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A 37ª Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo
da SADC, que se realizará em Pretória, África do
Sul, deliberará sobre uma ampla gama de questões,
incluindo a exploração de formas para aproveitar
o sector público e privado para trabalhar em
conjunto na promoção do desenvolvimento
económico sustentável na região.

O tema para a Cimeira da SADC, marcada para
19 a 20 de Agosto, é "Parceria com o sector privado
no desenvolvimento da indústria e das cadeias
regionais de valor ".

O tema  dá  continuidade a trajectória das três
cimeiras anteriores, concorrendo para a
concretização do objectivo de industrialização e
desenvolvimento sustentável.

A Cimeira de 2014 realizada em Victoria Falls, no
Zimbabwe, destacou a transformação económica e o
desenvolvimento sustentável "através do
aproveitamento do valor acrescentado ".

A Cimeira de 2015, organizada pelo Botswana,
centrou-se na industrialização através da
"Transformação das Riquezas Naturais e do
Desenvolvimento do Capital Humano", enquanto
a cimeira realizada em Ezulwini, Reino da
Swazilândia, em Agosto de 2016, prestou especial

atenção à promoção da industrialização através da
"Mobilização de Recursos para o Investimento
Sustentável em Infraestruturas de energia ".

A 37ª Cimeira da SADC se concentrará em
avaliar a forma como as Parcerias Público-Privadas
(PPPs) podem ser aproveitadas para impulsionar a
agenda de industrialização da África Austral.

As PPP são consideradas como um modelo
viável para atrair investimentos para projectos
públicos, permitindo que os Governos tenham
mais acesso adicional a capital e financiamento.

A Cimeira também deverá analisar um relatório
do Secretariado sobre o desenvolvimento de um
plano de implementação e um roteiro sobre as
conclusões do Retiro Ministerial Estratégico sobre
a SADC que Queremos que se realizou na
Swazilândia, em Março.

Entre outras coisas, o retiro orientou o
Secretariado a desenvolver um mecanismo eficaz
para rastrear o progresso na implementação de
programas regionais, bem como o cumprimento
de protocolos e instrumentos legais.

Solicitou também ao Secretariado da SADC que dê
prioridade aos programas, concentrando-se no
desenvolvimento da infra-estrutura, na industrialização
e na integração do mercado, com a paz e a segurança
como pré-requisitos para o desenvolvimento económico.
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O retiro recomendou que a
priorização dos programas
regionais respeitasse os princípios
de subsidiariedade e
adicionalidade. Foi acordado que o
Secretariado deveria concentrar-se
na coordenação de programas,
enquanto os Estados Membros
deveriam se concentrar na
implementação.

A Cimeira também vai avaliar o
progresso no desenvolvimento do
Quadro de Mobilização de
Recursos da SADC (Fontes
Alternativas de Financiamento dos
Programas Regionais da SADC).

Espera-se que o quadro explore
fontes alternativas de financiamento
para determinar como o espaço
fiscal poderia ser criado para
permitir que os Estados membros da
SADC financiassem programas,
projectos e actividades regionais.

A agricultura e a segurança
alimentar continuam a ser uma
prioridade para a região da SADC e
espera-se que a cimeira se centre em
medidas para melhorar a segurança
alimentar na região, em particular
como fortalecer a implementação da
Política Agrícola Regional que visa
melhorar a produção,
produtividade, competitividade e o
comércio no sector agrícola, recursos
naturais e meio ambiente.

De um modo geral, espera-se
que a situação de segurança
alimentar 2017/18 em toda a região

A SADC é uma organização
regional que visa promover o
d e s e n v o l v i m e n t o
socioeconómico sustentável e
equitativo na África Austral. As
suas operações são centralizadas
no Secretariado da SADC, com
sede em Gaberone, no Botswana.
As decisões políticas e políticas
sobre o desenvolvimento e
integração regional são tomadas
pela Cimeira de Chefes de
Estado e de Governo da SADC e
/ ou pela Troika da SADC ou
pelo Órgão da  Troika.

melhore significativamente como
resultado das boas chuvas
registadas durante a época
2016/17, com exceção das partes
ocidental e nordeste onde houve
chuvas abaixo do normal.

Estimativas preliminares e
projeções indicam um aumento da
produção de cereais na maioria dos
Estados membros durante a época
2016/17.

Outra questão de tópico que se
espera que seja discutida pela
cimeira será a nova proposta de
estrutura do Secretariado da
SADC. (Veja a página 8-9)

Outra questão chave para
discussão na cimeira é a situação
política na região.
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A situação política e de
segurança na região manteve-se
pacífica e estável, uma vez que os
Estados-Membros continuaram a
aderir aos valores e práticas
democráticas ao realizar eleições
nacionais regulares.

Contudo, houve alguns desafios
no Reino do Lesotho e uma
insegurança contínua na parte
oriental da República Democrática
do Congo.

Na cimeira, o Presidente da
África do Sul, Jacob Zuma,
assumirá a Presidência rotativa da
SADC, actualmente sob a
responsabilidade do Rei Mswati III,
da Swazilândia.

Antes da Cimeira da SADC,
haverá reuniões de altos
funcionários, seguidas pelo
Conselho de Ministros e uma
reunião da Dupla Troika a 18 de
Agosto. r

37ª  Cimeira da SADC 
Explorando as Parcerias Público Privadas 

oS PReSIDeNteS Seretse Khama Ian
Khama, do Botswana e o seu homólogo
angolano, José Eduardo dos Santos, irão
despedir-se dos líderes da África Austral
durante a 37ª Cimeira dos Chefes de
Estado e Governo da SADC em Pretória,
África do Sul

Ambos os líderes estão a concluir os seus últimos mandatos no
cargo.

Angola está a preparar-se para realizar as suas eleições gerais a
23 de Agosto para escolher um novo governo, e o presidente dos
Santos não procurará a reeleição, depois de ter liderado o País desde
1979 após a morte do pai fundador do país e primeiro presidente, o
Dr. Agostinho Neto .

O Botswana vai realizar eleições em 2019. No entanto, conforme
a tradição do Partido Democrata do Botswana (BDP), o Presidente
Khama deve demitir-se no próximo ano e entregar o poder ao vice-
presidente Mokgweetsi Masisi, que liderará o BDP nas eleições de
2019.

Portanto, a 37ª Cimeira da SADC, marcada para 19 a 20 de Agosto,
será a última para os presidentes dos Santos e Khama e ambos
deverão apresentar notas de despedida.

Khama e Dos Santos despedem-se da SADC

Estrutura de liderança
política da SADC

A CIMeIRA da SADC é
responsável pela direção política
global e pelo controlo das funções
da Comunidade, tornando-se a
instituição suprema de formulação
de políticas da SADC.

É composta por todos os Chefes
de Estado ou Governo dos Estados
Membros da SADC e é
administrado num sistema da
Troika que compreende o Presidente
em exercício da Cimeira da SADC, o
Presidente seguinte (vice-Presidente
em exercício) e o presidente anterior.

A Troika da Cimeira é composta
actualmente pelo Rei Mswati III da
Swazilândia (Presidente em
exercícios), do Presidente sul-
africano Jacob Zuma (actual
vice-presidente e próximo
presidente) e do Presidente Seretse
Khama Ian Khama do Botswana
(anterior presidente).

A Troika da Cimeira mudará
durante a 37ª Cimeira da SADC
quando o Presidente Zuma
assumirá a presidência da
organização regional. Agora será
composta pela frica do Sul
(Presidente), da Swazilândia
(presidente anterior) e um Estado
membro da SADC que será eleito
como vice-presidente da SADC
durante a cimeira.

O Sistema da Troika atribui
autoridade a este grupo de três
líderes para tomar decisões rápidas
em nome da SADC que são
normalmente tomadas nas reuniões
de políticas programadas em
intervalos regulares, bem como
fornecer orientação política às
instituições da SADC entre as
Cimeiras regulares da SADC.
Outros Estados-Membros podem
ser cooptados na troika, se
necessário.

o ÓRgÃo Político de Defesa e
Cooperação de Segurança da
SADC também é gerido com base
na Troika e é responsável por pro-
mover a paz e a segurança na
região da SADC. É mandatado
para dirigir e fornecer aos Estados
Membros a direcção dos assuntos
que ameaçam paz, segurança e es-
tabilidade na região. É coorde-
nado a nível da Cimeira e
composto por um Presidente em
exercício, um Presidente sucessor
e um Presidente Cessante, pre-
stando contas ao Presidente da
Cimeira da SADC.

A Cimeira da SADC e os
Órgãos da Troika são mutuamente
exclusivas, e o Presidente do
Órgão não exerce simultanea-
mente a presidência da Cimeira.
Como a presidência da Cimeira e
a presidência do órgão tem uma
rotatividade anual e o presidente
John Pombe Magufuli, da
República Unida da Tanzânia, en-
tregará a liderança da Cimeira, en-
quanto continua sendo membro
da Troika por mais um ano.

