COMUNICADO DE IMPRENSA
SADC CONVOCA UMA REUNIÃO VIRTUAL DOS SUBCOMITÉS DO SECTOR DA
ENERGIA

Entre os dias 13 e 15 de Outubro de 2021, a Comunidade de Desenvolvimento da
África Austral (SADC) acolhe uma Reunião Virtual dos Subcomités do Sector da
Energia, com a duração de três (3) dias, que abrange os sectores de energia, petróleo
e gás, com o objectivo de avaliar o grau de implementação das decisões e directivas
da Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da SADC, do Conselho de Ministros
e das Reuniões Sectoriais dos Ministros responsáveis pela Energia e das Finanças e
Investimento.
Entre as questões-chave a serem discutidas na reunião afigura o projecto de Acordo
que altera o Protocolo sobre Energia, a operacionalização do Centro de Energias
Renováveis e Eficiência Energética da SADC (SACREEE), a admissão do Centro
Regional de Formação de Kafue Gorge (KGRTC), como Centro Regional de
Excelência, e questões políticas relacionadas com o sector de energia,
subactividades de energias renováveis, petróleo e gás e questões transversais sobre
o reforço da capacidade institucional que foram aprovadas na 39.ª reunião virtual
conjunta dos Ministros de Energia realizada em Outubro de 2020.
A sessão contará com a participação de ministérios e departamentos responsáveis
pelo sector de energia e respectivos organismos reguladores da energia, empresas
nacionais de electricidade, agências responsáveis pela electrificação rural, bem como
empresas nacionais de petróleo e gás dos Estados-Membros e parceiros de
cooperação internacionais (PCI), especialmente os que apoiam programas regionais
do sector de energia e deliberarão sobre os desafios, riscos e realizações na
implementação de projectos energéticos regionais.
A reunião tem como finalidade melhorar a compreensão e o envolvimento dos
Estados-Membros no desenvolvimento do Fundo Regional de Financiamento de
Infra-estruturas de Transmissão (RTIFF); informação actualizada e progressos
registados sobre projectos regionais de infra-estruturas energéticas, estudos
realizados e apreciação da criação do Grupo de Trabalho para acelerar projectos
regionais
de
energia;
estatuto
dos Memorandos de
Entendimento
Intergovernamentais (MdEI); recomendações sobre o reforço da Autoridade
Reguladora Regional da Energia (RERA); constituição da SACREEE como entidade
jurídica e admissão do Centro Regional de Formação de Kafue Gorge (KGRTC) como
Centro Regional de Excelência.
A reunião guiar-se-á pelo Protocolo da SADC sobre Energia que visa facilitar e
coordenar e alcançar a disponibilidade de serviços energéticos suficientes, fiáveis e
de menor custo que ajudem a alcançar o crescimento económico, a industrialização
e a erradicação da pobreza, assegurando, ao mesmo tempo, a utilização
ambientalmente sustentável dos recursos energéticos na região da SADC.

