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Sobre a SADC 
A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) é uma organização fundada e dirigida por países 
da África Austral cujo objectivo é estreitar a cooperação nas áreas socioeconómica, política e de segurança 
entre os seus Estados-Membros e impulsionar a integração regional com vista ao alcance da paz, estabilidade 
e prosperidade. Os Estados-Membros são os seguintes: Angola, Botsuana, a União das Comores, República 
Democrática do Congo, ESwatini, Lesoto, Madagáscar, Maláui, Maurícias, Moçambique, Namíbia, Seychelles, África 
do Sul, República Unida da Tanzânia, Zâmbia e Zimbábue.
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 Introdução

Tenho a honra de apresentar a Visão 2050 da SADC, que é o resultado de um processo consultivo abrangente, e 
celebra mais um marco nos nossos esforços para promover a cooperação e integração regionais.
Enquanto a SADC celebra o seu 40.º aniversário, fazemos um balanço das conquistas e desafios passados, e 
dedicamos os nossos esforços ao sustento da paz e da segurança, e à transformação socioeconómica da região. À 
medida que avançarmos, a região terá como premissa a Visão 2050 da SADC, que deverá ter, até 2050, uma região 
industrializada pacífica, inclusiva, competitiva, de médio a alto rendimento, onde todos os cidadãos possam desfrutar 
o bem-estar económico, justiça e liberdade sustentáveis.
A realização da Visão 2050 dependerá das acções e medidas que tomarmos como governos, sector privado, 
sociedade civil e indivíduos através dos planos estratégicos de curto e médio prazo. O apoio colectivo e o empenho 
de toda a região são necessários para planificar e operacionalizar eficazmente o futuro que queremos para nós 
e para as gerações vindouras. Embora difícil, a tarefa não é insuperável, pois somos um povo com a capacidade 
duradoura para criar da nossa diversidade social uma Comunidade resiliente que se orgulha de avanços significativos 
e capacidade invejável de manter uma coexistência pacífica. Alcançar a Visão 2050 não será, portanto, um sonho 
ilusório, mas uma realidade tangível da qual nos orgulharemos.
Permitam-me agradecer todas as partes interessadas nos Estados-Membros da SADC, aos parceiros de cooperação 
e ao Secretariado da SADC pelos seus contributos para a preparação desta Visão, que, creio, irá guiar a região 
a um maior avanço. Todos nós, estamos agora, perante uma grande oportunidade de trabalhar em conjunto para 
apresentar resultados e impactos visíveis à qualidade e ao padrão de vida de nossos povos. Exorto que adoptemos 
a Visão 2050 e assumamos a responsabilidade de cumprir os nossos respectivos papéis como cidadãos da nossa 
amada Comunidade.
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Paz, Segurança e Boa Governação

Uma região industrializada pacífica, inclusiva, competitiva, de média a alta renda, onde todos 
os cidadãos desfrutam de bem-estar económico sustentável, justiça e liberdade

SADC VISAO 
2050

VIsão Geral da sadC

Visão 2050 da SADC
1. Recordamos a Visão de longo prazo da SADC de uma comunidade regional que tem um futuro comum e que 

irá garantir o bem-estar socioeconómico, melhoria dos padrões de vida e qualidade de vida, liberdade e justiça 
social, e paz e segurança para as pessoas da África Austral, conforme consagrado no Tratado.

2. Em 2050, prevemos uma região industrializada pacífica, inclusiva, competitiva e de renda média a alta, onde 
todos os cidadãos desfrutem de bem-estar económico sustentável, justiça e liberdade.

3. Comprometemo-nos a defender os princípios fundamentais da Comunidade, nomeadamente, a igualdade 
soberana de todos os Estados-Membros; a solidariedade, a paz e a segurança; os direitos humanos, a democracia 
e o Estado de direito; a equidade, o equilíbrio e o benefício mútuo; e a resolução pacífica de litígios.

4. Nós decidimos consolidar a SADC avançando para 2050 alavancando áreas de excelência e implementando 
prioridades para alcançar sócio sustentável e desenvolvimento inclusivo económico, através de uma boa 
governação e de uma paz e segurança duradouras na região, bem como da eliminação de todos os obstáculos a 
uma integração mais profunda, e guiados pelos objectivos e princípios do Tratado e da Agenda da SADC.

