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SADC/ET-STI/1/2021/1A 

 
 

REUNIÃO CONJUNTA VIRTUAL DOS MINISTROS DA EDUCAÇÃO E 
FORMAÇÃO E DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA SADC 

 
14 -16 DE JUNHO DE 2021 

 

 
ACTA 

  

 
1.0 NOTA INTRODUTÓRIA 

 

A Reunião Conjunta dos Ministros da SADC Responsáveis pelos Sectores de 

Educação e Formação e da Ciência, Tecnologia e Inovação foi acolhida 

virtualmente pela República de Moçambique, a 16 de Junho de 2021. A reunião 

contou com a participação de catorze (14) Estados-Membros, nomeadamente a 

República de Angola, República do Botswana, República Democrática do Congo, 

Reino de Eswatini, Reino do Lesoto, República do Malawi, República de 

Moçambique, República das Maurícias, República da Namíbia, República das 

Seychelles, República da África do Sul, República Unida da Tanzânia, República 

da Zâmbia e República do Zimbabwe. A reunião contou também com a 

participação dos principais parceiros regionais, continentais e internacionais das 

seguintes organizações: Comissão da União Africana (CUA), Agência de 

Desenvolvimento da União Africana - NEPAD, Banco de Tecnologia para os 

Países Menos Desenvolvidos; MiET África, Organização das Nações Unidas para 

a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), Organização das Nações Unidas para 

a Alimentação e Agricultura (FAO), Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF), Fundação Europeia para a Formação   

(ETF), Programa Alimentar Mundial (PAM) da ONU, Associação Regional das 

Universidades da África Austral (SARUA), Rede da África Austral para Biociências 

(SANBio) da NEPAD, Programa de Apoio à Inovação da África Austral (SAIS) e 

Associação de Gestão de Investigação e Inovação da África Austral (SARIMA). A 

reunião ministerial foi antecedida da reunião dos Altos Funcionários, realizada de 

14 a 15 de Junho de 2021. 

 

A Reunião foi presidida por S. Ex.ª Sr.ª Carmelita Rita Namashulua, Ministra da 

Educação e Desenvolvimento Humano da República de Moçambique. A ilustre 
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ministra Carmilita Rita Namashulua deu as  boas-vindas aos delegados e 

destacou as principais decisões em matéria de políticas a serem apreciadas pela 

reunião Ministerial nas áreas da educação e formação e da ciência, tecnologia e 

inovação, nomeadamente: apreciação da auditoria regional de competências para 

a criação da Universidade de Transformação da SADC; relatório sobre o 

mapeamento dos centros de excelência e centros de especialização regionais; 

resposta do sector de educação da SADC à Pandemia da COVID-19; Relatório 

sobre as Metas do ODS 4; Quadro de Monitorização, Avaliação e Apresentação 

de Relatórios do Protocolo sobre Ciência, Tecnologia e Inovação; Implementação 

da Carta da SADC sobre a Mulher na Ciência, Engenharia e Tecnologia; Projecto 

de Quadro de Formação da SADC em matéria de Políticas de Ciência, Tecnologia 

e Inovação; Sistemas de Acumulação e Transferência de Créditos da SADC; 

Roteiro para a inclusão da História da Libertação da África Austral no currículo 

escolar dos Estados-Membros da SADC; e Avaliação do Compromisso Ministerial 

da África Oriental e Austral (ESA) sobre a Aceleração do Acesso a Educação 

Abrangente sobre Sexualidade e a Serviços de Saúde por Adolescentes e Jovens.  

 

O Secretário Executivo Adjunto da SADC para a Integração Regional, Dr. 

Thembinkosi Mhlongo, no seu discurso, salientou que a reunião deste ano é 

extremamente importante para a região, pois oferece aos governos a 

oportunidade de, entre outras questões, deliberarem em conjunto e abordarem os 

efeitos da pandemia da COVID-19. Tal como é prática corrente, a reunião 

analisará os progressos alcançados em matéria de educação e formação e da 

ciência, tecnologia e inovação no âmbito da integração regional, e debruçar-se-á 

sobre outras questões pertinentes de importância global. Informou também os 

ilustres Ministros que em Agosto de 2020, a Cimeira aprovou a Visão 2050 da 

SADC e o Plano Estratégico Indicativo de Desenvolvimento Regional (RISDP) 

2020-2030, ambos posicionando a Educação e Formação e a Ciência, Tecnologia 

e Inovação como componentes importantes da integração regional ao abrigo do 

Pilar 3 relativo ao Desenvolvimento Social e do Capital Humano e do Pilar 1 sobre 

Desenvolvimento industrial e Integração dos Mercados, respectivamente. 

Sublinhou ainda que a reunião iria apreciar e aprovar medidas chave de políticas 

sectoriais, com vista à realização da Visão 2050 da SADC de "Uma região 

pacífica, inclusiva, competitiva, industrializada, com um rendimento médio a alto, 

onde todos os cidadãos gozam de bem-estar económico sustentável, de justiça e 

de liberdade".  

Os outros oradores que proferiram declarações foram: a Professora Sarah Anyang 

Agbo, Comissária da União Africana para os Recursos Humanos, Ciência e 

Tecnologia; a Sr.ª Stefania Giannini, Directora-Geral-Adjunta da Educação da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), 

o Sr. Symerre Grey-Johnson, Director de Cooperação Técnica e Financiamento 

de Programas, Agência de Desenvolvimento da União Africana (AUDA-NEPAD) 
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e o Sr. Joshua Setipa, Director Executivo do Banco de Tecnologia para os Países 

Menos Desenvolvidos.  

 

 

 

1.1 Adopção da Agenda e do Programa de Trabalhos  

 

1.2 Os Ministros adoptaram e apreciaram os projectos de Agenda e de 

Programa de Trabalhos, documentos em anexo com as referências 

SADC/ET-STI/1/2021/1B e SADC/ET-STI/1/2021/1C 

respectivamente, apresentados pelo Secretariado da SADC. 

 

Decisão 1: Adopção da Agenda e do Programa de Trabalhos 

1.3  Os Ministros adoptaram os projectos de agenda e programa de 

trabalhos. 

   

2.0 Progresso registado e análise do grau de execução das 

decisões da Reunião Conjunta dos Ministros da Educação e 

Formação e de Ciência, Tecnologia e Inovação (EF-CTI) de 2018  

  

2.1 Os Ministros recordaram que, na sua sessão realizada em 

Windhoek, Namíbia, em Junho de 2019, tomaram vinte e nove (29) 

decisões de políticas, tendo notado o grau de execução dos 

programas e iniciativas em curso nos Sectores da Educação e 

Formação e da Ciência, Tecnologia e Inovação, com destaque para 

as prioridades contidas no RISDP Revisto de 2015 – 2020.  

 

2.1.1 Os Ministros notaram que foram feitos progressos na execução das 

decisões e a apreciar o grau de execução das decisões da Reunião 

Conjunta dos Ministros responsáveis pela Educação e Formação e 

Ciência, Tecnologia e Inovação realizada em Windhoek, Namíbia, 

em Junho de 2019, conforme a Matriz de Execução de Decisões em 

anexo (SADC/ET-STI/1/2021/2). 

 

Decisão 2: Progresso e avaliação da implementação das 

Decisões da Reunião Conjunta dos Ministros responsáveis 

pelos sectores da Educação e Formação e da Ciência, 

Tecnologia e Inovação (EF-CTI) de 2019 

2.2 Os Ministros notaram:  

 

(i) os progressos alcançados na execução das decisões da 

Reunião Conjunta dos Ministros responsáveis pela Educação 
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e Formação e da Ciência, Tecnologia e Inovação, realizada 

em Junho de 2019, em Windhoek, Namíbia.  

 

 

QUESTÕES PARA TOMADA DE DECISÃO 

 

PARTE «A»: QUESTÕES TRANSVERSAIS 

 

3.0 Projecto de Relatório da Auditoria Regional Abrangente de 
Competências   

 
3.1.1  Os Ministros notaram que a 37.ª Cimeira dos Chefes de Estado e de 

Governo da SADC exortou, na África do Sul em 2017, os Ministros 
responsáveis pela Educação e Formação; Ciência, Tecnologia e 
Inovação a acelerar a conclusão do trabalho preparatório para a 
operacionalização da Universidade de Transformação da SADC 
(adiante «Universidade») e remeter propostas à Cimeira 
subsequente de Agosto de 2018. Na sua reunião subsequente 
realizada em 2018, na Namíbia, ao aprovar a operacionalização da 
Universidade, a Cimeira orientou o Secretariado a realizar o 
seguinte: (a) um levantamento exaustivo das competências 
existentes na Região com a finalidade de mapear as qualificações e 
programas académicos oferecidos de modo a identificar as lacunas 
existentes para que sirvam de fundamento para os programas a 
serem ministrados e o tipo de estruturas operacionais e 
administrativas a serem estabelecidas; (b) determinar os custos 
detalhados do modelo de universidade virtual proposto.  

3.1.2 Os Ministros notaram igualmente que tal Directiva foi reiterada pelo 
Conselho de Ministros na sua Reunião de Agosto de 2019 quando 
orientou o Secretariado a acelerar a conclusão da auditoria de 
competências abrangente com custos e prazos para a 
operacionalização da Universidade Virtual de Transformação da 
SADC e a comunicar o progresso ao Conselho em Março de 2020. 

3.1.3 Os Ministros notaram ainda que o Projecto de Relatório de Auditoria 
de Competências (SADC/ET-STI/1/2021/3) foi apreciado em 28 de 
Outubro de 2020 pelo Comité Técnico do Ensino e Formação 
Superior e Ciência e Tecnologia. O Comité recomendou que o 
Relatório fosse distribuído aos Estados-Membros para revisão e 
mais comentários. A este respeito, Os Ministros: notaram que o 
Projecto de Relatório de Auditoria de Competências foi novamente 
apresentado ao Comité Técnico de Ensino e Formação Superior e 
da Ciência e Tecnologia em 5 de Maio de 2021, tendo sido validado.  

 
3.1.4 Os Ministros notaram que a auditoria abrangente de competências 

analisou três cadeias de valor: agro-processamento, beneficiação 
mineral e fármacos e formula recomendações para facilitar os 
requisitos de desenvolvimento de competências destas cadeias de 
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valor, pelo que o estudo regional de oferta e procura de 
competências, centrado nas cadeias de valor prioritárias 
identificadas, tinha os seguintes objectivos: 

 
i. identificar a procura de competências com vista a uma melhor 

base dos programas a ministrar de acordo com as cadeias de 
valor acordadas.  

ii. mapear os programas e qualificações académicas relevantes 
ministrados na Região. 

iii. determinar os programas de desenvolvimento de 
competências de que se precisa para a colmatação de défices 
e as instituições a designar como Centros de Excelência e/ou 
Centros de Especialização (adiante «Centros»), bem como o 
tipo de estruturas operacionais e de governação a estabelecer. 

 
3.1.5 Os Ministros notaram que a procura de competências em cada 

cadeia de valor consiste nas seguintes categorias:   
 

i. Graus e diplomas existentes com base no crescimento 
orgânico dos sectores centrais formais das diferentes cadeias 
de valor. Prevê-se maior procura para o sector de agro-
processamento e, de seguida, o processamento de mineral 
(competências por ano) e fármacos (competências por ano). A 
maior procura está prevista para licenciaturas com 
especialização ou graus mais elevados, enquanto cerca de 10 
– 13 % poderiam estar a nível diplomático;  

 
ii. elevação de certificados de comércio para certificados 

ocupacionais de nível de ensino e formação técnico-
profissional (EFTP) para trabalhadores com qualificações 
médias actualmente empregados nas cadeias de valor do agro-
processamento e processamento de minerais;  

 
iii. programas de aprendizagem em pouco tempo para a dotação 

de competências que respondam às mudanças tecnológicas e 
outros factores de mudança relevantes para o sector, a fim de 
melhorar as competências da actual força de trabalho em cada 
cadeia de valor. Isto poderia envolver cerca de 50 % da actual 
força de trabalho dentro de cada cadeia de valor, bem como 
novos trabalhadores.  

 
iv. Cursos de curta duração ou pós-graduações ligadas à 

realização de objectivos de política regionais relacionados com 
cada cadeia de valor.  

