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AFRICA AUSTRAL deve avançar com rapidez no
desenvolvimento de capacidade regional para fi-
nanciar os seus próprios programas de desenvolvi-
mento e reduzir a dependência de recursos
externos.

Este posicionamento foi defendido pelo Presi-
dente da SADC, Jacob Zuma, Presidente da África
do Sul, na cerimónia de abertura da 37ª Cimeira
Ordinária dos Chefes de Estado e de Governo da
SADC realizada em Pretória de 19 a 20 de Agosto.

No seu discurso inaugural da Presidência rota-
tiva da SADC, antes assumida pelo Rei Mswati III
da Swazilândia, Zuma disse que o actual modelo
de financiamento da integração regional na África
Austral favoreceu os parceiros de financiamento
em detrimento dos Estados membros.

"Actualmente a natureza do financiamento ou
dos empréstimos dos Parceiros Internacionais de
Cooperação é tal que as condições impostas garan-
tem que os benefícios sejam caros para os países
emprestados", disse ele.

O Presidente Zuma disse que os empréstimos
geralmente vêm com condições "que determi-
nam as empresas de implementação do projecto
e, às vezes, ditam o fornecimento de matérias-
primas".

Este estado de coisas, portanto, exige a necessi-
dade urgente de "mobilizar recursos regionais
para financiar projectos regionais".

Estudos recentes encomendados pelo Secretari-
ado da SADC revelaram que a região tem poten-
cial para arrecadar mais de 1,2 bilião de dólares
norte-americanos anualmente de fontes de finan-
ciamento alternativas e inovadoras, como parte
dos esforços para evitar que a região dependa ex-
cessivamente do apoio dos doadores.

De acordo com os estudos, a SADC pode ter
acesso a um grande conjunto de recursos
disponíveis na região se adoptar algumas ou todas
as seis opções sobre fontes de financiamento alter-
nativas e inovadoras que tenham sido consider-
adas.

As opções são a introdução de um imposto de
exportação e de importação; uma taxa de turismo;
um imposto sobre transações financeiras; um sis-
tema de loteria; filantropia; e renda da
hospedagem de eventos regionais.

Por exemplo, o estudo sobre a introdução de
uma Taxa de Exportação e Importação constatou
que os impostos regionais sobre exportações e /
ou importações são uma prática comum para au-
mentar as receitas de algumas Comunidades
Económicas Regionais (CERs) em outros lugares
do mundo.

continua na página 2...

POLÍTICA 3

CIMEIRA DA SADC  4-5

PAZ & SEGURANÇA 6

ENERGIA 7-10

AGRICULTURA 11                                                 

GÉNERO 12

COMUNIDADE 13

ELEICO̧ẼS 14
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Observou que o uso de tais
impostos é a forma mais comum de
obter fundos para as CER africanas,
como a Comunidade Económica
dos Estados da África Ocidental
(CEDEAO) e a Comunidade
Económica dos Estados da África
Central (CEEAC).

A CEDEAO operacionalizou
uma imposição de importação de
0,5 por cento sobre todas as
importações provenientes de fora da
sua região, enquanto a CEEAC
adoptou um imposto de integração
regional de 0,4 por cento em todos
os bens originários de fora do bloco.

A União Africana (AU) está no
processo de introdução de um
imposto similar. A Cimeira da UA
em 2016 aprovou uma taxa de 0,2
por cento sobre as importações
elegíveis, cabendo a cada região da
UA a responsabilidade de contribuir
com cerca de 65 milhões de dólares
norte-americanos por ano.

O estudo disse que uma
simulação de um possível imposto
de importação da SADC mostrou
que, com base nos números do
comércio da SADC em 2014, a
imposição de uma taxa de 0,2 por
cento em todas as importações dos
estados membros de fora da região
poderia gerar uma receita
anualmente de 331,3 milhões de
dólares norte-americanos.

Para que isso aconteça, o estudo
recomendou a introdução de um
instrumento jurídico dedicado sob a
forma de um protocolo ou acordo
para fortalecer o quadro jurídico e
político fornecido pelo Tratado da
SADC.

Também será necessário que
cada Estado-Membro estabeleça
uma legislação nacional que permita
às autoridades fiscais cobrar o
imposto de importação.

Outro estudo mostrou que uma
Taxa Regional de Turismo é uma
possível fonte viável de recursos
internos para financiar a integração
regional da SADC.

Embora existam várias maneiras
de introduzir tal taxa, o estudo
observou que duas opções - imposto
sobre ingressos de viagens
internacionais ou taxa de turismo -

são mais viáveis. Estima-se que 123
milhões de dólares norte-
americanos por ano possam ser
arrecadados através de impostos
sobre os bilhetes aéreos sozinhos.

Os principais desafios com esta
opção, no entanto, são que é viável
apenas em países com importantes
actividades turísticas e de viagem e
que o sector é sensível e
imprevisível.

A proposta do estímulo do
turismo Regional está em
conformidade com as melhores
práticas continentais e
internacionais.

A Cimeira da UA aprovou uma
taxa de turismo em ingressos no
valor de 2 dólares norte-americanos
para viagens curtas e 5 dólares
norte-americanos para viagens
longas. Também aprovou um
imposto de turismo de 0,5% sobre os
rendimentos das actividades de
turismo pelos Estados Membros.

A França e a Alemanha aplicam
taxas similares e constituem um
exemplo actual de prática efetiva.

Com base no estudo, recomenda-
se que a SADC considere a adopção
de uma taxa de 5 a 10% sobre as
actividades de turismo pelos
Estados membros da SADC.

Um estudo sobre os Impostos
das Transações Financeiras
Regionais mostrou que esses
impostos são e podem ser uma fonte
viável de mobilização de recursos.
Eles têm um potencial considerável
para a SADC aproveitar para
financiar os seus programas de
desenvolvimento.

Impostos semelhantes foram
utilizados em vários países africanos,
asiáticos e latino-americanos, bem
como no Reino Unido.

O estudo recomendou que a
SADC se concentrasse nas remessas
enviadas através de agências de
transferência de capitais.

Prevê-se que uma taxa de 0,1%
sobre essas transações tenha
potencial de arrecadar 691 milhões
de dólares norte-americanos por
ano, o suficiente para financiar a
implementação do Plano Estratégico
Indicativo de Desenvolvimento
Regional.
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Embora seja necessário um
quadro legal, já está geralmente
previsto no Memorando de
Entendimento da SADC sobre
Cooperação em Tributação e
Assuntos Relacionados de 2002, e
também aparece no Anexo 3 do
Protocolo da SADC sobre Finanças
e Investimentos.

As iniciativas filantrópicas
emergem rapidamente como outra
forma inovadora de mobilizar
recursos para o desenvolvimento.

Estes estão a aumentar em África
como novas fontes de
financiamento inovador. Vários
estudos mostram que há enormes
quantidades de dinheiro de
indivíduos de alto património
líquido, fundações e do sector
privado que flui de e para a África.
Estima-se que haja em África entre
1,25 bilião e 3 biliões de dólares
norte-americanos de actividades
filantrópicas.

As Nações Unidas e a UA
aproveitaram isso formando a
Fundação das Nações Unidas e a
Fundação da União Africana,
respectivamente, para mobilizar
recursos a este respeito.

A proposta é que a SADC
também estabeleça uma Fundação
da SADC como plataforma para
mobilizar recursos do sector
privado, fundações filantrópicas e
indivíduos.

A Fundação poderia ser usada
como um instrumento de
angariação de fundos para o
proposto Fundo de
Desenvolvimento Regional da
SADC.

De acordo com um Relatório
Global de Jogos e Consultores de
2002, a SADC tem potencial para
gerar mais de 30 milhões de dólares
norte-americanos  por ano nos jogos
de loteria.

É necessário um quadro legal
para providenciar uma fórmula de
partilha de receitas baseada em lotes
entre os Estados-Membros.

Os arranjos institucionais para
a coleta a nível nacional e regional,
bem como o formato da
governança da loteria, deveriam
ser elaborados.

Um estudo separado sobre a
possibilidade de aumentar os
recursos através de eventos
regionais mostrou que há uma série
de eventos que podem ser
realizados a nível regional para
gerar financiamento para projectos
de desenvolvimento de integração
regional.

Estes incluem a organização de
feiras regionais, eventos
desportivos, cimeiras de negócios e
outras exposições.

Como nos casos de filantropia e
loteria, esta opção de financiamento
requer um mecanismo institucional
base de gestão profissional ou uma
instituição similar.

Outras fontes de financiamento
de longo prazo possíveis que a
região da SADC pode considerar
para financiar a sua agenda de
integração regional incluem a
introdução de uma taxa de carbono,
financiamento combinado, taxa de
transporte, capital de risco e
eliminação dos fluxos financeiros
ilícitos.

A necessidade de buscar fontes
alternativas e inovadoras de
financiamento dos programas da
SADC foi uma das principais
decisões da 35ª Cimeira da SADC
realizada no Botswana em Agosto
de 2015.

Isso surgiu com constatação de
que a actual situação - onde a
maioria das actividades, programas
e projectos da SADC são apoiados
por parceiros de desenvolvimento -
não é ideal nem sustentável.

Estima-se que menos de 10% dos
projectos regionais sejam
actualmente financiados pelos
Estados membros da SADC,
enquanto o saldo vem dos Parceiros
Internacionais de Cooperação, de
acordo com o Secretariado da
SADC. Para os custos operacionais,
a proporção é muito melhor, com
60% do orçamento do Secretariado
da SADC sendo proveniente dos
Estados Membros.

O Secretariado da SADC foi
responsabilizado no início deste ano
para avaliar o impacto das várias
opções nos Estados Membros.
sardc.net r

Financiamento do desenvolvimento 
através da auto-suficiência



A SADC pretende criar um seguro regional de risco 

Aprovado Protocolo de proteção de
novas variedades de plantas 

P O L Í T I C A
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afectados por desastres
naturais.

O Secretariado deverá
apresentar um relatório de
progresso aos Ministros das
Finanças da SADC na próxima
reunião prevista para Março de
2018.

A Coordenadora Técnica
da Comissão Africana para
a Redução do Risco de
Desastres no Departamento de
Economia Rural e Agricultura,
Gatkuoth Kai, concordou,
dizendo que a região
deveria investir na redução
do risco de desastres, uma
vez que é mais barato do
que responder a emergências.

Kai disse que a UA
estabeleceu a Capacidade
Africana de Risco (ARC) em
2012 como uma agência
especializada destinada a ajudar
os Estados membros a lidar com
vários desafios.

"O grupo de seguros de risco
da ARC oferece aos governos
africanos a oportunidade de
proteger suas populações dos
efeitos adversos de eventos
climáticos extremos e outros
riscos ambientais", disse ele.

