COMUNICADO DE IMPRENSA
Ministros da SADC para as TIC e Informação Pública e dos Transportes e Meteorologia
reúnem-se na República Unida da Tanzânia
20 de Setembro de 2019 – Os Ministros responsáveis pelas Tecnologias de Informação
e Comunicação (TIC) e Informação Pública e dos Transportes e Meteorologia da
Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) reuniram-se nos dias 19 e
20 de Setembro de 2019, em Dar es Salaam, República Unida da Tanzânia, e
deliberaram sobre várias questões de importância para a Região nos quatro sectores em
relação às infra-estruturas de apoio à integração regional.
A reunião foi organizada pelo Governo da República Unida da Tanzânia e contou com a
presença de Ministros ou seus representantes da África do Sul, Angola, Botswana,
Eswatini, Lesoto, Malawi, Maurícias, Moçambique, Namíbia, República Unida da
Tanzânia, Zâmbia e Zimbabwe.
A reunião contou também com a presença de representantes dos parceiros da SADC e
das agências de execução dos quatro sectores e foi precedida por reuniões de Altos
Funcionários dos sectores das TIC e Informação Pública e dos Transportes e
Meteorologia, bem como por uma Mesa Redonda Ministerial de Alto Nível da SADC
sobre Tecnologias de Acesso de Banda Larga de Alta Capacidade Inovadoras e
Emergentes.
A Ronda Ministerial de Alto Nível, que teve lugar no dia 19 de Setembro de 2019, sob o
lema «Tecnologias Emergentes para Apoiar a Integração Regional e o Desenvolvimento
Industrial Sustentável da SADC», serviu de plataforma para uma discussão interactiva
sobre projectos de infra-estruturas de grande impacto e questões prioritárias
relacionadas com a tecnologia que a Região precisa de abordar imediatamente.
A cerimónia de abertura oficial da reunião foi presidida por Sua Excelência Kassim
Majaliwa Majaliwa, Primeiro-Ministro da República Unida da Tanzânia, enquanto S. Ex.ª
Embaixador Seif Ali Iddi II, Vice-Presidente do Governo Revolucionário de Zanzibar,
presidiu à cerimónia oficial de encerramento.
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Intervindo no seu discurso principal, Sua Excelência Majaliwa salientou que o governo
da República Unida da Tanzânia estava empenhado em cooperar e partilhar
experiências com outros Estados-Membros da Região para fazer da SADC uma
organização eminente que desempenha um papel importante na aceleração do
desenvolvimento económico e social dos cidadãos de todos os Estados-Membros.
O Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações e Presidente do Comité de
Ministros das TIC e Informação e dos Transportes e Meteorologia da SADC, Eng.° Isack
Kamwele, afirmou que os Ministros desempenham um papel decisivo a desempenhar
para assegurar que os objectivos preconizados pelo órgão regional na formulação de
programas de infra-estruturas sejam alcançados e que os desafios enfrentados pelos
quatro sectores, ou seja, TIC, Informação, Meteorologia e Transportes, sejam superados.
Na sua intervenção, a Directora de Infra-estruturas do Secretariado da SADC, Sr.a
Mapolao Mokoena, apresentou uma visão geral sobre a implementação dos programas
do Secretariado contidos no Plano Estratégico Indicativo de Desenvolvimento Regional
Revisto (RISDP) para 2015-2020, com vista a superação de lacunas identificadas,
desbloqueando, assim, o potencial nas áreas de TIC e Informação Pública e de
Transportes e Meteorologia.
A Sr.ª Mokoena afirmou que era importante que os Estados-Membros da SADC
adoptassem continuamente tecnologias inovadoras e emergentes e que explorassem
novas modalidades para os Governos da SADC trabalharem mais eficazmente e, ainda,
que estabelecessem elos de colaboração com os sectores industrial e privado, para que
seja acelerado o desenvolvimento de infra-estruturas e a integração regional.
Os Ministros receberam relatórios sobre a execução das decisões tomadas durante as
reuniões ministeriais sectoriais anteriores, providenciaram orientações e aprovaram as
várias decisões tendentes a viabilizar o desenvolvimento de infra-estruturas de apoio à
integração regional e a uma maior sensibilização e promoção dos programas da SADC.
Nos sectores das TIC e Informação Pública, os Ministros aprovaram o Projecto Intraregional e de Facilitação do Comércio Multilateral que tem por objectivo a promoção e a
participação de Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME) no ecossistema regional
do comércio electrónico.
Os Ministros exortaram os Estados-Membros a permitir o acesso ao seu Canal de
Televisão Pública Nacional, através da Internet e de aplicativos móveis, a fim de reforçar
a divulgação de informações e ponderar ratificar a Convenção da União Africana sobre
Segurança Cibernética e Protecção de Dados Pessoais, que define as obrigações das
empresas e organizações que recolhem, processam e armazenam dados pessoais.
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Os Ministros aprovaram vários quadros e directrizes para execução, entre os quais os
seguintes: Directrizes da SADC para a Análise das Lacunas em matéria de Banda Larga
Móvel;