 
3.1.6 Os Ministros notaram ainda que, não obstante os resultados da 

procura de competências acima referidos, há uma série de 
elementos-chave que podem ter impacto nos tipos de competências 
exigidas e na geografia da sua procura. podendo ser designados por 
factores de mudança, incluindo novos avanços tecnológicos, 
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mudanças demográficas, mudanças no poder económico global, 
bem como escassez de recursos e alterações climáticas.   

 
3.1.7 Os Ministros notaram que, em relação à situação da oferta de 

competências para as três cadeias de valor seleccionadas, o estudo 
destacou as seguintes constatações: 

 
i. Há uma crescente colaboração transfronteiriça e, não obstante 

alguns desafios a instituições, verifica-se em muitas instituições 
uma clara intenção de aprender a expandir as suas 
perspectivas regionais e as suas zonas de recrutamento, em 
particular como elemento-chave do crescimento institucional, o 
que não reforça necessariamente o desenvolvimento de 
cadeias de valor na Região, mas pode ser um importante factor 
contribuinte. A este respeito, várias universidades indicaram 
colaborações internacionais, mas não têm necessariamente 
um foco da SADC ou específico a ela. 

 
ii. No que diz respeito à ministração de programas de estudos nas 

cadeias de valor seleccionadas, os resultados mostram que a 
maior parte dos programas de ensino, aprendizagem e 
investigação existentes estavam na cadeia de valor do agro-
processamento, confirmando as análises da procura em termos 
de dimensão e número de postos de trabalho face às outras 
duas cadeias de valor, o elevado grau de especialização 
necessário para recrutar pessoal em beneficiação mineral e 
fármacos e o elevado custo de capital associado a estas duas 
últimas. Além disso, os resultados demonstram a existência de 
muitos programas potencialmente valiosos para a Região, mas 
a maioria destes centra-se actualmente numa única 
universidade com ligações e instituições existentes, sendo 
também evidente que alguns programas são menos relevantes 
para o objectivo da Estratégia de Industrialização da SADC. Da 
mesma forma, muitos dos programas e qualificações 
delineados como apoio à industrialização, não abordam 
necessariamente algumas das competências mais avançadas 
necessárias para o futuro mundo do trabalho, que podem ser 
afectadas pelos factores de mudança. 

 
iii. Além disso, há uma forte indicação de que as instituições de 

aprendizagem têm um foco estratégico de expandir o seu 
número de estudantes através da atracção de estudantes de 
outros Estados-Membros da SADC (adiante «Estados-
Membros»). No entanto, estas instituições também destacaram 
os principais obstáculos à promoção do recrutamento de 
estudantes que incluem: barreiras linguísticas; falta de infra-
estruturas; inadequados serviços de apoio ao estudante; e o 
impacto da Covid-19 na mobilidade estudantil. 
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3.1.8 Os resultados da procura e da oferta de competências acima 
referidos apontam para uma série de défices de competências para 
as quais terão de ser tomadas as devidas medidas de políticas 
correctivas. Seguem-se os principais défices: 

 
i. Os programas existentes que respondem às necessidades 

regionais de competências podem não pôr cobro adequado à 
procura: diz-se várias vezes tanto da indústria como no ensino 
superior que o processo de engajamento para discutir a 
procura de competências para as três cadeias de valor não 
está suficientemente estruturado e focalizado. Havendo 
programas que tratam directamente da procura, estes resultam 
muitas vezes de compromissos directos entre a indústria e 
instituições singulares, e não de iniciativas estratégicas 
regionais ou nacionais. Em muitos casos, a análise da procura 
pode ter sido feita internamente pela universidade em causa, 
podendo ter tido como base uma análise das tendências 
curriculares globais; 

 
ii. A SADC é vista como uma oportunidade de crescimento do 

mercado educacional, mas a menos que se liguem as acções 
aos já existentes objectivos estratégicos, estruturas regionais 
tais como a Estratégia de Industrialização da SADC, não são 
necessariamente visíveis nem consideradas relevantes pelas 
instituições de ensino superior ao desenvolverem as suas 
estratégias institucionais.  

 
iii. a procura de competências identificada, requer uma oferta 

académica de vários níveis para uma abordagem eficaz de 
desenvolvimento de competências que responda à procura da 
indústria, devendo os diferentes níveis do sector da educação 
funcionar em conjunto, – do nível de EFTP até à pós-
graduação, o que exige que ambos os níveis do sistema de 
ensino funcionem de forma ideal, isto é, com alguma 
coordenação a nível nacional; 

 
iv. A prontidão e capacidade institucionais continuam a ser um 

obstáculo fundamental para qualquer implementação bem-
sucedida de programas regionais específicos: um número 
significativo de instituições de aprendizagem na Região 
enfrenta limitações financeiras, infra-estruturais e de 
capacidade humana, tendo as suas dificuldades sido ainda 
mais acentuadas com o impacto resultante da Covid-19 que, 
para além de dificultar a mobilidade dos estudantes, tem 
também restringido gravemente o financiamento da educação. 

 
v. As diferenças nacionais nos sistemas de acreditação 

complicam a abordagem regional, sendo que funcionamento 
de um modelo de entrega partilhado funcione exige mais 
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alinhamento nos sistemas e mais paridade no suporte de infra-
estruturas e tecnologia. 

 
3.1.9 Os Ministros notaram que, a fim de proporcionar um mecanismo e 

uma estrutura de colmatação das lacunas supra, os próximos 
passos exigiriam o estabelecimento de uma rede de instituições de 
aprendizagem e outras partes interessadas para considerar as 
conclusões do relatório de base da procura e da oferta e para 
acordar numa resposta adequada aos requisitos de 
desenvolvimento de competências e o tipo de coordenação e de 
governação necessária a nível regional.  

 
3.1.10 Os Ministros: notaram que é neste contexto que se propõe a 

ponderação da viabilidade da criação de um modelo universitário em 
rede, tendo em conta os mecanismos apropriados para atender à 
procura de desenvolvimento de competências. Nestes termos, o 
entendimento inicial, relacionado com a conceptualização e criação 
de uma Universidade, será abordado através do proposto modelo 
universitário em rede. Entre os benefícios de tal abordagem figuram 
os seguintes: as instituições têm estruturas orgânicas leves 
estabelecidas em parceria com instituições existentes; os modelos 
de financiamento incluem uma forte dependência de bolsas de 
estudo e uma combinação destas com taxas; são necessários 
quadros de qualificação para acomodar a natureza transnacional 
das ofertas, intercâmbio e transferência de cursos, facilitando o 
reconhecimento internacional das qualificações e melhorando a 
mobilidade laboral; os programas ministrados incluem cursos 
existentes ou adaptados; os resultados da pesquisa podem ser 
priorizados; pode enfatizar-se a inovação e o empreendedorismo; os 
laços estreitos com a indústria e as suas regiões podem ser de fácil 
promoção; podem estar mais envolvidos na elaboração de políticas 
nos campos da investigação, inovação e educação. 

 
3.1.11 À luz do acima exposto, os Ministros notaram que a proposta da 

Universidade em Rede da SADC pode coordenar a colaboração 
entre as universidades da Região:  

 
i. a apresentação dos existentes programas (propriedades 

académicas de uma universidade específica); 
 

ii. criação de catálogo de cursos credenciados dos quais os 
estudantes podem escolher para mais escolhas. Estes cursos 
estarão disponíveis online e a universidade na qual o 
estudante está inscrito poderá reconhecê-los; 

 
iii. desenvolvimento de material curricular para novos programas 

ou revisão dos programas existentes; 
 

iv. intercâmbios entre académicos universitários; 
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v. a Universidade da Rede será capaz de obter os 
conhecimentos do pessoal académico em toda a SADC para 
apoiar o seu trabalho; 

 
vi. a proposta da Universidade em Rede da SADC poderia 

também desenvolver um nicho académico na qualidade de 
titular de programas de áreas para as quais não existe outros 
adequados e alinhados às prioridades da SADC; ou onde a 
ministração de programas existentes em termos de procura 
estudantil não é adequada. A fim de desempenhar este papel, 
é fundamental que a Universidade em Rede da SADC 
proposta seja um provedor de serviços de educação 
acreditados. 

3.1.12 Os Ministros notaram ainda a proposta para as estruturas orgânicas, 

de gestão e administração se desenvolverem organicamente e 

passarem pelas suas fases de desenvolvimento, pelo que, na fase 

inicial, uma estrutura reduzida mais apropriada. 

3.1.13 Os Ministros notaram que o estudo de base confirmou que o papel 

proposto pela Universidade da Rede SADC em relação à 

ministração do programa pode incluir os seguintes cenários: 

i. programas ministrados pelas universidades da SADC e cuja 

capacidade existente é suficiente para suprir as necessidades 

da SADC e, uma vez que estas universidades continuarão a 

inscrever estudantes em tais programas, a sua relevância, 

conteúdo e interesse no que diz respeito ao seu envolvimento 

com a rede proposta deve ser avaliada mais a fundo; 

ii. programas existentes, com necessidade de capacidade 

adicional: uma avaliação do papel da Universidade da Rede 

SADC no desenvolvimento de capacidades, por exemplo, 

tornando possíveis inscrições adicionais através do e-

learning, sendo exemplo disso utilização de um modelo de 

receitas partilhadas com a universidade – a proprietária 

académica do programa. 

iii. novos programas passíveis de desenvolver-se através da 

rede da SADC onde sejam inexistentes ou inadequados. Tal 

abordagem pode também incluir uma gama de iniciativas de 

capacitação relacionadas, entre outras, com o ensino e 

aprendizagem, desenvolvimento curricular e acreditação e 

garantia de qualidade. 

3.1.13 Os Ministros notaram igualmente que, a fim de fazer progressos na 

expansão da linha de base estabelecida através da presente 

Auditoria de Competências, para efeitos de acordo sobre o conteúdo 

e execução de uma iniciativa de desenvolvimento de competências 
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da SADC e a criação de uma Universidade em Rede da SADC, 

foram propostos os seguintes passos: 

i. realizar uma auditoria de competências para as restantes 

cadeias de valor priorizadas; 

ii. criar o modelo preferido da proposta da Universidade em 

Rede da SADC através de uma avaliação das vias do já 

existente Modelo de Rede de Universidades, tendo em conta 

as actuais complexidades da Região;   

iii. Criado o Modelo de Universidade em Rede proposto, há 

necessidade de lançar os devidos convites à manifestação de 

interesse às instituições de ensino e investigação, incluindo 

Universidades, Centros e outras partes interessadas a 

participarem na Rede proposta, bem como a candidatarem-

se para a acreditação como Centros de acordo com os 

critérios de sua selecção especificados no Protocolo da 

SADC, nomeadamente em termos de igualdade de 

oportunidades de concurso por parte das Universidades 

relevantes da Região, conforme o concurso lançado pela 

SADC após nomeação pelo Subsector relevante do Comité 

Técnico de Educação e Formação;  

iv. dar continuidade aos contactos com as devidas estruturas da 

SADC, da indústria e das universidades nos diferentes 

Estados-Membros para validar os resultados da procura e 

oferta e aprofundar a criação de um modelo procura/oferta de 

competências na Região para os devidos contactos e 

prestação conforme a recomendação através da promulgação 

de Plataformas Nacionais de Contactos.  

3.1.14 Os Ministros notaram ainda que o relatório sobre a auditoria de 

competências e as suas recomendações podem ser utilizados pelas 

instituições de ensino dos Estados-Membros ao desenvolverem os 

seus respectivos programas de estudos.  

 

Decisão 3:     Projecto de Relatório sobre a Auditoria Abrangente 
das Competências Regionais 

 
3.1.15 Os Ministros:  

 

(i) aprovaram o Relatório sobre a Auditoria Regional 

Abrangente de Competências para posteriores 

considerações por parte do Conselho de Ministros; 
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(ii) exortaram os Estados-Membros, através das suas 

instituições de aprendizagem, a considerar os resultados da 

Auditoria de Competências, a fim de informar o 

desenvolvimento dos seus respectivos programas de 

estudos;   

 

(iii) orientaram o Secretariado a apreciar o Relatório da Auditoria 

Abrangente de Competências Regionais como contributo a 

servir de base para os programas técnico-educacionais da 

proposta da Universidade de Transformação da SADC, em 

conformidade com a decisão da Cimeira de Agosto de 2018. 

 
 
4  Proposta Preliminar de Acolhimento dos Escritórios 

Administrativos da Universidade  
 
4.1 Os Ministros recordaram que na sua Reunião realizada em Março 

de 2019, na Namíbia, o Conselho de Ministros exortou o Reino de 
Eswatini a concluir a proposta detalhada do acolhimento dos 
Escritórios Administrativos da Universidade Virtual de 
Transformação da SADC e apresentá-las aos Ministros da Educação 
e Ciência, Tecnologia e Inovação na próxima reunião, em Junho de 
2020.  

