
 
 
 
 
 
 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

SADC E PARCEIROS PARA DISCUTIR A ÁGUA, A 
ENERGIA, A SEGURANÇA ALIMENTAR NO 10º 

DIÁLOGO SADC MULTISSECTORIAL 
 
30 de Agosto de 2022, Gaborone, Botsuana. A Comunidade de Desenvolvimento 
da África Austral (SADC), com o apoio técnico da Global Water Partnership 
Southern Africa (GWPSA) realizará o 10º Diálogo Multissectorial da SADC entre 5-7 
de Setembro de 2022 em Maseru, no Reino do Lesoto. O tema do diálogo é 
"Reforçar as capacidades produtivas regionais em matéria de água, energia, 
segurança alimentar e resiliência dos ecossistemas para alcançar uma 
transformação industrial inclusiva e sustentável" e será acolhido pelo Governo 
do Lesoto através do Ministério da Água. Aproveitando o impulso das reuniões 
anteriores, o 10º Diálogo Multissectorial levará por diante a implementação da 
Estratégia de Industrialização e do Roteiro 2015-2063 da SADC, com um enfoque 
específico no reforço das capacidades produtivas regionais através do Nexo Água, 
Energia e Alimentação (AEA/WEF) e das abordagens baseadas no Ecossistema. 

 
O Diálogo é um evento bienal organizado pelo Secretariado da SADC que 
proporciona um fórum para os profissionais do sector da água e sectores 
relacionados para discutir questões pertinentes sobre o aprofundamento da 
integração regional e a redução da pobreza na região. O objectivo é assegurar que 
a região desbloqueia o potencial de desenvolvimento sustentável dos recursos 
hídricos, contribuindo para a integração regional, erradicação da pobreza e 
desenvolvimento socioeconómico. Os resultados do Diálogo de três dias 
alimentarão as decisões a serem apresentadas pelos Ministros responsáveis pela 
segurança alimentar, hídrica e energética ao Conselho de Ministros da SADC. 

 
O Diálogo deste ano é financiado pela União Europeia (UE) e apoiado pelo SADC 
WEF Nexus Dialogue Project e pelo Projecto "Support to Integrated Catchment 
Management (ICM)" no Lesoto, co-financiado pela UE e pelo Ministério Federal 
Alemão para a Cooperação Económica e Desenvolvimento (BMZ) e implementado 
pela Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). 

 
 

 
 
Contactos para os meios de comunicação social: 

 
Secretariado da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC): 

Nelao Haimbodi | +267 77 846 012 | nhaimbodi@sadc.int 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

Reitumetse Tlopo | +266 5691 0187 | reitumetse.tlopo@giz.de 
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Global Water Partnership Southern Africa (GWPSA) 

Leticia Ngorima | +27 74 204 2186 | Leticia.ngorima@gwpsaf.org 

Ministério da Água (MoW) Lesoto 

Leepo Mabusa | +266 6369 6767 | leepomabusa@gmail.com 
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