Um total de 32 países,
incluindo seis da SADC -
Comores, Malawi, Madagáscar,
Moçambique, Zâmbia e
Zimbábue - são signatários da
ARC.

A ARC já libertou 34,4
milhões de dólares norte-
americanos em pagamentos
para o Níger, Malawi,
Mauritânia e Senegal.

O Diretor-Geral da ARC,
Mohamed Béavogui, disse que
há necessidade dos países
apresentarem respostas que
transcendam as fronteiras
nacionais, pois os riscos
climáticos não são limitados
pelas fronteiras.

"Embora não possamos
parar as catástrofes naturais
ou as mudanças climáticas,
podemos ser pró-activos

e prepararmo-nos", disse
Béavogui.

Os riscos de desastre de
financiamento e seguro são
ferramentas e estratégias que
indivíduos, comunidades,
países e organizações regionais
podem utilizar para proteger e
auxiliar os cidadãos em caso de
desastres.

Os países afectados podem
usar os pagamentos de seguros
para reabastecer as suas
reservas estratégicas de grãos e
distribuí-las às regiões
afectadas. Em alguns casos, as
transferências de dinheiro são
feitas.

A busca pela aceitação de
financiamento e seguro de
riscos de desastre está em
consonância com estratégias
regionais, continentais e
internacionais sobre redução de
risco de desastres.

Por exemplo, uma das
prioridades do Quadro de
Acção de Sendai sobre Redução
do Risco de Desastres 2015-2030
é focar no investimento em
redução de risco de desastres
através da resiliência,
enfatizando a transferência de
riscos e os seguros.

As opções sobre a resposta a
desastres chegaram em um

A 37ª Cimeira da SADC
aprovou um novo instrumento
jurídico que visa estabelecer
um sistema efetivo de
protecção de variedades
vegetais e promover o
desenvolvimento de novas
variedades de plantas em
benefício da região e protecção
dos direitos dos criadores.
      O Protocolo para a
Protecção de Novas
Variedades de Plantas na
Região da SADC foi assinado

pelos Chefes de Estado e de
Governo durante a cimeira
realizada em Pretória, África
do Sul, de 19 a 20 de Agosto.
      A cimeira observou a
melhoria da situação global de
segurança alimentar em
2017/18 na região e instou os
Estados membros a tomarem
medidas para melhorar as
instalações de armazenamento,
a fim de minimizar as perdas
pós-colheita e implementar
planos de contingência. r

momento em que a África
Austral continua a ser afectada
negativamente por cheias e
secas.

Cheias e ciclones tiveram
graves impactos na África
Austral. Por exemplo, as épocas
chuvosas 1999/2000 e
2000/2001 foram dominadas
por uma actividade ciclónica
que causou um considerável
sofrimento humano em partes
da região, com o ciclone Eline
trazendo os efeitos mais
devastadores durante este
período.

A seca vivida na África
Austral em 2015/16 deixou
cerca de 40 milhões de pessoas
em situação de insegurança
alimentar na região, com
Botswana, Lesotho, Malawi,
Moçambique,  Namíbia ,
Suazilândia e Zimbabwe
declarando desastres nacionais.

Na época 2016/17, o ciclone
Dineo, em Moçambique, causou
uma perda estimada em mais
de 29 mil hectares de culturas,
incluindo o milho, o amendoim,
a mandioca e os feijões.

Em Madagáscar, o ciclone
Enawo afetou severamente o
país e matou mais de 50
pessoas, deixando 329 mil
pessoas desabrigadas. r

A ÁFRICA Austral está
preparada para estabelecer um
esquema regional de seguro de
risco com o objectivo de
melhorar sua resposta rápida
aos desastres naturais.

O financiamento e o seguro
de riscos são uma das várias
medidas que a maioria dos
países e regiões do mundo
usam para limitar o impacto de
desastres, como secas e cheias.

Outras opções incluem
melhorar e harmonizar o
planeamento de contingência,
colaborar na redução de riscos
transfronteiriços de desastres e
estabelecer fundos regionais
para desastres.

Falando num recente
seminário sobre a Gestão e
Financiamento do Riscos de
Desastres da SADC, realizado
de 7 a 8 de Agosto em
Joanesburgo, África do Sul, o
Chefe da Unidade de Redução
de Riscos de Desastre da SADC,
Clement Kalonga, disse que é
fundamental que a região crie
mecanismos inovadores para
lidar com os impactos de
desastres.

Ele disse que a SADC está
em discussões com a União
Africana (UA) e outras partes
interessadas para examinar o
espectro de opções disponíveis.

" A s  p r o p o s t a s  e
recomendações sobre o
financiamento do risco de
desastres, incluindo o seguro de
risco regional, uma vez
desenvolvido, serão submetidas
à consideração e aprovação das
estruturas relevantes da SADC",
afirmou.

Os Ministros das Finanças
da SADC instruíram o
Secretariado para agilizar o
desenvolvimento de um
esquema regional de seguro de
risco para ajudar os Estados
Membros a atender às
necessidades de reconstrução e
recuperação de recursos
humanos e de infra-estrutura



A 37ª Cimeira da SADC realizou-se de 19 a 20 de Agosto em Pretó           
privado no desenvolvimento da indústria e das cadeias regionais         
apresenta algumas das principais questões discutidas pela cimeira
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C I M E I R A  D A  S A D C   

Outros Estados membros da SADC são
Angola, Botswana, República Democrática do
Congo, Lesoto, Madagáscar, Malawi, Maurícia,
Moçambique, Namíbia, Seychelles, África do
Sul, Suazilândia, República Unida da Tanzânia,
Zâmbia e Zimbabwe. r

O presidente da SADC, Jacob Zuma,
Presidente da África do Sul, disse que a
admissão de um novo membro é uma indicação
da confiança demonstrada por outros na
organização regional.

De acordo com os requisitos, várias
avaliações foram realizadas pelo Comité
Ministerial do Órgão de Cooperação Política,
Defesa e Segurança antes que as Comores
fossem admitidas.

O membro mais novo da SADC é uma
nação insular do arquipélago no Oceano Índico
localizado no extremo norte do Canal de
Moçambique, ao largo da costa leste da África,
entre o nordeste de Moçambique e o noroeste
de Madagáscar.

Com 1.660 quilômetros quadrados,
excluindo a ilha disputada de Mayotte que é
reivindicada pela França, as Comores são a
terceira nação africana mais pequena em
termos de área, e tem uma população de cerca
de 798 mil pessoas.

Como uma nação formada em uma
encruzilhada de diferentes civilizações, o
arquipélago é conhecido pela sua diversa
cultura e história.

É composta por três ilhas principais e
numerosas pequenas, todas no arquipélago das
Comores vulcânicas. Tornou-se parte do
império colonial francês no século 19 antes de
se tornar independente em 1975.

A CIMeIRA admitiu formalmente a União das
Comores como o mais novo membro da
Comunidade para o Desenvolvimento da
África Austral (SADC). A admissão das
Comores eleva para 16 o número de países que
já aderiram a SADC.

"A Cimeira admitiu a União das Comores
como um novo membro da SADC e observou
que a avaliação do Burundi é um trabalho em
curso", lê-se em parte do comunicado
divulgado após a cimeira.

Os dois países - Comores e Burundi -
manifestaram durante os últimos anos o
interesse em se juntar à SADC, que é
considerada uma das comunidades económicas
regionais mais estáveis e atraentes em África.

PARA MoSTRAR apoio e compromisso para
resolver o território disputado na região do
Magrebe do Norte de África, a SADC realizará
uma Conferência de Solidariedade ao Sara
Ocidental.

Os líderes da SADC disseram que os
resultados da conferência de solidariedade
serão partilhados com a Comissão da União
Africana para sua consideração e
implementação.

O Sahara Ocidental é comumente
conhecido como República Democrática Árabe
Saharaui, mas foi ocupado por Marrocos, que
afirma que o território faz parte dele.

No entanto, uma série de organizações
internacionais, incluindo as Nações Unidas e a
União Africana, veem o Sara Ocidental como
uma colônia. Portanto, a independência do
Sara Ocidental, verá o desaparecimento da
última relíquia do colonialismo no continente.

A CIMeIRA aprovou a nomeação de um
enviado especial para ajudar a resolver a
situação política na República Democrática do
Congo.

A Cimeira mandatou o presidente da
SADC, Jacob Zuma, Presidente da África do
Sul, e o ex-presidente da SADC, o Rei Mswati
III da Swazilândia, para finalizar as consultas
sobre a nomeação do enviado especial.

O enviado especial para a RDC deverá ser
um antigo Chefe de Estado ou de Governo da
região.

A nomeação de enviados especiais tem sido
efetiva na resolução de conflitos na região. O
ex-presidente sul-africano, Thabo Mbeki, foi
mediador com sucesso no então impasse
político no Zimbabwe em 2008, enquanto o ex-
presidente moçambicano Joaquim Chissano
fez o mesmo em Madagáscar.

A RDC sofre alguma instabilidade desde
2012, particularmente na parte oriental do país.

Além disso, há alguma incerteza sobre a
realização de eleições, que inicialmente deviam
decorrer em 2016, mas foram adiadas para
Dezembro deste ano. r

Comores torna-se o 16º Estado-Membro da SADC 

Enviado especial para a
RDC   

SADC vai realizar Conferência de Solidariedade
ao Sara Ocidental  

A SeCReTÁRIA Executiva da SADC, Dra.
Stergomena Lawrence Tax e o Secretário
Executivo Adjunto para a Integração Regional,
o Dr. Thembinkosi Mhlongo, foram investidos
para servirem o seu segundo mandato.

A Dra. Tax é a sexta Secretária Executiva da
SADC e a primeira mulher a ocupar o cargo.
Ela foi nomeada na 33ª Cimeira da SADC
realizada no Malawi, em Agosto de 2013,
enquanto o Dr. Mhlongo foi nomeado em
Outubro do mesmo ano.

A Dra. Tax expressou sua apreciação pela
confiança e oportunidade que lhe foi
concedida e pelo facto do Dr. Mhlongo servir
a região no Secretariado mais um mandato.

O Secretariado está empenhado em
implementar programas regionais no quadro

União das Comores

Secretária Executivo da SADC    
para segundo mandato

PARCERIA COM O SECT   
No desenvolvimento da indústria e d     



             ória, África do Sul, sob o lema "Parcerias com o sector
         de valor". Esta edição da revista África Austral Hoje

       

A 37ª Cimeira da SADC elegeu membros da sua
estrutura de liderança política para orientar a
agenda de integração da região para o próximo
ano.

A Cimeira da SADC, composta por todos os
Chefes de Estado e de Governo da SADC dos 16
Estados-Membros, será liderada pelo presidente
Jacob Zuma, da África do Sul.

