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“Água e Emprego”

DECLARAÇÃO ALUSIVA AO DIA MUNDIAL DA ÁGUA

O dia 22 de Março foi instituído em 1992 pela Organização das Nações
Unidas, como o Dia Mundial da Água, altura em que também foi
adoptada a “Declaração Universal dos Direitos da Água”. A
Organização das Nações Unidas recomendou a comemoração do dia
Mundial da Água em 2016 sob o lema: “Água e Emprego”. Assim, à
actividade alusiva ao Dia Mundial da Água, se deve associar uma ampla
abordagem focada em “melhor água, melhores empregos”.
A Água e Emprego estão intimamente interligados. De acordo com
Organização das Nações Unidas, actualmente, a água se relaciona
directa ou indirectamente com a maioria dos postos de trabalho, nos
mais variados ramos de actividade, como por exemplo, o abastecimento
de água para consumo humano, a agricultura, a indústria, o turismo, a
hotelaria, o transporte, a geração de energia e a investigação científica.
Em Angola, depois de alcançada a Paz, o Executivo liderado por Sua
Exelência O Senhor Presidente da República, Engenheiro José Eduardo
dos Santos, tem vindo a adoptar um conjunto de medidas de políticas
propulsoras

de

uma

evolução

positiva

de

indicadores

de

desenvolvimento humano em Angola. Nesse âmbito, incluem-se as
medidas promotoras de emprego, a melhoria o acesso à água e a
adequada gestão da água. Essa transformação vem sendo em parte
conseguida mediante a implementação do Programa de Governo para o
Sector das Águas que tem como Objectivos Estratégicos “Servir de
forma regular e contínua, a maior percentagem de população possível,
com a progressiva elevação da qualidade do serviço, a um preço
comportável e no âmbito de uma perspectiva ambientalmente

sustentável” e “Assegurar a gestão integrada dos recursos hídricos,
visando a protecção dos ecossistemas e da biodiversidade, bem assim
como a salvaguarda da satisfação da sua procura para os diferentes
usos”.
Solidamente comprometido com os Objectivos de Desenvolvimentos do
Sustentável, o Programa de Governo do Executivo de Angola, vem-se
traduzindo em realizações promotoras do incremento do acesso à água,
melhoria da gestão da água e incremento e melhoria do emprego
decorrentes da adopção da Politica Nacional de Promoção do Emprego
e de Valorização dos Recursos Humanos Nacionais, sendo de destacar
as seguintes acções:


Implementação do Plano Nacional da Água;



Actualizações de Planos Gerais de Bacias Hidrográfica,
visando a gestão integrada dos recursos hídricos;



Implementação de um processo de reforma e desenvolvimento
institucional do Sector das Águas, tendo como principais
finalidades, a constituição de entidades gestoras de sistemas de
abastecimento de água e saneamento, e adopção de
mecanismos

de

regulação

económica para

garantir a

sustentabilidade do serviço público de abastecimento de água,
mediante a introdução de um sistema de tarifas adequadas que
simultaneamente permita a cobertura dos custos de exploração
e proteja os extractos populacionais mais vulneráveis;



Implementação do Programa Água Para Todos, como
contribuinte do Programa da Luta Contra a Pobreza e
Desenvolvimento Rural e que visa a universalização do acesso
à água potável pela população do meio rural;



Construção de novos sistemas de abastecimento de água de
todas as cidades capitais de província e sedes municipais,
almejando aumento significativo do grau de cobertura,
assegurando um abastecimento de água com oferta per capita
compatível, qualidade e regularidade adequadas;
 Implementação do Plano Nacional de Monitorização e
Controlo de Qualidade da Água, que contribuirá para uma
adequada aferição da qualidade do abastecimento de água em
todo território nacional;


Promoção do conhecimento tanto quanto possível e a
divulgação dos problemas de emprego em ordem a contribuir
para a definição e adaptação de uma política global de
emprego, que consubstancie um programa nacional de
melhoria progressiva da situação de emprego, através da
utilização dos recursos produtivos integrados no crescimento e
desenvolvimento socioeconómico;



Promoção da organização do mercado de emprego como parte
essencial dos programas de actividade, tendo em vista a

procura do pleno emprego produtivo, remunerador e
livremente escolhido de acordo com as preferências e
qualificações, enquanto factor de valorização cultural e
técnico-profissional dos recursos humanos do País;


Promoção da informação, orientação, formação e reabilitação
profissional e colocação dos trabalhadores, com especial
incidência os jovens saídos do sistema de educação e ensino e
outros grupos sociais mais desfavorecidos, a análise dos postos
de trabalho, bem como a mobilidade geográfica e profissional
dos trabalhadores;



Promoção da melhoria da produtividade na generalidade das
empresas mediante a realização, por si ou em colaboração com
outras entidades nacionais ou estrangeiras de acções de
formação profissional nas várias modalidades que se revelem
em cada momento as mais adequadas à prossecução daquele
objectivo;



Apoio às iniciativas que conduzam, nomeadamente à criação
de novos postos de trabalho, em unidades produtivas já
existentes ou a criar nos domínios técnico e financeiro.

A água está no centro do desenvolvimento sustentável. Os recursos
hídricos, e a gama de serviços derivados do uso da água, sustentam os
processos

de

redução

de pobreza,

crescimento

económico

e

sustentabilidade ambiental. Da segurança alimentar e energética até a
saúde de seres vivos e preservação ambiental, a água contribui
decisivamente para a melhoria do bem-estar social e no crescimento
inclusivo.
No dia Mundial da Água, importa recordar que “A água é a seiva de
nosso planeta. Ela é condição essencial de vida de todo ser vegetal,
animal ou humano. Sem ela não poderíamos conceber como são a
atmosfera, o clima, a vegetação, a cultura ou a agricultura”, conforme
postulado na Declaração Universal dos Direitos da Água.

Luanda, 22 de Março de 2016.

O Ministério da Energia e Águas.

