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Conquistas feitas em 2017 e Estratégias pós 2020



SADC desenvolve estratégia anticorrupção

Roteiro regional do quadro de qualificação acordado

Subcomité anticorrupção da SADC
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A SADC avalia programas sobre o risco de desastres em quatro países
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Resumo da Política de 
Energia nº 14

ENERGIA RENOVÁVEL E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
ESTRATÉGIA E PLANO DE ACÇÃO
para a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral

Uma transição nos padrões de utilização de
energia está em curso globalmente para

aumentar o uso de fontes de energia limpas e
desenvolver formas inovadoras de usar menos
energia para impulsionar o desenvolvimento
sustentável. Para apoiar um compromisso coerente
com o uso mais amplo de fontes e tecnologias de
energia mais limpas, a Comunidade poara o
Desenvolvimento da África Austral (SADC)
desenvolveu uma Estratégia e o Plano Regional de
Acção de Energia Renovável e Eficiência Energética
(REEESAP). Este Resumo da Política destaca
algumas das principais intervenções e estratégias
propostas pela REEESAP para ajudar a SADC a
aproveitar seus recursos de energia renovável, bem
como desenvolver formas inovadoras de usar
menos energia.

O que é Energia Renovável, Eficiência
Energética?
A Energia Renovável (RE) é a energia captada de
fontes que são naturalmente reabastecidas numa
escala de tempo humano, como a energia solar,
eólica, geotérmica, hidroeléctrica, oceânica e
biomassa. A Eficiência Energética (EE) é o
objectivo de reduzir a quantidade de energia
necessária para fornecer produtos e serviços. Por
exemplo, isolar uma casa ou permitir a ventilação
natural permite que um edifício use menos energia
de resfriamento e aquecimento para alcançar e
manter uma temperatura confortável. A instalação
de luzes eficientes de energia também reduz a
quantidade de energia necessária para alcançar o
mesmo nível de iluminação em comparação com
o uso de lâmpadas incandescentes tradicionais.

Desempacotando REEESAP
Os Ministros de Energia da SADC adoptaram a
REEESAP em Julho de 2017 em Ezulwini, Reino da
Swazilândia. A estratégia e o plano de acção, que
abrange o período de 2016 a 2030, visam fornecer
um quadro para que os Estados membros da SADC
desenvolvam as suas próprias estratégias de
Energia Renovável (ER), levando a uma maior
aceitação dos recursos de ER e à mobilização de

recursos financeiros para o sector. Os principais
objectivos estratégicos da REEESAP são:
F Alcançar a segurança energética, eliminando o

défice actual de oferta / procura em grande
parte no sector de energia e possibilitando o
crescimento económico e a industrialização
futura;

F Aumentar a disponibilidade e o acesso aos
serviços energéticos modernos, em particular
aos pobres, que dependem em grande parte de
formas de energia tradicionais ineficientes, a
fim de melhorar a sua situação socioeconómica
e aliviar a pobreza;

F Compensar o risco associado às importações de
energia sob a forma de grandes contas de
importação e incerteza da oferta agravada pelo
impacto das flutuações cambiais;

F Mobilizar recursos financeiros para
investimentos tanto para projectos de ER/EE
como para fabricação de equipamentos de
RE/EE na região da SADC, contribuindo em
última instância para a agenda de
industrialização da SADC; e

F Alcançar caminhos de desenvolvimento de
baixo teor de carbono e sistemas de energia
resilientes ao clima nos Estados Membros e,
portanto, na região.

       A região da SADC tem uma abundância de
fontes de ER que incluem a energia hidroeléctrica,
eólica e solar. Assim, a implementação da
REEESAP tem a capacidade de mudar o cenário
energético na SADC.
        Para garantir o sucesso da REEESAP, os
Ministros da Energia da SADC apelaram aos aos
Estados Membros que utilizem a estratégia e o plano
de acção como ponto de referência para o
desenvolvimento de estratégias nacionais de ER e EE,
bem como implementarem todas as intervenções
estratégicas e planos de acção a nível nacional. Além
disso, os ministros instruíram o novo Centro SADC
de Energia Renovável e Eficiência Energética da
SADC (SACREEE) para trabalhar em estreita
colaboração com o Secretariado da SADC para
monitorar a implementação da REEESAP e reportar
o progresso aos Ministros anualmente.



