MENSAGEM DO MINISTRO DR. PEDRO NUNO SANTOS À DIRECÇÃO DA
ATECFA

Por ocasião da realização do 1º Ciclo das Conferências Técnicas
Ferroviárias de Angola, organizada pela ATECFA – Associação dos
Técnicos Ferroviários de Angola, enquanto Ministro das Infraestruturas e
Habitação que, em Portugal tem a tutela do sector Ferroviário, não posso
deixar de vos dirigir 3 breves notas.
Tenho tomado conhecimento do importante conjunto de investimentos
ferroviários que Angola está a levar a cabo um, como serão a reabilitação
do troço ferroviário em parte da linha do Caminho de Ferro de Luanda e a
construção das novas ligações Luena - Saurimo e à Zâmbia, no Caminho
de Ferro de Benguela. A prioridade ao transporte ferroviário é, sem dúvida,
um instrumento indispensável no caminho dos vários povos para o
progresso económico e social.
A existência de inúmeras empresas portuguesas ou das equipas
portuguesas de grandes grupos internacionais no domínio do transporte
ferroviário a trabalharem em Angola, e de várias delas constarem no
Programa deste Ciclo com intervenções em diferentes áreas do
conhecimento ferroviário, não poderia ficar indiferente e aqui expresso o
agradecimento e orgulho do governo português no trabalho que estas e
outras empresas fazem em Angola e um pouco por todo o mundo.
Finalmente, à ATECFA - Associação dos Técnicos Ferroviários de Angola
os meus sinceros parabéns por este corajoso passo. Recentemente
formada, com o apoio da sua “irmã portuguesa” ADFERSIT, a organização
deste 1º ciclo de conferências técnicas ferroviárias, evidencia a vossa
aposta na partilha das melhores práticas industriais e empresariais, no
aprofundamento do debate técnico com as empresas ferroviárias, mas,
igualmente com as universidades, com as empresas ligadas ao
ecossistema ferroviário, com as autarquias e todos aqueles que procuram
promover e dinamizar o desenvolvimento do setor ferroviário angolano.
A todos os presentes os meus PARABÉNS e DESEJOS DE BOM
TRABALHO
Pedro Nuno Santos
Ministro das Infraestruturas e da Habitação.
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