5. Sublinhamos que a Visão 2050 da SADC é complementar da Agenda 2030 das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 2063 da União Africana (UA) e dos seus projectos emblemáticos e 
enquadramentos continentais.
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Sua Excelência, Filipe Jacinto Nyusi 
Presidente da República de Moçambique 
e Presidente da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral
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A Visão 2050 da SADC está expressa em três pilares: I. Desenvolvimento Industrial e Integração de Mercado,  
II. Desenvolvimento de Infraestrutura de Apoio à Integração Regional, e III. Desenvolvimento do Capital Social e Humano; 
e construído sobre uma base sólida de Paz, Segurança e Boa Governação.

Nossa Missão
Para concretizar a Visão 2050 da SADC para a Comunidade, aspiramos a: 

1. Criar um ambiente propício para fomentar a cooperação e integração regional e defender a livre circulação de 
bens, trabalho, capital e serviços. Para esse efeito, a estabilidade política, boa governação, paz e segurança 
devem ser pedra angular dos empreendimentos nacionais e regionais.  

2. Acelerar a mobilização de recursos da Comunidade e de fontes externas. A implementação das políticas e 
programas da SADC depende, e irá, fortemente na mobilização bem-sucedida de recursos. Para melhorar a 
sustentabilidade, serão criados mecanismos para deixar de depender anteriormente de parceiros internacionais 
de cooperação e passar para uma abordagem mais diversificada, mais integrada e complementar. Para o efeito, 
será desenvolvida uma estratégia solida para preencher a lacuna de financiamento, que é necessário para 
concretizar as aspirações no âmbito dos pilares desenvolvidos nesta Visão.

3. Melhorar a implementação das políticas e programas da SADC através da realização eficaz dos papéis e 
responsabilidades assumidos por vários actores e entidades através de reformas institucionais. Essas reformas 
ocorrerão no nível operacional. O Secretariado da SADC a nível regional e os Comités Nacionais da SADC e Pontos 
de Contacto Nacionais a nível nacional serão alvo de apoio e reforma para garantir que estejam adequadamente 
capacitados para desempenhar as suas funções na arquitectura de implementação da agenda de integração 
regional. O desenvolvimento da relação fortalecida entre os diferentes níveis também será priorizado para 
maximizar a eficiência e eficácia da implementação. 

4. Reforçar o cumprimento pelos Estados Membros através da implementação de mecanismos eficazes de 
monitorização e garantia do cumprimento para acompanhar o progresso na implementação dos programas da 
SADC e o cumprimento dos seus protocolos e instrumentos legais. Um mecanismo de conformidade sob medida 
será desenvolvido para a região que aproveita o Mecanismo Africano de Avaliação por Pares e outros mecanismos 
de conformidade da comunidade económica regional na África e em todo o mundo. O sucesso do mecanismo 
depende do estabelecimento de um Órgão de coordenação fortalecido (como o Secretariado da SADC) e da 
cooperação dos Estados Membros. Tal mecanismo também aumentará os mecanismos existentes que procuram 
monitorizar e avaliar as iniciativas em curso na região, por exemplo, o Mecanismo de Convergência e Vigilância 
Macroeconómica da SADC. A revisão e avaliação regulares do Plano Estratégico Indicativo de Desenvolvimento 
Regional (RISDP) 2020–2030 terão lugar, o que permitirá a aplicação eficiente e autêntica da geometria variável e 
facilitará as oportunidades de aprendizagem activa e avanços através da alavancagem de tecnologias relevantes 
e emergentes.

5. Aumentar  a visibilidade e consciência para despertar e manter o interesse, consciência e participação dos 
cidadãos da SADC na condução da agenda de integração regional.

Fundação e PIlares da VIsão 2050
Fundação 
Paz, Segurança e Boa Governação

Em 2050, a SADC deve atingir níveis mais elevados de paz e estabilidade, permitindo uma maior priorização, 
prossecução e realização dos seus objectivos de desenvolvimento socioeconómico, erradicação da pobreza e 
integração regional.

Nós, portanto, nos comprometemos a:

1. Melhorar os mecanismos prevenção, gestão e resolução de conflitos, com sistemas de alerta precoce capazes 
de rastrear e monitorizar ameaças políticas, de segurança e socioeconómicas. 

2. Fortalecer a cooperação política, democracia, boa governação, Estado de Direito, direitos humanos e segurança 
humana.

3. Reforçar  um sistema de defesa e segurança colectivo que pode salvaguardar a integridade territorial da região.
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PIlar um 
Desenvolvimento Industrial e Integração de Mercado

Em 2050, a SADC deverá ser uma região industrializada e integrada, onde 
os cidadãos beneficiam equitativamente das oportunidades de um mercado 
regional estável que é proporcional ao Desenvolvimento Industrial Acelerado 
para África (AIDA), Ciência, Tecnologia e Estratégia de Inovação para África 
da  UA (STISA), Visão de Mineração Africana (AMV), Promoção do Comércio 
Intra-Africano (BIAT), e Programa Abrangente de Desenvolvimento da 
Agricultura Africano (CAADP); e está bem integrado amplamente na Zona 
de Comércio Livre Continental Africana (AfCFTA).

