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 Senhores Ministros da Energia e Água dos Estados Membros da SADC,
Excelências;
 Senhora Secretária Executiva da SADC, Excelência;
 Altos Funcionários do Governo dos Sectores de Energia e Água dos
Estados Membros da SADC;
 Senhores Membros do Secretariado da SADC;
 Distintos Convidados;
 Minhas Senhoras e Meus Senhores;

Bom dia e Bem Vindos à esta reunião virtual presidida pela República
de Moçambique!

Moçambique tem a honra de acolher a Reunião Conjunta de Ministros
da SADC responsáveis pelos sectores de Energia e Água.
Senhores Ministros e Vice-Ministros, a vossa presença neste encontro
constitui uma indicação inequívoca do empenho e dedicação de
Vossas Excelências para a realização das aspirações dos povos da
região, que almejam a manutenção da paz e estabilidade, integração
económica e erradicação da pobreza, tal como vem consagrado no
Tratado da fundação da SADC
Senhores Ministros,
Senhora Secretária Executiva da SADC,
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A República de Moçambique, sob liderança de Sua Excia o Presidente
Filipe Jacinto Nyusi e actual Presidente da SADC, teve o privilégio de
acolher de 26 a 27 de Outubro a reunião dos Altos Funcionários de
Energia e Água da região que trabalharam incansavelmente,
alcançando os resultados desejados, em preparação desta Reunião
Conjunta dos Ministros.
Esta Reunião Ministerial deverá nos proporcionar, com clareza, as
linhas de orientação para que o Secretariado e os Estados Membros
possam, em conjunto, trabalhar na implementação dos programas de
energia e água com eficácia, aprovando as decisões apropriadas para
ambos os sectores.
Os Ministros destas áreas estão cientes de que a região precisa de
energia e água para assegurar o desenvolvimento sustentável,
garantir a industrialização, reduzir a pobreza, alcançar a integração
regional, estimular o crescimento econômico e, o mais importante
ainda, melhorar a qualidade de vida dos nossos concidadãos.
A nossa reunião é um testemunho de que a nossa presença reflecte
um propósito comum e o desejo de criar um ambiente propício para
acelerar a implementação dos programas nos sectores de Energia e
Água, para estimular um crescimento robusto e sustentável e garantir
acesso àqueles recursos para os nossos concidadãos.
Gostaria de reiterar que os dois sectores, tal como todos as outras
áreas económicas e sociais nos nossos Estados Membros estão
enfrentando grandes desafios com a eclosão e propagação da
pandemia da COVID-19, que afecta toda a região da SADC, o
continente e o mundo.
Os impactos da pandemia da COVID-19 nos sectores social e
econômico, em particular na saúde, estão se destacando a cada dia
que passa. Os Estados Membros da SADC procuram adoptar e
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implementar as medidas de protecção básicas contra o coronavírus,
que incluem, entre outras, o distanciamento social em todos os
momentos e em todos os lugares, testes para minimizar as interações
públicas e propagação, especialmente onde houver sintomas de
febre, tosse e dificuldade para respirar.
Essas acções embora necessárias, criaram efeitos em cascata sobre o
funcionamento das operações de energia e água durante o período
pandêmico.
As mudanças e dinâmicas introduzidas pelos impactos da pandemia
exigem um novo modo de prestação de serviços. São necessárias
medidas de resposta para aumentar a capacidade das instituições no
fornecimento de energia e água na nossa região, para continuar a
operar com eficácia.
Minhas Senhoras
Meus Senhores
A SADC tem projectada uma economia que tem como um dos pilares
a industrialização, em alinhamento com os planos de integração
regional e continental, sendo, por isso, importante o desenvolvimento
de infraestruturas de apoio à integração.
Notamos com entusiamos a aprovação da Visão 2050 da SADC e do
Plano Estratégico Indicativo de Desenvolvimento Regional (RISPD)
2020-2030 parab 40ª Cimeira da SADC.
Durante a Sua Presidência, Moçambique assume o desafio de
assegurar a implementação deste instrumento, 2020-2030 e garantir
que a Visão 2050 seja cada vez mais inclusiva e permita a
contribuição efectiva dos Estados Membros.
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Os sectores de energia e água são dinâmicos e estão interligados com
outros, como segurança alimentar, meio ambiente, saúde e terras,
para citar alguns. É importante que os Estados Membros adoptem e
operacionalizem os mecanismos de coordenação, tais como a
estrutura Nexo “Água, Energia e Alimentos”*WEF).
A abordagem do nexo WEF ajudará os nossos países a garantir que a
segurança hídrica, energética e alimentar sejam alcançadas por meio
dos esforços conjuntos dos três sectores da região.

Senhores Ministros,
Secretário Executivo da SADC,
Ilustres delegados
Como País que preside a SADC queremos assegurar aos Estados
Membros que iremos garantir a discussão aberta e franca nesta
reunião ministerial, para que as nossas deliberações produzam
resultados tangíveis nos sectores de energia e água da SADC.
Com estas breves palavras, gostaria de agradecer a todos vocês pela
participação nesta reunião e declarar oficialmente aberta.
Pela atenção dispensa, o nosso
- Thank you very much!
- Merci beaucoup!
- Assante Sana!
- Muito Obrigada!
- Khanimambo
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