A estrutura, as operações e as
funções dos órgãos são reguladas
pelo Protocolo sobre Política, De-
fesa e Cooperação de Segurança.r

Cimeira da SADC

Órgão da Troika da Cimeira

Este sistema foi efetivo desde
que foi estabelecido pela Cimeira
na sua reunião anual realizada em
Maputo, Moçambique, em Agosto
de 1999.

O sistema da troika funciona a
nível da Cimeira, do Órgão, do
Conselho de Ministros e do Comité
Permanente de Funcionários
Superiores. A Cimeira geralmente
se reúne uma vez por ano em
Agosto / Setembro. r



Ministros da Justiça Aprovam Instrumentos Legais

Apelo para finalizar a Universidade de Transformação da SADC

P O L Í T I C A
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• Projecto de alteração ao
Artigo V (1) do Estatuto do
Tribunal Administrativo da
SADC;

• Projecto de Carta para o
Estabelecimento do Centro
de Coordenação de
Controlo e Vigilância de
Pescas;

• Projecto de Protocolo para
a Proteção de Variedades
Vegetais;

• Carta que estabelece o
Centro de Sementes da
SADC; e

• Projecto de Carta da SADC
sobre Mulheres na
Organização de Ciência,
Engenharia e Tecnologia.
Os instrumentos serão

agora encaminhados ao
Conselho de Ministros da
SADC para aprovação final
durante a reunião, antes da 37ª

A ÁFRICA Austral deve concluir com
urgência o processo de criação de uma
universidade da SADC para capacitar os
cidadãos na inovação e no
empreendedorismo.
      Isto foi dito pelos Ministros da SADC
responsáveis pela Educação, Formação,
Ciência, Tecnologia e Inovação, que se
reuniram recentemente numa reunião
conjunta em Ezulwini, Reino da Swazilândia.
      "No que diz respeito à Educação e
Formação, os Ministros instaram o
Secretariado a acelerar o estudo regional sobre
o estabelecimento da Universidade de
Transformação da SADC", lê em parte de um
comunicado divulgado pelos ministros após a
reunião realizada nos dias 22-23 de Junho.
      Já foram feitos progressos notáveis no
desenvolvimento da nota conceitual, bem
como o roteiro que abrange questões de
governação, gestão, acreditação, registo e
garantia de qualidade, propriedade,
propriedade intelectual, financiamento,
sustentabilidade e linguagem de instrução.
      Além disso, foi concluído um estudo
regional de avaliação de necessidades de
competências para informar a organização
institucional, os programas, as infra-estruturas
e os requisitos legais da universidade.
Uma vez operacional, a universidade tem o
potencial de abordar a provisão de
habilidades apropriadas necessárias para a
adição de valor, nas três cadeias de valor
acordadas da Estratégia e Roteiro de
Industrialização da SADC.
      A Universidade de Transformação da
SADC é uma das iniciativas propostas pelo
Presidente da SADC, Rei Mswati III da
Swazilândia, na 36ª Cimeira da SADC
realizada em 2016 como medida para
melhorar a produtividade industrial e

transformar a África Austral num região
industrializada.
      O Rei Mswati III ofereceu-se para acolher
a universidade e disse que o seu Governo
ofereceria bolsas de estudo para 300 alunos
para a ingestão inicial a partir de todos os 15
membros da comunidade - que é de 20 alunos
por cada país membro.
      A Cimeira Extraordinária da SADC
realizada na Swazilândia em Março "orientou
as estruturas relevantes da SADC para
finalizar a sua implementação e para informar
a Cimeira em Agosto de 2017."
      A universidade proposta é uma
intervenção oportuna da SADC para
aproveitar sua enorme base de recursos
humanos, que é um dos factores prioritários
para o aprofundamento da integração e
promoção da industrialização na região.
      Observou-se que uma região da SADC
com uma base de recursos humanos
desenvolvida, conhecedora e qualificada está
bem equipada para explorar os seus recursos
naturais, promover o desenvolvimento
socioeconómico e promover a agenda de
integração regional.
      De fato, o Tratado da SADC, que
estabeleceu as bases para o estabelecimento de
uma Comunidade partilhada na África
Austral, reconhece o importante papel de
desenvolver uma base de recursos humanos
forte e vibrante para atingir os objectivos de
longa data de uma região "próspera, integrada
e unida".
      É neste sentido que a região da SADC está
implementando uma variedade de estratégias
para desenvolver e melhorar o capital humano,
de modo a melhorar o investimento, a eficiência
e a competitividade da região na economia
global, além de melhorar a qualidade de vida dos
cidadãos da sua região. r

Cimeira de Chefes de Estado e
de Governo da SADC, que será
realizada em Pretória, África
do Sul, em Agosto.

O encontro contou com a
presença de Ministros da Justiça
e Procuradores Gerais do
Botswana, Lesoto, Malawi,
M a u r í c i a s ,  M o ç a m b i q u e ,
Namíbia, África do Sul,
Swazilândia, República Unida da
Tanzânia, Zâmbia e Zimbabwe. r

A AgeNDA regional de
integração da África Austral
depende da existência de
instrumentos legais vibrantes
que captem todas as
dimensões de uma parceria
internacional de trabalho.

Este posicionamento foi
defendido pelo Primeiro-
Ministro do Reino da
Swazilândia, Dr. Sibusiso
Dlamini, na reunião dos
Ministros da Justiça e
Procuradores-Gerais da SADC,
realizada nos dias 27 e 28 de
Julho na Swazilândia, para
analisar diversos instrumentos
jurídicos regionais.

Ele disse que os
instrumentos devem "sustentar
a harmonia conceitual e a
estratégia acordada",
garantindo justiça e
consistência na marcha para
uma integração regional
abrangente.

Ele acrescentou que o
desenvolvimento de
instrumentos jurídicos
regionais deve proporcionar
uma situação "vantajosa para
todos" os Estados-Membros.

A Secretária Executiva da
SADC, Dra. Stergomena
Lawrence Tax, disse que a
região está enfrentando uma
série de desafios como o
branqueamento de capitais e o
financiamento do terrorismo e
o sequestro de crianças e,
portanto, requer fortes
instrumentos legais.

Ela disse que era
fundamental que a região
criasse fortes instrumentos
legais para enfrentar esses
desafios.

Alguns dos instrumentos
jurídicos aprovados pelos
ministros durante a reunião na
Swazilândia foram:
• Projecto de Acordo que

altera o Protocolo de
Extradição;

• Projecto de Acordo que
altera o Protocolo sobre
Assistência Jurídica Mútua
em Matéria Penal;
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T R A D EC O M É R C I O

A decisão de estabelecer o maior mercado
integrado em África representa um movimento
ousado pela África para reformar os assuntos
económicos globais, que estão estruturados de
tal forma que os países africanos, com uma
parcela significativa da reserva natural global,
negociam mais com o mundo exterior do que
entre países vizinhos.

Isso é causado por vários factores, incluindo
uma infra-estrutura pobre construída durante
a era colonial e não incentiva o movimento
suave de bens, serviços e pessoas entre os
países africanos, bem como a existência de uma
infinidade de barreiras não pautais que
desencorajam o comércio intra-regional.

Outro factor importante é a falta de um
sector industrializado dinâmico, o que significa
que a África permaneceu em grande parte
como uma fonte de matérias-primas baratas
para que os países do Norte transformem em
produtos acabados que eles então exportam
para o continente.

O estabelecimento da TFTA deverá mudar
a paisagem económica, impulsionando o
comércio intra-regional em África e
aprofundando a integração através de
um melhor desenvolvimento de infra-
estrutura, fluxos de investimento e maior
concorrência.

O mercado alargado promoverá o bom
movimento dos bens e serviços através das
fronteiras, bem como permitirá aos países
harmonizar as políticas comerciais regionais
para promover a concorrência.

A harmonização das políticas comerciais e
a remoção de barreiras não tarifárias e outras

barreiras comerciais, tais como taxas de
exportação e importação punitivas, permitirão
que os países aumentem seus ganhos,
penetrem novos mercados e contribuam para
o desenvolvimento nacional.

A COMESA-EAC-SADC também
concordou em priorizar o desenvolvimento
industrial e de infraestrutura para garantir que
o arranjo tripartido seja um grande sucesso.

O Acordo Tripartido foi iniciado em 2005,
com o objectivo geral de contribuir para os
objectivos mais amplos da União Africana, ou
seja, acelerar a integração económica do
continente e alcançar o desenvolvimento
sustentável.

O acordo também procurou abordar
algumas das inconsistências comerciais e
desafios para a integração regional como
resultado de adesões sobrepostas. Como
mostrado no diagrama, a maioria dos países da
África Oriental e Austral pertence a mais de
um bloco regional.

A COMESA-EAC-SADC concordou em
trabalhar em conjunto na harmonização das
suas programas de integração e na
implementação de programas conjuntos
voltados para o avanço de suas economias,
bem como para melhorar o padrão de vida de
seus cidadãos.

