pessoas. Mais 

informações em www.galp.com. 
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