REPÚBLICA DE ANGOLA
Ministério da Energia e Águas
Gabinete do Ministro

Discurso de Abertura da Conferência da ASAER
Sua Excelência Embaixadora do Reino Unido Dra. Jessica
Mary Hand
Sua Excelência Embaixador de Portugal Dr. Pedro Pessoa e
Costa
Excelentíssimos

Adidos,

Encarregados

de

Negócios

e

Assessores das Embaixadas da Bélgica, Espanha, França,
Itália, Reino Unido e Suécia
Prezada Eng.ª Isabel Cancela de Abreu Directora Executiva
da ALER
Prezado Dr. José Mestre do Programa Europeu GET.invest
Prezados

Dirigentes

e

Responsáveis

de

diferentes

Departamentos Ministeriais
Prezados Representantes de Empresas Relevantes na Industria
Petrolífera e da Produção de Electricidade
Prezados Dirigentes e Responsáveis da ASAER
Prezados Convidados
Minhas Senhoras
Meus Senhores
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Sua Excelência o Ministro da Energia e Águas, Eng. João
Baptista Borges, que por imperativo de agenda não pode
estar presente, indigitou-me a representá-lo neste importante
evento, o que me honra muito.
Gostaria de felicitar, porque depois de um aturado e meritório
trabalho dos Membros Fundadores, foi publicado o Estatuto
da ASAER – Associação Angolana de Energias Renováveis em
Diário da República, em finais 2020.
No dia 8 de Julho de 2021 foi realizada em Luanda a 1ª
Assembleia Geral de Membros, tendo sido eleitos os primeiros
Corpos Sociais da Associação.
Posteriormente,

em

Assembleia

Geral

Extraordinária,

procederam a alguns pequenos acertos estatutários e
regulamentares imprescindíveis e, hoje, em parceria com a
ALER - Associação Lusófona de Energias Renováveis, com o
suporte do Programa Europeu GET.invest e com o apoio da
Embaixada do Reino Unido, da União Europeia e da British
Petroleum participamos aqui na apresentação oficial à
sociedade da Associação Angolana de Energias Renováveis.
É o primeiro acto público e esperamos que seja um de muitos
e, principalmente, que possa a ASAER assumir o papel
importante de promotor e auxiliador da implantação das
Energias Renováveis no País.
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Que possa, simultaneamente, ser um estímulo à divulgação
da importância da Transição Energética e da importância do
aumento da eficiência energética.
O nosso planeta precisa de novos paradigmas energéticos
que se coadunem com a primeira e mais importante premissa
que é o Respeito ao Ambiente, mas não só.
Na história, os combustíveis fósseis jogaram o seu papel
determinante no desenvolvimento da economia e da
sociedade, mas o limite da resiliência dos sistemas planetários
exige redução urgente de emissões de gases de efeito estufa.
A pegada de carbono permite-nos analisar os impactos que
provocamos na atmosfera e, por essa via, também nas
mudanças climáticas. Para a sua existência e bem-estar, o ser
humano emite muito mais gases do que aqueles que o
planeta pode receber.
Urge a mudança de atitude de todos, das tecnologias, dos
procedimentos industriais e dos sociais. É urgente a mudança.
O Acordo de Paris sob a Convenção Quadro das Nações
Unidas sobre Mudanças do Clima de 2015 e a Agenda 2030
com as 5 dimensões ou os 5P, como é conhecida,
nomeadamente, Pessoas, Prosperidade, Planeta, Parceria e
Paz. Anteriormente, antes da Agenda 2030, o conceito de
3

REPÚBLICA DE ANGOLA
Ministério da Energia e Águas
Gabinete do Ministro

desenvolvimento sustentado era analisado apenas com os 3
elementos fundamentais, nomeadamente, a inclusão social,
o crescimento económico e a protecção ambiental. Porém,
a partir da adopção da Agenda 2030, foi definido o novo
conceito de sustentabilidade, que resulta da junção dessas 5
dimensões, tendo sido incluídas a Parceria e a Paz, dois
aspectos fundamentais.
Assim, as necessidades de mudança para o desenvolvimento
sustentável não se esgotam apenas com a mudança do
paradigma energético, mas este é um factor determinante, e
por isso a ASAER tem a oportunidade de desempenhar um
papel importante.
Substituirmos cada vez mais a utilização de combustíveis
fósseis pela produção de energia usando fontes renováveis é
para nós um objectivo.
O Executivo tem feito um esforço significativo nesse sentido.
Estão neste momento a ser montados cerca de 370MW em
parques fotovoltaicos em 6 Províncias do País, e a ser
preparada a interligação dos Sistemas Norte – Centro ao
Sistema Sul, bem como a ser desenvolvidos os estudos para a
interligação do Sistema Leste ao Sistema Nacional, o que
permitirá a substituição de bastante potência térmica por
hídrica.
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Para além disso, sob a umbrela da visita de S.E. o Presidente
da República às Nações Unidas, o Sr. Ministro assinou um
Memorando de Entendimento que poderá auxiliar no esforço
da electrificação da região sul e sudeste do País
Minhas Senhoras
Meus Senhores
O MINEA está disponível para dar o apoio institucional
necessário nos marcos da Lei à Associação Angolana de
Energias Renováveis e considera que esta é uma Instituição
Parceira com a qual conta, para o desenvolvimento dos seus
propósitos.
Concluindo, hoje é um dia importante porque importantes
são os passos que a ASAER já começou a dar, e em nome do
Sr. Ministro, auguramos êxitos na caminhada futura.
COM ESTAS PALAVRAS, DECLARO ABERTO ESTE WORKSHOP
Bem-haja
Muito obrigado
Luanda, aos 30 de Setembro de 2021
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