Em última análise, com uma população
combinada de cerca de 600 milhões de pessoas
e Produto Interno Bruto de cerca de 1 trilião de
dólares norte-americanos, espera-se que o
TFTA sirva como um dos blocos de construção
da comunidade económica africana há muito
prevista.

por Kizito Sikuka

A VISÃo de África de uma economia
integrada com infraestrutura contínua que liga
o continente da costa a costa aproxima-se da
realidade.

Isso segue a assinatura do Acordo
Tripartido de Área de Comércio Livre (TFTA)
e Declaração Política por um total de 20 países
dos 26 que compõem o mercado ampliado. 

Estes países pertencem a três
Comunidades Económicas Regionais (CER) -
o Mercado Comum para a África Oriental e
Austral (COMESA), a Comunidade dos
Estados da África Oriental (EAC) e a
Comunidade para o  Desenvolvimento da
África Austral (SADC).

Madagáscar tornou-se o último país da
África Oriental e Austral a assinar o acordo a
13 de Julho - alguns dias depois que a África
do Sul anexou a sua assinatura a 7 de Julho.

Outros países que assinaram o acordo são
Angola, Burundi, Comores, República
Democrática do Congo, Djibouti, Egito, Quênia,
Líbia, Malawi, Namíbia, Ruanda, Seychelles,
Suazilândia, Sudão, República Unida da
Tanzânia, Uganda, Zâmbia e Zimbabwe.

Isto significa que 11 dos 15 Estados-
Membros da SADC assinaram o acordo, com
Botswana, Lesotho, Maurícias e Moçambique
ainda por assinar, uma vez que solicitaram
mais tempo para concluir as consultas internas.

Outros membros do grupo tripartido
COMESA-EAC-SADC que ainda estão por
assinar o Acordo TFTA são a Etiópia, Eritreia e
Sudão.

O maior mercado integrado da África está mais próxi   
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As negociações para o estabelecimento do
TFTA têm sido inclusivas e foram conduzidas
em três fases diferentes, a saber, a fase
preparatória, fase um e fase dois.

A fase preparatória abrangeu
principalmente o intercâmbio de todas as
informações relevantes, incluindo tarifas
nacionais aplicadas, bem como dados e
medidas comerciais.

A primeira fase das negociações abrangeu
questões fundamentais de libertação tarifária,
procedimentos aduaneiros e simplificação da
documentação aduaneira, procedimentos de
trânsito entre outras questões.

Facilitar o movimento de pessoas de
negócios dentro da região foi negociado em
paralelo com a primeira fase.

A última etapa das negociações, trata do
comércio de serviços e questões relacionadas
ao comércio, incluindo direitos de propriedade
intelectual e desenvolvimento comercial,
cooperação no comércio e desenvolvimento e
competitividade.

Esta fase de negociações ainda está sendo
finalizada, bem como outras poucas questões
pendentes desde a fase preparatória e a fase
um.

Para apanhar e concluir as negociações no
menor prazo possível, uma proposta que foi
adoptada pela Cimeira Tripartida realizada a
10 de Junho em Sharm El Sheik, no Egito, é que
os países que já pertencem as Áreas de
Comércio Livre (ACL) das suas respectivas
CERs devem ampliar as preferências, primeiro
na sua ACL regional e, em segundo lugar, as
das outras ACL regionais na tripartida. r

Rumo a um amplo mercado continental
o eStABeleCIMeNto da Área de
Comércio Livre Tripartida por 26 países da
África Oriental e Austral está sendo seguido
de perto pela União Africana, pois considera
o acordo como a melhor prática que outras
comunidades regionais devem imitar para
acelerar a harmonização dos seus
programas e actividades.

De fato, a implementação bem sucedida
da Área de Livre Comércio Tripartida (ACL)
estabelece as bases para a prevista
Comunidade Económica Africana.

África destinou-se a lançar uma ACL
Continental até 2017 para promover o bom
movimento de bens, serviços e pessoas em
todo o continente. Espera-se que a ACL
Continental evolua das ACLs existentes nos

blocos económicos sub-regionais, criando
um mercado combinado de mais de 50
países africanos, com uma população
superior a um bilião de pessoas e um PIB
combinado de mais de 3,4 triliões de dólares
norte-americanos.

As negociações para o mercado
continental estão em andamento. Uma vez
que as negociações começaram em 2016,
foram registadas várias realizações e foram
criados grupos técnicos de trabalho (GTT)
para apoiar as negociações.

Foram desenvolvidos textos preliminares
para o CFTA.

O roteiro para o ACL Continental ainda
tem como meta um mercado continental até
o final do ano. r

C O M É R C I O

        imo da realidade

CFTA criada até 2017

COMESA-EAC-SADC FTA
Tripartida Criada em 2015

Outras CERs criaam as
suas FTA em 2014

Consolidação dos processos regionais de FTA em
CFTA 2015-2016

Outros Estados Membros da UA
fora das FTAs das 8 CERs

reconhecidas juntam-se a CFTA
em 2017

Zimbabwe
Zâmbia
Malawi
RDC
Swazilândia
Maurícias
Madagáscar
Seychelles

COMESA

SADC

África do Sul

Botswana

Lesotho

Mozambique

Namíbia

Angola

Egito
Lybie
Djibouti
Etiópia
Eritréia
Sudão
Comoros

Kenya
Uganda
Rwanda
Burundi

Tanzânia

EAC
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Investimento em infra-estrutu
A SADC apresenta projectos p     

De acordo com o BAfD, outros componentes
do projecto incluem electrificação rural,
construção de infra-estruturas sociais e
capacitação institucional.

O projecto deve ser desenvolvido através do
uso de uma abordagem de parceria público-
privada.

Outros projetos de produção apresentados
foram o Plano da Fase II da Hidroeléctrica do
Planalto do Lesotho e cinco projectos de energia
solar fotovoltaica desenvolvidos pela
Companhia de Electricidade da Swazilândia. O
plano de hidroeléctrica proposta para o Planalto
do Lesotho está sendo desenvolvido
conjuntamente pelo Lesotho e África do Sul,
com um custo estimado de 1,8 bilião de dólares
norte-americanos.

O projecto envolverá o desenvolvimento de
energia hidroeléctrica que deverá fornecer entre
1.000 e 1.200 MW de electricidade para o
Lesotho e o resto da região.

Os estudos de viabilidade para o projecto
foram concluídos, mas estes devem ser
complementados por estudos de mercado em
curso e estudos de opções de compra de energia
que devem ser concluídos até o final de 2017.

Entre os projectos de transmissão de energia
exibidos na conferência estavam a Interligação
Angola-Namíbia, a Interligação Moçambique-
Malawi e a Interligação de Energia
Zâmbia-Tanzânia-Quênia (ZTK).

As três interligações são importantes na
medida em que ligariam as redes de energia de

três membros não-operacionais do Grupo de
Empresas de Electricidade da África Austral
(SAPP) - Angola, Malawi e Tanzânia - para a
rede regional.

O SAPP é um órgão regional que coordena o
planeamento, produção, transmissão e
comercialização de electricidade na África
Austral em nome dos serviços públicos dos
Estados membros.

A interligação Angola-Namíbia envolve a
construção de linhas de transmissão de energia
da central hidroeléctrica de Baynes, no baixo
Kunene, na Namíbia, para ligar à rede eléctrica
nacional de Angola.

A interligação Moçambique-Malawi implica
a construção de uma linha de energia da
subestação Matambo, em Moçambique, até
Phombeya, ao norte da capital comercial do
Malawi, Blantyre.

A ZTK não só irá ligar a Tanzânia à rede
SAPP, mas também ligará  a Associação de
Energia da África Oriental ao SAPP, permitindo
que os países do leste da África partilhem
excedentes de electricidade com os da África
Austral.

Entre os projectos de infra-estrutura de água
apresentados aos financiadores estavam o projecto
de transferência de água do Lesotho-Botswana;
Um projecto transfronteiriço para fornecer água e
saneamento às cidades fronteiriças de Nakonde,
na Zâmbia, e Tunduma, na Tanzânia; e o Projecto
de Rede de Tratamento e Separação de Águas
Residuais de Madagáscar.

por Joseph Ngwawi

A ÁFRICA Austral apresentou uma carteira de
projectos prioritários de energia e água para
parceiros internacionais de cooperação e outros
potenciais investidores à medida que a região se
move para garantir a segurança de energia e do
abastecimento de água, principais factores para
uma revolução industrial.

Os 21 projectos prioritários foram exibidos
durante um Seminário Ministerial de Alto
Nível da SADC e Fórum de Investimento
Energético, realizado no Reino da Swazilândia,
em Julho.

Os projetos prioritários de produção de
energia incluíram o Sistema Elétrico
Hidroeléctrico de Batoka Gorge, avaliado em 4
biliões de dólares norte-americanos, sendo
promovido conjuntamente pela Zâmbia e pelo
Zimbabwe.