Nós, portanto, comprometemo-nos a alcançar:

• Uma economia regional industrializada que se baseia num ambiente 
competitivo e facilitador, que inclui infraestrutura e competências, e 
explora de forma sustentável os seus recursos naturais através do 
aproveitamento da ciência, tecnologia e inovação.

• Um sector agrícola transformado que pratica a gestão sustentável do 
meio ambiente e dos seus recursos naturais.

• Economias Azul, Verde e Circulares interligadas, integradas e 
competitivas desenvolvidas de forma sustentável para o benefício de 
todos os cidadãos da SADC.

• Aprofundamento da integração do mercado regional, que está 
conectado aos mercados continentais e globais.

• Aprofundamento da integração do mercado financeiro, cooperação 
monetária e investimento.

• Maior estabilidade e convergência macroeconómica.

Desenvolvimento 
Industrial e 

Integração de 
Mercado

Em 2050, a SADC deverá ter redes e serviços de infraestrutura transfronteiriços 
eficientes e eficazes, orientados para a tecnologia, para apoiar e facilitar 
uma integração regional mais profunda.

Nós, portanto, comprometemo-nos a:

• Infraestrutura e redes de qualidade, interconectadas, integradas e 
perfeitas.

• Maior capacidade de conceituação, projecto, construção, manutenção 
e operação de infraestrutura e serviços regionais.

• Maior acesso a infraestrutura e serviços acessíveis.
Desenvolvimento 
de Infraestrutura 

de Apoio
à Integração 

Regional

PIlar doIs 
Desenvolvimento de Infraestrutura de Apoio à Integração Regional
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Até 2050, a SADC terá uma elevada qualidade de vida, na qual os seus 
cidadãos tenham uma boa educação e desfrutem de uma vida longa, 
saudável e produtiva que reforce a ligação entre o crescimento económico 
e o desenvolvimento humano sustentável, para acabar com a pobreza em 
todas as suas formas. Esta base de capital humano forte e inclusiva permitirá 
aos cidadãos da SADC desempenhar um papel central no desenvolvimento 
socioeconómico da região, através do aumento da produtividade.

Nós, portanto, comprometemo-nos a:

• Sistemas de saúde regionais fortalecidos e harmonizados para a 
prestação de serviços de saúde padronizados e acessíveis a todos os 
cidadãos e para enfrentar as ameaças causadas por pandemias de 
saúde.

• Melhoria da segurança alimentar e nutricional para o bem-estar 
socioeconómico das pessoas da região.

• Aumento do acesso à educação de qualidade e relevante e 
desenvolvimento de habilidades, incluindo ciência e tecnologia, para 
os cidadãos da SADC.

• Aumento da criação de empregos com oportunidades de trabalho 
decente para um emprego pleno e produtivo na região.

• Melhoria das condições de vida das pessoas por meio da promoção 
de cidades sustentáveis na região.

Desenvolvimento 
do Capital Social  

e Humano

PIlar três 
Desenvolvimento do Capital Social e Humano

Em 2050, a SADC será uma comunidade onde os cidadãos serão tratados de forma igual, independentemente do seu 
sexo, e a nossa juventude estará empoderada. As decisões políticas basear-se-ão em dados fiáveis e no envolvimento 
positivo entre os Estados Membros e os actores não estatais com base no respeito mútuo.

Nós, portanto, comprometemo-nos a:

1. Maior igualdade de género, empoderamento e desenvolvimento das mulheres, e eliminação da violência baseada 
no género.

2. Um sistema de estatística regional robusto e responsivo para suster os processos de integração regional, incluindo 
a medição do progresso e do impacto.

3. Maior empoderamento e participação dos jovens e pessoas portadoras de deficiência em todos os aspectos do 
desenvolvimento social e económico, e maior bem-estar dos idosos.

4. Resiliência as mudança climática, adaptação e mitigação.
5. Melhor gestão de risco de desastres em apoio à resiliência regional.
6. Uso e conservação sustentáveis dos recursos naturais e gestão eficaz do meio ambiente.
7. Maior acesso a serviços de VIH e SIDA de qualidade para a concretização de uma geração sem SIDA na região.

Questões transVersaIs 
Género, Juventude, Meio Ambiente e Mudanças Climáticas e Gestão de Risco de Desastres 
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