 
4.1.1 Os Ministros notaram que o Projecto de Proposta sobre o 

Acolhimento do Escritório da Administração da Universidade Virtual 
de Transformação da SADC foi apreciado, a 28 de Outubro de 2020, 
pelo Comité Técnico do Ensino e Formação Superior, Pesquisa e 
Desenvolvimento (THRD) em 28 de Outubro de 2020. O Comité 
recomendou que o Relatório fosse distribuído aos Estados-Membros 
para revisão e mais comentários. Os Ministros são igualmente 
convidados a notar que o Relatório revisto foi novamente 
apresentado ao Comité do Ensino a 5 de Maio de 2021.  

 
4.1.2 Os Ministros notaram que o Relatório (SADC/ET-STI/1/2021/4) do 

Reino de Eswatini inclui as seguintes considerações: 
 

(i) a Universidade de Transformação da SADC (SUT) funcionará 
como uma rede de instituições parceiras, universidades e 
Centros de Especialização ou Excelência da SADC a serem 
identificados com base na sua especialização e vantagem 
comparativa em oferecer programas e cursos existentes 
alinhados com os sectores prioritários da agenda da 
industrialização; 

 
(ii) Espera-se que a SUT apresente programas existentes (que 

são oferecidos por universidades específicas) que podem ser 
adaptados regionalmente e novos programas desenvolvidos 
com base em padrões regionais; cursos para o 



12 
 

desenvolvimento e requalificação profissional, bem como 
realizar investigação aplicada regional com forte enfoque no 
empreendedorismo, inovação, comercialização, 
transferência de tecnologia, desenvolvimento empresarial, e 
direitos de propriedade intelectual para apoiar o 
desenvolvimento da cadeia de valor nos sectores prioritários 
de forma progressiva para a Agenda da Industrialização; 

 
(iii) além disso, a Universidade deverá produzir um catálogo de 

cursos e programas acreditados (dos quais os estudantes 
podem escolher) e desenvolver currículos e material para 
novos programas e rever os programas existentes; 

 
(iv) A rede de instituições/consórcios da Universidade será 

coordenada pelos Escritórios Administrativos da Sede em 
Eswatini, cujo papel incluirá:  

 
(a) identificação de universidades parceiras que irão 

ministrar os programas e cursos. 
 
(b) identificação de programas e cursos ímpares em apoio 

a cadeias de valor acordadas e identificação de novos 
programas de acordo com os requisitos da Região em 
colaboração com as estruturas relevantes da SADC; 

 
(c) facilitação do desenvolvimento e adopção de normas 

mínimas, currículos de desenvolvimento de cadeias de 
valor em estrita colaboração com a indústria, peritos 
de universidades parceiras, Centros de Excelência, 
Centros de Especialização da SADC e Estruturas 
competentes da SADC; 

 
(d) celebrar acordos de programas ou cursos em parceria 

com instituições identificadas e a devida planificação e 
organização para ministração de programas locais;  

 
(e) negociar e estabelecer parcerias com a indústria em 

várias áreas de necessidades para programas, a 
exemplo das parcerias público-privadas de 
desenvolvimento e ministração de cursos em 
conformidade com a agenda de desenvolvimento 
regional através da industrialização rápida;  

 
(f) elaboração de orçamentos e planos de execução; 

 
(v) os Escritórios Administrativos da Universidade estarão 

localizados no Centro de Inovação (Songcondvongcondvo 
House) do Parque Real de Ciência e Tecnologias. A médio 
prazo, está prevista a construção de um edifício dedicado aos 
Escritórios Administrativos nas instalações do Centro de 
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Inovação para aproveitar as já existentes infra-estruturas 
informáticas; 

 
(vi) Projecção de Custos para a Operacionalização da 

Universidade de Transformação da SADC 
 

4.1.3 Os Ministros notaram igualmente que o Comité Técnico do 
Formação e Ensino Superior e Investigação e Desenvolvimento 
deliberou sobre o Relatório de Acolhimento dos Escritórios 
Administrativos da Universidade e observou que há necessidade de 
integrar componentes adicionais que incluem: 

 
i. as formalidades de estabelecimento, incluindo a base jurídica 

e o papel dos Estados-Membros da SADC na Universidade 
de Transformação da SADC;  

 
ii. regulamentos e políticas de garantia de qualidade; 
 

iii. atribuição do estatuto da SUT; 
 

iv. que estão na base dos pormenores do modelo da Rede de 
Universidades e do modus operandi da mesma; 

 

v. tipos de acordos operacionais e processo de envolvimento 
com Universidades, Centros de Excelência e Centros de 
Especialização identificados para fazerem parte da Rede de 
Modelo Universitário; 

 

vi. custos para a operacionalização do SUT, incluindo os custos 
de realização do acima referido; 

 

vii. modelo de financiamento a ser utilizado para a 
operacionalização do SUT. 

 
 
4.1.4 À luz do acima exposto, os Ministros notaram que o Comité Técnico 

recomendou a criação de um Grupo de Trabalho Técnico para tratar 
das questões acima referidas na qualidade de Subcomité adstrito ao 
Comité Técnico do Ensino e Formação Superior e Investigação e 
Desenvolvimento.  

  
4.1.5 Os Ministros notaram igualmente a recomendação de os Termos de 

Referência do Grupo de Trabalho Técnico Proposto incluírem, o 
seguinte: 

 
i. o Grupo de Trabalho Técnico proposto é um Subcomité 

adstrito ao Comité Técnico de Ensino e Formação Superior e 
Investigação e Desenvolvimento. Além disso, propõe-se que 
os representantes das universidades dos Estados-Membros 
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sejam convidados a integrar o Grupo de Trabalho Técnico. A 
este respeito, será enviado aos Estados-Membros um convite 
de apresentação de candidatura; 

 
ii. apreciar, deliberar e formular recomendações sobre as 

componentes supra; 
 

iii. Considerar e deliberar sobre as recomendações propostas 
que emanam do Relatório de Auditoria Global de 
Competências;  

 

iv. Trabalhar com o Secretariado da SADC para mobilizar 
recursos catalíticos para as operações iniciais da SUT; 

 

v. Submeter recomendações ao Comité Técnico do Ensino 
Superior e Formação e Investigação e Desenvolvimento, 
incluindo um roteiro revisto para a operacionalização do SUT 
com prazos claros.   

 

Decisão 4: Projecto de Proposta sobre o Acolhimento do 
Escritório Administrativo da Universidade de Transformação da 
SADC (SUT) 

 
4.1.6 Os Ministros:  

 

i) notaram o Relatório da Proposta Preliminar de Acolhimento 

dos Escritórios Administrativos da Universidade    

 

ii) aprovaram a criação do Grupo de Trabalho Técnico proposto;  

 

iii) orientaram o Secretariado a operacionalizar o Grupo de 

Trabalho Técnico e apresentar, em Junho de 2022, os 

progressos realizados na próxima Reunião Conjunta de 

Ministros da Educação e Formação e da Investigação e 

Desenvolvimento.  

 

4.1.7 Os Ministros orientaram o Secretariado, em colaboração com o 

Grupo de Trabalho Técnico, para elaborar um orçamento detalhado 

e um plano de implementação para a Operacionalização da 

Universidade de Transformação da SADC e apresentar um relatório 

na próxima reunião em 2022.   
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5.0 Relatório do estudo de mapeamento e delimitação do âmbito da 
identificação de potenciais Centros regionais 

 
5.1  Os Ministros notaram que a reunião do Conselho de Ministros da 

SADC realizada em Agosto de 2018 na Namíbia aprovou o projecto 
de Quadro e Directrizes da SADC para a criação de Centros 
regionais. O Quadro e Directrizes a aplicar em todos os sectores 
regionais para a criação de Centros.  

 
5.2  Os Ministros notaram igualmente que o Secretariado realizou um 

mapeamento regional no exercício financeiro de 2019/2020 para 
identificar potenciais centros regionais de excelência e de 
especialização em cadeias de valor prioritárias.  

 
5.3  Os Ministros notaram ainda a elaboração da Estratégia Industrial e 

o Plano de Acção da SADC para melhorar a competitividade do seu 
sector produtivo (indústria transformadora) através de cadeias de 
valor regionais que esta identificou com base nas 40 indústrias 
prioritárias de 6 clusters: Agro-processamento, Minerais e 
Beneficiação, fármaco e Preparação, Bens de Capital, Bens de 
Consumo e Cluster de Serviços. Ao todo, essas cadeias de valor 
geram anualmente uma média de 113,5 mil milhões de USD em 
exportações ou 65 % das exportações de mercadorias. Com um 
crescimento médio anual das exportações cifrado em 8 mil milhões 
de USD, a SADC prevê um forte factor de atracção no crescimento 
do sector produtivo, mas só quando cada uma das 40 cadeias de 
valor for integrada vertical e horizontalmente para lá dos actuais 
níveis muito aquém das melhores práticas globais. 

 
5.4  Os Ministros notaram que o estudo analisou as seguintes áreas-

chave na identificação de potenciais centros regionais de excelência 
e de especialização. O Estado de Competitividade foi medido 
através de três subindicadores: Estado de Integração Vertical e 
Horizontal e a Proporção de Conteúdo Local nas Exportações de 
Mercadorias. Com base na média ponderada dos três indicadores e 
tendo os níveis da UE como a melhor prática global de 100 %, os 
resultados da análise demonstram que as Cadeias de Valor 
Regionais de Platina e Diamante como as mais competitivas ou 
mesmo as mais desenvolvidas. Tendo como exemplo a Cadeia de 
Valor Regional do Diamante, foram observados os elos mais fortes 
(verticais e horizontais) entre três países (Botswana, Namíbia e 
África do Sul), sendo que o segundo nível incluía Angola, República 
Democrática do Congo, Lesoto, Tanzânia e Zimbabwe. Nesta cadeia 
de valor, foram apresentadas ligações à montante e à jusante que 
indicavam a interdependência de todos países nas diferentes fases 
da cadeia de valor. Este resultado assentou igualmente 
elevadíssimos conteúdos locais em exportações com um volume de 
exportações quase uniformemente distribuído ao longo das fases da 
cadeia de valor.  
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5.4.1 Por outro lado, foi feita uma análise da cadeia de valor regional de 
anti-retrovirais no âmbito do Cluster de Fármacos e Preparações. Os 
resultados a este respeito apontam para a cadeia de valor como o 
elo mais fraco na integração vertical e horizontal. Com 20 % de força 
da melhor prática internacional, a cadeia era de facto fraca, o que foi 
demonstrado pelo facto da África do Sul ser o único exportador nas 
três fases da cadeia de valor: Ingredientes Farmacêuticos Activos, 
Ingredientes Farmacêuticos Formulados e Anti-retrovirais 
Embalados. Esta afirmação também encontra guarida no facto de os 
insumos da África do Sul nunca reflectirem atributos transfronteiriço, 
mas sim do resto do mundo, o que se soma ao foco das suas 
exportações voltado para a Região em fase de acabamento – 95 % 
de todas as exportações. As exportações a servir de insumos 
noutros países da SADC cifraram-se em apenas 5 %, pelo que os 
baixos níveis de integração, juntamente com o baixo conteúdo local, 
qualificam a cadeia de valor regional de anti-retrovirais como a mais 
fraca em termos de ter um factor de atracção sobre o sector 
produtivo da SADC, o que a torna na menos competitiva. 

 
5.4.2 A outra cadeia de valor regional analisada é a do Algodão, Têxteis e 

Vestuário. Em 60 % das melhores práticas globais, o desempenho 
da cadeia de valor manteve-se na faixa mediana superior da 
integração da cadeia de valor. No entanto, quando analisada por 
cada etapa da cadeia de valor, a força de integração variou. Dos 
cinco estágios da cadeia de valor examinados, os dois primeiros 
(Algodão em Caroço e Algodão Estanhado) apresentaram a mais 
forte intensidade de integração, atingindo mais de 75 % das 
melhores práticas globais, o que também se reflectiu na estrutura de 
conteúdo local, que revelou níveis bastante elevados. O mesmo, no 
entanto, não se pode afirmar em níveis mais elevados de estágios 
da cadeia de valor que envolvem Fios de Algodão, Tecidos de 
Algodão e Vestuário de Algodão. A força de integração vertical e 
horizontal nestes estágios a meio do processo e à jusante da cadeia 
de valor foi mais fraca, o que também reflectiu um conteúdo local 
substancialmente baixo, o que implica alta dependência de insumos 
importados do resto do mundo. No entanto, a cadeia de valor 
regional teve, no cômputo geral, um desempenho acima da média.  