O projecto envolverá a construção de duas
centrais subterrâneas de energia, uma no lado
norte do rio Zambeze entre os dois países e outra
no lado sul.

Cada uma das centrais de produção terá
capacidade de geração instalada de 1.200
megawatts (MW), perfazendo juntas 2.400MW.

Um estudo detalhado de viabilidade técnica
foi concluído e apresentado aos dois Governos.
O plano é encomendar o projecto de Batoka em
2023.

Outro projecto prioritário de produção de
energia é o Programa de Desenvolvimento da
Bacia do Rio Songwe, uma iniciativa
transfronteiriça que envolve o Malawi e a
República Unida da Tanzânia.

Os dois países assinaram um memorando de
entendimento em Maio que verá os vizinhos
trabalharem juntos para desenvolver o
programa, preparado com o apoio da Facilidade
Africana para a Água e a Nova Parceria para a
Instalação de Preparação de Projetos de Infra-
estrutura do Desenvolvimento de África, ambas
apoiadas pelo Banco Africano de
Desenvolvimento (AfDB).

O projecto, estimado em 760 milhões de
dólares norte-americanos,  envolve a construção
de uma represa polivalente para coletar água
para uma central hidroeléctrico de 320
megawatts, fornecimento de água para um
esquema de irrigação que abrange cerca de 3.000
hectares em cada país e controlo inundações na
parte baixa densamente povoada da bacia.
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  ra
    rioritários de energia e água

O projecto de transferência de água do
Lesotho-Botswana, estimado em cerca de 1,9
bilião de dólares norte-americanos, envolverá a
transferência de água do Lesotho para atender
às necessidades urgentes de água para fins
domésticos e industriais no Botswana.

Também se destina a atender às necessidades
de abastecimento de água em partes do Lesotho
e da África do Sul.

O Presidente da SADC, o Rei Mswati III, da
Swazilândia, disse que a energia e a água
desempenham um papel vital no
desenvolvimento e no crescimento económico
da África Austral, em particular no actual
impulso de industrialização da região.

"Portanto, a implementação atempada dos
projectos de energia e água identificados
facilitará a industrialização e o desenvolvimento
de outros sectores da economia", disse o Rei
Mswati III durante o fórum.

Ele disse que o acesso à água potável e a
energia limpa continua a ser um desafio na região
da SADC, daí a necessidade de investir em infra-
estrutura de energia e água para alcançar os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(SDGs) acordados pela Assembleia Geral das
Nações Unidas em Setembro de 2015, citando o
SDG 6 sobre o acesso a água potável, SDG 7 sobre
energia e o SDG 9 sobre o desenvolvimento de
infra-estrutura para industrialização.

A Secretária Executiva da SADC, Dra.
Stergomena Lawrence Tax, disse que o acesso
limitado à electricidade na região da SADC
apresenta sérias implicações negativas para a
produtividade e as aspirações da região para se
industrializar, anotando que a falta de
electricidade como motor da industrialização
afecta negativamente o trabalho produtivo,
habilidades e educação.

"A região deve se mover rapidamente para
desbloquear o seu potencial de energia para
impulsionar a agenda de industrialização",
disse a Dra. Tax.

Observando que os orçamentos nacionais
não são suficientes para financiar o
desenvolvimento de infraestrutura, ela apelou
os Parceiros Internacionais de Cooperação
(ICPs), as instituições financeiras de
desenvolvimento e o sector privado para
colaborar com a SADC no fornecimento da
infra-estrutura de energia e água.

A reunião contou com a presença de
Ministros responsáveis por questões de
Energia e Água nos Estados membros da
SADC, representantes de instituições de
financiamento de desenvolvimento nacionais
e regionais e bancos multilaterais de
desenvolvimento, bem como funcionários de
ICP, sector privado e outros parceiros
estratégicos chave. r

APRoXIMADAMeNte 190 milhões de
pessoas na SADC não têm acesso à
electricidade, um desenvolvimento descrito
pelo Presidente da SADC, o Rei Mswati III, do
Reino da Swazilândia, como uma acção urgente
e preocupante para a região e para o alcance do
desenvolvimento económico e erradicação da
pobreza.

O Rei Mswati III disse que os estudos
mostraram que o acesso à electricidade em
alguns Estados-Membros é inferior a 20% e
que um número considerável de pessoas na
região da SADC "vivem sem acesso à
electricidade".

"A actual previsão de curto prazo obriga a
região a aumentar a capacidade de produção
em uma média de 5.000 megawatts (MW)
anualmente até 2022 para manter as reservas
desejadas", disse o Rei Mswati III ao Fórum de
Investimento Energético da SADC realizado na
Swazilândia em Julho.

De acordo com o  Grupo de Empresas de
Electricidade da África Austral (SAPP), os
países da SADC Continental tinham uma
capacidade total de produção instalada de
cerca de 60.000 MW no final de Abril de 2017,
com capacidade de produção operacional de
54.397MW, contra a demanda máxima de
53.478MW.

Isso deu um excesso de capacidade de
919MW, o que foi em grande parte atribuído a
uma desaceleração da actividade económica na
África do Sul, a maior economia da região.

A capacidade instalada nos Estados-
Membros oceânicos era de 782MW, 246MW e
106MW para as Maurícias, Madagáscar e
Seychelles, respectivamente.

A capacidade total instalada para todos os
Estados Membros da SADC é superior a
60.670MW.

O excesso é em parte como resultado de
uma desaceleração na economia sul-africana,

mas também devido ao impacto de uma
abordagem coordenada na implementação do
programa energético da SADC.

Os números do SAPP, que foram
divulgados durante uma reunião dos Ministros
responsáveis pela Energia na Região da SADC
que se realizou antes do fórum de
investimentos, mostraram que mais capacidade
de nova produção foi adicionada ao grupo de
empresas de electricidade em 2016 do que era
antecipado anteriormente.

A região excedeu o objectivo de 3.757MW
para o ano e encomendou 4.180MW de novos
projectos de energia e a reabilitação de centrais
antigas.

Os Estados Membros do Continente estão
planeando contratar mais de 7.000MW de
capacidade de nova produção em 2017,
um desenvolvimento que deverá
fortalecer ainda mais a segurança energética
da região. r

Apelo para medidas urgentes para melhorar o acesso à energia da SADC
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Testado Sistema Regional de Pagamentos 
transfronteiriços e na redução de
custos, uma vez que as transações
anteriormente processadas através
de bancos correspondentes ociden-
tais são agora feitas na região. A re-
moção de intermediários - que
eram muitas vezes Estados Unidos
ou instituições financeiras eu-
ropeias - significava que os expor-
tadores de um País recebem
rapidamente o seu dinheiro e não
incorrem em altas comissões.
     Por conseguinte, a criação do
SIRESS facilitou grandemente as
transacções transfronteiriças que
são essenciais para impulsionar o
comércio intra-regional entre os Es-
tados-Membros da SADC.
     Os últimos números sobre o
volume de transações são indica-
tivos da crescente popularidade do
sistema. Este é um grande salto do
1 trilião de Rands que foi resolvido
nos dois primeiros anos do pro-
grama no final de Abril de 2015.
     O desenvolvimento do SIRESS
está em conformidade com o Pro-
tocolo da SADC sobre Finanças e
Investimento, que visa melhorar o
clima de investimento regional
através de uma cooperação re-
forçada entre os Estados Membros
em sistemas de pagamento, com-
pensação e liquidação, a fim de fa-
cilitar a integração comercial.
     Para acelerar a realização deste
objectivo, o Comité de Gover-
nadores dos Bancos Centrais
(CCBG) da SADC foi em maio de
2009 obrigado a encabeçar o desen-
volvimento do projeCto do sistema
de integração de pagamentos da
SADC.

