REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DA ENERGIA E ÁGUAS

DISCURSO DE SUA EXCELÊNCIA MINISTRA DA ENERGIA
CERIMÓNIA DE TOMADA DE POSSE
DO DIRECTOR GERAL ADJUNTO DO GAMEK PARA AS
LINHAS DE TRANSMISSÃO, OPERAÇÃO E
MANUTENÇÃO:15.01.2009

EXCELÊNCIA SENHOR VICE-MINISTRO DA ENERGIA,
SENHORES DIRECTORES NACIONAIS,
ESTIMADOS CONVIDADOS,
MINHAS SENHORAS, MEUS SENHORES.
Estamos aqui hoje, para testemunhar a tomada de posse do novo Director
Geral Adjunto do GAMEK, para as Linhas de Transmissão, Operação e
Manutenção, cuja nomeação foi uma aposta do Sector que dirijo.
É do conhecimento de todos, aqui presentes, que o País está numa
trajectória de crescimento em várias áreas. Face a este quadro e aos
desafios que temos pela frente, é imprescindível rigor, empenho e
disciplina de todos nós no cumprimento das funções que nos são
atribuídas.
Com o novo cenário sociopolítico do País, necessita-se de funcionários
qualificados para prestar mais e melhores serviços à sociedade, pois o
Sector de Energia joga um papel preponderante na vida socioeconómica
da nação.
Reconheço o esforço que tem sido feito, na perspectiva de melhoria dos
serviços prestados às populações, porém, muito ainda há por fazer.
MINHAS SENHORAS,
MEUS SENHORES
Reitero que, para o nosso Sector caminhar da melhor maneira, é
imprescindível, além do rigor e da disciplina, a manutenção de diálogo
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permanente, entre as empresas do sector e órgãos dependentes, para
materialização das metas traçadas pelo Governo.
Gostaria de aproveitar esta ocasião para expressar os meus
agradecimentos pelo trabalho desenvolvido pelo até então Director Geral
Adjunto do GAMEK para as Linhas de Transmissão, Operação e
Manutenção.
MINHAS SENHORAS,
MEUS SENHORES
O momento agora não é de discursos, pois são muitas as tarefas que nos
esperam.
Vamos, portanto, partir para a acção, demonstrando cada vez mais
trabalho.
Ao novo responsável do GAMEK faço votos de sucesso no cumprimento
das tarefas a si atribuídas.
MUITO OBRIGADA!

2