Quadro para a constituição da Equipa Regional da SADC de Resposta a Incidentes
Informáticos (CIRT);



Quadro para o Programa de Satélite Compartilhado da SADC;



Quadro de Avaliação da Concorrência no Sector das Comunicações da SADC;



Directrizes Regulamentares do Serviço e Acesso Postal Universal da SADC;



Directrizes do Comércio electrónico e Facilitação do Comércio dos Serviços Postais
da SADC;



Quadro Regional do Pólo de Comércio Electrónico da SADC;



Plano de Acção de 2019 sobre o Potenciamento da Mulher e dos Jovens na área
das TIC.

Relativamente ao sector dos Transportes, os Ministros passaram em revista os
progressos registados em matéria de Plano Director Regional de Desenvolvimento de
Infra-estruturas e notaram a conclusão de infra-estruturas críticas, tais como a abertura
do novo Terminal de Contentores de Walvis Bay, na Namíbia, e dos Portos Secos
associados, a reabilitação e modernização de troços importantes das Redes de Estradas
Principais Regionais na maioria dos corredores regionais e os Postos Fronteiriços de
Paragem Única, nomeadamente de Kazungula, que liga o Botswana à Zâmbia; de
Nakonde/Tukuma, que liga a República Unida da Tanzânia à Zâmbia; e Mwami/Mchinji,
que liga a Zâmbia ao Malawi.
Os Ministros:


manifestaram o seu apreço pelo apoio prestado por instituições regionais, tais como
o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) e o Banco de Desenvolvimento da África
Austral (DBSA) ao desenvolvimento de infra-estruturas e comprometeram-se a
reforçar o envolvimento das partes interessadas no planeamento e financiamento de
infra-estruturas;



realçaram a necessidade de soluções locais no fabrico de equipamentos, tais como
o bastão rolante ferroviário, e convidaram as instituições financeiras internacionais a
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ajudar a financiar o fabrico local como parte da simulação da industrialização da
África;


notaram os progressos registados na execução do Programa Tripartido de
Transportes e Facilitação do Trânsito (TTTFP), que ajuda os Estados-Membros a
harmonizar a legislação, as políticas, os regulamentos, os sistemas e as normas no
domínio dos transportes rodoviários e aprovaram os seus programas. O TTTFP é um
programa posto em execução em três (3) CER, designadamente COMESA, EAC e
SADC, que apoia o processo de preparação de dois (2) Acordos Tripartidos sobre
Gestão de Carga de Veículos e Transporte Rodoviário Transversal e projectos de
leis-modelo para estabelecer uma base jurídica e estatutária de harmonização. O
programa visa promover a execução do Acordo Tripartido sobre o Comércio Livre, ao
abrigo do qual é necessário reduzir os custos de transporte e a duração das viagens,
a fim de estimular o comércio inter-regional. O COMESA, a EAC e a SADC acordaram
em planear, coordenar e harmonizar conjuntamente as infra-estruturas de transportes
e a formulação de políticas.

Quanto ao sector de Meteorologia, os Ministros exortaram os Estados-Membros e as
Partes Interessadas a aceitar os alertas lançados pelo Fórum Regional da África Austral
sobre as Perspectivas Climáticas (SARCOF), o aviso prévio da época do ano e os alertas
na tomada de decisões e planeamento para o desenvolvimento socioeconómico
multissectorial.
Os Ministros orientaram o Secretariado para que acelere o processo de designação do
Centro de Serviços Climáticos (CSC) da SADC como Centro Regional do Clima da
Organização Meteorológica Mundial (OMM) e exortaram os Estados-Membros:


que não estejam em conformidade com a norma ISO 9001-2015 da Organização
Internacional de Normalização (ISO) a tomar as medidas necessárias no sentido de
cumprirem a norma, de modo a evitar que a Região seja designada por zona de alto
risco de segurança;



a assinar os Estatutos da Associação Meteorológica da África Austral (MASA), o mais
rapidamente possível, para assegurar a sua sustentabilidade e operacionalização;



a ratificar a Convenção de Minamata sobre Mercúrio; formular uma proposta de
projecto regional que garanta o cumprimento da convenção; e identificar Pontos
Focais Nacionais para facilitar a planificação;
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a assinar os Estatutos da Conferência Ministerial Africana sobre Meteorologia
(AMCOMET) e a começar a pagar as quotas anuais em conformidade com as
disposições dos Estatutos;



a utilizar plenamente as Instituições Regionais da OMM para harmonizar as
actividades meteorológicas na Região da SADC.

Os Ministros felicitaram a República Unida da Tanzânia pelo maneira como as reuniões
foram realizadas e resolveram que a próxima reunião setorial será realizada na
República de Moçambique, em setembro de 2020.
Dar-es-Salaam, República Unida da Tanzânia, aos 18 de Agosto de 2019.
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