     Além do CCBG que concentra
suas actividades numa perspectiva
regulatória, a Associação dos
Bancários da SADC foi estabelecida
anteriormente em 1998 para coor-
denar actividades de bancos comer-
ciais na região da SADC.
      Isto é importante para garantir o
desenvolvimento da infra-estrutura
do mercado financeiro e das oper-
ações de câmbio regional para apoiar
a utilização do SIRESS.
      A moeda de liquidação do
SIRESS é o Rand sul-africano, e o
sistema de pagamento está alojado
no Banco de Reservas da África do
Sul.
      No entanto, as discussões estão
agora em um estágio avançado para
transformar o SIRESS em um sis-
tema de liquidação de múltiplas
moedas em que todas as moedas da
SADC, bem como o dólar dos Esta-
dos Unidos e o yuan chinês serão us-
ados para liquidar transações no
sistema.
      Espera-se que esse desenvolvi-
mento aumente a quantidade de
transações tratadas pelo sistema à
medida que mais bancos participam.
      Também há propostas para am-
pliar o sistema de pagamento para
atender transações de baixo valor
como meio de promover a inclusão
financeira.
      Estão em curso esforços para que
o SIRESS seja registado como o sis-
tema oficial de liquidação da SADC
na região, à medida que o sistema
cresce para incluir outros países. A
este respeito, um local permanente
do SIRESS será identificado em
breve. r

A SItUAÇÃo económica geral da África Austral é estável, com a região
esperando registrar um crescimento positivo em 2017.
     De acordo com as projecções da SADC, espera-se que o crescimento

económico da região represente uma média de 3,3 por cento este ano.
     Esta é uma enorme melhoria do crescimento de 2,6% registado em 2016.
     No entanto, nenhum dos 15 Estados-Membros da SADC deverá alcançar

o objectivo regional de crescimento real de sete por cento do Produto Interno
Bruto (PIB).
     A República Unida da Tanzânia deverá liderar a região, com a economia

projetada para crescer em pouco menos de sete por cento em 2017.
     No geral, espera-se que o PIB per capita para a região melhore de 3.602

dólares norte-americanos, registado em 2016, para 3.801 dólares norte-
americanos, este ano. r

Previsão de crescimento económico de 3,3%

F I N A N Ç A S

oS BANCoS da África Austral
fizeram pagamentos avaliados em
mais de 238 biliões de dólares
norte-americanos com base num
sistema regional pagamento que
foi testado em quatro países há
quatro anos.
     No final de Março de 2017, as
instituições financeiras da região
arrecadaram um total de 712.099
operações no valor total de 3,1 tril-
iões de Rands (cerca de 238,5 bil-
iões de dólares norte-americanos)
através do Sistema Regional de
Liquidação Eletrónica Integrada da
SADC (SIRESS).
     O SIRESS é um sistema de
pagamento regional que foi criado
em Julho de 2013 e foi pilotado no
Lesotho, Namíbia, África do Sul e
Swazilândia.
     O sistema já foi expandido para
10 outros Estados membros da
SADC, nomeadamente Angola,
Botswana, República Democrática
do Congo, Malawi, Maurícias,
Moçambique, Seychelles,
República Unida da Tanzânia,
Zâmbia e Zimbabwe.
     Isto significa que apenas
Madagáscar não está participando
do SIRESS, mas estão em curso es-
forços para garantir que todos os
15 Estados membros da SADC se
juntem ao sistema.
     Actualmente, um total de 83
bancos estão participando da
SIRESS nos 14 Estados Membros,
incluindo os bancos centrais.
     O SIRESS é um sistema de
pagamento eletrónico desen-
volvido pelos Estados-Membros
para estabelecer e liquidar facil-
mente transações regionais entre os
bancos.
     O sistema melhorou muito a fa-
cilidade de fazer negócios na região
da SADC. Por exemplo, onde os
pagamentos regionais anterior-
mente levavam cerca de dois a três
dias para serem concluídos, eles são
liberados no prazo de 24 horas.
     Além disso, as taxas anterior-
mente pagas aos bancos de com-
pensação de fora da SADC estão
sendo salvas e permanecem dentro
da região.
     Os principais benefícios do
SIRESS são, portanto, a sua eficiên-
cia na aceleração dos pagamentos
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A PAZ e a segurança é um
catalisador essencial para a
integração e desenvolvimento
económico regional e continua a
ser uma prioridade para a SADC.

Isto foi dito pela Secretário
Executiva da SADC, Dra.
Stergomena Lawrence Tax, no
recente 19º Comité Ministerial do
Órgão Político (MCO) da SADC
sobre Defesa e Segurança
realizado em Dar-es-Salaam,
República Unida da Tanzânia.

A Dra. Tax disse que a região
manteve-se em grande parte
pacífica e estável, observando
que é necessário manter a
estabilidade e abordar "alguns
casos esporádicos" de
instabilidade em alguns Estados-
Membros.

"Embora a região permaneça
estável, não podemos nos dar o
luxo de ser complacentes, uma
vez que a paz, segurança e
estabilidade política sustentáveis
exigem esforços e vigilância
contínuos", afirmou.

"A este respeito, a SADC
permaneceu ocupada com
questões políticas e de paz na
região, e continuou a apoiar os
seus Estados membros".

A Secretária Executiva disse
que a região realizou uma série
de missões de avaliação técnica e
ministerial em países como a
República Democrática do
Congo, que está passando por
alguma instabilidade,
particularmente nas partes
orientais do país.

Essas missões
proporcionaram à SADC a
oportunidade de avaliar a
segurança e a situação política, se
envolver com as partes
interessadas e conceber formas
de garantir o apoio contínuo à
RDC.

No Lesotho, a SADC
continuou a apoiar o Governo
para monitorar a situação
política e de segurança, bem
como a implementação de
decisões da região para assegurar
o retorno da ordem
constitucional no reino.

Afirmou que um Comité de
Supervisão da SADC foi criado

em Novembro de 2016 para
servir de mecanismo de aviso
prévio para o Lesotho,
acrescentando que o comité foi
fundamental para garantir que as
eleições gerais realizadas no país
em Junho fossem um sucesso.

Além disso, disse ela, a região
continua a enviar missões de

observação eleitoral para
observar eleições em diversos
Estados membros da SADC. As
missões contribuíram bastante
para a consolidação dos
princípios democráticos na
r e g i ã o ,  p r o m o v e n d o  a
estabilidade e a paz, disse a Dra.
Tax.

A reunião do MCO foi
realizada a 20 de Julho e é uma
reunião estatutária realizada
anualmente para avaliar a
situação da implementação
d a s  d e c i s õ e s  e
programas do Órgão Político da
SADC sobre de Defesa e
Segurança. r

SADC e a sua sinergia com a
força de reserva, particularmente
em termos de contribuição para a
capacitação desta última através
da capacitação. Isso fortaleceu a
capacidade da SADC de
participar activamente nas
operações de apoio à paz
regionais, da UA e das Nações
Unidas.

O professor Gambari disse
que a sua equipa estava
realizando missões de verificação
semelhantes para todas as
comunidades económicas
regionais. Antes de chegar à
SADC, a equipe visitou a
Comunidade Económica dos
Estados da África Central e
visitará a Força de Prontidão da
África Oriental e as duas forças
de prontidão na África Ocidental
e do Norte. r

UMA eQUIPA de especialistas
em operações de apoio à paz da
Comissão da União Africana,
liderada pelo professor Ibrahim
Gambari, visitou o Secretariado
da SADC de 31 de Julho a 2 de
Agosto para realizar reuniões
consultivas com os membros que
estão a planificar a Força de
Prontidão da SADC
(PLANELM).

O objectivo da visita era
verificar o estado de prontidão
operacional da Força de
Prontidão da SADC.

O Secretário Executivo
interino, Fafa Avafia, em nome da
Secretária Executiva da SADC,
Dra. Stergomena Lawrence Tax,
reiterou o compromisso contínuo
da SADC com iniciativas
continentais, como a de "Silenciar
as armas em 2020", que é um dos
principais destaques da Agenda
da UA 2063.

Avafia também observou que,
em prol do compromisso da
SADC e como parte do quadro
geral de segurança, construção
da paz e da Força Africana de
Prontidão, a Força de Prontidão
da SADC continua empenhada
em assegurar a efectiva
implementação de seu mandato
primário.

A equipe da UA recebeu um
relatório da PLANELM, que
destacou as origens da Força de
Prontidão da SADC, os
roteiros e das suas actividades
em curso.

A SADC assegurou a equipa
que a Força de Prontidão continua
pronta para executar o seu
mandato a qualquer momento,
quando for solicitada a fazê-lo.

A equipa também foi
informada de que a Força de

Prontidão da SADC está no seu
quarto roteiro, a saber, a fase pós-
operação operacional completa,
com uma série de marcos
importantes já alcançados.

Estes incluem a aprovação
das Diretrizes Operacionais e
Procedimentos para a
Componente Civil da Força de
Prontidão da SADC; Início da
operacionalização das
capacidades de Comunicações,
Sistemas de Comando, Controlo
e Informação, bem como o
Centro de Operações Conjuntas e
o Centro de Coordenação do
Movimento Regional; e
construção do depósito de
logística regional da SADC
actualmente em curso.

