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COMUNICADO DE IMPRENSA 
 

A SADC REALIZA A REUNIÃO DO COMITÉ CONJUNTO DOS MINISTROS 
RESPONSÁVEIS POR ENERGIA E ÁGUAS A 4 DE NOVEMBRO DE 2022 

 
31 de Outubro de 2022, Gaborone, Botswana:  A 4 de Novembro de 2022, em 
Kinshasa, República Democrática do Congo, a Comunidade de Desenvolvimento da 
África Austral (SADC) realizará uma Reunião Conjunta dos Comité de Ministros 
Responsáveis por Energia e Águas da SADC cujo anfitrião será a República 
Democrática do Congo (RDC).   
 
A reunião fará o balanço dos projectos regionais dos sectores de energia e de águas 
levados a cabo em harmonia com os objectivos da SADC e os resultados almejados 
como articulados no Plano Estratégico Indicativo de Desenvolvimento Regional 
(RISDP) 2020-2030 e na Visão 2050 da SADC.   
 
Os Ministros avaliarão igualmente o ponto de situação da implementação das 
principais iniciativas recomendadas pela Cimeira de Chefes de Estado e de Governo 
da SADC em Agosto de 2022 em Kinshasa, República Democrática do Congo (RDC). 
 
Os Ministros irão, entre outras questões, aferir o grau de cumprimento das decisões 
saídas das suas reuniões conjuntas anteriores, bem como deliberar sobre programas 
e projectos conducentes à consecução da segurança energética e hídrica na Região.   
 
A reunião de Ministros será precedida de um Workshop de Validação do Plano 
Director Regional do Gás da SADC e da reunião de Altos Funcionários Responsáveis 
por Energia e Águas, de 31 de Outubro a 3 de Novembro de 2022, às quais irão 
aprovar documentos para apreciação e tomada de decisão pelos Ministros. 
 
Para mais informações, queiram contactar: 
a Sr.ª Barbara Lopi,  Chefe da Unidade de Comunicação e Relações Públicas, email; 
blopi@sadc.int ou o Sr. Letso S. Mpho, email, lmpho@sadc.int ou prinfo@sadc.int. 
 
…………….………………………………………………………………………………….. 
 
A SADC em resumo 
 
A SADC é uma organização integrada por dezasseis (16) Estados-Membros, estabelecida em 1980, como 
Conferência de Coordenação do Desenvolvimento da África Austral (SADCC) e, mais tarde, em Agosto de 1992, 
transformada em Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC). A SADC tem por Missão promover 
o crescimento económico e o desenvolvimento socioeconómico sustentáveis e equitativos, através de sistemas 
produtivos eficientes, de uma cooperação e integração mais aprofundadas, da boa governação e da paz e 
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segurança duradouras, a fim de que a Região emerja como actor competitivo e efectivo nos contextos das relações 
internacionais e da economia mundial. Os Estados-Membros da Organização são a África do Sul, Angola, 
Botswana, União das Comores, República Democrática do Congo, Reino de Eswatini, Reino de Lesoto, 
Madagáscar, Malawi, Maurícias, Moçambique, Namíbia, Seychelles, República Unida da Tanzânia, Zâmbia e 
Zimbabwe.  
 
Emitido pelo Secretariado da SADC, aos 31 de Outubro de 2022 
Gaborone, Botswana 
 