Fonte de ER  
Hidroeléctrica            
Solar                             
Eólica                           
Electricidade produzida
pela Biomassa
Geotérmica                

Potencial 
40,874 MW                
20,000 TWh(/Ano )  
800 TWh(/Ano )       
9,500 MW (somente com base nos
resíduos agrícolas)
4,000 MW                   

Total da Capacidade Instalada 
12,000 MW                
1% Energia solar 
Menos de 1%  de Energia Eólica
2,500 MW Energia da biomassa

Potencial de Fontes de Energia Renovável

Fonte REEESAP

Intervenções propostas para aumentar
o uso de tecnologias ER e EE
Uma série de intervenções e acções estratégicas são
propostas pela REEESAP para permitir que os
países da SADC aumentem a absorção de fontes de
energia mais limpas e alternativas e desenvolvam
formas inovadoras de usar menos energia para
impulsionar a agenda de desenvolvimento.
Algumas das principais intervenções estratégicas
são:
F Fortalecer todas as agências da SADC e as

instituições nacionais responsáveis
pela energia para adoptar e implementar
projetos de ER/EE. A divisão de tarefas
entre esses vários facilitadores de
mercado deve ser eficiente, a fim de evitar
duplicações, capitalizar o existente e criar
sinergias;

F Criar políticas, estratégias, planos e outros

quadros para assegurar um ambiente propício
aos investimentos em ER/EE;

F Desenvolver marcos adequados de
regulamentação e padronização para
projectos e investimentos em ER/EE;

F Atrair a participação do sector privado em
investimentos para as ER e EE;

F Desenvolver capacidade para projectar,
desenvolver, construir, implementar e manter
projectos de ER/EE;

F Disponibilizar financiamento para projectos
de ER/EE;

F Desenvolver projectos, tecnologias e
transferência de conhecimentos para atender
às metas da procura;

F Considerar questões transversais ao
implementar projectos ER/EE e;

F Promover a adopção de ER/ EE por meio de
informações, advocacia e consciencialização.

E N E R G I A  

História de Sucesso - Comunicando Energia na África Austral
O Projecto Comunicando Energia na África Austral fez progressos significativos na comunicação
de questões relacionadas à energia para a comunidade regional através de múltiplas e variadas
ferramentas de comunicação. Estas incluem o Monitor de Energia da SADC, o Anuário de
Investimentos para SADC, o Boletim do Grupo Temático de Energia da SADC (ETG), bem como
o boletim regional bimensal da África Austral e o seu serviço semanal de notícias (SANF). O
SANF publica pelo menos duas novidades por mês sobre questões de energia e desenvolvimentos
relacionados na África Austral. Os artigos do SANF são distribuídos para uma lista de receptores
influentes na região e são amplamente reproduzidos pela mídia e em outros lugares, demonstrando
o apetite pelas notícias de energia na SADC.

O projeto é implementado pelo Centro de Documentação e Pesquisa para a África Austral
(SARDC) através do seu Instituto Regional de Desenvolvimento Económico (REDI), em parceria
com a Divisão de Energia no Secretariado da SADC, com o apoio da Agência Austríaca de
Desenvolvimento (ADA) / Cooperação Austríaca para o Desenvolvimento ( ADC).



Proposta de Quadro para a
implementação da REEESAP
O sucesso da REEESAP depende de uma
variedade de factores, entre os quais o principal é
a disponibilidade de recursos, particularmente
recursos financeiros. Os Estados-Membros
também devem domesticar a REEESAP, bem
como implementar acções, tanto a nível nacional

como regional. O Secretariado da SADC,
através do SACREEE, deve desempenhar um
papel de liderança na coordenação da mobilização
de recursos para as acções da REEESAP.
       A tabela mostra alguns dos princípios
orientadores para a implementação da REEESAP.
Os princípios são adaptados das directivas de
política da SADC.

Princípios orientadores para a Implementação da REEESAP 

Responsibilidade

Subsidiaridade

Adicionalidade

Priorização 

Racionalização

Coordenação 

Flexibilidade

Geometria variável

Boas Práticas

Participação 

Sustentabilidade

Optimização

Os Estados Membros tem a responsabilidade de escolher e  implementar aquelas
acções da REEESAP que são prioritárias para os seus Países. 

O REEESAP será implementado nos níveis mais adequados pelas agências relevantes
da região e nos Estados Membros.

As instituições bem como as suas agências e outros actores para além do Secretariado
da SADC podem implementar as intervenções da REEESAP. Esses incluem o sector
privado, sociedade civil, instituições académicas e parceirios de desenvolvimento. 

As intervenções da REEESAP baseiam-se nas prioridades de desenvolvimento da
SADC e os Estados Membros terão a liberdade de priorizar as acções mais
importantes para suas prioridades de desenvolvimento.