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

É administrada num sistema da Troika que
compreende o Presidente em exercício da
Cimeira da SADC, o Presidente do País que
acolherá a cimeira seguinte (o vice-presidente
em exercício) e o presidente cessante.

Portanto, a Troika da Cimeira é composta
agora pelo presidente Zuma (presidente em
exercício), Presidente Hage Geingob, da
Namíbia (vice presidente), e pelo Rei Mswati III
da Suazilândia (presidente cessante).

O Sistema da Troika atribui autoridade a este
grupo de três líderes para tomar decisões
rápidas em nome da SADC que normalmente

Nova estrutura de Governação Política da SADC   
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Aproveitando Parcerias Público-Privadas   

dos seus esforços para aumentar a integração
e o desenvolvimento.

"À medida que aspiramos a alcançar um
nível mais elevado, promulgamos
continuidade de dedicação e profissionalismo
para que a comunidade pela qual servimos
possa melhorar os padrões de vida do nosso
povo e a situação socioeconómica através do
desenvolvimento uma comunidade regional
robusta e significativa", disse o Dr. Tax.

Com sede em Gaborone, Botswana, a
Secretariado da SADC é a principal
instituição executiva da SADC, responsável
pelo planeamento estratégico, facilitação e
coordenação e gerenciamento de todos os
programas, actividades e projectos da
SADC.r

A 37ª Cimeira da SADC deliberou sobre a
exploração de formas de aproveitar o sector
público e privado para trabalhar em conjunto
para promover o desenvolvimento económico
sustentável na região.

A cimeira elogiou a África do Sul por
organizar a semana bem sucedida de
industrialização da SADC e instou os Estados
membros a operacionalizar os resultados da

semana de industrialização, em parceria com o
sector privado no desenvolvimento de
indústrias e cadeias de valor regionais.

As Parcerias Público-Privadas (PPPs) são
consideradas como um modelo viável para
atrair investimentos para projectos públicos,
permitindo que os governos tenham mais
acesso a capital adicional e financiamento fora
do balanço. r

    e seu adjunto investidos
  

são tomadas nas reuniões de políticas
programadas em intervalos regulares, bem como
assegurar a orientação política para as
instituições da SADC entre as cimeiras regulares
da SADC. Outros Estados-Membros podem ser
convidados para a troika, se necessário.

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

O sistema da troika funciona no nível da
Cimeira, do Órgão, do Conselho de Ministros e
do Comité Permanente de Funcionários
Seniores.

A Cimeira geralmente se reúne uma vez por
ano em Agosto / Setembro, embora uma
Cimeira Extraordinária possa ser realizada entre
Cimeiras ordinárias quando necessário.

O órgão da SADC de Cooperação Política,
Defesa e Segurança, que também opera em
regime de troika, será presidido pelo presidente
angolano, José Eduardo dos Santos.

O Órgão tem o mandato de dirigir e fornecer
aos Estados Membros direção sobre assuntos
que ameaçam a paz, segurança e estabilidade na
região. É coordenado no nível da Cimeira,
composto por um Presidente, futuro Presidente
e Presidente cessante, e apresenta relatórios ao
Presidente da Cimeira da SADC.

O presidente zambiano, Edgar Lungu, é vice-
presidente do órgão, enquanto o presidente
tanzaniano, John Magufuli, é presidente
cessante.

A Cimeira da SADC e a Troika dos Órgãos
são mutuamente exclusivas, e o Presidente do
Órgão não cumpre simultaneamente a
presidência da Cimeira. Tal como a Presidência
da Cimeira, a presidência  do órgão é rotativa
anualmente. A estrutura, as operações e as
funções do órgão são reguladas pelo Protocolo
sobre Cooperação Política, de Defesa e
Segurança. r

   TOR PRIVADO 
     das cadeias regionais de valor
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" SADC presa pela situação no Lesoto"

P A Z  &  S E G U R A N Ç A

que incluía militares,
segurança, inteligência e
peritos civis para o Reino, que
foi aprovada pela Cimeira da
Dupla Troika que se reuniu a
15 de Setembro na África do
Sul.

A Cimeira da Troika manteve
os termos de referência e
composição do Comité de
Supervisão conforme aprovado
pela 37ª Cimeira da SADC e
aprovou um mandato e
composição ampliada de um
total de 34 membros do Comité
de Supervisão para incluir
militares, segurança,
inteligência e especialistas civis
a serem enviados para Lesotho
imediatamente por um período
de um mês.

Em um Comunicado
divulgado logo após a reunião,
a dupla cimeira observou que
"havia uma necessidade
urgente de ajudar o Reino a
restaurar a lei e a ordem, e um
ambiente pacífico favorável,
entre outros, a implementação
das decisões da SADC
especificamente, Sector de
Segurança e Reformas
Constitucionais , bem como as
recomendações da Comissão
de Inquérito ".

A este respeito, a SADC
disse que continuará ocupada
com a situação política no
Lesotho e está comprometida
com o processo de garantir o
retorno à estabilidade política
no país ".

UM SILÊNCIo absoluto
encheu a sala quando o recém-
eleito Primeiro-Ministro do
Lesoto, Thomas Thabane,
interrompeu a cerimônia de
abertura da 37ª Cimeira da
SADC realizada nos dias 19 e
20 de Agosto em Pretória,
África do Sul, para fazer "um
importante anúncio".

A ansiedade foi talvez
devido ao facto de que, desde
2012, o Reino do Lesotho
enfrenta alguma instabilidade
política, daí a preocupação de
que o "anúncio importante"
pudesse ser uma má notícia.

No entanto, o que se seguiu
a esse silêncio ensurdecedor
foram risos e alegria, pois
Thabane queria anunciar que
ele estava se casando e,
portanto, convidava a região a
se juntar e se alegrar com ele
na cerimónia de casamento,
que eventualmente aconteceu
no dia 27 de Agosto e contou
com a presença de vários
pessoas da região.

Avanço rápido até 5 de
Setembro.

Um silêncio mais sério e
genuíno envolveu a SADC
mais uma vez após o
assassinato do Chefe do
Exército do Lesotho.

A SADC condenou o
assassinato do Comandante da
Força de Defesa do Lesotho
(LDF), o Tenente-Geral
Khoantle Motsomotso,
dizendo que o incidente
poderia afectar os esforços
para promover e encontrar
uma solução duradoura para a
situação política no país.

"A SADC deseja
tranquilizar todos os cidadãos
do Lesotho, Estados-Membros
e toda a comunidade
internacional que a SADC
continua ocupada com a
evolução no Reino do Lesotho
e não poupará esforços para
garantir a manutenção e o
restabelecimento da paz e da
segurança duradouras ao
Reino do Lesotho. "

O Lesotho sofre
instabilidade política
recorrente desde 2012,
incluindo um suposto golpe
em 2014, e realizou três
eleições nacionais dentro de
cinco anos.

As eleições foram
motivadas por votos de falta
de confiança aprovados contra
os respectivos Primeiros
Ministros pelo Parlamento.

O assassinato de
Motsomotso a 5 de Setembro
ocorreu após de um incidente
semelhante em Junho de 2015,
quando o ex-Chefe do Exército,
o General Maaparankoe Mahao,
foi assassinado, mergulhando o
país numa crise.

Motsomotso foi baleado em
sua casa por um grupo de
soldados que foram demitidos
recentemente.

A ex-esposa de Thabane
também foi baleada e morta
alguns dias antes da sua
investidura. Thabane e sua
esposa se separaram e já não
estavam vivendo juntos.

Essas violentas lutas de
poder no exército ameaçam a
paz e a segurança no país.

Como referido por todos os
oradores na investidura de
Thabane, como o novo
primeiro-ministro do Lesoto, a
16 de Junho, há necessidade do
Lesotho canalizar os seus
recursos para encontrar uma
solução duradoura para sua
instabilidade política e garantir
que o país possa se concentrar
mais em questões de
d e s e n v o l v i m e n t o
socioeconómico. sardc.net r

"Este desenvolvimento
(assassinato de Motsomotso) é
uma séria ferrugem e recuo aos
esforços em curso para
restaurar a paz, segurança e
estabilidade ao Reino do
Lesotho", disse o Presidente do
Órgão da SADC de
Cooperação Política, Defesa e
Segurança, o Presidente
angolano, José Eduardo
Santos, em um comunicado.

"É uma ocorrência infeliz que
ameaça a paz e a segurança
prevalecentes da região da
SADC como um todo".

Para evitar a possibilidade
de uma maior deterioração da
segurança no país, a SADC
imediatamente implantou uma
missão ministerial de
investigação do facto no
Lesotho de 7 e 10 de Setembro.

A Missão foi constituída
pelo presidente da SADC,
Jacob Zuma, da África do Sul,
ministros da troika órgão, bem
como especialistas em defesa e
segurança.

A Missão de Investigação
dos Factos realizou uma
avaliação da situação de
segurança e realizou reuniões
com todas as principais partes
interessadas no Reino do
Lesotho para estabelecer as
causas profundas do
assassinato e, posteriormente,
recomendar os cursos
adequados de acção.

Uma das recomendações foi
a implantação de uma Força

Facilitador da SADC e vice-Presidente Sul-Africano, Cyril Ramaphosa (a esquerda), reune-
se com o Primeiro Ministro , Pakalitha Mosisili, no Lesotho
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Ouso de biocombustíveis como fonte alternativa de
energia é cada vez mais abrangente no mundo, já

que o mundo está buscando reduzir as emissões de car-
bono dos combustíveis fósseis que causam o aqueci-
mento global. Alguns países, como o Brasil, já
implementaram iniciativas bem sucedidas de biocom-
bustíveis. No entanto, na África Austral e em outros
países do continente, o desenvolvimento de biocom-
bustíveis permanece estagnado apesar do potencial de
produção de biocombustíveis na região. Este Resumo da
Política destaca algumas das oportunidades e desafios
para impulsionar o desenvolvimento de biocombustíveis
na região para permitir a provisão de suprimentos en-
ergéticos limpos e adequados para avançar a agenda de
integração e desenvolvimento.

O que são biocombustíveis?

O termo biocombustíveis refere-se a uma ampla
gama de combustíveis, como biodiesel e etanol, que
são derivados de plantas e outras matérias orgâni-
cas. Por exemplo, o biodiesel é obtido a partir de
óleos orgânicos, principalmente gorduras vegetais
ou animais e graxas recicladas. O etanol é pro-
duzido a partir de culturas com teor de açúcar,
como a cana-de-açúcar, a soja doce e as culturas
com teor amido como o milho, a mandioca ou
qualquer tipo de grão ou tubérculo. É feita uma dis-
tinção entre biocombustíveis primários e se-
cundários. No caso dos biocombustíveis primários,
os materiais orgânicos são utilizados de forma não
processada, principalmente para aquecimento, co-
zinha ou produção de electricidade. Os biocom-
bustíveis secundários resultam do processamento
de biomassa e incluem biocombustíveis líquidos,
como etanol e biodiesel, que podem ser utilizados
em veículos e processos industriais.

