COMUNICADO

SEXTA REUNIÃO DO PAINEL DE AVALIAÇÃO MACROECONÓMICA
PELOS PARES DA SADC
REALIZADA POR CONFERÊNCIA VIRTUAL
15 DE JULHO DE 2020
1.

Decorreu aos 15 dias do mês de Julho de 2020, a Reunião Virtual do
Painel de Revisão pelos Pares (O Painel), constituído pelos Ministros
responsáveis por Finanças e Investimento da SADC e pelos
Governadores dos Bancos Centrais da SADC.

2.

A Reunião teve como objectivo analisar os progressos alcançados por
cada um dos Estados-Membros na realização das metas acordados da
SADC em matéria de Convergência Macroeconómica (CME), bem como
identificar os riscos para as perspectivas económicas da região e definir
medidas políticas para mitigar esses riscos. Quanto a este aspecto, o
Painel também analisou um Relatório sobre o Impacto da pandemia da
COVID-19 no desempenho dos Estados-Membros face às metas da
CME.

3.

O Painel também analisou os Relatórios de Avaliação pelos Pares sobre
a República Democrática do Congo e a República da Tanzânia, sendo
a segunda vez que os dois (2) Estados-Membros foram objecto de
avaliação pelos pares desde o lançamento do Mecanismo de Avaliação
Macroeconómica pelos Pares da SADC, em Maio de 2013, em Maputo,
Moçambique.

4.

O Painel notou o seguinte:

República Democrática do Congo
4.1

A República Democrática do Congo continua a executar as
recomendações apresentadas pelo Painel de Avaliação pelos
Pares ocorrida em 2017. Consequentemente, nos últimos anos,
a sua economia tem vindo a fortalecer, o que conduziu a um
melhor desempenho face às metas tanto primárias como
secundárias da CME.
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4.2

O crescimento do PIB melhorou de 2,4 por cento em 2016, para
3,7 por cento em 2017 e 5,8 por cento em 2018, mas abrandou
para 4,4 por cento em 2019, em grande parte devido a um
decréscimo na produção mineral consecutivamente associado à
baixa procura ao nível mundial o que causou o declínio do preço
dos minerais.

4.3

A inflação abrandou acentuadamente para 31.0 por cento em
2018 e 4,6 por cento em 2019 e prevê-se que se situe em 11,0
por cento em 2020.

4.4

Ao mesmo tempo, o sistema orçamental de caixa permitiu à
RDC registar um excedente orçamental de 0,2 por cento do PIB
durante o período de 2016 e 2018, e um défice marginal de 0,2
por cento do PIB em 2019.

4.5

No final de 2019, a dívida pública da RDC situava-se em 13,3
por cento do PIB, muito abaixo do limiar de 60 por cento da
SADC.

República Unida da Tanzânia

5.

4.6

A República Unida da Tanzânia continuou a implementar a
Fase II do Plano de Desenvolvimento Quinquenal 2016/17 –
2020/21 (FYDP II) e as recomendações do Painel de Avaliação
pelos Pares decorrentes da última Avaliação pelos Pares.

4.7

Consequentemente, a economia do país registou um
crescimento económico robusto de 6,9 por cento em média, ao
longo dos últimos três (3) anos (2016-2018), em consonância
com a meta de convergência macroeconómica da SADC de,
pelo menos, 7 por cento.

4.8

A taxa de inflação da Tanzânia manteve-se em média dentro da
meta da SADC de 3-7 por cento e abaixo da meta a médio prazo
do país de 5 por cento, com uma média de 4,4 por cento nos
últimos quatro (4) anos.

4.9

Durante o período em análise, o défice orçamental da Tanzânia
em termos percentuais do PIB aumentou de 1,4 por cento do
PIB em 2016 para 2,5 por cento do PIB em 2018, mas melhorou
para 2,3 por cento do PIB em 2019, que está dentro da meta
regional de 3,0 por cento. A dívida pública manteve-se dentro
do limiar da SADC de 60 por cento do PIB, situando-se em
média em 40,1 por cento entre Junho de 2016 e Junho de 2019.

O Painel analisou e aprovou os Relatórios da Missão de Avaliação e as
Propostas de Políticas recomendadas para a República Democrática do
Congo e a República Unida da Tanzânia. O Painel acolheu com agrado
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o compromisso assumido pelas autoridades da República Democrática
do Congo e da República Unida da Tanzânia no âmbito da
implementação das recomendações formuladas.
6.

O Painel felicitou o Reino de Eswatini e Moçambique, e Madagáscar
pela realização das avaliações pelos pares da República Unida da
Tanzânia República e da Democrática do Congo, respectivamente.

7.

O Painel acordou que Angola, a Namíbia e o Zimbabwe serão os
próximos Estados-Membros a serem avaliados pelos pares em 2020/21.

8.

O Painel manifestou a sua profunda gratidão à República Unida da
Tanzânia, na sua qualidade de Presidente em Exercício da SADC, pela
calorosa recepção e boas-vindas concedidas no decurso da reunião.

Secretariado da SADC
15 de Julho de 2020
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