A REEESAP promoverá a coerência e o alinhamento das iniciativas e objetivos
nacionais, regionais e globais.

A REEESAP promoverá o planeamento transversal e multissectorial.

A REEESAP está aberta a alterações e revisões ao longo da sua implementação para
responder melhor ao ambiente altamente em mudança.

Certos Estados-Membros podem avançar mais rapidamente com a implementação de
certas actividades em que possuem vantagem comparativa.

As acções estratégicas da REEESAP serão executadas, com base em melhores práticas
e partilha de lições aprendidas entre os Estados membros.

As partes interessadas relevantes serão informadas, consultadas e envolvidas durante a
implementação da REEESAP e no desenvolvimento de planos de acção dos Estados
Membros.

A REEESAP promove a apropriação local, a consciencialização, a capacitação e o
desenvolvimento institucional e está ancorada na participação dos Estados Membros.

A REEESAP fará o melhor uso dos recursos financeiros disponíveis, priorizando
soluções de "alto impacto/ baixo custo" e acções combinadas  com os mecanismos de
financiamento mais apropriados.

E N E R G I A  



Conclusão
A adopção da REEESAP tem a capacidade de
mudar a paisagem do desenvolvimento de
energia renovável na SADC e é essencial para
orientar a região a adoptar formas inovadoras
de usar menos energia para apoiar as
iniciativas de desenvolvimento. Isto é feito
possivelmente pelas vastas fontes de energia
renovável que ocorrem na região da SADC.
Portanto, a aprovação da REEESAP é um
desenvolvimento bem-vindo que atrairá
investimentos significativos para o sector de

energia renovável da SADC, permitindo que
a região aumente o acesso e a disponibilidade
de energia, bem como a promoção da
inovação tecnológica no sector que assegure
que a região use menos energia para fornecer
o mesmo serviço. A implementação de tais
medidas de eficiência energética na África
Austral já resultou na poupança de cerca de
4.561MW de electricidade entre 2009 e 2015.
A região da SADC deverá poupar mais de
6.000MW até 2018 se tais iniciativas forem
implementadas de acordo com o plano.

Julius K. Nyerere House
15 Downie Avenue, Belgravia, Harare, Zimbabwe

Tel +263 4 791141   Email sardc@sardc.net
Website www.sardc.net  Knowledge for Development

Este resumo de política é produzido pelo SARDC através do projecto sobre Comunicando Energia na África Austral,
apoiado pela Agência Austríaca de Desenvolvimento (ADA) / Cooperação Austríaca para o Desenvolvimento
(ADC). O conteúdo deste resumo é da inteira responsabilidade dos autores. A informação e a análise não refletem
a opinião oficial da ADA / ADC
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SADC procura uma solução política duradoura para o Lesotho

rDelegados participando no Diálogo Pós-Eleitoral realizado em Maseru, Lesotho
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Novo líder Zimbabweano promete “direcção positiva diferente”
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Mugabe: Ícone de libertação de África

      

Mnangagwa: "Eu prometo ser o vosso empregado"
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Seychelles pesquisa petróleo no plateau das Mascarenhas 
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PMEs impulsionam a economia nas Maurícias 

BAD fomenta agricultura na Namíbia

70% dos
Tanzanianos  tem
acesso à
eletricidade

Seychelles
elimina aparelhos
que destroem o
ozônio

r



Dezembro  – Fevereiro  2018

Dezembro  
4-6,  Etiópia 12ª Conferência Económica Africana

A decorrer sob o tema "Governação para a Transformação Estrutural",
a conferência será uma oportunidade 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 das suas economias. É
organizada conjuntamente pelo Banco Africano de Desenvolvimento,
UNECA, PNUD e a Conferência Económica Africana.

4-6,  Etiópia Comité Técnico Especializado da UA sobre Igualdade de Género
Os Ministros da UA Responsáveis pelo Género e os Assuntos das
Mulheres vão reunir-se com especialistas para discutir o trabalho da
UA sobre a igualdade de género e o empoderamento das mulheres,
incluindo a nova Estratégia de género da UA; avaliação da Política de
Género de 2009; nova Estratégia de Comunicação de Género da UA
e Declaração Solene sobre Igualdade de Género em África. O Comité
Técnico Especializado sobre Igualdade de Género e Empoderamento
das Mulheres é um órgão estatutário da UA

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."