Além disso, destacou-se o
papel crítico do Centro Regional
de Treinamento para a Paz da

P A Z  E  S E G U R A N Ç A

Equipa de verificação da UA visita a SADC

Paz e Estabilidade continuam a ser a principal prioridade para a SADC

Secretária Executiva da SADC, Dra. Stergomena Lawrence Tax (no centro),
visitou, em Janeiro de 2017, o armazém logístico da Força Regional de Prontidão
no Botswana. O armazém vai albergar equipamento gerais para as
componentes policiais,  militares e civis da Força Regional de Prontidão.  Espera-
se que o armazém reforce a habilidade regional de gestão e desdobramento
das operações de apoio a paz a luz da Força Africana de Prontidão. 
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de forma desigual, tanto
temporal como espacial. A água
está amplamente disponível nas
partes noroeste da região,
principalmente na República
Democrática do Congo devido a
abundantes chuvas.
     O projecto de transferência
de água da Bacia do Congo para
países com escassez de água na
região da SADC está em carteira
desde a virada do século.
     Foi um dos projectos
apresentados durante a
Conferência Consultiva da
SADC realizada em 2006, em
Windhoek, na Namíbia.
     O principal objectivo do
projeto é determinar a
viabilidade de transferir água do
rio Congo ou seus afluentes para
países da SADC deficientes em
água e fazer o projecto
preliminar da opção mais ótima.
     De acordo com os
documentos divulgados na
conferência consultiva, embora
um estudo de gabinete realizado
em 2002 tenha revelado que é
possível mover a água da Bacia
do Congo, houve necessidade de

uma investigação aprofundada
das opções identificadas.
     Uma das opções foi a
possibilidade de adotar uma
abordagem por etapas para
aumentar a oferta no rio
Okavango para atender às
demandas de água para Angola,
Botswana e Namíbia.
     A primeira fase envolveria a
construção do Sistema Lungue-
Bungo, que transferiria água do
rio Zambezi para o rio
Okavango, enquanto a segunda
fase envolveria a "substituição"
da água no rio Zambeze com a
do rio Congo.
     No entanto, essa abordagem
em fases teria implicações
financeiras devido à perda de
energia hidroeléctrica gerada em
Kariba (Zâmbia e Zimbabwe) e
Cahora Bassa (Moçambique)
durante o período em que a água
está sendo transferida do
Zambeze para o Okavango.
     Outra opção era investigar a
possibilidade de transferir água
da Bacia do rio Congo para um
tributário superior do rio
Zambeze através do Estação de
bombagem de Kassai, na RDC.
No entanto, observou-se que
havia necessidade de estudos
adicionais para investigar
lacunas de dados identificadas
pelo estudo anterior. Estes
incluíram a necessidade de

mapas topográficos detalhados
das bacias do Alto Zambeze e do
Alto Congo, dentro de Angola,
República Democrática do
Congo e Zâmbia; Bem como
estimativas dos futuros
requisitos de água nos países
que podem ser afectados pelas
transferências, como Angola,
RDC e Zimbabwe.
     Se implementado, este será o
segundo projecto de
transferência na região da SADC
após o Projecto de Água das
Terras do Lesotho (LHWP).
     O LHWP é um projecto
contínuo de abastecimento de
água com uma componente
hidroeléctrica que foi
desenvolvido pelos governos do
Lesotho e África do Sul.
     Compreende um sistema de
várias grandes barragens e
túneis em todo o Lesotho e
fornecimento de água para o
sistema do rio Vaal, na África do
Sul.
     É o maior esquema de
transferência de água em África.
     O objectivo do projecto é
fornecer ao Lesotho uma fonte
de renda em troca da provisão
de água para a província de
Gauteng, onde a maior parte da
actividade industrial e mineira
ocorre na África do Sul, bem
como para gerar energia
hidrelétrica para o Lesotho. r

o PRojeCto de transferência de água entre bacias da SADC é
um reconhecimento de que a disponibilidade de abastecimento
de água adequada é vital para a concretização da
industrialização da região.
     A disponibilidade de recursos adequados de água e energia
foi identificada como um dos principais factores para
impulsionar a agenda de industrialização da SADC.
     Sem água e energia adequadas, o impulso da região para o
desenvolvimento industrial não seria bem sucedido.

A SADC revitalizou os esforços
para abastecer a água do rio
Congo e direcioná-la para o sul
para Países com escassez de
água, como Namíbia, Botswana
e África do Sul.
     Na reunião realizada em
Ezulwini, na Swazilândia, em
julho, os Ministros da SADC
responsáveis pelas questões da
Água repensaram a importância
de explorar formas de proceder
à transferência de água do rio
Congo para as partes estressadas
pela água na África Austral.
     Um estudo de pré-
viabilidade realizado pelo
Secretariado da SADC, em 2002,
indicou que havia uma série de
opções para transferir a água,
mas isso exigiu estudos
adicionais.
     Os ministros apelaram o
Secretariado para mobilizar
recursos para realizar um estudo
de viabilidade sobre como
agilizar o esquema de
transferência de água da bacia
do Congo.
     Os recursos hídricos na
região da SADC são distribuídos

A SADC iniciou os preparativos
para o 8º Diálogo sobre Água que
discutirá questões que afectam o
sector de água na região, além de
partilhar experiências sobre
diferentes aspectos da gestão
integrada de recursos hídricos.
     O diálogo, previsto para
Outubro de 2017, deverá
destacar a ligação  água-energia-
alimentação.
     À medida que os três sectores
estão intrinsecamente ligados,
u m  d e s e n v o l v i m e n t o
descoordenado numa das áreas

tem a capacidade de impactar
negativamente as outras.
     A produção de alimentos, por
exemplo, requer água e energia;
Enquanto a extração e
distribuição de água requer
energia; e a produção de energia
requer água.
     O diálogo bienal sobre a água
reúne decisores e decisores
políticos, sociedade civil, sector
privado, parceiros de
cooperação internacional e
instituições de pesquisa na
região da SADC.

8º Diálogo sobre Água da SADC marcado
para Outubro

Á G U A  

SADC revisita Projecto de transferência de água do Congo
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por Nyarai Kampilipili 

A ÁFRICA Austral fez progressos
significativos na promoção da
igualdade e equidade de género
na região.

No entanto, é necessário
manter o impulso e até mesmo
promover a agenda regional de
género para garantir que a SADC
realize plenamente a igualdade e
o empoderamento das mulheres e
dos homens.

Uma das formas de assegurar
a promoção da igualdade tanto
para mulheres como para
homens, incentivando os países
da SADC a implementar todos os
objectivos acordados, conforme o
Protocolo Revisto da SADC sobre
o Género e Desenvolvimento,
bem como a capacitação da
Unidade de Género da SADC
para efetivamente cumprir seu
mandato, é promover a
capacitação de género.

Falando no encontro dos
Ministros Responsáveis pelos
Assuntos do  Género e das
Mulheres da SADC em Ezulwini,
o Primeiro-Ministro do Reino da
Swazilândia, o Dr. Barnabas
Dlamini, disse que era hora da
região avançar as suas políticas
de integração regional, passando
das meras intenções declaradas
para uma aplicação efetiva.

"A SADC fez avanços na
agenda de género", disse ele,
acrescentando que a conquista
deve-se em grande parte ao
desenvolvimento do Protocolo
Revisto da SADC sobre o Género
e Desenvolvimento da SADC,
que "prevê o empoderamento
das mulheres e a eliminação da
discriminação". "

"Incentivamos todos os
Estados membros, que ainda não
assinaram o protocolo, assim que
possível, para garantir a plena
implementação do protocolo".

Até agora, um total de nove
países assinaram o acordo para
alterar o protocolo,
nomeadamente Angola,
Botswana, República
Democrática do Congo, Lesotho,
Madagáscar, Moçambique,

Swazilândia, República Unida da
Tanzânia e Zimbabwe.

O protocolo revisto foi
aprovado pela 36ª Cimeira da
SADC realizada na Swazilândia
em Agosto de 2016 e visa alinhar
o protocolo com as disposições
de outros instrumentos, como os
relacionados aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável, a
Agenda 2063 e a Estratégia e
Roteiro de Industrialização da
SADC.

O Secretário Executivo
Adjunto da SADC para
Integração Regional, o Dr.
Thembinkosi Mhlongo,
concordou, dizendo que alcançar
a igualdade tanto para mulheres
quanto para homens continua a
ser uma prioridade para a
agenda de desenvolvimento da
África Austral.

"A SADC está determinada e
comprometida com a plena
implementação de quadros para
garantir o empoderamento
económico das mulheres", disse
ele.

Sobre as operações da
Unidade de Género da SADC no
Secretariado e os ministros
disseram que era fundamental
que a unidade fosse fortalecida.

A s  r e c o m e n d a ç õ e s
enquadram-se no recente
processo de reestruturação da
Secretaria da SADC, que procura
unir a unidade com outras
direções.

No figurino actual, conforme
acordado pelo Conselho de
Ministros da SADC de Agosto de
2008, a Unidade de género é uma
unidade autónoma que reporta
diretamente ao Secretário
Executivo da SADC.

Este acordo está em linha com
as tendências globais e é
considerado crítico na abordagem
e promoção da agenda regional de
promoção e capacitação da
igualdade de género.

No entanto, a Cimeira
extraordinária da SADC de 2015,
realizada em Harare, no
Zimbabwe, recomendou a revisão
da estrutura institucional do
Secretariado da SADC para apoiar
a implementação da Estratégia e o
Roteiro de Industrialização da
SADC e do Plano novo Estratégico
Indicativo de Desenvolvimento
Regional (RISDP) "dentro de uma
estrutura organizacional
abrangente e consolidada ".