Porquê é que os biocombustíveis são
importantes para a SADC
A África Austral está experimentando um crescimento sem
precedentes e sustentado com uma população que agora
atinge 305 milhões de acordo com o último Anuário
Estatístico da SADC. No entanto, apenas cinco por cento
das áreas rurais da região têm acesso à electricidade; e a
região cai para trás de outras Comunidades Económicas

Regionais (CER) em África em relação ao acesso à
electricidade, com apenas 24% dos cidadãos que têm
acesso, enquanto na África Oriental e África Ocidental os
números estão em 36% e 44%, respectivamente. Portanto,
a região precisa de investir mais recursos para estabelecer
um sector energético vibrante e próspero que seja capaz de
sustentar o desenvolvimento socioeconômico, incluindo a
agenda de industrialização.

Uma forma de aumentar a produção de energia é
aproveitar fontes alternativas de energia, como os
biocombustíveis, que fornecem uma fonte de energia
renovável (RE). RE é considerada como uma fonte de
energia mais limpa do que as fontes tradicionais, como o
carvão, que estão se esgotando rapidamente e causando
danos ambientais através da extração e uso. A produção de
biocombustíveis é uma opção favorável para a região por
diversas razões, uma vez que os biocombustíveis são
produzidos a partir de culturas energéticas sustentáveis, que
tem um bom potencial agrícola. Existe um forte incentivo
para expandir o uso e a produção de biocombustíveis numa
altura em que os aumentos dos preços do petróleo
persistem e pressionam os recursos cambiais, dificultando
o desenvolvimento socioeconómico na SADC.

Benefícios do aproveitamento de bio-
combustíveis
Os benefícios potenciais dos biocombustíveis são imen-
sos. Além de serem produzidos a partir de culturas en-
ergéticas sustentáveis, os biocombustíveis podem
desempenhar um papel fundamental no fortalecimento
da segurança energética da região e podem contribuir
para o desenvolvimento das infra-estruturas na África
Austral. A produção de biocombustíveis pode criar em-
prego e estimular a agricultura. Alguns benefícios poten-
ciais para o aumento da produção e uso de
biocombustíveis na SADC incluem:
• Economia de moeda estrangeira por redução no vol-
ume de importações de combustíveis fósseis;

• Segurança energética melhorada;
• Redução das emissões de gases de efeito estufa que
causam mudanças climáticas;

• Aumento do uso e produção de energia limpa;
• Solos melhorados, já que a maioria das plantas oleagi-
nosas são plantas que fixam nitrogênio que permitem
que os elementos de nitrogênio, fósforo e minerais re-
tornem ao solo;

• A maioria dos programas de biocombustíveis tem po-
tencial para deter o desmatamento e a desertificação,



8 ÁFRICA AUSTRAL Hoje, Outubro 2017  

pois podem incluir o uso de árvores resistentes à
seca e oleaginosas, como jatropha e pongamia;

• No caso de uma fome, as culturas energéticas ini-
cialmente identificadas para a produção de biocom-
bustíveis podem ser reatribuídas para consumo
humano.

Oportunidades para que a SADC
aproveite os biocombustíveis 
A SADC tem um grande potencial para produção,
processamento e utilização de matérias-primas para
biocombustíveis. A região é extremamente dotada de
terras aráveis e vastos recursos hídricos, incluindo al-
guns dos maiores rios da África, como o Congo e o
Zambeze. A região da SADC possui os ingredientes
necessários para cultivar culturas energéticas como o
milho, a cana-de-açúcar e a mandioca que são
necessários para a produção de biocombustíveis. Além
disso, a ecologia da região pode acomodar culturas en-
ergéticas, e a produção dessas culturas não irá perturbar
a produção de alimentos.
        Com uma abundância de recursos hídricos, o
potencial de produção de biocombustíveis é grande,
particularmente se os agricultores da região forem
encorajados a abraçar as culturas energéticas e cul-
tivá-las para produzir o combustível necessário para
veículos e máquinas na região, bem como querosene
para cozinhar e iluminar. Tal desenvolvimento tem
potencial para aumentar a maioria dos pequenos
agricultores da SADC.
        O impulso para a produção de biocombustíveis pode
afectar as melhores práticas agrícolas e evitar a
degradação ambiental associada à agricultura moderna,
se guiado por um conjunto de critérios de sustentabili-
dade que são sensíveis aos métodos de produção e à escala
operacional. A produção de matéria-prima de biocom-
bustíveis pode proporcionar uma safra comercial adi-
cional para os agricultores, apoiando assim um sistema
de cultivo diversificado. A produção de biocombustíveis
pode aumentar os rendimentos rurais e, se bem gerida,
pode capacitar as mulheres através do desenvolvimento
de habilidades agrícolas para matéria-prima de biocom-
bustíveis. No entanto, a capacidade das mulheres rurais
para tirar proveito dessas oportunidades depende de um
ambiente legislativo propício e do investimento em
serviços de extensão e treinamento de habilidades.
        A pesquisa mostrou que a produção e uso de
biocombustíveis pode reduzir a pobreza e promover
o desenvolvimento socioeconómico. Por exemplo, se
os agricultores produzem biocombustíveis que são
usados para o transporte, os custos de distribuição
irão diminuir e haverá um mercado garantido para
os produtos. A nível macroeconómico, a produção de
biocombustíveis poderia empregar milhões de tra-
balhadores rurais, aumentando assim o crescimento
económico. A maioria dos Estados membros da
SADC pode economizar em custos de importação e
ganhar divisas através do uso de biocombustíveis e,
como os benefícios são imediatamente re-injectados

na economia, os biocombustíveis têm o potencial de
gerar um crescimento sustentável. O sector de ener-
gia da SADC dependerá menos dos caprichos exter-
nos e das taxas de câmbio e produzirá energia limpa,
contribuindo para um ambiente limpo.

Desafios para o aproveitamento de bio-
combustíveis
Um dos desafios para a produção em larga escala de
biocombustíveis é que isso pode ameaçar a segurança
alimentar na região, especialmente nos casos em que a
produção agrícola pode ser desviada de culturas
alimentares para culturas energéticas. Nessa situação, os
preços dos alimentos poderiam aumentar, impactando
assim em renda baixa em áreas urbanas e rurais. O cultivo
de culturas alimentares pode competir diretamente com
culturas energéticas de múltiplas formas, incluindo
competição por terra, investimento e água. O desvio de
terras das culturas alimentares para o fabrico de
biocombustíveis pode ter sérias consequências, incluindo
o impacto ambiental que poderia encorajar o
desmatamento à medida que a terra é liberada para abrir
caminho para a produção, daí a importância de assegurar
uma produção sustentável.
         Outro desafio é que a maioria dos programas de
biocombustíveis, particularmente os que se concentram
em jatropha, basearam-se em informações muito
limitadas sobre a qualidade do solo, as condições
climáticas e os requisitos de nutrientes e sofreu com a falta
de distribuição de combustível e capacidade de refinação.
Como resultado, vários investidores internacionais em
Moçambique e Zâmbia retiraram-se do mercado,
deixando uma enorme lacuna na produção de biodiesel.
Os desafios com a infestação de insetos, baixos
rendimentos e necessidades de grandes quantidades de
água do que o esperado afectaram a indústria de jatropha,
e esforços estão em curso regional e internacional para
realizar a criação seletiva para produzir variedades de
jatropha que se adequam melhor às condições na África
Austral.

Situação actual de biocombustíveis na
SADC
Os países da SADC adoptam lentamente o uso e a
produção de biocombustíveis como um substituto
parcial dos combustíveis fósseis no sector de transporte.
Por exemplo, o etanol da cana-de-açúcar é produzido
e misturado com gasolina em vários estados membros
da SADC que produzem açúcar. O biodiesel também
é produzido na região da SADC e é feito de óleos
vegetais. No entanto, a produção de biocombustíveis
na região da SADC ainda não é generalizada, e apenas
o Malawi, a África do Sul e o Zimbabwe estão
actualmente produzindo biodiesel.
         O Malawi e o Zimbabwe estão no processo de
exigir o aumento dos índices de mistura de etanol e
estão explorando a possibilidade de operar veículos da
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frota em etanol puro nos próximos anos. No Malawi,
as instalações de processamento de etanol operam há
mais de 25 anos e o Zimbabwe produziu etanol para
mistura nos anos 80 por um período e agora retomou.
         Outros países com pequenas indústrias de açúcar,
como Angola, Moçambique, Tanzânia e Zâmbia estão
monitorando desenvolvimentos e considerando uma
conversão em baixas misturas de etanol para
compensar o custo do combustível importado. Em
2014, Angola lançou a central BioCom de 32 milhões
de litros / ano para produzir etanol exclusivamente para
transporte de veículos. A região da SADC possui um
grande potencial para a produção de etanol a partir de
cana-de-açúcar e outras culturas, como castanha de
caju, mandioca, milho, cítricos e culturas relacionadas.
         A África do Sul tem participado do
desenvolvimento de biocombustíveis e publicou uma
Estratégia Industrial de Biocombustíveis em 2006, que
foi revista após consulta pública e finalizada em 2007.
O objectivo da estratégia foi estimular o
desenvolvimento de uma indústria para a produção,
refinação e distribuição de biocombustíveis, visando
alcançar um deslocamento de dois por cento de
combustíveis fósseis em cinco anos. Depois de não
cumprir este objectivo através de incentivos fiscais,
como os descontos sobre o imposto sobre o
combustível, alguns governos decidiram tornar a
mistura obrigatória, começando no final de 2015. O
objectivo será B5 para biodiesel e entre E2 e E10 para o
etanol na gasolina.
         A Zâmbia planeia entrar na produção de
biocombustíveis. Em 2014, a Corporação de Energia
Copperbelt anunciou que construiu uma instalação de
biodiesel em Kitwe com uma capacidade de 1 milhão
de litros por dia, que seria totalmente utilizada para
fornecer o próprio equipamento da empresa. Uma
revisão de 2014 sobre a situação da indústria de
biocombustíveis na África Austral indicou que
projectos de biodiesel de jatropha sustentáveis podem
ser encontrados em Madagáscar, Malawi e
Moçambique.

