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Gabinete de Assessoria de Imprensa
NOTA de IMPRENSA
O Governo Da República Democrática de São Tomé e Príncipe, através do Ministério das Obras
Públicas, Infra-estruturas Recursos Naturais e Ambiente vem, liminarmente, refutar as informações
postas a circular pela imprensa e redes sociais relativamente a um eventual COMPROMISSO do
Governo de Angola para enviar geradores à São Tomé e Príncipe e ajudar a colmatar a crise
energética que vive o País. Julgamos tratar-se de situação de deturpação de informação para
perturbar os esforços que estão a ser feitos no sentido de minimizar a situação caótica deixada pelo
anterior Governo no sector energético do País.
De facto, tendo sido empossado no dia 3 de Dezembro deste ano, o XVII Governo Constitucional
começou a agir de imediato no sentido de procurar respostas e soluções para a situação de crise
energética, com cortes prolongados de energia eléctrica, que assola o País já há vários meses. Foi
com este propósito que contactamos o Governo de Angola, através do Ministério de Energia e Água,
que prontamente acedeu em enviar uma equipa de peritos para, in loco, se inteirar da situação e
reportar, recomendando alternativas de soluções.
As declarações públicas produzidas em São Tomé e Príncipe aquando da visita dos técnicos
angolanos visaram simplesmente agradecer a presença dos mesmos e dar conta ao público dos
cenários possíveis observados. Na sua declaração a imprensa, o Ministro Osvaldo Abreu falou de
POSSIBILIDADES de recuperação de geradores avariados com ajuda de Angola e, eventualmente e
complementarmente, encontrar formas de adquirir novos geradores para fazer face ao problema
antes da quadra festiva. Nunca se falou de Compromissos entre as partes envolvidas, mas sim, de
cenários e possibilidades resultantes de um trabalho de levantamento técnico.
O Governo de São Tomé e Príncipe aproveita a oportunidade para reafirmar o nosso especial
agradecimento pela amizade e prontidão institucional manifestada pelo Ministério da Energia e
Águas de Angola no envio da referida equipa técnica, que veio partilhar com os técnicos nacionais a
sua vasta experiência e capacidade técnica acumulada, e pelas recomendações produzidas após a
visita técnica as instalações energéticas santomenses. Pensamos terem sido criadas as bases para
uma futura cooperação institucional ou privada neste sector entre os nossos dois países;
Finalmente, o Ministério das Obras Publicas, Infra-estruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente
aproveita a ocasião para reiterar o compromisso do Governo no sentido de tudo fazer para mitigar, a
curto prazo, os graves problemas energéticos que assolam o País.
Gabinete de Imprensa, em São Tomé, 17de Dezembro de 2018.
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