 
Estas três cadeias de valor regionais demonstram quão variadas 
eram as 40 cadeias de valor em termos de competitividade. No 
entanto, para a maioria a competitividade varia entre a cadeia de 
valor de anti-retrovirais e a de algodão, têxteis e vestuário. O que 
pode constituir preocupação é o facto de estas serem a maioria das 
cadeias de valor regionais. 

 
5.4.3 Em termos de oportunidade como indicador do estado das cadeias 

de valor, as 40 cadeias de valor regionais em colectivo tiveram uma 
capacidade de exploração limitada, pois, de 2015 a 2019, a Região 
registou, em média anual, uma balança comercial negativa, também 
designadas de défice comercial, totalizando 8,6 mil milhões de USD, 
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tendo o valor apresentado uma trajectória de ascendente. A cadeia 
de valor mais fraca neste indicador foi a dos Fluidos Intravenosos 
que, de longe, registou um défice médio anual de quase 2,4 mil 
milhões de dólares. As outras foram a cadeia de valor Fertilizantes, 
Madeira, Arroz e Automóveis que registaram défices superiores a 1 
mil milhões de USD cada. Os menos deficitários foram as cadeias 
de valor regionais da Mandioca, Reagentes de Laboratório e 
Horticultura. Os resultados dessa análise sugerem que ainda há 
mais oportunidades a explorar em cadeias de valor com posições de 
défice comercial considerável. 

 
5.4.4 As oportunidades também podem ser avaliadas pela simples 

capacidade de exportar, independentemente do nível da cadeia de 
valor. Usando este indicador, as cadeias de valor regionais da SADC 
como colectivo apresentaram capacidades significativas no valor de 
113,5 mil milhões de USD em exportações numa base anual, uma 
capacidade que crescia, no mínimo, 7 % por ano. A maior cifra 
registou-se na cadeia de valor da indústria petrolífera, seguida pelas 
cadeias de valor regionais de automóveis, ferro e aço, diamantes e 
cobre – quase todas na categoria de produção industrial de baixa 
tecnologia. As capacidades mais baixas registaram nas cadeias de 
valor Regionais de Preservativos, Reagentes de Laboratório e 
Mosquiteiro.    

 
5.4.5 Com base nas consultas às partes interessadas e na revisão 

exaustiva dos conjuntos de dados e relatórios de estudos e políticas, 
entre os factores que comprometeram o estado das cadeias de valor, 
particularmente em termos de competitividade e exploração de 
oportunidades, figuram a inacessibilidade de matérias-primas e 
outros insumos, baixa capacidade de produção, processos de 
produção de baixa tecnologia e habilidades conexas, 
comercialização deficiente dos produtos pelos produtores e 
processadores aos compradores finais, o que criou uma 
desconexão, ao mesmo tempo em que os regulamentos comerciais 
inibidores nos mercados de exportação também contribuíram. Os 
desafios transversais a todas as cadeias de valor incluem 
mecanismos deficientes de gestão das cadeias de valor regionais; 
efeitos ambientais/climáticos na produção, como secas e cheias; 
debilidades no ambiente sociopolítico e ambientes macro- e 
microeconómicos.  

 
5.4.6 Com base nas experiências das economias emergentes e 

desenvolvidas, foram alinhados os centros de excelência aos 
imperativos da industrialização acelerada e, em particular, aos da 
modernização das indústrias nas 40 cadeias de valor regionais para 
fins de competitividade sistémica e de interface com as cadeias de 
valor globais. O Relatório refere que a SADC tinha tentado, no 
passado, utilizar os centros para desempenhar no processo de 
desenvolvimento na Região. Com base no Relatório do Estudo 
Documental de 2018, a SADC manteve contacto activo com até 29 
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centros de excelência em toda a Região para promover a sua 
agenda de desenvolvimento, embora de forma genérica. Em termos 
de prestação de serviços, estes apenas representaram apenas 15 % 
dos requisitos de desenvolvimento de cadeias de valor regionais. 
Aliás, restringiram-se a apenas dois dos sete segmentos das 
cadeias de valor regionais – as formulações de matérias-primas, 
produção e abastecimento e a produção industrial sustentável.  

 
5.4.7 Não obstante, a análise e conclusões do estudo revelaram que a 

Região possui capacidade para lá do mínimo necessário para gerar 
os resultados de conhecimento para desenvolver e actualizar as 40 
cadeias de valor regionais que devem definir a trajectória do 
desenvolvimento industrial da SADC. Presentemente, estima-se que 
existem 141 centros de excelência estabelecidos nos Estados-
Membros, maioritariamente não reconhecidos pelo Secretariado, 
mas estão a prestar activamente serviços a várias instituições, com 
realce para empresas privadas. Contudo, devido a limitações 
associadas ao seu âmbito geográfico e requisitos regionais, o seu 
impacto positivo não se sente a nível regional. Os cerca 141 centros 
de excelência podem, através de compromissos estratégicos 
proactivos com o Secretariado e os Governos dos Estados-
Membros, criar um mecanismo de entrega bem coordenado e 
voltado para o mercado, o que permitiria a produção e aplicação dos 
conhecimentos necessários e eliminar as 34 vastas áreas de 
constrangimento aparentemente generalizadas que vêm militando 
contra o desenvolvimento de cadeias de valor regionais. Isto seria 
benéfico tanto para os centros como para a indústria.   
 

5.5  Os Ministros notaram igualmente o projecto de Relatório do estudo 
de mapeamento para identificar potenciais Centros regionais, o que 
inclui um inventário completo dos Centros existentes na Região que 
vai em anexo (SADC/ET-STI/1/2021/5).  

 
5.6 Os Ministros notaram ainda que o projecto de Relatório de estudo de 

mapeamento foi validado por peritos nas reuniões do Comité 
Técnico de Ensino e Formação Superior e Investigação e 
Desenvolvimento realizadas em Outubro de 2020 e Maio de 2021, 
respectivamente. O projecto de Relatório também será apresentado 
a todos os outros sectores e fóruns relevantes, tais como o Fórum 
de Desenvolvimento Industrial e o Grupo de Trabalho Ministerial do 
Comércio e Indústria. 

 
5.7 Os Ministros notaram que o Relatório precisa de contemplar uma 

definição mais ampla de cadeias de valor para incluir áreas como as 
tecnologias de produção avançadas.  O relatório precisa de colmatar 
lacunas de informação sobre os centros de excelência e de 
especialização regionais existentes, questões de normalização e a 
utilização das tecnologias da Quarta Revolução Industrial e das 
tecnologias digitais emergentes. Tal deve também ter em conta as 
especificidades dos Pequenos Estados Insulares e a sua 
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singularidade para assegurar a sua participação no Programa dos 
Centros de Excelência. 
 

Decisão 5: Relatório do estudo de mapeamento e delimitação 
do âmbito da identificação de potenciais Centros regionais 

5.8 Os Ministros aprovaram o projecto de Relatório do estudo de 
mapeamento de identificação de potenciais centros regionais que 
vão em anexo (SADC/ET-STI/1/2021/5) para a apreciação pelo 
Grupo de Trabalho Ministerial e aprovação pelo Conselho de 
Ministros.  

 
5.9     Os Ministros orientaram o Secretariado no sentido de: 
 

(i) distribuir o Relatório aos Estados-Membros para prestação de 
informações suplementares e confirmar os dados até ao final 
de Junho de 2021 antes da publicação e apresentação do 
Relatório ao Conselho de Ministros para aprovação; 

 
(ii) publicar convites à manifestação de interesse pelos Estados-

Membros para acolher potenciais Centros regionais em apoio 
ao desenvolvimento de cadeias de valor prioritárias e ao 
avanço do desenvolvimento industrial; 

 
(iii) apreciar o Relatório sobre Centros de Excelência e Centros 

de Especialização como um contributo para servir de base 
para os programas técnico-educacionais da Universidade de 
Transformação da SADC proposta. 

 
5.10 os Ministros exortaram os Estados-Membros a participar no 

processo de criação de Centros regionais, posicionando as 
instituições nacionais especializadas em investigação e inovação e 
as Instituições de Ensino Superior como potenciais Centros 
regionais de apoio às cadeias de valor prioritárias para o 
desenvolvimento industrial.  

 
5.11 Os Ministros orientaram o Secretariado no sentido de assegurar que 

os Pequenos Estados Insulares participem plenamente no programa 
regional dos Centros de Excelência e Centros de Especialização, 
tendo igualmente em consideração a sua singularidade e 
especificidade.   

 
 
6.0 IMPACTO DA COVID-19 NO SECTOR DE EDUCAÇÃO 
 
6.1 Relatório da Resposta do Sector da Educação dos Estados-

Membros à Covid-19 
 
6.1.1  Os Ministros notaram que a pandemia da Covid-19 teve impacto sem 

igual na maioria dos países de todo o mundo. Sem dúvida, o impacto 
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da pandemia marcará o nosso mundo por muito tempo, dada a crise 
sanitária e socioeconómica sem precedentes que se muitos países 
vivem. Para controlar a rapidez da propagação da pandemia, a 
maioria dos países impôs confinamentos nacionais e restrições 
fronteiriças parciais. Estas medidas tiveram impacto severo no 
sector da educação, criando um período de perda de oportunidades 
de aprendizagem para muitos estudantes, com particular destaque 
grupos socialmente vulneráveis.   

 
6.1.2  Os Ministros notaram igualmente que os Estados-Membros 

responderam de maneiras diferentes para ajudar os estudantes a 
compensar o tempo despendido na aprendizagem, promulgando 
uma variedade de estratégias e políticas nacionais. No entanto, 
embora estas iniciativas dos respectivos Ministérios da Educação 
para permitir que os estudantes continuem a aprender sejam 
louváveis, sentiu-se a necessidade de consultas regionais para 
avaliar as melhores práticas adoptadas pelos Estados-Membros 
para suprir as necessidades educativas das crianças e jovens à luz 
dos efeitos da pandemia. A aprendizagem entre países e a adopção 
de boas práticas deve resultar na elaboração de um plano 
estratégico eficaz para atenuar os efeitos da pandemia e satisfazer 
as expectativas das diferentes partes interessadas do sector da 
educação. 

 
6.1.3  Os Ministros são ainda convidados a notar que com o apoio da 

UNESCO, o Secretariado da SADC realizou um levantamento do 
impacto da Covid-19 na Região. para avaliar os desafios e medidas 
tomadas pelos Estados-Membros e as melhores práticas que 
poderiam ser adoptadas para atenuar o impacto da pandemia na 
educação.  

  
6.1.4   Os Ministros são convidados apreciaram o Relatório da Resposta do 

Sector da Educação da SADC à Covid-19 (SADC/ET-STI/1/2021/6).  
Os Ministros notaram as seguintes melhores práticas emanadas dos 
resultados do levantamento: 

 
i. A maioria dos Membros elaborou aulas de rádio e colaborou 

com os canais nacionais de televisão para assegurar a 
continuidade da aprendizagem académica dos estudantes; 

 
ii. Os Estados-Membros facultaram plataformas para o ensino e 

aprendizagem online, a fim de assegurar a continuidade da 
aprendizagem; 

 

iii. Alguns docentes vêm dando aulas virtuais enquanto outros 
têm usado várias aplicações de conferência e portais de 
estudantes para o efeito;  
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iv. Agendamento de cerimónia de formatura «virtual» de entrega 
de entrega de diplomas, o que possibilita a participação de 
estudantes internacionais;  

 

v. Criação e utilização das suas próprias plataformas virtuais; 
 

vi. Colaboração com parceiros internacionais para mobilizar 
recursos destinados a produzir lições para rádio e TV e 
pacotes de aprendizes; 

 

vii. Priorização dos estudantes em nível de exame do último ano, 
onde se espera que os estudantes escrevam todos os 
exames, o que abrange todo o currículo; 

 

viii. Tratamento de saúde emocional dos estudantes, recrutando, 
por exemplo, docentes, psicólogos e assistentes de 
laboratório adicionais para cumprir os requisitos da Covid-19, 
bem como a orientação e assessoria dos estudantes sobre 
como se adaptar a mudanças; 

 

ix. Reforço das medidas de higiene, sanidade e distanciamento 
social nas escolas da maioria dos Estados-Membros; 

 
x. As outras iniciativas introduzidas durante a pandemia 

estiveram principalmente relacionadas com: acesso gratuito 

à Internet, fornecimento de tablets e computadores e 

manutenção de programas de merenda escolar, distribuição 

de ajuda alimentar a famílias vulneráveis nas comunidades e 

fornecimento de subsídios sociais e não só.  

