
RELATORIO DO PAIS 

 

Sua Excelência Crsitophe Moboso N’Kodia-Pwanga 

Presidente do Fórum Parlamentar da SADC 

Suas Excelências Presidentes de Parlamentos Nacionais 

Distintos Deputados do Fórum Parlamentar da SADC 

Senhora Secretária-Geral do Fórum Parlamentar da SADC 

Minhas Senhoras, Meus Senhores  

 

As minhas palavras são de saudação a todos vos por ocasião da 

realização desta 52ª Assembleia Plenária do Fórum Parlamentar da SADC 

que sob o lema “o Papel do Parlamento no Reforço dos Quadros 

Legislativos para a Paz e Segurança na Região”.  

 

Faço votos para que o nosso Fórum continue a crescer no caminho da 

Paz, da Prosperidade e da Cooperação 

 

 

 

 



Excelências, 

 

Dito isto, permitam-me que apresente de forma sintética aquilo que são 

as realizações em relação ás recomendações saídas da 51ª Assembleia 

Plenária do Fórum Parlamentar da SADC realizada em Lilongwe, Malawi: 

 

1. No que tange as recomendações do Relatório da Comissão 

Permanente de Alimentação, Agricultura e Recursos Humanos sobre 

a utilização de energias renováveis na agricultura temos a informar 

que esta actividade consta dos programas das instituições ligadas a 

áreas de agricultura e recursos minerais e energia no país. 

 

Igualmente, importa referir que no âmbito da iniciativa “Energia 

para Todos” temos vindo a registar o alargamento e expansão da 

energia elétrica para os Postos Administrativos e várias 

comunidades longícuas. 

 

2. Com relação as recomendações do Relatório da Comissão 

Permanente de Comercio, Industria, Finanças e Investimento sobre 

o comercio fronteiriço de pequena escala, envolvendo um maior 

numero de mulheres, está sendo implementada através de 

instituições vocacionadas para o efeito, cabendo a Assembleia da 

Republica fiscalizar no âmbito das suas competências, comoOrgao 

Legislativo e Fiscalizador. 



 

3. No que diz respeito as recomendações da Comissão Permanente de 

Desenvolvimento Humano e Social e Programas Especiais sobre a 

atualização do Plano de Desenvolvimento Estratégico da SADC 

Indicativo de Desenvolvimento Regional (RISDP 2020-2023) temos a 

informar que aguardamos informações do ministério respectivo. 

 

Outras recomendações constantes do relatório relacionadas com 

finanças publicas em todos sistemas de prestação de cuidados de 

saúde e de educação; financiamento público as populações  

vulneráveis; entre outros, estão sendo acautelados ao nível 

parlamentar e do executivo, que coincidentemente nesta semana a 

Magna Casa do Povo vai debater sobre a proposta do Plano 

Económico e Social e a sua expressão financeira para 2023 e que 

por sinal houve um incremento para os sectores acima referidos 

(saúde e educação), dependendo dos recursos que o pais dispõe  . 

 

4. Em relação as recomendações do Relatório do Grupo Regional da 

Mulher Parlamentar, temos a informar que, no âmbito da 

consolidação da Democracia, aproximando o Parlamento dos 

cidadãos, o Gabinete da Mulher Parlamentar tem trabalhado com as 

instituições relevantes e a sociedade civil na disseminação da Lei 

Modelo sobre a Violência Baseada no Género e na criação de 

condições para a participação efectiva da mulher em todos 

processos eleitorais. 



 

No que concerne a monitorização e avaliação do progresso nacional 

em matéria de incorporação no ordenamento jurídico interno e 

implementação do Protocolo da SADC sobre o Género, temos a 

informar que Moçambique está implementando com muito êxito este 

instrumento, sendo de destacar que atingiu a paridade do género no 

Executivo moçambicano, A mulher e a juventude têm vindo a 

assumir o seu papel e a sua presença nos diversos órgãos de 

decisão   

Ciente de que apresentamos as recomendações de forma resumida, 

queremos endereçar os nossos agradecimentos. 

 

 Muito obrigado 

 

 

 