Considerações políticas para aumentar
a produção de biocombustíveis
Os Estados Membros da SADC devem considerar
as seguintes opções políticas para expandir a pro-
dução e o uso de biocombustíveis na região:
• Estabelecer um quadro institucional para pro-
mover os biocombustíveis através do estabelec-
imento de um Conselho de Desenvolvimento
de Biocombustíveis ou de uma organização
autónoma similar para coordenar todos os as-
pectos dos programas de biocombustíveis na
região;

Lições de biocombustíveis do Brasil
O Brasil foi o primeiro país a iniciar um
importante programa de biocombustíveis na
década de 1970. A base foi o etanol, produzido a
partir do programa maciço de açúcar de cana do
país. O Brasil construiu a sua política de
biocombustíveis principalmente através de uma
indústria de cana-etanol bem estabelecida e em
um sector emergente de biodiesel. O governo
estabeleceu incentivos regulatórios e económicos
para estimular esses sectores, como isenções
fiscais, crédito barato através de bancos públicos
e mandatos de mistura para garantir mercados
cativos.
   Um padrão de propriedade altamente
concentrado e uma alocação desejada de encargos
e benefícios significam que o agronegócio da cana
capturou todo o valor acrescentado, enquanto os
pobres rurais só participam como migrantes
sazonais. Além disso, a expansão em relação às
fazendas de pequenos agricultores e às terras
indígenas afectou o perfil social do sector. Para
resolver isso, o Brasil tentou compensar essas
questões através de um programa de biodiesel
socialmente orientado que promove o cultivo de
matéria-prima entre os pequenos agricultores e o
estabelecimento de esquemas de agricultura
contratada com indústrias de biodiesel.
   Para promover a diversidade e encorajar as
partes a honrar os contratos, o governo mobilizou
movimentos sociais rurais, incluindo a revisão da
política de biodiesel que levou à criação de uma
subsidiária Petrobrás Biocombustíveis para se
envolver com pequenas partes interessadas,
distribuir sementes de maior qualidade e dar
poder aos pequenos agricultores para alavancar
contratos, contribuindo assim para a segurança
alimentar. Como resultado, o programa
encontrou-se com sucesso crescente em termos
de geração de renda e o número de pequenos
proprietários afiliados.

• Estudar a ampla experiência global em todos os
aspectos dos biocombustíveis, incluindo políticas,
matérias-primas, tecnologias e modelos de negó-
cios;

• Desenvolver uma visão e missão regional sobre
biocombustíveis, que pode ser harmonizada para
criar um programa regional;

• Formular e adoptar políticas holísticas e
amigáveis sobre biocombustíveis, e uma estratégia
prática para implementação;

• Assegurar aos agricultores a aquisição de
matéria-prima de biocombustíveis a um preço
de suporte mínimo, em caso de excedentes
temporários;
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• Formular padrões práticos e simples como uma
prioridade;

• Aumentar a consciencialização sobre o potencial
para a produção de biocombustíveis na região da
SADC para permitir que os países tenham toda a
informação necessária para planear quaisquer in-
vestimentos no desenvolvimento de biocom-
bustíveis; e,

• Apresentar projectos pilotos o mais rápido pos-
sível para demonstrar a tecnologia e a capacidade
de trabalho do programa de biocombustíveis.

Próximos passos e conclusão
Para lidar com à situação energética actual, a região
da SADC exigirá que as partes interessadas apoiem
o aumento do uso e produção de fontes de energia

renováveis, como os biocombustíveis. Conforme
indicado, o potencial para a produção de
biocombustíveis é significativo na África Austral.
Por conseguinte, é necessário reforçar a formulação
de políticas para promover a produção de
biocombustíveis, particularmente quando a
comunidade global está aquém das fontes
tradicionais de energia, bem como os aumentos
persistentes dos preços do petróleo que esticaram
recursos financeiros e dificultaram o
desenvolvimento socioeconómico. O
desenvolvimento e o uso de biocombustíveis detém
enorme potencial para a região da SADC e para as
economias nacionais. Os Estados membros da
SADC devem adoptar a prioridade de uso e
produção de biocombustíveis.
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Ao desenvolver esta perspec-
tiva, os cientistas do clima
levaram em conta os factores
oceânicos e atmosféricos que in-
fluenciam o clima sobre a região
da SADC e, em particular, a El
Niño-Oscilação do Sul (ENSO)
que está actualmente em fase
neutra, portanto, não é provável
que cause condições de seca.

Muitas regiões dos trópicos
globais e subtropicais exibem
anomalias climáticas que se cor-
relacionam com a Oscilação do
Sul de El Niño, fenômeno natural
que envolve a flutuação das tem-
peraturas oceânicas no Pacífico
equatorial.

Para se preparar melhor para
quaisquer perigos futuros, a
África Austral implementou uma
série de estratégias para fortale-
cer os seus sistemas de mitigação
e aviso prévio.

Essas estratégias incluem o es-
tabelecimento de um Centro de
Processamento de Dados
Climáticos para fornecer infor-
mações oportunas de aviso
prévio, como previsão de poten-
cial de inundação e seca, e início
da estação chuvosa, além de avi-
sos climáticos e informações.

Outras medidas são a
aprovação da Estratégia de Pron-
tidão e Resposta a Desastres da
SADC 2016-2030 para fortalecer a
preparação, os mecanismos de re-
sposta e a recuperação de catástro-
fes, bem como os planos para criar
um fundo para desastres.

O SARCOF-21 realizou-se sob
o tema "Minimizar os impactos
negativos dos perigos hidro-mete-
orológicos sobre o desenvolvi-
mento socioeconómico através de
informações de alerta climático na
África Austral". sardc.net
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A ÁFRICA Austral deverá regis-
tar variados padrões de precipi-
tação para a próxima campanha
agrícola.

De acordo com uma declar-
ação do 21º Fórum Regional da
África Austral para a Previsão
Climática (SARCOF-21), a região
receberá menos chuvas no
período de Outubro a Dezembro,
enquanto chuvas abundantes
poderão ocorrer de Janeiro a
Março de 2018. Veja a tabela
mostrando os padrões de chuva .

O SARCOF-21 fez a previsão
na sua recente reunião anual real-
izada de 23 a 25 de Agosto em
Gaborone, no Botswana.

A previsão indica que a maior
parte da região receberá menos
chuvas, descritas como "chuvas
normais com tendência para
abaixo do normal" no período de
Outubro a Dezembro e chuvas
abundantes, "normais com
tendência para acima do normal"
no período de Janeiro a Março de
2018.

As áreas com probabilidade
de receber grandes quantidades
de  chuvas, tanto na primeira
como na segunda metade da
época são a República
Democrática do Congo (RDC), o
norte da Tanzânia, os Estados das
ilhas, a metade do leste do
Botswana, a metade do sudoeste
do Zimbabwe, o sul de Moçam-
bique, o leste do Madagáscar, a
maior parte norte da África do
Sul e da Swazilândia.

Outras áreas com probabili-
dade de receber chuvas elevadas
no período de Outubro a Dezem-
bro incluem o extremo sudoeste
da Zâmbia, região do Zambeze
da Namíbia, sudeste de Angola e
leste do Lesotho.

O resto da África Austral, ex-
cepto as áreas mencionadas
acima, tem chances de receber
chuvas abaixo do normal no
período de Outubro a Dezembro
de 2017.

De Janeiro a Março de 2018,
quase todo o sul da África deverá
receber precipitação abundante,
com excepção de poucas áreas.

Áreas com chances de receber
chuvas abaixo da normal na se-
gunda parte da época são a ponta

sudoeste de Angola, margens
ocidentais da Namíbia e sudoeste
da África do Sul.

Com base nesta perspectiva
de precipitação, os agricultores
podem ser avisados para cultivar
variedades de ciclo curto, bem
como escalar as suas datas de
plantio.

As perspectivas são, no en-
tanto, apenas relevantes para in-
tervalos sazonais e áreas
relativamente grandes e podem
não ser totalmente responsáveis
por todos os factores locais e
intra-sazonais que influenciam a
variabilidade climática.

Portanto, é crítico que os
agricultores e outros usuários en-
trem em contato com seus es-
critórios meteorológicos e
hidrológicos nacionais para mel-
hor interpretação e actualizações
regulares.

A 37ª Cimeira da SADC real-
izada de 19 a 20 de Agosto em
Pretória, na África do Sul, exor-
tou os Estados-Membros a tomar
medidas urgentes para melhorar
a segurança alimentar con-
siderando as possibilidades de
chuvas abaixo do normal entre
Outubro e Dezembro de 2017.

A Cimeira também exortou os
países a não vender todos os ali-
mentos para que tenham reser-
vas caso época  2017/18 não
funcione bem e também para im-
plementar planos de contingên-
cia, como a colheita de água para
irrigação e agricultura inteligente
para o clima, entre outros.

A previsão de precipitação
2017/18 foi formulada por cientis-
tas climáticos dos Serviços Meteo-
rológicos e / ou Hidrológicos
Nacionais dos Estados Membros
da região e do Centro de Serviços
Climáticos da SADC, com in-
sumos adicionais de outros cen-
tros globais de previsão climática.

Os especialistas em clima se
reúnem todos os anos em Agosto
para rever a época de chuvas na
SADC e discutir os impactos po-
tenciais do clima sideral em out-
ros sectores socioeconómicos,
incluindo gestão do risco de de-
sastres, segurança alimentar,
saúde, recursos hídricos e gestão
de energia hidroeléctrica.

A G R I C U L T U R A

Padrão misto de chuvas para a SADC

Fonte: SARCOF 21 

Período Outubro a Dezembro de 2017

Período Janeiro a Março de 2018
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actividades e projectos da SADC.
      O Conselho de Ministros da
SADC supervisiona o
funcionamento e o
desenvolvimento da SADC,
garantindo que as políticas
regionais sejam devidamente
implementadas.
      A este respeito, tanto a
Nkoana-Mashabane, que é
Ministra das Relações
Internacionais e Cooperação da
África do Sul, como a Dra. Tax,
assumem a responsabilidade de
garantir que os benefícios de
pertencer a uma comunidade
partilhada na África Austral
continuem a ser apreciados e o
impacto sentido nas vidas dos
Cidadãos da SADC.
      Durante o mandato de um ano
como Presidente do Conselho de
Ministros, Nkoana-Mashabane
deverá orientar o Secretariado da
SADC sobre a implementação de
programas regionais, enquanto a
Dra. Tax assegurará que as
decisões da 37ª Cimeira da SADC
sejam implementadas nos
próximos 12 meses.
      Isso incluirá garantir que o
impulso construído desde 2014
em termos de implementação da
agenda de industrialização seja
mantido como parte dos esforços
regionais para se transformar de
uma economia baseada em
recursos para uma economia base
baseada no conhecimento que seja

capaz de acrescentar valor aos
seus próprios recursos naturais e
competir fortemente nos
mercados globais.
      A SADC, ao longo dos anos,
fez progressos significativos na
promoção da igualdade de género
e da equidade na região.
De facto, a igualdade de género
está firmemente enraizada na
Declaração e no Tratado que
estabeleceram a comunidade
partilhada da SADC e os Estados
Membros percebem plenamente
que a igualdade e o
empoderamento de mulheres e
homens é crucial para a
consecução do desenvolvimento
sustentável.
      Isso se reflete claramente nas
constituições da maioria dos
países da SADC que prevêem a
criação de quadros legais que
proíbam a discriminação com
base no género e outras
diferenças.
      Alguns países também
legislaram sobre sistemas de acção
afirmativa e de contingentes que
garantem a participação e a

