CERIMÓNIA DE CUMPRIMENTOS DE FINAL DE ANO

Realizou-se no passado dia 15 de Dezembro de 2017, a
cerimónia tradicional de cumprimentos de fim de ano,
que teve a participação dos PCA`S, ADM´S das
empresas Públicas do Sector, Directores Nacionais do
MINEA, colaboradores e quadros do Sector em geral.
O Ministro da Energia e Águas Eng.º João Baptista
Borges, no seu discurso disse: fico satisfeito de ver essa
moldura humana, reconhecendo que muitos dos quais
vejo muitas poucas vezes, mas ainda assim, tiveram a
amabilidade de vir a esta cerimónia que já é
tradicional e que marca no fundo a transição do ano
e na qual aproveitamos sempre para fazer um balanço
daquilo que foi a nossa actividade e daquilo que são
as perspectivas para o próximo ano.
2017 É um ano que marca no fundo o início de um
novo ciclo político com a realização das eleições, o
início da IV legislatura. O programa do partido que foi
sufragado nas eleições é agora o programa do
Governo, estabelece naturalmente metas e objectivos
e define também acções a realizar nos vários domínios
da vida económica e social do país e em relação á
vida económica traçada para os sectores de infraestruturas objectivos que têm a ver com o seu
crescimento e com a sua extensão naquilo que tem a
ver com acesso a bens como é o caso da Energia e
das Águas referindo-se ao nosso sector.
Os objectivos mais importantes para o sector da
energia são, sem dúvida, o acesso a energia eléctrica
a metade da população do país, estamos a falar em

mais de doze milhões de pessoas, pressupondo a
execução das acções que tendam a expandir a rede
de transporte, a rede de distribuição e também
aumentar a disponibilidade de produção de energia
eléctrica nos diversos pontos do país em função da
conclusão de projectos em curso e início de outros e
para o sector das águas, sem dúvida, que o objectivo
mais importante é conseguir garantir o acesso à água
potável a 85% da população do meio urbano e a
cerca de 80% do meio rural.
Há, naturalmente, contingências de natureza
orçamental que certamente condicionarão a
execução de algumas acções quer na conclusão quer
no início de outras, de algumas acções ligadas à
prossecução destes objectivos ou metas. De qualquer
forma, o orçamento de 2018 que se apresta a ser
aprovado na Assembleia Nacional estabelece já
aquilo que será o limite da despesa para os dois
sectores que são pouco mais de 300 mil milhões de
Kwanzas, ou seja, há uma redução de cerca de 16%
em relação aquilo que foi o orçamento do ano
pasado. As prioridades para 2018 serão, sem dúvida, a
conclusão dos projectos estruturantes no sector da
energia, desde logo recordando no domínio da
produção, resta ainda concluir ou montar quatro das
seis unidades em Laúca, para perfazer a capacidade
de produção total instalada dessa central. Resta
também por concluir a montagem ou construção da
Central do Ciclo Combinado do Soyo com a
componente vapor que vai então permitir reunir os 750
MW.

Posto isto, o que eu queria por fim, era desejar um bom
Natal e um próspero Ano Novo a todos,
particularmente a aqueles que por razões profissionais
irão passar a quadra festiva longe dos seus, desejando
a todos muita saúde e que tenhamos de facto um 2018
melhor que o 2017, muito embora possamos considerar
o balanço de 2017 francamente positivo, não obstante
a crise creio que fruto da importância e da prioridade
que foi dada a este sector.
Desejo então a todos muita saúde e um feliz Ano Novo.

Muito obrigado.

