NOTA DE IMPRENSA:
SADC ACOLHE UMA REUNIÃO CONJUNTA VIRTUAL DOS
MINISTROS DE TUTELA DOS SECTORES DE ENERGIA E DE ÁGUA
DIA 30 DE OUTUBRO DE 2020

A reunião conjunta dos Ministros de Tutela dos Sectores de Energia e de Água da
Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) terá lugar a 30 de
Outubro de 2020 por formato virtual, e será presidida pela República de
Moçambique. Os Ministros deliberarão sobre programas de dimensão regional em
apoio à execução do Plano Estratégico Indicativo de Desenvolvimento Regional
(RISDP) 2020-2030 da SADC e da Visão 2050 da SADC, em particular programas
de desenvolvimento de infra-estruturas dos dois sectores.
Em relação ao sector de energia, as deliberações centrar-se-ão na segurança do
fornecimento de energia, no desenvolvimento de infra-estruturas energéticas, nos
avanços verificados em matéria de concretização das metas estabelecidas nas
decisões da reunião ministerial anterior. A reunião ministerial passará em revista,
entre outros assuntos, as iniciativas destinadas a apoiar a execução dos
programas e projectos de energia regionais e dos programas subsidiários de
petróleo e gás, a promoção de novas e renováveis fontes de energia e de
questões de eficiência energética e o ponto de situação do estabelecimento de
entidades reguladoras do sector de energia e das modalidades de reforço da
Associação Regional de Reguladores de Energia Eléctrica.
Os Ministros analisarão igualmente os progressos alcançados nas directivas do
Conselho de Ministros sobre o programa subsidiário regional de gás e as
iniciativas de desenvolvimento de infra-estruturas regionais em curso em apoio à
integração regional. Os Ministros prosseguirão discutindo e revendo o projecto de
Acordo que Altera o Protocolo da SADC sobre Energia de 1996 e apreciarão a
Estratégia e Plano de Acção Regional de Acesso à Energia Eléctrica revista que
visa aumentar o acesso às fontes de energia.
Quanto ao sector de água, os Ministros passarão em revista os progressos
registados em termos de execução do Programa de Gestão das Águas

Subterrâneas, dos projectos apoiados pelo Mecanismo de Desenvolvimento de
Infra-estruturas Resilientes ao Clima (CRIDF) e receberão informações
actualizadas sobre a formulação do Quinto Plano de Acção Estratégico Regional
para o Sector de Água.
Os Ministros também deliberarão sobre questões transversais, nomeadamente o
Programa sobre o Nexo entre a Água, a Energia e a Segurança Alimentar (WEF),
e apreciarão os resultados finais das avaliações do impacto da COVID-19 pelos
Sectores de Energia ou Electricidade e de Água.
Antes da reunião ministerial, os Altos Funcionários da SADC de Tutela dos
Sectores de Energia e de Água reuniram-se entre os dias 26 e 27 de Outubro de
2020 para homologar os documentos e apreciar questões para deliberação pelos
Ministros.
Um comunicado sobre as deliberações da reunião dos Ministros será distribuída
a todas as agências de comunicação social após a reunião.
Pedido de mais informações: Para informações mais circunstanciadas, queira
contactar a Unidade de Comunicação e Relações Públicas, através do correio
electrónico prinfo@sadc.int.

Emitido pelo Secretariado da SADC, em Gaberone, Botswana, aos 28 de
Outubro de 2020

2

