REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DA ENERGIA E ÁGUAS
DISCURSO DE SUA EXCELÊNCIA MINISTRA DA ENERGIA E ÁGUAS
TOMADA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO
DA ENE-EP E EDEL-EP: 03.12.2009

EXCELÊNCIA SENHOR MINISTRO
MANUEL NUNES JÚNIOR,

DA

ECONOMIA,

DOUTOR

SENHORES DIRECTORES NACIONAIS,
SENHORES ADMINISTRADORES DAS EMPRESAS DO SECTOR,
ESTIMADOS CONVIDADOS,
MINHAS SENHORAS, MEUS SENHORES.
Estamos aqui hoje, para testemunhar a tomada de posse dos novos
Conselhos de Administração das Empresas ENE-EP e EDEL-EP, cuja
nomeação foi aprovada, recentemente, em Conselho de Ministros.
Os três anos de consulado do actual executivo (2009/2012) representa um
desafio, a julgar pela eficiência e eficácia esperada na implementação das
acções e políticas do Sector, emanadas superiormente.
É irrevogável, que o Sector de Energia, sendo transversal a todos Sectores
da vida socioeconómica, impõe grandes desafios, sobretudo, numa fase
sem precedentes, como esta que o nosso país atravessa.
Reconheço todo esforço que tem sido envidado, visando melhorar a
prestação dos nossos serviços às populações, porém, ainda é grande o
número de angolanos que estão privados deste bem social básico, em
quantidade e qualidade aceitáveis, sobretudo nas regiões periurbanas e
rurais.
MINHAS SENHORAS, MEUS SENHORES
Está em curso uma série de investimentos para a melhoria dos segmentos
de produção, transporte e distribuição. Para tal, é imprescindível rigor,
disciplina e diálogo permanente, entre as empresas do sector e órgãos
dependentes, para materialização das metas traçadas pelo Governo.
Antes de terminar, gostaria de expressar os meus agradecimentos pelo
trabalho desenvolvido, pelos Conselhos de Administração cessantes.
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MINHAS SENHORAS, MEUS SENHORES
Conforme orientação de Sua Excelência Presidente da República, Eng.º
José Eduardo dos Santos, aquando da tomada de posse do actual Governo,
“são muitas as tarefas que nos esperam, mas sabemos por onde começar e
como caminhar, porque afinal o Povo aprovou o Programa que indica o
rumo a seguir”.
Vamos, portanto, demonstrar “mais trabalho” e limitarmos os nossos
“discursos”.
Aos novos responsáveis faço votos de sucesso no cumprimento das tarefas
a si atribuídas.
MUITO OBRIGADA!
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