6.1.5 Os Ministros notaram que, como parte das medidas atenuadoras da 

Covid-19, a UNESCO e o Secretariado assinaram uma parceria de 

«aprendizagem sem parar» como compromisso para assegurar a 

aprendizagem ininterrupta nos Estados-Membros.  

6.1.6  Os Ministros notaram igualmente as seguintes recomendações de 
ajuda aos Estados-Membros na atenuação do impacto da pandemia 
da Covid-19 no Sector da Educação, a fim de garantir a 
«aprendizagem sem parar». Estas foram reagrupadas em quatro 
categorias distintas: 

 
6.1.6.1 Políticas de educação 
 

i. Reforma política do sector da educação para fazer face a 
crises futuras 

 
A alteração dos métodos de avaliação e exame deve ser tida 
em consideração ao lidar com as perturbações criadas pela 
pandemia. No quadro do «novo normal», os Estados-
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Membros são aconselhados a empreender reformas políticas 
estratégicas nacionais relativas à avaliação. Além disso, os 
Ministérios da Educação devem ponderar reformar o sector 
da educação investindo mais na investigação científica, 
tecnológica, de engenharia e matemática para o sector 
apresentar um nível satisfatório de competências criadas 
localmente ao atenuar ou evitar a perturbação das cadeias de 
valor em situação de crise tal como a pandemia. 

 
ii. Adopção de uma abordagem de aprendizagem 

combinada para a inclusão educacional 
 

As estratégias de ensino e aprendizagem devem promover 
uma modalidade combinada, ou seja, as estratégias 
nacionais devem centrar-se numa variedade de modalidades 
disponíveis para assegurar a todos os estudantes a 
possibilidade de aprender. Por conseguinte, foi recomendado 
aos Estados-Membros a adopção de uma abordagem 
combinada e a disponibilidade de recursos didácticos em 
diferentes formas para a contemplação de todas as 
categorias de aprendentes. 

 
6.1.6.2 Colaborações internacionais 
 

i. Alavancar potenciais parceiros internacionais para a 
mobilização de recursos e a aplicação de soluções 
inovadoras 
 
Os Estados-Membros devem procurar apoio técnico-
financeiro de parceiros internacionais para assegurar a 
continuidade da aprendizagem e do acesso à educação por 
parte de estudantes vulneráveis e desfavorecidos.  
 

ii. Colaborar com parceiros da educação internacionais 
para tirar proveito da Massificação de Cursos Abertos 
Online (MOOC) e Recursos de Ensino Aberto (OER) 
 
O investimento na aprendizagem virtual é potencialmente 
elevado, daí a recomendação de os Estados-Membros 
aproveitarem a MOOC e os OER por existirem várias 
instituições internacionais, como a Comunidade de 
Aprendizagem, que partilham cada vez mais recursos de 
aprendizagem digital a custo zero.  

 
6.1.6.3 Formação  
 

i. Reforço das estratégias de capacitação no ensino online 
e à distância para o pessoal académico e estudantes  
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Para superar os desafios do ensino online e à distância, é, 
portanto, imperativo que as competências digitais dos 
docentes e estudantes sejam aprimoradas. Além disso, os 
docentes devem ser formados em pedagogia digital para 
aprimorar as suas palestras e gestão de salas de aula online. 
A este respeito, as estratégias nacionais de desenvolvimento 
de capacidades para estudantes e pessoal académico em 
matérias de ensino à distância e online é crucial para mitigar 
quaisquer perturbações educativas na sequência de uma 
crise e, como tal, era importante melhorar as suas aptidões e 
competências no desenvolvimento de recursos digitais e 
audiovisuais, bem como kits de ensino. 

 
ii. Reforço do papel dos pais e provedores de cuidados em 

casa 
 

Durante o confinamento, a supervisão dos pais/prestadores 
de cuidados é crucial para assegurar a continuidade da 
aprendizagem e gerir a saúde emocional dos estudantes. Os 
órgãos reguladores competentes devem produzir e fornecer 
manuais apropriados para orientar e reforçar a importância do 
papel dos pais e prestadores de cuidadores na atenuação dos 
efeitos das perturbações da educação. 

 
6.1.6.4 Tecnologia e Inovação 
 

i.  Investimento em infra-estruturas tecnológicas 
 

A pandemia enfatizou a importância da conectividade à 
Internet, com particular realce para áreas remotas e 
estudantes desfavorecidos. As políticas devem ter por 
objectivo tornar os dispositivos móveis mais acessíveis e 
alargar a conectividade à Internet nos diferentes segmentos 
da população. 

 
ii.  Criação de um sistema paralelo integrado e de pronta 

utilização para aprendizagem online 
 

Como medida de contingência contra quaisquer outras 
perturbações, urge investir na criação de um sistema paralelo 
integrado e de pronta utilização para aprendizagem online a 
todos os níveis de ensino para apoiar a aprendizagem – da 
primeira infância ao ensino superior num período prolongado.  

 
6.2  Os Ministros notaram ainda que o projecto de Relatório sobre a 

Resposta do Sector da Educação dos Estados-Membros da SADC 
à COVID- 19 foi realizado na primeira fase da COVID-19 e que é 
necessário um relatório de acompanhamento actualizado para 
apreciar dados e informações sobre as respostas na segunda e 
terceira vagas, incluindo o seguinte: 
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i) Ponto da Situação do acesso às TIC na região; 
ii) Utilização de Redes Nacionais de Educação e 

Investigação como plataformas para a aprendizagem 
electrónica; 

iii) Sistemas de Monitorização e Avaliação para os 
Estados-Membros monitorizarem a resposta da COVID-
19 ao sector da educação e que é necessário apresentar 
informações actualizadas numa base trimestral; 

iv) enfoque nas capacidades de aprendizagem dos alunos 
na utilização de ferramentas de aprendizagem em linha; 

v) outros níveis de educação, como a TVET e a primeira 
infância; 

vi) reflectir medidas políticas, tais como infra-estruturas e 
regulamentos de TIC; 

vii) inovações e invenções que foram introduzidas por 
instituições de ensino superior em resposta à pandemia; 

viii) resultados positivos e lições colhidas da COVID-19 
 
 
6.2.1  Os Ministros notaram as práticas e iniciativas promissoras levadas 

a cabo pelos Estados-Membros que, em alguns destes, incluíram a 
recolha de dados para monitorizar a COVID-19 no sistema escolar, 
a aquisição de equipamentos biomédicos para as escolas, bem 
como o desenvolvimento de competências sobre a produção de 
consumíveis, tais como desinfectantes, bem como o 
estabelecimento de prioridades na vacinação dos professores nos 
planos de vacinação    

 
6.2.2  Os Ministros notaram a necessidade de os Estados-Membros 

designarem pontos focais para a elaboração regular de relatórios da 
COVID-19 relativamente ao Sector da Educação.   

 
Decisão 6:   Relatório sobre a Resposta do Sector da Educação 
dos Estados-Membros da SADC face à COVID-19 

 
6.3  Os Ministros:  

 

(i)notaram o Relatório sobre a Resposta do Sector da 

Educação dos Estados-Membros da SADC à COVID-19, que 

foi elaborado durante a primeira fase da pandemia, que 

também incluiu a partilha de melhores práticas;  

 

(ii) orientaram o Secretariado a distribuir o Relatório aos 

Estados-Membros para que estes fornecessem informações 

suplementares e confirmassem os dados até ao final de 

Junho de 2021, antes da publicação e apresentação do 

Relatório ao Conselho de Ministros para apreciação. 
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(iii) orientar o Secretariado para a realização de um estudo de 

acompanhamento abrangente, a fim de prestar uma 

actualização sobre a situação do impacto da pandemia no 

sector da educação, incluindo estudos de caso sobre 

inovações levadas a cabo pelos Estados-Membros e reflectir 

outras medidas políticas, tais como infra-estruturas e 

regulamentos em matéria de TIC; 

 

6.4  Os Ministros exortaram os Estados-Membros a:  

 

(i) designar pontos focais nacionais para apresentar relatórios 

regulares sobre as respostas à COVID-19.     

 

(ii) continuar a aplicar e a intensificar as suas medidas de combate 

à COVID-19 para atenuar o impacto desta e minimizar a 

desigualdade e perturbações. 

 
7.0 Ensino Aberto e à Distância 
 
7.1 Projecto de Relatório da Análise Situacional de Base do Ensino 

Aberto e à Distância (EAD) nos Estados-Membros 
 
7.1.1 Os Ministros recordaram que, na tentativa de aumentar a oferta de 

ensino e formação através do EAD, o Quadro de Políticas de EAD 
da Região foi efectivamente delineado. O Quadro Regional de 
Políticas de EAD apoiou a integração, harmonização e optimização 
de recursos, provendo a normalização regional tanto da qualidade 
como dos resultados. O desenvolvimento do Quadro de Políticas foi 
acompanhado de um Plano Estratégico Regional de EAD (2013-
2017) que também incluía um Quadro de Monitorização e Avaliação 
abrangente, detalhando todas as actividades específicas, 
indicadores e responsabilidades de todos os actores relevantes.  

7.1.2 Os Ministros notaram que, desde a promulgação do Plano 
Estratégico de EAD, ainda falta uma análise exaustiva do impacto 
do Quadro Regional de Políticas EAD e dos progressos dos Estados-
Membros na aplicação das medidas enumeradas no Plano 
Estratégico Regional de EAD para a execução do Quadro Regional 
de Políticas. Além disso, as repercussões da pandemia da Covid-19 
no sector da educação acentuaram a pertinência do ensino à 
distância como meio para assegurar a continuidade das actividades 
de aprendizagem. 

7.1.3 Os Ministros notaram igualmente que em função do acima exposto, 
o Secretariado, em colaboração com a UNESCO ROSA, 
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encomendou uma «Análise Situacional do EAD nos Estados-
Membros». Os objectivos do estudo de base foram os seguintes: 

i) Avaliar o grau de produção, por parte dos Estados-Membros, 
de políticas e estratégias governamentais que proporcionem 
um ambiente favorável à execução institucional do EAD; 

ii) Ver se foram estabelecidas estruturas nacionais de garantia 
da qualidade do EAD; avaliar a natureza e extensão do 
desenvolvimento de infra-estruturas de EAD e do 
desenvolvimento profissional e formação contínuos de 
docente de EAD; 

iii) delinear as iniciativas nacionais de EAD que surgiram nos 
Estados-Membros antes e em resposta à pandemia da Covid-
19. 

7.1.4  Os Ministros notaram ainda os princípios centrais do Estudo de Base 
(SADC/ET-STI/1/2021/7): 

i) Situação da Política Nacional de EAD: todos os Estados-
Membros têm alguma forma de política nacional de EAD.  No 
entanto, muitos registam desafios infra-estruturais, de 
financiamento, de capacidade do sistema e de recursos 
humanos, dos quais depende o êxito da aplicação de políticas 
de EAD;  

 
ii) Garantia de Qualidade: a maioria dos Estados-Membros já 

estabeleceu ou está em vias de estabelecer Quadros 
Nacionais de Qualificação, sistemas e estruturas de apoio 
aos aspectos de garantia da qualidade do EAD que estão em 
execução nos seus respectivos países. No entanto, nenhum 
indicou ter normas e rubricas específicas para a ministração 
de cursos de EAD. 

  
iii) Infra-estruturas e iniciativas nacionais de EAD: em toda a 

Região, o acesso à infra-estruturas de EAD de qualidade para 
apoiar o EAD para todos, continua a ser um desafio 
importante. Trata-se da ausência de estratégias para 
assegurar o acesso universal de qualidade a infra-estruturas 
de aprendizagem digital acessível que possa apoiar docentes 
e estudantes. Além disso, os resultados demonstram que 
quase todos os 16 Estados-Membros têm alguma forma de 
política informática promotora do acesso universal e 
equitativo de qualidade à Internet e aos dispositivos digitais 
na educação a nível nacional. No entanto, a execução destas 
políticas para realizar os seus objectivos políticos foi limitada.   

 
iv) Financiamento e mobilização de recursos de EAD – não 

há orçamento específico para o EAD na maioria dos Estados-
Membros, excepto para alguns que terceirizaram esta função 
para estruturas e instituições especializadas; 
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v) Papel do EAD durante a Pandemia da Covid-19: os 
resultados demonstraram que a pandemia catalisou o EAD 
para uma maior proeminência em cada dos Estados-
Membros.  