Em abril de 2016, um
consultor, Ernst & Young, foi
contratado para realizar a
Estrutura Organizacional e a
Revisão da Organização do
Secretariado da SADC, que foi
aprovada pelo Conselho de
Ministros da SADC em Março de
2017 em Ezulwini, Swazilândia.

A nova estrutura propõe que
a Unidade de género seja
fundida com a Direção de
Desenvolvimento Social,
Desenvolvimento Humano e

Programas Especiais para formar
a Direção de Género,
Desenvolvimento Humano e
Social e Programas Especiais.

Os Ministros dos Assuntos
das Mulheres e Género da SADC
adoptaram uma moção para
apelar ao Conselho de Ministros
para que reconsidere e reverte a
decisão de unir a Unidade de
género com a Direcção de
Desenvolvimento Social,
Desenvolvimento Humano e
Programas Especiais, pois isso
pode afectar a unidade ao ceder
efetivamente os seus deveres.

Para o efeito, a reunião
nomeou um comité de seis
membros constituído por
Angola, Botswana, República
Democrática do Congo, África do
Sul, Swazilândia e Zimbabwe
para levantar o assunto no
Conselho de Ministros da SADC.

Os ministros concordaram em
redigir uma submissão aos
líderes da SADC, expressando a
sua preocupação com a
reestruturação do Secretariado
da SADC.

A agenda de integração da
África Austral depende da eficácia
do Secretariado da SADC para
coordenar e implementar
programas regionais voltados
para a promoção do
desenvolvimento socioeconómico.

Ter a Unidade de Género da
SADC como uma estrutura
autónoma está em conformidade
com outros padrões estabelecidos
pelas comunidades económicas
internacionais, continentais e
regionais, bem como com as
disposições do Tratado da SADC
que colocam o género no centro da
integração regional.

As deliberações dos Ministros
Responsáveis pelos Assuntos do
Género e das Mulher da SADC,
na reunião anual que se
realizaram de 24 a 26 de Junho,
serão encaminhadas ao Conselho
de Ministros da SADC para
aprovação final na sua reunião
antes da 37ª Cimeira dos Chefes
de Estado e Governo da SADC
prevista para Pretória , África do
Sul,  em Agosto. sardc.net r

G É N E R O

Ministros da Género da SADC promovem a Agenda de Género



conhecimentos em planeamento
urbano, arquitetura, melhorias
m u n i c i p a i s ,  t r a n s p o r t e s ,
comunicações e governação e
cultura urbana.

A colaboração entre as
cidades também tem a
capacidade de criar estratégias
orientadas para a promoção do
desenvolvimento sustentável e a
resolução da pobreza urbana.

Além disso, o
estabelecimento de acordos de
geminação entre alguns dos
principais parques industriais
da China e cidades africanas
com aspirações industriais
ajudaria a acelerar a agenda de
industrialização do continente.

A industrialização está na
agenda principal da maioria dos
países africanos, incluindo os da
C o m u n i d a d e  p a r a  o
Desenvolvimento da África
Austral (SADC), que querem
transformar as suas economias de
base predominantemente no
comércio de produtos primários
para o comércio de manufaturas.

Nesse sentido, a geminação
com cidades chinesas que
industrializaram as suas
economias atrairia o necessário
investimento necessário para
transformar as cidades africanas
em centros de produção.

No Zimbabwe, a cidade de
Harare entrou em um acordo de
geminação com a cidade de
Cantão, considerado o centro
regional e o centro de
comunicação da China, que tem
um acordo semelhante com a
cidade de Durban, na África do
Sul.

Além disso, a província de
Harare tem um acordo de
geminação com a província de
Zhejiang, também no sul da
China.

C H I N A - Á F R I C A
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importante dos sistemas
administrativos locais na
promoção do desenvolvimento
sustentável, a China e a África
identificaram o Governo Local
como uma área de
desenvolvimento prioritário na
sua parceria estratégica.

De acordo com o Fórum de
Cooperação China-África
(FOCAC), Plano de Acção de
Joanesburgo (2016-2018),
aprovado pela cimeira realizada
em Joanesburgo, África do Sul,
em Dezembro de 2015, a China e
a África concordaram em
trabalhar em conjunto para
reforçar a capacidade dos
governos locais de contribuir
p a r a  o  c r e s c i m e n t o
socioeconómico.

"As duas partes (China e
África) promoverão o intercâmbio
e a cooperação entre os governos
locais e apoiarão o
estabelecimento de mais relações
irmãs / cidades, bem como a
institucionalização do Fórum
China-África de Cooperação entre
Governos Locais", lê-se em parte
do Plano de Acção FOCAC de
Joanesburgo.

Registaram-se progressos
significativos para promover a
cooperação entre os governos
locais chineses e africanos,
particularmente em geminação
de províncias e cidades.

A África tem muito a
beneficiar desses acordos de
geminação, já que as cidades
c h i n e s a s  d e m o n s t r a r a m
claramente que podem
contribuir activamente para o
desenvolvimento sustentável.

A geminação de cidades
oferece uma série de
oportunidades ,  incluindo
comércio e turismo, bem como o
intercâmbio de informações e

por Kizito Sikuka

UMA DAS histórias de sucesso
d a  t r a n s f o r m a ç ã o
s o c i o e c o n ó m i c a  c h i n e s a
contemporânea é seu sistema
administrativo local que dá
autonomia aos Governos Locais
para se encarregar da sua agenda
de desenvolvimento.

Cada Governo Local na China
deve assumir um papel central e
activo no desenvolvimento da sua
própria economia.

Por exemplo, cidades e vilas
recebem maior autoridade para
controlar determinados serviços
públicos, como alocação de terra
e crédito, uma vez que os
Governos Locais estão mais
próximos das pessoas.

Este sistema criou uma
competição "positiva" entre as
cidades chinesas para se superar
economicamente - em última
instância - transformando os
governos locais de meros agentes
que realizam os objectivos do
governo central como principais
actores económicos por direito
próprio.

Na verdade, essa abordagem
garantiu que o desenvolvimento
seja incremental, pois ele começa
no nível local e cresce para outras
partes do país.

Sempre que as cidades
atingem certos níveis de
desenvolvimento, elas devem
ajudar as cidades menos
desenvolvidas a alcançar o
crescimento económico.

A situação é ligeiramente
diferente na maioria dos países
africanos, onde os governos
locais devido a vários desafios
parecem desempenhar um papel
secundário no desenvolvimento
d a s  s u a s  e c o n o m i a s .
Reconhecendo o papel

Geminação promove a cooperação entre cidades africanas e chinesas
A cidade de Gaborone, no

Botswana, também é associada à
província de Zhejiang, enquanto
outras cidades da África também
se juntaram com várias cidades
chinesas.

É importante que os governos
locais em África aproveitem essas
oportunidades para melhorar a
prestação de serviços, já que os
governos locais são importantes
pilares da governança na
prestação de serviços básicos
como estradas, água, saneamento
e habitação.

A China provou que os
governos locais têm um papel a
desempenhar na promoção do
desenvolvimento sustentável,
daí que a África deve aprender
com a experiência chinesa.

Mais importante, a China
demonstrou empenho em ajudar
a África a desenvolver a sua
economia.

Para consolidar ainda mais as
relações e promover a
cooperação entre os governos
locais chineses e africanos, as
duas partes criaram o Fórum
China-África sobre Cooperação
entre os Governos Locais.

O Fórum foi criado em
Agosto de 2012 dentro dos
quadros do FOCAC. Desde a sua
criação, o fórum se reuniu duas
vezes com a última reunião
realizada em Beijing, China em
2015.

Na última reunião, o fórum
concordou em cont inuar
trabalhar conjuntamente para
partilhar experiências de
desenvolvimento, bem como
fortalecer a cooperação no
desenvolvimento de infra-
e s t r u t u r a s ,  c o m é r c i o ,
investimento e agricultura e
intercâmbios entre pessoas.
sardc.net r
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Agosto – Outubro 2017

Agosto
31 Julho - 4 Ago, Semana de Industrialização da SADC 2017
África do Sul O evento de uma semana destina-se a popularizar a estratégia e o

roteiro de industrialização da SADC aprovados em 2015. Agora no
seu segundo ano, o evento anual inclui uma conferência de alto
nível para discutir formas de acelerar a agenda de industrialização
e uma exposição de Governos, empresas, Instituições de pesquisa e
outras partes interessadas.

9-20, 37ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da SADC
África do Sul Os líderes da SADC irão se reunir na sua Cimeira Anual para discutir

questões viradas para o avanço da integração e desenvolvimento
regional. A Cimeira, prevista para 19-20 de Agosto, é precedida de
reuniões de altos funcionários e do Conselho de Ministros. O
Presidente Jacob Zuma, da África do Sul, assumirá a presidência da
SADC, actualmente em poder do Rei Mswati III da Swazilândia. O
tema da Cimeira é "Parcerias com o sector privado no
desenvolvimento da indústria e das cadeias regionais de valor ".

