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MINHAS SENHORAS, MEUS SENHORES
É com grande regozijo que aqui me encontro, para presidir ao acto
de abertura do “IV SEMINÁRIO DA IMPLEMENTAÇÃO DA
REFORMA DO SECTOR ELÉCTRICO”.
Gostaria de felicitar a organização do evento e encorajá-la a
prosseguir esse feito, pois permite que mais pessoas contribuam
para o aperfeiçoamento das acções que têm sido realizadas a nível
do sector.
De lembrar que o processo de reforma visa conferir maior dinâmica
ao sector eléctrico e assegurar o seu rápido crescimento, por forma
a responder às necessidades de desenvolvimento do país nos
próximos anos.
Estamos bem apercebidos de que, apesar do esforço que tem vindo a
ser feito para tornar acessível a energia eléctrica à toda população,
ainda é grande o número de angolanos que estão privados deste
precioso bem, sobretudo nas regiões periurbanas e rurais.

Para a recuperação e relançamento do processo de desenvolvimento,
urge tomar uma série de medidas a nível das redes e das infra1

estruturas básicas, capazes de suportar e induzir os investimentos
públicos e privados.

A energia eléctrica, como factor indispensável ao processo de
industrialização, satisfação de necessidades básicas das populações,
constitui um bem fundamental a este processo.
Importa referir que a participação do Sector Privado no crescimento
da oferta de energia eléctrica é considerada fundamental para o
desenvolvimento dessa capacidade.
MINHAS SENHORAS, MEUS SENHORES
Face aos novos desafios que se apresentam e havendo a necessidade
da participação de agentes privados no Sector Eléctrico, faz-se
necessária a actualização de toda legislação sobre a matéria, com
especial atenção à Lei Geral de Electricidade, com vista à sua
adequação à realidade do País.
É nesta base que foi, no início da semana em curso, promovido um
Workshop sobre a Revisão da Lei Geral de Electricidade, cujas
discussões giraram essencialmente em torno da necessidade
imperiosa de se aumentar o crescimento do fornecimento de energia
em todo o País; a efectivação do papel da entidade reguladora do
sector, bem como dos incentivos para as empresas concessionárias.
Ainda na esteira das legislações, realizou-se recentemente o
Seminário sobre a Regulamentação e Estrutura Tarifária do Sector
Eléctrico, face à necessidade de adequação, paulatina, das tarifas à
realidade socioeconómica do País.
MINHAS SENHORAS, MEUS SENHORES
Reconheçamos todo que é grande o desafio que se nos apresenta. No
entanto, agora mais do que nunca, unamos esforços na busca de
soluções que possam contribuir para a reconstrução de uma Angola
capaz de oferecer à sociedade o ambiente produtivo e social propício
ao plano de desenvolvimento das suas potencialidades.
Estamos certos de que, fruto de uma diversidade de ideias e
experiências vividas pelos presentes, poderemos recolher deste
encontro importantes subsídios para a implementação da Reforma
do Sector Eléctrico.
Desejamos que este evento atinja os objectivos preconizados,
havendo espírito de abertura e uma entrega total aos temas aqui
postos à discussão.
Nestes termos, declaro aberto o IV Seminário da Implementação da
Reforma do Sector Eléctrico.
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MUITO OBRIGADA!
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