As estratégias dos Estados-Membros incluíram a promoção 
do acesso a dispositivos digitais por parte de estudantes e 
docentes, particularmente em instituições de ensino superior. 
Alguns Estados-Membros tinham forjado parcerias com o 
sector privado para reduzir à taxa zero ou reduzir os custos 
dos dados na educação. Os Estados-Membros também 
recorreram à transmissão televisiva e radiofónica, tendo 
registado a utilização generalizada de plataformas de chat, 
como o WhatsApp e o Telegram para a comunicação entre 
docentes e estudantes e pais. 

 
 Contudo, a crise da Covid-19 também revelou uma 

preparação nacional limitada e, por vezes, inadequada à 
execução de iniciativas de EAD. Apenas em pouquíssimos 
Estados-Membros as instituições dispunham de materiais 
online e infra-estruturas necessárias para lidar com o vasto 
número de estudantes, especialmente em regiões remotas 
durante os confinamentos impostos.  

 
7.1.5 Os Ministros notaram as principais recomendações emanadas do 

estudo:  

7.1.5.1 Nível Nacional: para permitir o alinhamento com o Quadro Regional 
de Políticas de EAD, pode considerar-se o seguinte:  

i) o estabelecimento de secretarias/responsáveis dedicados ao 
EAD nos Ministérios da Educação para assegurar a 
promoção e a continuidade da execução do EAD, 
especialmente em condições em que a rotação de pessoal é 
elevada nos Ministérios da Educação;  

 
ii) capacitação das existentes estruturas de integração das 

prescrições da política de EAD nas existentes políticas de 
educação e informáticas conexas. 

 

7.1.5.2 Nível Regional:  

i) O Plano Estratégico Regional de EAD expirou em 2017, 
sendo imperativo que o Secretariado gize um novo, com o 
devido Quadro de Monitorização e Avaliação que servirá não 
só para executar medidas delineadas no Quadro Regional de 
Políticas de EAD, mas também para incorporar as novas 
realidades que o sector da educação regista na Região como 
resultado da pandemia da Covid-19. 

   



28 
 

ii) Capacitação das partes interessadas nacionais: A pandemia 
da Covid-19 trouxe à tona a grave escassez de docentes 
competentes em EAD e a necessidade de esforços 
concertados para desenvolver a base de competências de 
docentes/formadores em EAD a nível da Região, podendo 
conceber-se e introduzir-se, para o efeito, programas de 
formação planificados e estruturados em toda a Região; 

 
iii) Avaliação, apresentação de relatórios e Monitorização dos 

progressos realizados pelos Estados-Membros: O 
Secretariado, com apoio técnico de parceiros de cooperação 
internacionais, pode coordenar a aplicação de mecanismos 
institucionais nacionais para medir, prestação de relatórios e 
monitorizar a execução de políticas de EAD nos respectivos 
Estados-Membros. A este respeito, as iniciativas de 
capacitação em monitorização e avaliação baseadas em 
quadros de relatórios e estratégias de recolha de dados 
partilhados podem contribuir para apoiar a comparabilidade 
de dados em toda a Região.  

 
Decisão 7: Relatório da Análise Situacional de Base do EAD 
nos Estados-Membros 

 
7.1.6 Os Ministros: 
 

(i) notaram as constatações e recomendações da Análise Situacional 
de Base do EAD nos Estados-Membros. 

 
(ii) orientaram o Secretariado, com o apoio da UNESCO e outros 

Parceiros de Cooperação Internacionais, para desenvolver um novo 
Plano Estratégico Regional do EAD, com o seu Quadro de MA, para 
pôr em prática medidas descritas no Quadro Político Regional do 
EAD, e também para incorporar as novas realidades que o sector da 
educação enfrenta na Região e apresentar progressos na Reunião 
de Ministros de 2022. 

 
 
 
 
8.0 Monitorização, Avaliação da Educação e Formação 
 
8.1 Actualização Regional sobre as Metas do Objectivo de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) 4   
 
8.1.1  Os Ministros recordaram que, em 2019, em Windhoek, Namíbia, 

orientaram o Secretariado para apresentar uma actualização 
regional sobre as Metas do Objectivo de Desenvolvimento 
Sustentável (GDS) 4 na próxima reunião de Ministros.  
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8.1.2 Os Ministros notaram que o Secretariado e o Escritório Regional da 
UNESCO para África Austral (ROSA) encomendaram 
conjuntamente um estudo de investigação para examinar o 
progresso e os desafios enfrentados pelos Estados-Membros na 
recolha e processamento de dados e informações nacionais sobre o 
ODS4. No dia 28 de Janeiro de 2021, durante o Webinar sobre 
"Lacunas de Dados para o ODS4 nos Estados-Membros, foram 
apresentadas constatações do Relatório (SADC/ET-STI/1/2021/8). 

 
8.1.3 Os Ministros notaram igualmente que a cobertura de dados sobre as 

metas 4.1, 4.2 e 4.3 foi superior a 50%. Contudo, havia lacunas 
significativas em relação aos dados sobre as metas 4.4, 4.5, 4.6 e 
4.7, pois apresentavam uma cobertura abaixo de 20%.  

 
8.1.4 Os Ministros notaram ainda que os desafios de dados e os factores 

que contribuem para as lacunas de dados acima referidos estão 
relacionados com o seguinte: 

  
i) Recursos financeiros inadequados - a nível nacional, tal 

conjuntura resultou numa fraca cobertura de dados.   A 
redução da capacidade de realizar a recolha e análise de 
dados em tempo é o impacto das restrições orçamentais 
sobre os departamentos de Educação e dos Sistemas de 
Informação de Gestão (EMIS); 

 
ii) Capacidades de recursos humanos - há escassez de 

colectores, estaticistas e analistas de dados qualificados e 
dedicados, especialmente a nível provincial/regional; 

 
iii) Dados em falta e dados complexos - há várias metas que 

têm indicadores-chave em falta; isto é agravado pela má 
qualidade da informação disponível a nível provincial/distrital; 

 
iv) Desalinhamento com padrões internacionais - os dados 

são colectados usando diferentes padrões metodológicos, 
resultando em divergências entre os indicadores de EMIS 
internacionais e locais; 

 
v) Falta de coordenação entre os dados do ensino primário 

e terciário - os dados do ensino primário e secundário são 
normalmente registados no EMIS nacional.  No entanto, o 
mesmo não acontece com o ensino superior. Outrossim, há 
dificuldades no acesso e na colecta de dados de ensino das 
instituições privadas e não-registadas; e    

 
vi) Colecta manual de dados - onde se envia cópias analógicas 

dos questionários para instituições, o que tende a associar-
se aos atrasos nos envios de questionários. 
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8.1.5 Tendo em conta o acima exposto, os Ministros notaram que as 
seguintes recomendações emanam do Estudo de Lacunas de 
Dados: 

 
i) há necessidade de alocar recursos financeiros adequados 

para a EMIS.  Para além dos Estados-Membros atribuírem 
fundos mais necessários para o bom funcionamento do EMIS, 
os Estados-Membros podem também explorar opções de 
delimitação, para que os fundos não sejam desviados para 
outras questões; 

 
ii) há que desenvolver a capacidade dos recursos humanos no 

que tange à colecta dados e à análise estatística, a fim de 
manter e melhorar um sistema de ensino em contínua 
expansão. Esta medida poderia incluir o fornecimento de 
apoio técnico para melhorar a capacidade do pessoal, 
recrutamento de pessoal mais qualificado e motivado, 
formação contínua ao pessoal do EMIS sobre a 
recolha/análise de dados e consideração de incentivos aos 
estaticistas para assegurar baixas taxas de desgaste no 
campo da educação;   

 
iii) é crucial que a capacidade dos Estados-Membros de analisar 

e utilizar dados relativos à educação para informar os 
decisores políticos seja reforçada e que o Secretariado 
colabore com os parceiros no sentido de levar a cabo 
iniciativas de reforço das capacidades a nível regional com 
frequência; 

 
iv) é também necessário harmonizar, na medida do possível, os 

indicadores do Instituto de Estatística da UNESCO (UIS), da 
Estratégia de Educação Continental para África (CESA), da 
SADC e dos EMIS nacionais, com vista a assegurar a 
racionalização dos esforços e é também necessário 
desenvolver um quadro eficaz de recolha de dados, através 
de um alinhamento dos indicadores em conformidade com as 
normas internacionais;    

 
v) há também necessidade de promover vínculos 

intersectoriais, interministeriais e parcerias entre as partes 
interessadas.  Isto poderia ajudar a reduzir os 'efeitos de silo' 
e abordar, de forma coesa, questões sobrepostas que 
possam ocorrer em relação ao Ensino Básico, EFTP/TVET, 
Ensino Superior com outros Ministérios, tais como os de 
Género, Ambiente e Saúde 

 
vi) Os Estados-Membros devem também considerar a 

possibilidade de ter um sistema EMIS que integre os dados 
do Ensino Superior para racionalizar a mais necessária 
capacidade financeira e humana.  
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8.2 Os Ministros notaram que vários Estados-Membros estão a 

implementar vários sistemas de EMIS e que é necessário transitar 
para um sistema de EMIS integrado a nível nacional, incluindo todos 
os subsectores da educação e a nível regional.  Além disso, existe 
também a necessidade de os Estados-Membros partilharem as 
melhores práticas e utilizarem plataformas tecnológicas modernas 
que possam ser adaptadas e replicadas. Reconhecendo as 
inovações nesta área, o EMIS aberta pode ser considerada como 
um tema onde poderia ser criada uma plataforma para uma 
comunidade de prática. 
 
Decisão 8: Actualização Regional sobre as Metas do 
Objectivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 4 

8.3  Os Ministros:  

 
i. exortaram os Estados-Membros a aumentar o investimento 

na produção de dados desagregados e a promover uma 
cultura de utilização de dados em todos os níveis para 
informar as políticas;  

 
ii. solicitaram à UNESCO a extensão do seu apoio às iniciativas 

de reforço de capacidades no domínio de dados e a 
facilitação da aprendizagem entre pares e dos programas de 
intercâmbio entre Estados-Membros; 

iii. orientaram o Secretariado para apresentar uma actualização 
regional sobre as metas do Objectivo de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) 4 e apresentar um relatório sobre os 
progressos realizados pelos Estados-Membros.   

iv. saudaram a UNESCO pelo apoio ao desenvolvimento do 
Relatório Regional sobre as Metas do Objectivo de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) 4. 

 
9.  Estabelecimento de Academias de Ciências 
 
9.1  Os Ministros recordaram que, em Junho de 2017, em Eswatini, 

notaram que as academias de ciência desempenham um papel 
preponderante no sistema nacional de inovação, prestando 
aconselhamento político baseado em provas científicas aos sectores 
público e privado. As Academias de Ciência tiram proveito do capital 
de conhecimento para fornecer conselhos científicos baseados em 
evidências aos seus governos nacionais, às organizações regionais, 
continentais e internacionais. Aquando da elaboração do relatório 
em 2017, notou-se que, na região, apenas oito (8) dos quinze (15) 
Estados-Membros têm academias nacionais de ciências, 
nomeadamente: Botswana, Madagáscar, Maurícias, Moçambique, 
África do Sul, Tanzânia, Zâmbia e Zimbabwe.  
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9.2  Os Ministros recordaram igualmente que, em Junho de 2019, em 

Namíbia, o Reino de Eswatini lançou a sua Academia Nacional de 
Ciências, a Academia de Ciências de Eswatini (KEAS), fundada em 
Agosto de 2018, em resposta às Decisões dos Ministros de Junho 
de 2018, que apelam aos Estados-Membros para apoiarem as 
academias de ciências, com vista a funcionarem com eficácia, a fim 
de fornecer aconselhamento científico baseado em provas sobre 
assuntos de interesse nacional.  