23, Angola Eleições Gerais em Angola
Os eleitores angolanos irão às eleições a 23 de Agosto para escolher
a sua liderança para os próximos cinco anos. O Presidente em
exercício, José Eduardo dos Santos, anunciou que não procurará
outro mandato.

27 Ago - 1 Set Semana Mundial da Água 2017
Suécia A Semana Mundial da Água tem sido o ponto focal anual para as

questões globais da água desde 1991. Comemorado em Estocolmo,
Suécia, a cada ano, a Semana Mundial da Água aborda um tema
específico para permitir um exame mais aprofundado de um tema
específico relacionado à água. O tema deste ano é "Água e Resíduos
- Reduzir e Reutilizar".

23-25, Fórum de Previsão Climática para a África Austral 
Botswana Especialistas em clima dos Estados membros da SADC reúnem-se

para analisar as previsões  climáticas regionais, usando indicadores
de precipitação sazonal para produzir uma previsão regional para a
época chuvosa 2017/2018.

Setembro 
4-8, África do Sul Reunião do Comité de Gestão do SAPP 

A reunião é realizada anualmente para reunir líderes de empresas de
energia eléctrica e representantes governamentais nos 12 Estados
membros do Grupo de Empresas de Electricidade da África Austral
(SAPP) para discutir questões importantes de gestão relacionadas à
rede elétrica regional e à fontes de energia regional. 

12-25, USA 72ª Sessão da Assembleia Geral da ONU
O Debate Geral da 72ª Sessão da Assembleia Geral da ONU (UNGA
72) ocorre na sede da ONU em Nova York. No primeiro dia, o
Secretário-Geral apresentará o relatório das actividades da
organização.

Por indicar Reunião do Grupo Temático de Energia da SADC
O Grupo Temático de Energia é uma reunião de coordenação de
parceiros, especialistas, SADC e organizações subsidiárias que
colaboraram para analisar a situação energética na região.

Outubro
2, Malawi Reunião Executiva do SAPP 

O Comité Executivo do SAPP discutirá a situação energética na
região e formas de melhorar a coordenação de assuntos de energia
na região. O Comité Executivo é composto por chefe executivos de
empresas que produzem, distribuem e comercializam energia para
clientes finais. O Comité Executivo actua como o Conselho do SAPP.

Por indicar 8º Diálogo sobre a Água 
Os especialistas vão se reunir, num local ainda por indicar, para discutir
questões pertinentes que afectam o sector de água. As discussões
concentrar-se-ão neste ano na ligação água-alimentação-energia.
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o PReSIDeNte José Eduardo Dos Santos De
Angola vai demitir-se como líder do país após as
eleições de 23 de Agosto de 2017, continuando líder

do partido, o Movimento Popular para a
Libertação de Angola (MPLA). Ele é Presidente
desde 1979, após a morte do Presidente
fundador, o Dr. Agostinho Neto. Dos Santos
nasceu em 1942 e participou, desde jovem, na
luta para acabar com o domínio colonial
português após a formação do MPLA em
1956.

Ele saiu do país em 1961, quando a luta
armada começou, para coordenar as
actividades da liga da juventude do MPLA
no exterior, servindo mais tarde como
membro do Comité Central e do Bureau

Político, com responsabilidade para os Negócios Estrangeiros,
cargo que ele manteve após a independência em 1975, liderando seu
país para a adesão da OUA e da ONU após a invasão sul-africana
de Angola, rejeitada com o apoio de aliados cubanos.

Outra tentativa do regime do apartheid na África do Sul de
ocupar o país em 1987 foi derrotada com o apoio cubano, com
negociações em 1988 levando à independência da Namíbia e
eventualmente a eleições democráticas na África do Sul em 1994.
Dos Santos dirigiu pessoalmente a intensa actividade diplomática
que levou as eleições multipartidárias em 1992 e o reconhecimento
do governo angolano pelos Estados Unidos em 1993. Ele promoveu
o estabelecimento de órgãos soberanos eleitos e organizou a defesa
das instituições democráticas, forçando os opositores armados a
aceitar uma solução negociada para o conflito contínuo, como
incorporado nos Acordos de Lusaka de Novembro de 1994.

A Independência de Angola foi desafiada por uma guerra civil
que durou até que Jonas Savimbi foi morto em 2002 e Dos Santos
iniciou um processo de integração para acomodar a derrotada União
Nacional para a Libertação Total de Angola (UNITA) na política
dominante do país. Seu governo desenvolveu a economia através
do sector de petróleo e outros recursos naturais e, posteriormente,
da agricultura. Ele é um dos fundadores da SADC. r
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1992-2017

FERIADOS PÚBLICOS NA SADC
Agosto- Outubro 2017

Um futuro partilhado no seio da Comunidade Regional

H I S T Ó R I A  H O J E  

o ANo de 2017 Marca 25 anos desde a assinatura da Declaração e
Tratado da SADC - os dois documentos que marcaram a transformação
da então Conferência de Coordenação do Desenvolvimento da África
Austral (SADCC) para uma Comunidade como a organização é
conhecida hoje.
     A17 de Agosto de 1992, os Chefes de Estado e de Governo de 10
Países da África Austral anexaram suas assinaturas à Declaração e ao
Tratado da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral,
criando oficialmente a SADC.
     Além de estabelecer a SADC, a Declaração e o Tratado definem os
objectivos, as instituições e os sistemas de operação da organização.
     Com base na experiência da SADCC formada pelos Fundadores em
1980, o Tratado reconhece a necessidade de uma integração regional
mais forte em toda a África Austral, a fim de promover o
desenvolvimento da região.
     A Declaração e o Tratado especificam áreas de cooperação para os
Estados membros da organização e delineiam as modalidades de
cooperação regional em áreas como: segurança alimentar, terras e
agricultura; Infra-estrutura e serviços; Indústria, comércio,
investimento e finanças; Desenvolvimento de recursos humanos,
ciência e tecnologia; Recursos naturais e meio ambiente; Bem-estar
social, informação e cultura; e política, diplomacia, relações
internacionais, paz e segurança.
     O Tratado e a Declaração foram assinados pelos líderes dos 10 países
que eram membros da organização regional na época - Angola,
Botswana, Lesoto, Malawi, Moçambique, Namíbia, Swazilândia,
República Unida da Tanzânia, Zâmbia e Zimbabwe.
     Os outros cinco Estados-Membros - República Democrática do
Congo, Madagáscar, Maurícias, Seychelles e África do Sul - assinaram
os documentos mais tarde, à medida que se juntaram à organização.
     A assinatura do Tratado e da Declaração inaugurou mudanças na
forma como a organização regional actua.
     Antes de 1992, os arranjos organizacionais e institucionais foram
descentralizados, com os Estados membros cada um responsável pela
coordenação de um sector. A assinatura do Tratado viu a coordenação
dos programas e actividades sendo centralizada num Secretariado
sediado em Gaberone, Botswana.
     O Secretariado é a principal instituição executiva da SADC,
responsável pelo planeamento estratégico, facilitação, coordenação e
gestão de todos os programas regionais. É liderado por um Secretário
Executivo que é apoiado por dois adjuntos, um para integração regional
e outro para administração e finanças. r

Assinatura do Tratado e Declaração da SADC 

1 Agosto                    Dia dos Parentes                                                                                              RDC
7 Agosto                    Dia dos Agricultores                                                                                 Zâmbia 
8 Agosto                    Dia dos Camponeses Nane Nane                                                     Tanzânia
9 Agosto                    Dia Nacional da Mulher                                                                 África do Sul 
14 Agosto                 Dia dos Heróis                                                                                     Zimbabwe
15 Agosto                 Dia das Forças de Defesa                                                                  Zimbabwe 
15 Agosto                 Dia de Assunção                                    Madagáscar, Maurícias, Seychelles 
17 Agosto                 Dia SADC*                                                                                                      Todos
26 Agosto                 Ganesh Chaturthi                                                                                  Maurícias
26 Agosto                 Dia dos Heróis                                                                                          Namíbia 

4 Setembro              Dia da Dança Umhlanga Reed                                                     Swazilândia
6 Setembro              Dia da Independência Somhlolo                                                 Swazilândia
7 Setembro              Dia dos Acordos de Paz de Lusaka                                          Moçambique
17 Setembro           Dia dos Heróis Nacionais                                                                        Angola
24 Setembro           Dia do Património                                                                           África do Sul
25 Setembro           Dia das Forças Armadas                                                              Moçambique
30 Setembro           Dia do Botswana                                                                                   Botswana

4 Outubro                 Dia da Paz e Reconciliação                                                         Moçambique
4 Outubro                 Dia da Independência                                                                               Lesoto
9 Outubro                 Dia da Mãe                                                                                                   Malawi
14 Outubro              Dia do Mwalimu Julius Nyerere                                                         Tanzânia
24 Outubro              Dia da Independência                                                                             Zâmbia
*O dia da SADC não é um feriado público, mas assinala a assinatura do Tratado da SADC a 17 Agosto de 1992  