representação das mulheres nos
cargos de decisão política e outros.
      De acordo com o Monitor do
Género e Desenvolvimento da
SADC 2016, quatro Estados
membros estão entre os 20
maiores países do mundo com o
maior número de mulheres no
Parlamento e outros cargos
decisórios importantes.
      Estes são Seychelles, África do
Sul, Namíbia e Moçambique,
seguidas de perto por Angola,
República Unida da Tanzânia e
Zimbabwe.
      No sector da educação, as
diferenças de género nos níveis de
alfabetização continuam a reduzir,
com o Botswana, Lesotho,
Seychelles e Swazilândia
apresentando grandes taxas de
alfabetização para mulheres em
comparação com homens.
      O Protocolo Revisto da SADC
sobre Género e Desenvolvimento,
aprovado na 36ª Cimeira da
SADC realizada no Reino da
Swazilândia em Agosto de 2016,
visa alinhar o protocolo com
disposições de outros
instrumentos, como os
relacionados aos Objectivos de
Desenvolvimento Sustentável, a
Agenda 2063, e a Estratégia e
Roteiro de Industrialização da
SADC.
      O protocolo revisto prevê o
empoderamento das mulheres, a
eliminação da discriminação e a
consecução da igualdade e da
equidade de género através da
promulgação de legislação
favorável ao género e
implementação de políticas,
programas e projetos. sardc.net r

o eVeNTo não teve nada a ver
com o Mês da Mulher anual que é
celebrado na África Austral em
Agosto para recordar os sacrifícios
e a contribuição das mulheres na
luta pela igualdade social.
      Em vez disso, a visão de Maite
Nkoana-Mashabane e da Dra.
Stergomena Lawrence Tax
dirigida aos meios de
comunicação antes da 37ª Cimeira
da SADC na África do Sul foi uma
clara afirmação de que as
mulheres continuam a contribuir
positivamente para o
aprofundamento da integração
regional e do desenvolvimento
sustentável na África Austral.
      Nkoana-Mashabane é a nova
Presidente do Conselho de
Ministros da SADC, enquanto a
Dra. Tax é a Secretária Executiva
da SADC.
      Na verdade, a Dra. Tax é a
primeira mulher a assumir o cargo
no Secretariado da SADC e, desde
a sua nomeação na Cimeira de
Agosto de 2013 em Lilongwe, o
Malawi mostrou que "o
desempenho é fundamental e não
género" na ocupação de cargos
importantes de tomada de decisão 
      Com sede em Gaborone,
Botswana, o Secretariado da
SADC é a principal instituição
executiva da SADC, responsável
pelo planeamento estratégico,
facilitação e coordenação e gestão
de todos os programas,

A ReUNIÃo dos líderes da
SDAC, na 37ª Cimeira dos Chefes
de Estado e de Governo realizada
em Pretória, África do Sul,
"elogiou os Estados membros
que alcançaram a paridade do
género 50:50 nos cargos políticos
e de tomada de decisão no sector
público e sector privado". o
comunicado final emitido após a
Cimeira de 19 a 20 de Agosto,
indica que os líderes "exortaram

os Estados membros que não
atingiram o objectivo de se
esforçar para atingir o objectivo
em todos os níveis".
     Uma das questões discutidas
pelo Conselho de Ministros da
SADC antes da Cimeira foi um
pedido dos ministros de género
para rescindir sua decisão de
colocar a Unidade de género
sob a Direção de
Desenvolvimento Social e

Humano, no meio a
preocupações de que isso
poderia dificultar os ganhos
feitos em relação ao género
igualdade na região. Os
Ministros da SADC
responsáveis pelo Género e
Assuntos da Mulher, que se
reuniram na Swazilândia em
Junho, expressaram sua
preocupação com o movimento
proposto. r

Estados membros da SADC solicitados à alcançar a paridade
de género

G É N E R O

Mulheres dirigem a agenda de
integração da SADC 

por Nyarai Kampilipili e Kizito Sikuka 

Maite Nkoana-Mashabane (a esquerda) e a Dra. Stergomena Lawrence Tax falando à
imprensa antes da 37ª Cimeira da SADC na África do Sul.
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por Kizito Sikuka 

A ReGIÃo deve redobrar seus
esforços e garantir que os
benefícios de pertencer a uma
comunidade compartilhada do sul
da África sejam apreciados e
alcançar a vida de todos os
cidadãos.

Isto foi dito pelo novo
presidente do Conselho de
Ministros da SADC, Maite
Nkoana-Mashabane, na 37ª
Sessão da SADC realizada em
Pretória.

Nkoana-Mashabane, que é
Ministra das Relações
Internacionais e Cooperação da
África do Sul, disse que a SADC
pertence aos seus cidadãos, pelo
que é fundamental que a
integração regional beneficie as
pessoas.

"Como líderes regionais,
carregamos a responsabilidade
de melhorar substancialmente a
qualidade de vida das pessoas da
nossa região e realizar um
desenvolvimento económico
sustentável", disse ela.

"Para este fim, não podemos
achar que estamos querendo ou
falhar. Como tal, devemos
comprometer os recursos
adequados e fazer um esforço
concertado para cooperar em
conjunto para a SADC que
queremos".

Ela disse que os Estados
membros devem continuar a
"apoiar o Secretariado da SADC
para cumprir o seu programa de
trabalho anual e fortalecer a
capacidade e eficácia
institucional do Secretariado".

Com sede em Gaborone,
Botswana, o Secretariado é a
principal instituição executiva da
SADC, responsável pelo
planeamento estratégico,
facilitação e coordenação e gestão

de todos os programas,
actividades e projectos da SADC.

A este respeito, um
Secretariado com recursos
suficientes asseguraria que vários
programas regionais, como a
Estratégia e o Roteiro de
Industrialização da SADC, e o
Plano Estratégico Indicativo de
Desenvolvimento Revisado
(RISDP) sejam totalmente
implementados em benefício da
região.

Nkoana-Mashabane disse que,
durante seu mandato como
presidente da SADC, a África Sul
impulsionará a agenda de
integração e sempre "permanecerá
colectivamente aproveitada com a
responsabilidade de melhorar a
vida do nosso povo".

"Guiado pelas nossas
prioridades identificadas, bem
como pela liderança demonstrada
por presidentes anteriores, o tema
da África Sul para a presidência da
SADC e a 37ª Cimeira  da SADC é
a parceria com o sector privado no
desenvolvimento de indústrias e
cadeias regionais de valor ", disse
ela.

"O tema aborda a importância
já identificada da industrialização
para a prosperidade da região e
busca fortalecer a capacidade da
região para realizar a
industrialização e transformação
económica através da parceria
com o sector privado".

Ela disse que durante a
presidência da África do Sul o
foco será no processamento
agropecuário, no beneficiamento
mineral e nas cadeias de valor
farmacêutico.

O presidente cessante do
Conselho de Ministros da SADC,
o Príncipe Hlangusemphi
Dlamini, do Reino da
Swazilândia, disse que a
integração regional deveria ter
como objectivo fazer uma
mudança positiva nas vidas dos
cidadãos da SADC.

"É claro que todos devemos
permanecer resolutos na
erradicação da pobreza para
melhorar o bem-estar das
pessoas da região", disse
Dlamini, Ministro da Política e
Desenvolvimento Económico da
Swazilândia.

Solicitou aos Estados-
Membros que continuem
trabalhando juntos na
implementação de programas
regionais.

Os principais destaques das
realizações do ano passado
incluem a adopção do Plano de
Acção Orçamentado da Estratégia
e Roteiro de Industrialização da
SADC, o perfil dos sectores
mineral e farmacêutico, bem como
a aprovação do Plano Regional de
Investimentos Agrícolas 2017-
2022.

O Conselho de Ministros da
SADC supervisiona o
funcionamento e o
desenvolvimento da SADC e
garante que as políticas sejam
devidamente implementadas.

Integra ministros de cada
Estado membro, geralmente
responsáveis pelos Negócios
Estrangeiros, Planeamento
Económico ou Finanças, e se reúne
duas vezes por ano em Janeiro /
Fevereiro e imediatamente antes
da Cimeira em Agosto / Setembro
para definir a agenda para líderes
regionais. sardc.net r

C O M U N I D A D E

"Cidadãos devem tirar proveito por pertencer à SADC"

A CoMISSÃo Económica das
Nações Unidas para a África
elogiou a SADC pelos seus
esforços para impulsionar a
integração regional e garantir
que os seus cidadãos desfrutem
dos benefícios de pertencer a
uma comunidade partilhada na
África Austral.
     A Secretária Executiva da
UNECA, a Dra. Vera Songwe,
disse que a região deve redobrar
o seu compromisso de alcançar a
integração regional e usar a sua
força coletiva para lidar com
quaisquer desafios que possam

dificultar o desenvolvimento
sustentável.
     "A SADC é o lar de algumas
das economias africanas mais
liberais, algumas das quais já
alcançaram até 100% nas
negociações da Área de Comércio
Livre Tripartida COMESA-EAC-
SADC (CFTA)", disse ela.
     A TFTA pretende estabelecer
o maior mercado integrado em
África, envolvendo 26 países do
Mercado Comum para a África
Oriental e Austral (COMESA), a
Comunidade da África Oriental
(EAC) e a SADC.

     A Dra. Songwe disse que a
Área de Comércio Livre da
SADC (ACL) é um
bloco de construção crítico da
ACL e da proposta Área de
Comércio Livre Continental
(CFTA).
     Ela apelou a uma forte
liderança política para
desbloquear os estrangulamentos
nas negociações da CFTA e para
impulsionar as reformas
domésticas que capacitarão
o sector privado para
comprar e aproveitar o processo
da CFTA. r

UNECA saúda agenda de integração da SADC
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Antes de a Constituição ter
sido alterada em 2010, o
Presidente era eleito diretamente.

A maioria dos observadores
eleitorais, incluindo a Missão de
Observação Eleitoral da SADC
(SEOM) e a Missão de Observação
Eleitoral da União Africana,
disseram que as eleições em
Angola estão em conformidade
com os padrões e princípios
nacionais, regionais e
continentais.

A SEOM de 70 membros
liderado pelo Dr. Augustine
Mahiga, Ministro dos Negócios
Estrangeiros e da Cooperação da
África Oriental da República
Unida da Tanzânia, disse que o
ambiente geral antes, durante e
após as eleições foi "justo, livre e
transparente".

"O ambiente político e de
segurança no dia da votação,
manteve-se geralmente calmo,
pacífico e propício à realização de
eleições democráticas", afirmou o
Dr. Mahiga em comunicado.

