REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DA ENERGIA E ÁGUAS

DISCURSO DE SUA EXCELENCIA MINISTRA DA ENERGIA
E AGUAS POR OCASIAO DO ACTO DE ENCERRAMENTO
DA VI REUNIÃO DE BALANÇO DO PROGRAMA ÁGUA
PARA TODOS: 31.08.2010

SUA EXCELENCIA GOVERNADOR DA PROVINCIA DO MOXICO,
EXCELENTÍSSIMA VICE-MINISTRA DA SAÚDE,
EXCELENTÍSSIMO SECRETÁRIO DE ESTADO DAS ÁGUAS,
DISTINTOS DIRECTORES E CONVIDADOS,
MINHAS SENHORAS, MEUS SENHORES.

È com regozijo que presido o acto de encerramento da VI
Reunião de Balanço do Programa Água Para Todos.
Gostaria antes de mais, de agradecer o Governo da província do
Moxico, pela hospitalidade, o grupo de profissionais envolvidos
neste Programa, pelo empenho e engajamento e, os distintos
representantes dos vários órgãos do Estado aqui presentes,
pela sua valiosa contribuição nesta magna audiência que
serviu também, para comungar ideias que irão contribuir para
a melhoria da implementação do Programa Água para Todos,
visando servir melhor as nossas populações, no que tange ao
fornecimento de água potável.
É irrefutável que a água joga um papel preponderante no
nosso quotidiano, com grandes preocupações do Executivo
conduzido por Sua Excelência Presidente da República,
Engenheiro José Eduardo dos Santos, pois a ausência deste

precioso bem tem até mesmo constituído um problema de
saúde pública.
MINHAS SENHORAS, MEUS SENHORES
COMO PUDERAM CONSTATAR, Apesar do esforço que tem
vindo a ser feito para melhorar o acesso à água potável, ainda é
grande o número de angolanos que está privado deste bem
social básico, em quantidade e qualidade aceitáveis, sobretudo
nas regiões rurais.
Estou consciente de que, com o balanço abrangente feito, fruto
da diversidade de ideias e experiências vividas pelos
profissionais envolvidos no Programa, temos aprimorado as
estratégias para o melhoramento do desempenho do Programa.
A estatística aponta que, actualmente, apenas cerca de 33% da
população rural no nosso país tem acesso a água potável.
O Plano de acção revisto do Projecto “Água para Todos”, já
aprovado pelo Chefe do Executivo, permitirá que até 2012,
mais de 3,67 milhões de pessoas, no meio rural, beneficiem, de
água potável.
O Programa do Executivo para o período 2009-2012 orienta
que o subsector das águas deve agir no sentido de proporcionar
à população acesso à água potável nas áreas urbanas e rurais
bem como acesso à água pelas actividades económicas, o que
constitui um grande desafio, tendo em atenção as seguintes
metas:
 Reabilitação e ampliação do universo nacional de sistemas
de abastecimento de água, tendo como finalidade alcançar
uma taxa de cobertura de 100% nas zonas urbanas e 80%
nas zonas peri-urbanas e nas zonas rurais;

 Aumento da oferta de água nos meios peri-urbanos de
forma a proporcionar um consumo mínimo per-capita da
ordem de 40 litros por dia, em situações de abastecimento
por via de fontenários e, 70 litros por dia, em

abastecimento
por
via
de
desprovidas de rede interna;

ligações

domiciliares

 Aumento da oferta de água no meio rural de forma a
proporcionar um consumo mínimo per-capita na ordem de
30 litros por dia, em situações de abastecimento por via de
fontenários e, 50 litros por dia, em situações de
abastecimento
por
via
de
ligações
domiciliares
desprovidas de rede interna.

MINHAS SENHORA, MEUS SENHORES

Reconheçamos 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 conclusão
deste importante Programa.
Auguro contarmos sempre com a contribuição, baseada no
espírito de abertura e entrega total, dos profissionais aqui
presentes.
Nestes termos, declaro encerrada a VI Reunião de Balanço do
Programa Água Para Todos.

MUITO OBRIGADA!