 

9.3 Os Ministros notaram que, através de uma parceria conjunta entre o 
Banco Tecnológico das Nações Unidas para as Nações Menos 
Desenvolvidas e da Rede de Academias Científicas Africanas 
(NASAC), num esforço de reforçar e estabelecer academias de 
ciências nos Países Africanos Menos Desenvolvidos, os seguintes 
Estados-Membros receberam apoio para estabelecer e lançar as 
suas academias nacionais de ciências em 2020 e 2021, 
respectivamente: Angola (Dezembro de 2020); República 
Democrática do Congo (Março de 2021); Lesotho (Março de 2021) e 
Malawi (Maio de 2021).  Isto eleva o total para treze dos dezasseis 
Estados-Membros que já criaram academias nacionais de ciências, 
nomeadamente: Angola, Botswana, República Democrática do 
Congo, Eswatini, Lesotho, Malawi, Madagáscar, Maurícias, 
Moçambique, África do Sul, Tanzânia, Zâmbia e Zimbabwe.  

 
9.4  Os Ministros notaram ainda que, em Junho de 2019, em Namíbia, os 

Ministros exortaram os Estados-Membros sem uma massa crítica de 
cientistas a começar pela formação de Academias Nacionais Jovens 
(NYAs), que são mais flexíveis e muito mais fáceis de estabelecer, a 
fim de se ligarem às redes continental e global de Academias de 
Jovens Ciências e beneficiarem de bolsas de estudo e 
oportunidades de financiamento de pesquisas.  

 
9.5 Os Ministros são convidados a notar a importância das academias 

de ciências e o papel fundamental que desempenham na prestação 
de assessoria científica baseada em factos aos Governos e outras 
partes interessadas, bem como a importância destas na região no 
que diz respeito à partilha das melhores práticas e à implementação 
de iniciativas de capacitação.   

 
 

Decisão 9: Estabelecimento de Academias de Ciências 
 

9.6  Os Ministros: 
 

(i)  a saudaram e felicitaram os seguintes Estados-Membros: 
Angola; República Democrática do Congo; Lesoto e Malawi 
pela criação de Academias de Ciências;  

 



33 
 

(iii)  saudaram o Banco Tecnológico das Nações Unidas para as 
Nações Menos Desenvolvidas e a Rede das Academias de 
Ciência Africanas por apoiar os Estados-Membros da região 
com o estabelecimento de Academias Nacionais de Ciência; 

 
(iii)  exortaram os Estados-Membros a fornecerem os recursos 

necessários para apoiar o funcionamento das academias 
científicas nacionais existentes e recentemente criadas, com 
vista a fornecer aconselhamento científico baseado em 
evidências sobre questões de interesse nacional e regional; 

 
9.7     Os Ministros orientaram o Secretariado no sentido de: 
 

(i) trabalhar em estreita colaboração com as redes nacionais, 
regionais, continentais e globais de academias de ciências e 
com agências da ONU, tais como o Banco de Tecnologia da 
ONU, para apoiar a região na produção de conhecimento e 
no aconselhamento político baseado em evidências 
científicas para a implementação do RISDP 2020-
2030Revisto, do Plano Indicativo Estratégico do Órgão 
(SIPO), da Estratégia de Industrialização 2015-2063; da 
Agenda dos ODS 2030 e da Agenda Africana 2063; 

 
(ii) trabalhar em parceria com os parceiros nomeadamente a 

Rede de Academias de Ciências Africanas e as academias 
nacionais existentes para desenvolver um quadro regional e 
orientações para o criação e reforço das academias de 
ciências na região e apresentar um relatório na próxima 
reunião, em Junho de 2022.   

 
 
10. Actualização sobre a implementação das recomendações do 

Estudo de Engenharia Regional  
 
10.1  Os Ministros recordaram que, em Junho de 2019, em Namíbia, os 

Ministros apreciaram e aprovaram o relatório regional sobre o estudo 
das necessidades de engenharia e das capacidades numéricas. O 
Estudo tinha como objectivo geral obter uma melhor compreensão 
das capacidades do Tecnólogos de Engenharia e do Técnico de 
Engenharia na região da SADC, com vista a permitir uma melhor 
planificação e implementação de programas de infra-estruturas para 
apoiar a Estratégia de Industrialização da SADC (2015-2063). A 
Estratégia de Industrialização da SADC identifica a falta de infra-
estruturas adequadas e a falta de competências e capacidades 
adequadas em Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática 
(CTEM), entre outros, como os constrangimentos para o 
desenvolvimento industrial. O Estudo analisou a contribuição da 
engenharia para o PIB, os sistemas e processos que devem ser 
desenvolvidos, as metas que devem ser alcançadas e o tipo de 
habilidades de engenharia necessárias para atender a essas 
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necessidades. As disciplinas de engenharia e os papéis que 
desempenham foram também delineados e o papel do engenheiro, 
do tecnólogo e do técnico foi explorado. O Estudo centrou-se nas 
seguintes áreas principais: 

 
(i) Oferta de licenciados em engenharia; 
 
(ii) Base de competências de engenharia por país e mobilidade do 

pessoal de engenharia; 
 
(iii) Sectores que precisam de competências de engenharia, papéis 

que desempenham e como o aumento da capacidade pode 
contribuir para o crescimento; 

 
(iv) Políticas relacionadas com o desenvolvimento da engenharia e 

a regulamentação dos profissionais de engenharia; 
 
(v) Desenvolvimento e tendências económicas relativas a cada 

sector; 
 
(vi) Projectos previstos para cada país e para a região. 

 
 
O Estudo investigou tanto a procura como a oferta de engenheiros, 
tecnólogos de engenharia e técnicos de engenharia dos sectores 
público e privado, considerando o tamanho da força de trabalho de 
engenharia actual, os projectos previstos, as projecções de 
crescimento e o fluxo de graduados de instituições terciárias, entre 
outros. Foram investigados todos os sectores que requerem 
capacidade de engenharia, incluindo agricultura, construção, 
energia, água, gás, indústria transformadora, mineração, 
transportes e comunicações.  

 
 
10.2  Os Ministros notaram que foi convocada uma reunião de peritos 

técnicos, composta por representantes das associações e/ou 

conselhos de engenharia dos Estados-Membros em Setembro de 

2019, à margem da Semana de Engenharia da UNESCO, realizada 

na África do Sul. A reunião de peritos elaborou um projecto de roteiro 

para a implementação das recomendações do Estudo. Devia ter sido 

convocada uma reunião de seguimento de peritos em 2020, mas tal 

não aconteceu devido às restrições orçamentais e à COVID19.  

 

10.3  Os Ministros notaram também que o segundo Relatório de 

Engenharia da UNESCO foi lançado no dia 4 de Março de 2021, 

com o tema: "Engenharia para o Desenvolvimento Sustentável", no 

contexto da aceleração da concretização dos Objectivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS). O Relatório fornece uma visão 
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geral das inovações de engenharia que estão a moldar o mundo em 

relação à Quarta Revolução Industrial, olhando para tecnologias 

emergentes, tais como grandes dados, inteligência artificial e outras 

tecnologias concebida de modo a fazer face aos desafios prementes 

da humanidade e do planeta. O Relatório analisa igualmente a 

necessidade de transformar a educação e a capacitação em 

engenharia no contexto da Quarta Revolução Industrial, a fim de 

capacitar e equipar engenheiros para responder aos desafios do 

futuro. O Relatório reflecte sobre os esforços globais necessários 

para abordar as disparidades regionais específicas e destaca 

também as tendências da engenharia nas várias regiões do mundo. 

O Relatório utiliza ainda estudos de caso e aborda como possíveis 

soluções para a consecução dos ODS e o importante papel que a 

engenharia pode desempenhar na redução da pobreza, o 

fornecimento de água limpa, da energia, o desenvolvimento de infra-

estruturas resilientes e a superação do fosso de desenvolvimento, 

entre outros. 

 

10.4   Os Ministros notaram ainda que ambos Relatórios, o regional e o da 
UNESCO, fornecem dados e informação valiosos para governos, 
organizações de engenharia, academia, instituições de Ensino e 
indústria para formar parcerias e colaborações estratégicas, de 
modo a utilizar e desenvolver capacidades de engenharia na 
consecução de desenvolvimento sustentável. 

 
10.5  Os Ministros recordaram que, em Junho de 2019, em Namíbia, os 

Ministros orientaram o Secretariado a submeter também o Projecto 
de Relatório Regional sobre o Estudo das Necessidades de 
Engenharia e Capacidades Numéricas para apreciação pelo Grupo 
de Trabalho Ministerial da SADC e posterior aprovação pelo 
Conselho de Ministros. Devido à pandemia, a reunião do Grupo de 
Trabalho Ministerial de 2020 foi adiada e será convocada em 2021. 
O projecto de Relatório será, portanto, apresentado durante a 
reunião de 2021. 

 
 

Decisão 10: Actualização sobre a implementação das 
recomendações do Estudo de Engenharia Regional 

 
10.6 Os Ministros são convidados a exortaram os Estados-Membros a 

implementar as recomendações do Relatório Regional e do Relatório 
de Engenharia 2021 da UNESCO;  

 
10.6.1  Os Ministros orientaram o Secretariado:  
 

(i) a elaborar, juntamente com o Grupo de Trabalho Técnico e em 
parceria com a UNESCO, um Plano de Acção com projectos 
e programas concretos para implementar as recomendações 
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dos Relatórios e para apresentar um relatório na próxima 
reunião em 2022;  

 
(ii) a apresentar o Relatório Regional para apreciação na reunião do 

Grupo de Trabalho Ministerial e para posterior aprovação pelo 
Conselho de Ministros; 

 
(iii) a considerar os Relatórios Regionais e da UNESCO sobre 

Capacidades de Engenharia, respectivamente, e outros 
relatórios disponíveis como contributo para informar 
programas de ensino e programas técnicos da proposta da 
Universidade de Transformação da SADC. 

 
 
PARTE «B»:  IMPLEMENTAÇÃO DO PROTOCOLO SOBRE CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 
11. Quadro de Monitorização, Avaliação e Apresentação de 

Relatórios no âmbito do Protocolo sobre Ciência, Tecnologia e 

Inovação   

 

11.1  Os Ministros recordarão que o Protocolo sobre CTI entrou em vigor 

em 2017, após sua ratificação por dois terços dos Estados-Membros.  

Desde que o Protocolo entrou em vigor, os Estados-Membros que 

não ratificaram o instrumento irão agora aderir ao mesmo. [..] A 

tabela 1 abaixo fornece informação sobre os Estados-Membros que 

ratificaram o Protocolo.  Os Ministros notaram também que Angola 

finalizou o processo de ratificação para aderir ao Protocolo e irá 

submeter a Carta de Notificação ao Secretariado; os Ministros 

notaram ainda que o Malawi estava em vias de ratificar o Protocolo 

para a adesão. 

 

Tabela 1:  Ratificação do Protocolo sobre CTI 

Estado-Membro Data de Ratificação 

Angola Não ratificou 

Botswana 2011 

Comores (Juntou-se à Região em 2018) Não ratificou 

República Democrática do Congo Não ratificou 

Reino de Eswatini 2016 

Lesoto 2016 

Madagáscar Não ratificou 

Malawi Não ratificou 
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Maurícias 2009 

Moçambique 2009 

Namíbia 2015 

Seychelles 2016 

África do Sul 2012 

Tanzânia 2014. 

Zâmbia 2016 

Zimbabwe 2016 

 

 

11.2  Os Ministros notaram que, em Junho de 2018, na África do Sul, o 

Secretariado foi orientado para desenvolver um Quadro de 

Monitorização, Avaliação e Apresentação de Relatórios (MERF) 

para o Protocolo sobre CTI para apreciação na reunião de Ministros 

em 2019. Durante a reunião Ministerial de Junho de 2019, em 

Namíbia, o Secretariado apresentou o relatório de progresso 

inerente à elaboração do MERF.  

 

11.3 Os Ministros notaram ainda que foi elaborado o projecto de Quadro 

de Monitorização, Avaliação e Apresentação de Relatórios (MERF) 

do Protocolo sobre CTI (SADC/ET-STI/1/2021/9), incluindo o 

Relatório sobre a Revisão Bibliográfica (SADC/ET-STI/1/2021/9A). 

A monitorização de Protocolos é importante para acompanhar o seu 

grau de domesticação e implementação e, por sua vez, a informação 

obtida a partir da monitorização dos Protocolos mantêm os decisores 

políticos adequadamente informados sobre os desafios que estão a 

ser enfrentados e a probabilidade de sucesso no alcance dos 

esforços de integração regional. O Quadro Regional de 

Monitorização, Avaliação e Avaliação de Relatórios (MERF) para o 

Protocolo sobre Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI) foi preparado 

de acordo com as directrizes existentes da SADC relativas à 

Monitorização, Avaliação e Relatórios dos Instrumentos Estratégicos 

da SADC, incluindo Protocolos. 