As expectativas da SEOM,
que foi lançada a 12 de Agosto,
são orientadas e medidas em
relação às provisões e requisitos
da Constituição angolana, bem
como ao Tratado da SADC, ao
Protocolo da SADC sobre
Política, Defesa e Cooperação
de Segurança e os Princípios e
Diretrizes revistos da SADC
que regem Eleições
Democráticas.

Lourenço, que desempenhou
diversos cargos seniores, como
líder do MPLA no Parlamento e
vice-presidente do Parlamento,
sucede ao presidente José
Eduardo dos Santos, que serviu o
país desde 1979, após a morte do
presidente fundador, o Dr.
Agostinho Neto.

As eleições foram as terceiras
desde que o país terminou uma
guerra civil prolongada em 2002.
As outras eleições foram
realizadas em 2008 e 2012.

De acordo com a CNE, mais de
75 por cento dos 9.317.294
eleitores registados exerceram o
seu direito de voto no dia da
eleição. sardc.net r

por  Danai Majaha

" M I S S Ã o  C U M P R I D A .
Produziremos um futuro melhor
para o país e para as pessoas".

O presidente eleito angolano,
João Lourenço, fez estas
declarações logo após a Comissão
Nacional Eleitoral (CNE) ter
anunciado que o Movimento
Popular para a Libertação de
Angola (MPLA) tinha ganho as
eleições gerais realizadas a 23 de
Agosto.

De acordo com os resultados
finais divulgados pela CNE, o
MPLA assegurou 61,1 por cento do
total de votos em comparação com
26,7 por cento conquistados pelo
principal partido da oposição, a
União Nacional para a
Independência Total de Angola
(UNITA).

Uma coligação de quatro
partidos, a Convergência Ampla
de Salvação de Angola - Coligação
Eleitoral (CASA-EC), obteve 9,45
por cento dos votos.

Outros partidos políticos que
participaram das eleições foram o
Partido para a Renovação Social
(PRS), a Frente de Libertação
Nacional de Angola (FNLA) e a
Aliança Patriótica Nacional (APN),
que receberam 1,35 por cento, 0,93
por cento e 0,51 por cento do total
de votos, respectivamente .

O MPLA ganhou 150 lugares
no Parlamento, enquanto a
UNITA obteve 51 e a coligação
CASA-EC assegurou os 16
lugares restantes.

Nas últimas eleições realizadas
em 2012, o MPLA ganhou 175
assentos, seguido pela UNITA com
32 e a coligação CASA-CE com
oito. Os assentos restantes foram
para PRS e FNLA com três
assentos e dois assentos,
respectivamente.

O Parlamento tem 220 assentos,
mais dois lugares adicionais para
o presidente e vice-presidente.

Angola usa o sistema eleitoral
de representação proporcional
para a eleição dos deputados.

O candidato do partido que
ganha mais votos se torna o
presidente.

João Lourenço se torna o terceiro presidente de Angola

o PReSIDeNTe angolano, recentemente eleito, João
Lourenço, prometeu dar prioridade à erradicação da pobreza.

Dirigindo-se a mais de 30 mil pessoas reunidas para a sua
cerimónia da sua investidura na Praça da República, na capital
Luanda, a 26 de Setembro, Lourenço prometeu combater a
pobreza como prioridade, concentrando-se na criação de
empregos estáveis e na distribuição equitativa dos recursos.

"Emprego, alívio da pobreza, promoção de oportunidades
e políticas empresariais serão implementadas".

O novo líder angolano, que mais recentemente serviu como
Ministro da Defesa do País, disse que o seu governo garantiria
a inclusão de políticas económicas e sociais que protegem os
trabalhadores.

Ele prometeu que o seu governo, durante os próximos
cinco anos, procurará  fixar a taxa de inflação dentro de limites
aceitáveis e controláveis.

Entre outras medidas, Lourenço disse que adoptará
medidas que irão impor regras rígidas de troca e política fiscal,
bem como o fortalecimento dos sistemas financeiros e
bancários.

O novo presidente destacou a necessidade de diversificar
a economia angolana, bem como uma drástica redução de
importações e apostas nas exportações.

Ele prometeu promover o investimento na indústria,
agricultura, pesca, turismo, transportes, imóveis e outros
setores importantes.

O vice-presidente Bornito de Sousa foi empossado durante
a mesma cerimónia, que foi testemunhado por vários Chefes
de Estado e Governo estrangeiros.

A luz da constituição angolana, o Presidente é o Chefe de
Estado, o poder executivo e o Comandante em Chefe das
Forças Armadas angolanas.

Entre os dignitários da cerimónia estavam os líderes da
Costa do Marfim, República do Congo, República
Democrática do Congo, Guiné Equatorial, Gabão, Guiné,
Guiné-Bissau, Namíbia, Portugal, Ruanda, África do Sul e
Zâmbia. r

Novo líder angolano para priorizar a
redução da pobreza
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October 
12, Botswana GTE da SADC / Reunião da ligação Água e Energia  

O Grupo Temático da Energia é uma reunião de coordenação da SADC e
suas organizações subsidiárias com parceiros e especialistas de
cooperação para rever a situação energética na região. O ETG reunir-se-
á em conjunto com o Grupo de Referência da Estratégia da Água para
discutir os problemas da ligação entre a água e energia

12, Namíbia Conferência Internacional sobre Mudanças Climáticas
A conferência, que vai decorrer em Windhoek, é organizada pelo
Ministério do Meio Ambiente e Turismo da Namíbia e do jornal do
Southern Times, atraindo delegados da região e do sector corporativo,
e incluirá uma discussão ministerial de alto nível, sessão plenária e
exposições.

18-19, Malawi Comité Executivo do SAPP 
Este encontro do Grupo de Empresas de Electricidade da Africa Austral
discutirá a situação energética na região e como melhorar a
coordenação da energia. O comité executivo é composto por Directores
de empresas dos Estados-Membros que estão envolvidos na produção,
comercialização e distribuição de energia para clientes finais. O comité
actua como o conselho do SAPP.

25-26, Botswana 14º Fórum Anual de Negociadores e Controladores do SAPP 
O fórum é uma oportunidade para comerciantes e controladores de
sistema de energia partilharem experiências e oportunidades para o
comércio de energia e discutir várias questões de intercâmbio,
comércio e controlo dos sistemas de energia na África Austral.

Novembro
6, Por indicar Dia da Malária na SADC

Comemoração do Dia da Malária da SADC é realizada anualmente a 6
de Novembro, com o objectivo de criar conscientização sobre a malária
e mobilizar a comunidade para participar nos programas de controlo
da malária.

6-18, Alemanha UNFCCC COP 23
A 23ª sessão da Conferência das Partes (COP 23) da Convenção-Quadro
das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC) reunirá
líderes globais para continuar as negociações para um consenso global
sobre o impacto das mudanças climáticas.

20-22,  8º Diálogo Multipartes interessadas pela Águas da SADC
Madagáscar Este é um evento bienal que oferece uma plataforma para as partes

regionais interessadas para discutir e partilhar experiências sobre
diferentes aspectos da Gestão Integrada de Recursos Hídricos (IWRM),
bem como estabelecer como ]e que as abordagens de IWRM podem
abordar aspectos-importantes do desenvolvimento socioeconómico e
redução da pobreza na África Austral.

20-24, Etiópia  Comité Técnico Especializado na União Africana sobre Comunicação
e TIC 
O evento reunirá ministros responsáveis pela tecnologia de
comunicação e informação (TIC) e serviços postais, bem como pelos
ministros responsáveis pela comunicação e informação dos Estados
membros da UA e instituições especializadas da UA. Eles discutirão e
adoptarão estratégias e planos de acção para projectos e programas a
serem implementados as níveis continental e regional.

Dezembro 
4-6, Etiópia 12ª Conferência Económica Africana

Realizada sob o tema "Governação para a Transformação Estrutural", a
conferência oferece uma oportunidade única para pesquisadores,
formuladores de políticas e profissionais de desenvolvimento da África
e do mundo inteiro refletirem sobre os progressos realizados pelos
países africanos na transformação estrutural de suas economias. É
organizada conjuntamente pelo Banco Africano de Desenvolvimento,
a Comissão Económica das Nações Unidas para a África, PNUD e a
Conferência Económica Africana.

10-14, Namíbia  Semana do  PIDA 2017
O Programa de Desenvolvimento de Infra-Estruturas em África (PIDA) é
um modelo para a transformação da infra-estrutura africana para o período
2012-2040 que foi adoptado pelos líderes africanos em Janeiro de 2012.
A Semana do PIDA 2017 será realizada sob o tema "Reforçar o Comércio
e a Transformação Económica através do Desenvolvimento Regional de
infraestrutura."

E V E N T O SÁFRICA
AUSTRALHOJE

sADC HOJE   Vol 19 NO 6  OUTUbRO 2017

sAFRICA  AUsTRAL HOJE
É produzido como uma fonte de referência das 

actividades e oportunidades na Comunidade para o 
Desenvolvimento da África Austral, e um guião para os 

responsáveis pela elaboração de políticas a todos os níveis de 
desenvolvimento nacional e regional. 

Comunidade para o desenvolvimento da África Austral
Secretariado da SADC, SADC House, 

Private Bag 0095, Gaborone, Botswana
Tel +267 395 1863  Fax +267 397 2848/318 1070
E-mail registry@sadc.int Website www.sadc.int

ÁFRICA AUsTRAL HOJE é publicado seis vezes por ano pelo Centro de Documentação
e Pesquisa para a África Austral (SARDC) para o Secretariado da SADC em Gaberone,

Botswana, como uma fonte credível de conhecimento sobre o desenvolvimento
regional. Os artigos podem ser reproduzidos livremente pelos órgãos de comunicação

social e outras entidades, citando devidamente a fonte.

EDITOR
Munetsi Madakufamba

COMITÉ EDITORIAL
Joseph Ngwawi, Kizito Sikuka, Egline Tauya, Admire Ndhlovu,

Phyllis Johnson, Danai Majaha, Anesu Ngadya , Tariro Sasa, 
Upenyu Makoni-Matenga, Nyarai Kampilipili, Tanaka Chitsa, 

Monica Mutero, Raymond Ndhlovu

TRADUTOR
Bonifácio António

ÁFRICA AUsTRAL HOJE conta com o apoio da Agência Austríaca para o
Desenvolvimento, que assiste o Grupo Temático de Energia da SADC co-presidido pela

Áustria.

© SADC, SARDC, 2016

ÁFRICA AUsTRAL HOJE  acolhe as contribuições individuais e de organizações dentro
da região da SADC em forma de artigos, fotografias, artigos noticiosos e comentários, e

também artigos relevantes de fora da região. Os editores reservam-se o direito de
seleccionar ou rejeitar artigos, e editar para se ajustar ao espaço disponível. O conteúdo
não reflecte necessariamente o posicionamento oficial ou opiniões da SADC ou SARDC. 