15, Zimbabwe Congresso Extraordinário da ZANU PF 
Espera-se que o Congresso aprove a decisão do Comité Central de 19 de
Novembro de destituir o ex-presidente Robert Mugabe e eleger
Emmerson Mnangagwa como primeiro secretário e presidente do partido.
O Comité Central também decidiu que Mnangagwa será o candidato
presidencial do partido nas eleições marcadas para 2018. O congresso
também deverá endossar outra decisão do Comité Central de expulsar
vários membros, incluindo a ex-Primeira-Dama Grace Mugabe.

16-20, 54a Conferência Nacional do ANC
África do Sul O Congresso Nacional Africano da África do Sul realizará a sua

conferência eletiva em Guateng para escolher um novo líder do partido
e executivo nacional para ser o candidato do partido nas eleições de
2019. O Presidente Jacob Zuma e o seu executivo completarão os seus
dois mandatos, embora o presidente Zuma continue como líder do
governo a menos que seja tomada uma decisão para o destituir. Uma
série de questões de implementação de políticas serão discutidas.

Janeiro
15-18, UAE Cimeira Mundial do Futuro 2018

A cimeira será dedicada a sustentar o consenso em energia limpa, bem
como promover e capacitar novos actores no sector. Será uma
oportunidade para os interessados na energia trocarem experiências
sobre a tecnologia e partilharem as melhores práticas.

Por indicar, Etiópia 30ª Sessão Ordinária da Cimeira da UA
Os Chefes de Estado e de Governo da África vão se reunir na sua 30ª
Sessão da Assembleia da União Africana, que será precedida de reuniões
ministeriais e técnicas. O tema da UA para o ano é "Vencer a luta contra
a corrupção: um caminho sustentável para a transformação da África".

Fevereiro 
1-2, Botswana Conferência SOLTRAIN 2018

Especialistas em energia da África Austral discutirão maneiras de
melhorar uma abordagem coordenada para aproveitar o potencial
energético do sol. A Iniciativa de Formação e Demonstração Solar
Térmica da África Austral (SOLTRAIN) é um programa regional de
capacitação e demonstração de sistemas solares térmicos na região da
SADC.

20-21, Feira de Energia Indaba Africa 2018
África do Sul  O Indaba reunirá especialistas internacionais e continentais para

partilharem ideias e soluções para os desafios energéticos de África,
enquanto simultaneamente exploram as vastas oportunidades de
desenvolvimento de energia oferecidas pela África.
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FERIADOS PÚBLICOS NA SADC
Dezembro de 2017 - Fevereiro de 2018
1 Dezembro          Aniversário o Profeta                                                                               Comores
8 Dezembro           Imaculada Conceição                                                                           Seychelles
9 Dezembro           Dia da Independência                                                                            Tanzânia
10 Dezembro        Dia Internacional dos Direitos Humanos                                          Namíbia
16 Dezembro        Dia da Reconciliação                                                                        África do Sul
22 Dezembro        Dia da Unidade Nacional                                                                   Zimbabwe
25 Dezembro        Dia de Natal                                  Todos Países da SADC excepto Botswana 
                                                                                                                                 Angola, Mozambique
                                  Dia da Família                                                                    Angola, Moçambique
26 Dezembro        Dia do Boxe                                     Botswana,Lesotho, Malawi, Swazilândia
                                                                                                                                  Tanzânia, Zimbabwe
                                  Dia da Família                                                                                             Namíbia
                                  Dia da Boa Vontade                                                                          África do Sul 
28 Dezembro        Dia do Incwala                                                                                    Swazilândia  

1 Janeiro                 Dia do Ano Novo                                                                                             SADC
4 Janeiro                 Dia dos Mártires                                                                                                 DRC
12 Janeiro               Dia da Revolução de Zanzibar                                                              Tanzânia
15 Janeiro               Dia de John Chilembwe                                                                            Malawi
16 Janeiro              Dia dos Heróis (Laurent Kabila)                                                                     RDC
17 Janeiro               Dia dos Heróis (Patrice Lumumba)                                                              RDC
31 Janeiro               Thaipoosam Cavadee                                                                            Maurícias

1 Fevereiro             Dia da Abolição da Escravatura                                                          Maurícias
3 Fevereiro             Dia dos Heróis                                                                                   Moçambique
4 Fevereiro             Dia Nacional da Luta Armada                                                                  Angola
13 Fevereiro           Carnaval                                                                                                          Angola
13 Fevereiro           Maha Shivaratree                                                                                    Maurícias
16 Fevereiro           Festival da Primavera Chinesa                                                            Maurícias

H I S T Ó R I A
H O J E

Um futuro partilhado no seio da Comunidade Regional