ÁFRICA AUSTRAL HOJE é publicado em Inglês, Português e Francês, e está
disponível num formato digital no Portal de Internet www.sardc.net Conhecimento

para o Desenvolvimento, ligado a www.sadc.int

COMPOSIÇÃO  & MAQUETIZAÇÃO
Tonely Ngwenya, Anisha Madanhi

FOTOS E ILUSTRAÇõES
P1 dailymail.co, sadc.int, pinimg.com, DIRCO; P2 abc.net, wikimedia.com; 

P4 sadc.int, cozen.org,; P5 beyondborders.com; P6  imgix.com;
P8 sadc.int; P9 sadc.int unomaha.com, jubilantstewards.com, 2.bp.com; 

P11 thisisafrica.com, sadc.int; P12 cntraveller.com;  
P13 nature.com, usaid.org, letsgo.co.zw, sadc.int; 

P14 lightingchina.com, i0.wp.com, crf.org; P16 sadc.int, thepatriot.com

subscreva Hoje
ÁFRICA AUsTRAL HOJE está disponível através de uma taxa de subscrição anual
para seis meses: 55 dólares para fora de África, incluindo o envio; 40 dólares nas
restantes partes de  África; e 30 dólares na África Austral. A subscrição permite

receber a publicação via aérea ou por e-mail. Para mais detalhes, contacte o Editor.

A correspondência para esta publicação deve ser dirigida ao 
sadctoday@sardc.net

Centro de Documentação e Pesquisa para África Austral
15 Downie Avenue, Belgravia,  Harare, Zimbabwe

Tel +263 4 791 141      Fax +263 4 791 271

www.sardc.net 
Conhecimento para o Desenvolmento

This document was produced in the context of a project funded by the Austrian Development Agency/the Austrian Development
Cooperation. The responsibility of the content of this publication lies entirely with the author; the information and views expressed
do not reflect the official opinion of the Austrian Development Agency/the Austrian Development Cooperation.

sardc.net                  @sardc.net



UMA SeMANA mais tarde, a presidente de Moçambique, Samora
Machel, morreu num acidente de avião em território sul-africano, em
Mbuzini. Mas ... menos de quatro anos depois, a Namíbia era
independente e, dentro de oito anos, a África do Sul realizava eleições
democráticas. os estados da Linha da frente e o Comité de Libertação
dissolveram-se em Agosto de 1994, com um relatório de encerramento
intitulado Missão Cumprida.

oLIVeR ReGINALD (OR) A TAMBO foi professor e advogado, presi-
dente do Congresso Nacional Africano e líder na mobilização contra o
apartheid, trabalhando em estreita colaboração com os Estados da Linha
da frente. Ele conheceu Nelson Mandela no então Fort Hare College, e
eles abriram um escritório de advocacia juntos em 1951, depois de criar,
com Walter Sisulu e outros, a Liga da Juventude do ANC que foi formal-
izada no Congresso do ANC em 1943. Tambo foi eleito Secretário-Geral
do ANC em 1953, e tornou-se presidente em exercício em 1960. Ele foi
presidente do ANC de 1969 até 1991, quando sua saúde começou a dete-
riorar-se e ele orgulhosamente entregou a Mandela. Ele morreu em 1993
em Joanesburgo após 30 anos no exílio. 

FERIADOs PúbLICOs NA sADC
Outubro- Dezembro 2017

Um futuro partilhado no seio da Comunidade Regional

H I S T Ó R I A  H O J E

4  Outubro              Dia Nacional da Paz e Reconciliação                                         Moçambique
4  Outubro              Dia da Independência                                                                              Lesotho
14  Outubro           Dia do Mwalimu Julius Nyerere                                                           Tanzânia
15  Outubro           Dia da Mãe                                                                                                     Malawi
19  Outubro            Diwali                                                                                                       Maurícias
24  Outubro           Dia da Independência                                                                               Zâmbia

1 Novembro          Dia de Todos os Santos                       Madagascar,   Maurícias, Seychelles
2 Novembro          Dia da Recordação                                                                                      Angola
11 Novembro        Dia da Independência Nacional                                                             Angola

8 Dezembro          Imaculada da Conceição                                                                    Seychelles
9 Dezembro           Dia da Independência                                                                             Tanzânia
10 Dezembro        Dia Internacional dos Direitos Humanos                                           Namíbia
11 Dezembro        Feriado Público                                                                                          Namíbia
16 Dezembro        Dia da Reconciliação                                                                        África do Sul 
22 Dezembro        Dia da Unidade Nacional                                                                   Zimbabwe
23 Dezembro        Feriado Público                                                                                      Zimbabwe
25 Dezembro        Dia de Natal                                                                          Toda SADC excepto
                                                                                                                         Angola and Moçambique
                                  Dia da Família                                                                   Angola, Moçambique
26 Dezembro        Dia da Boa Vontade                                                                          África do Sul
                                  Dia da Família                                                                                             Namíbia 
                                  Dia do Boxe                                                                           Botswana, Lesotho,
                                                                                                              Swaziland, Tanzânia, Zimbabwe
28 Dezembro        Dia do Incwala                                                                                    Swazilândia

A DECLARAÇÃO DE MAPUTO DE 12

DE OUTUBRO DE 1986

“"Nós, José Eduardo dos Santos, Presidente da República Popular de Angola;

Samora Moisés Machel, Presidente da República Popular de Moçambique; Ali

Hassan Mwinyi, Presidente da República Unida da Tanzânia; Kenneth David

Kaunda, Presidente da República da Zâmbia; e Robert Gabriel Mugabe, Primeiro-

Ministro da República do Zimbabwe; Reunidos s 12 de Outubro de 1986, em

Maputo, capital da República Popular de Moçambique, seriamente preocupados

com a ameaça sul-africana de provocar uma guerra generalizada na África Austral,

apelamos sinceramente os povos e os governos do mundo para tomar todas as

medidas necessárias contra a África do Sul para salvaguardar a paz na região....

      O governo racista da África do Sul já entrou no caminho do fascismo e da

guerra contra os povos da África Austral.

      Botswana, Zâmbia e Zimbabwe foram atacados e o território angolano está

sendo ocupado pela África do Sul.

      O entendimento de Lusaka e o acordo de Nkomati foram violados grosseiro e

sistematicamente pelas autoridades de Pretória.

      A África do Sul ocupa o território angolano. Os terroristas recrutados,

treinados, organizados, dirigidos, financiados, fornecidos e transportados pela

África do Sul atacam os Estados da linha da frente e, em particular, a República

Popular de Moçambique e a República Popular de Angola.

      Eles massacram as pessoas desses países, roubam, destroem, queimam aldeias,

lares, lojas de alimentos, hospitais, escolas, igrejas, mesquitas, plantações, fábricas,

autocarros, comboios e caminhões. Eles até sequestraram e assassinaram

estrangeiros pacíficos.
      Nas actividades, e em violação expressa dos compromissos que deu, o regime

sul-africano está usando o território do Malawi para atacar a República Popular

de Moçambique. Isso arrasa o Malawi para um conflito prejudicial aos interesses

de seu próprio povo, aos povos da África Austral e à paz na região.

      Esta situação piorou no final de Setembro. Em seguida, o governo da Malawi,

ao mesmo tempo em que propôs negociações com a República Popular de

Moçambique, organizou, facilitou e criou condições para grupos de bandidos

ocuparem zonas fronteiriças nas províncias de Tete, Sofala e Zambézia, de

Moçambique.
      Nos últimos dias, Pretória desencadeou uma incessante campanha de

acusações e ameaças contra a República Popular de Moçambique. As forças sul-

africanas estão concentradas nas fronteiras com a República Popular de

Moçambique e com o Zimbabwe, e unidades de comando foram infiltradas para

realizar atos de terrorismo em Moçambique.

      A África do Sul culpa Moçambique e os outros Estados da Linha da frente pela

crescente oposição do povo sul-africano à política de apartheid.

      A África do Sul se vinga da condenação internacional unânime que sofre,

intensificando sanções contra os estados vizinhos e expandindo a guerra para eles.

Contrariamente a uma convenção existente, a África do Sul ameaça

arbitrariamente expulsar trabalhadores moçambicanos do seu território em

preparação para novas agressões contra Moçambique.

      Nós, os Chefes de Estado e de Governo dos Estados da Linha da Frente,

consideramos, junto com todos os estados do mundo, que o apartheid é um crime

contra a humanidade, condenado por todos os homens e mulheres civilizados,

independentemente de suas crenças políticas e ideológicas, reafirmamos a nossa

determinação e apoio multifacetado à República Popular de Moçambique e à

República Popular de Angola.
      Declaramos que a nossa solidariedade com os povos oprimidos da Namíbia e

da África do Sul é inabalável e exige a implementação imediata da RCSNU 435

(1978).
      Condenamos veementemente o apoio e a colaboração que os bandidos

armados da África Austral desfrutam de certos governos ocidentais e tentam

promovê-los como entidades políticas.

      Denunciamos a cumplicidade do governo do Malawi com as autoridades de

Pretória na campanha terrorista contra a República Popular de Moçambique.

      Nós, Chefes de Estado e de Governo dos Estados da Linha da Frente, nos

dirigimos aos Chefes de Estado e de Governo dos países membros do Conselho

de Segurança das Nações Unidas e, em particular, aos membros permanentes, aos

membros do Conselho Económico Europeu Comunidade, o Movimento dos Países

Não Alinhados e a Organização da Unidade Africana, e convidámo-los a usar

todos os meios à sua disposição para bloquear a raça africana em relação à guerra

generalizada.
      Apelamos à comunidade internacional, e particularmente aos países

industrializados, apoiar a República Popular de Moçambique e os outros Estados

da Linha da Frente no fortalecimento da sua capacidade de defesa para que

possam enfrentar as agressões de Pretória. Também apelamos o apoio à

reconstrução das economias devastadas por represálias económicas e agressões

militares.

      Exigimos que o regime sul-africano ponha fim à sua guerra contra o seu

próprio povo e as pessoas na Namíbia. Esta é então uma condição importante para

a restauração de uma paz duradoura na África Austral.
      Nós, os Chefes de Estado e de Governo dos Estados da Linha da Frente,

reafirmamos solenemente que desejamos construir uma África Austral onde os

povos e os estados da região, vivam em paz e em toda a sua diversidade,

coexistam, cooperem e construam conjuntamente uma comunidade comum e

próspera. Esta será uma África Austral livre de apartheid, racismo e colonialismo,

uma África Austral dedicada à cooperação com todos os estados e regiões do

mundo, contribuindo assim para a paz e a segurança internacionais.Aluta Continua!”