 

11.4  Os Ministros notaram ainda que o projecto de Quadro de 

Monitorização, Avaliação e Apresentação de Relatórios (MERF) 

para o Protocolo sobre CTI foi validado pela reunião de peritos 

regionais em Novembro de 2019 e Março de 2021, respectivamente.  

A reunião de peritos de Março de 2021 incluiu também um workshop 

de capacitação sobre o Sistema de Monitorização e Avaliação 

Baseado em Resultados do Secretariado.  O MERF do Protocolo 
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sobre CTI compreende oito (8) seções principais, sendo as duas 

primeiras introdutórias. A Secção 3 apresenta os princípios 

orientadores gerais e específicos para a operacionalização do 

MERF. Os princípios orientadores gerais emanam da Política de 

Desenvolvimento, Planificação, Monitorização e Avaliação de 

Estratégias (SPME), e são: Utilidade; Credibilidade; Transparência; 

Conduta Ética; Independência; Imparcialidade; Competências e 

Capacidades. Um dos sete (7) princípios orientadores específicos do 

MERF, que está de acordo com as Directrizes da SADC para 

Protocolos de Monitorização e com os respectivos Instrumentos de 

Políticas, é de que a monitorização será feita conjuntamente pelo 

Secretariado da SADC e pelos Estados-Membros de forma objectiva 

e transparente, guiada por uma clara divisão do trabalho. 

A Secção 4 do MERF descreve o quadro de resultados e os 

indicadores centrais do Protocolo sobre CTI. O quadro de resultados 

ilustra as relações causais entre os recursos, actividades, resultados 

intermédios, resultados finais e o impacto na concretização dos 

compromissos de CTI na região, e baseia-se nos objectivos 

específicos (16) do Protocolo sobre CTI (Artigo 2.º) e em outras 

disposições do Protocolo. A seguir, faz-se uma breve descrição para 

a selecção de indicadores de recursos, processo, resultados 

intermédios, resultados finais e o impacto do Protocolo sobre CTI. 

Esta secção especifica também que o Anexo 1 do MERF apresenta 

uma lista abrangente de indicadores de monitorização e avaliação 

do Protocolo e o Anexo 2 propõe uma orientação para a colecta de 

informação sobre os respectivos indicadores e outros elementos.  

A Secção 5 do MERF faz o resumo dos processos de monitorização, 

avaliação e elaboração de relatórios e é composta por quatro (4) 

sub-secções. A primeira e a segunda subsecções descrevem como 

é que os dados de base e os de acompanhamento serão colectados 

e compilados para os indicadores identificados. A terceira sub-

secção indica que serão preparados três (3) tipos de relatórios de 

monitorização do Protocolo sobre CTI, e tais são: Relatório 

Específico do Protocolo dos Estados-Membros, Relatório Específico 

Consolidado do Protocolo Regional e Relatório Bienal de 

Implementação de Políticas nos Estados-Membros. Igualmente, esta 

secção aponta a forma como, uma vez em cada cinco anos, será 

realizada uma avaliação independente do Protocolo sobre CTI para 

medir o desempenho nos níveis de resultados intermédios e 

impacto. A quarta sub-secção faz referência ao Sistema de 

Monitorização e Avaliação da SADC e como o MERF irá alimentar 

esta ferramenta online.  
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A Secção 6 do MERF, sobre gestão e fluxo de informação, apresenta 

o calendário de monitorização e avaliação do Protocolo sobre CTI, a 

fim de assegurar a comunicação atempada e precisa e a 

acessibilidade da informação pelos utilizadores (Estados-Membros 

e Secretariado da SADC) do sistema de monitorização. Os recursos 

e a mobilização de recursos, bem como os arranjos institucionais do 

MERF são referidos nas Secções 7 e 8, respectivamente. 

 

Decisão 11: Quadro de Monitorização, Avaliação e Relatórios do 

Protocolo sobre Ciência, Tecnologia e Inovação 

 

11.5  Os Ministros aprovaram o projecto de Quadro de Monitorização, 

Avaliação e Apresentação de Relatórios (MERF) para o Protocolo 

sobre CTI apenso com a referência (SADC/ET-STI/1/2021/9).  

 

11.6  Os Ministros orientaram o Secretariado para implementar o Quadro 

de Monitorização, Avaliação e Apresentação de Relatórios, com 

vista a reportar o progresso alcançado na implementação do 

Protocolo sobre CTI e produzir relatórios anuais de progresso. 

 

11.7  Os Ministros exortaram os Estados-Membros: 

 

(i)  a implementar o Quadro de Monitorização, Avaliação e 

Apresentação de Relatórios, com vista a reportarem o 

progresso alcançado na implementação do Protocolo sobre 

CTI nos níveis nacional e regional;  

  

(ii)  que ainda não aderiram ao Protocolo sobre CTI para o fazer até 

à próxima reunião em 2022.  

 

12.   Execução do Quadro da Infra-estrutura Cibernética da SADC 
   
12.1  Os Ministros recordaram que, em Junho de 2016, em Botswana, os 

Ministros aprovaram o Quadro de Infra-estrutura Cibernéticas da 
SADC e, em Junho de 2018, na África do Sul, aprovaram o Plano de 
Execução do Quadro.  

 
12.2  Os Ministros notaram que a 9.ª Reunião de Peritos Técnicos em 

Infra-estrutura Cibernética da SADC foi realizada em conjunto com a 
Conferência Anual de Computação de Alto Desempenho (HPC), de 
1-4 de Dezembro de 2019, em Joanesburgo, África do Sul, com o 
tema: "Infra-estrutura Cibernética Segura dentro de Plataformas de 
Convergência Rápida". Participaram da reunião os seguintes 
Estados-Membros: África do Sul, Botswana, Eswatini, Malawi, 
Lesotho, Namíbia, Moçambique, Zâmbia, Zimbabwe, Tanzânia e 
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parceiros internacionais. A reunião analisou, dentre outros aspectos, 
o progresso alcançado na implementação do Quadro de Infra-
estruturas Cibernéticas (IC) da SADC; recebeu relatórios nacionais 
sobre a implementação de programas e projectos de IC; discutiu a 
proposta do estabelecimento de um programa regional de 
concorrência de clusters; recebeu actualizações sobre o projecto de 
Alterações Meteorológicas e Climáticas; discutiu a necessidade de 
desenvolver um plano de advocacia e comunicação para criar 
consciência sobre a importância de IC e do Quadro.   A reunião 
apreciou também as estruturas de governação delineadas no 
Quadro aprovado. Os seguintes Grupos de Trabalho foram 
estabelecidos com representação de vários Estados-Membros: 
Desenvolvimento do Capital Humano (Namíbia, Lesotho, 
Zimbabwe); Dados de Pesquisa (Botswana África do Sul, Namíbia, 
Moçambique, Tanzânia); Infra-estruturas (África do Sul, 
Moçambique, Zâmbia, Lesotho, Tanzânia) e Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação (Zimbabwe, Botswana, Tanzânia, 
Moçambique, Namíbia, Zâmbia). A reunião também acordou a 
criação de um Comité Directivo composto pelos seguintes Estados-
Membros: Tanzânia, Moçambique, Namíbia, Zimbabwe, Botswana, 
Zâmbia e África do Sul.  

 

12.3  Os Ministros notaram igualmente que a 10.ª Reunião de Peritos 
Técnicos em Infra-estrutura Cibernética da SADC foi realizada em 
conjunto com a Conferência Anual de Computação de Alto 
Desempenho (HPC) virtual, de 1 de Novembro a 2 de Dezembro de 
2020, com o tema:  Aprendizagem Automática e suas aplicações em 
HPC. A reunião, entre outros, analisou o progresso feito na 
implementação do Quadro de Infra-estrutura Cibernética (IC) da 
SADC, apoio e estado de resposta à COVID-19.   Participaram da 
reunião os seguintes Estados-Membros: África do Sul, Botswana, 
Lesotho, Namíbia, Moçambique, Zâmbia, Zimbabwe, Tanzânia e 
parceiros internacionais. 

 
12.4  Os Ministros notaram ainda que, em Junho de 2019, em Namíbia, os 

Ministros orientaram o Secretariado a trabalhar com os Estados-
Membros na coordenação de um programa regional para assegurar 
a máxima utilização da infra-estrutura de Computação de Alto 
Desempenho na região, a fim de apoiar outros sectores 
socioeconómicos-chave como a água, saúde, energia, agricultura, 
clima e ambiente, bem como para apoiar os Estados-Membros no 
estabelecimento de plataformas e infra-estruturas de HPC. 

 
12.5  Os Ministros notaram os seguintes progressos e actividades 

realizadas no sentido de implementar o Quadro de Infra-estruturas 
Cibernéticas da SADC durante 2019 e 2020: 
 
Implantação de Infra-estruturas 
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(i) Devido à pandemia da COVID-19 e à crescente necessidade 
do uso de tecnologias digitais como a nuvem, uma infra-
estrutura dedicada de servidor foi adicionada ao OpenStack 
do Centro de Computação de Alto Desempenho (CHPC) da 
África do Sul para apoiar os Estados-Membros da SADC. 
Embora a nuvem não esteja a ser utilizada por nenhum dos 
Estados-Membros da SADC até aqui, a nuvem está pronta 
para apoiar muitas outras actividades. Há uma oportunidade 
para os parceiros comerciais da região aproveitarem e 
acederem aos recursos informáticos e de armazenamento 
disponíveis na África do Sul. 

 
(ii) O sistema HPC foi também transportado e recebido Lesotho. 
 
(iii) O CHPC da África do Sul suportou o uso comercial da FTT 

Technologies a partir de uma instituição comercial baseada 
na Namíbia, o primeiro utilizador comercial do país parceiro 
da SADC, incluindo a licença flexível da Ansys.  É a primeira 
vez que este software está a ser utilizado no CHPC, o que 
demonstra a utilização da infra-estrutura cibernética na 
região. 

 
Desenvolvimento do Capital Humano 

 

(i) O Cyber Security Challenge é uma competição cujo objectivo 
é estimular o interesse em Segurança Cibernética em geral, 
e especificamente no campo da Segurança de Redes dentro 
das Instituições Terciárias Sul-africanas. O concurso foi 
dirigido aos estudantes universitários interessados em áreas 
de segurança da informação, tais como testes de penetração, 
resposta a incidentes, forense digital e formação em matéria 
de segurança. A competição tem duas rondas: uma aberta 
online, onde qualquer estudante universitário pode competir; 
uma ronda final, onde as melhores equipas são convidadas a 
competir directamente entre si. Normalmente, a ronda final é 
realizada com a ajuda conjunta da conferência do CHPC, mas 
devido à limitação imposta pela COVID-19, a ronda final de 
2020 foi realizada virtualmente. Durante a qualificação, 
participaram mais de 400 estudantes de 15 instituições 
diferentes, incluindo estudantes de Moçambique, Botswana e 
Namíbia. Na primeira ronda da competição, participaram 64 
estudantes e 3 dos países da SADC. Durante 2020, as finais 
foram reduzidas para 8 equipas devido às complicações 
impostas pela COVID-19 e aos requisitos virtuais. 
Participaram nas finais cinco (5) estudantes, dois (2) da 
Namíbia, dois (2) do Zimbabwe, e um (1) da Zâmbia, bem 
como um (1) mentor da SADC, proveniente da Namíbia. Em 
2019, participaram nas finais 12 equipas. Uma equipa da 
SADC, da Namíbia, qualificou-se para as finais. As equipas 
concorrentes eram da Universidade de KwaZulu Natal 
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(Engenharia e Informática), Universidade de Pretoria 
(Engenharia e Informática), Universidade de Witwatersrand, 
combinando a Universidade de Stellenbosch e a equipa da 
Universidade de Cape Town, Universidade de Western Cape 
e Namíbia. 

 
(ii) Quatro (4) da Universidade do Botswana participaram na 

Competição do Cluster de Estudantes do CHPC da África do 
Sul (SSC), e participaram como não concorrentes. Além da 
abertura da Competição do Cluster de Estudantes do CHPC 
da África do Sul 2020 para estudantes não Sul-africanos, o 
Projecto de Ecossistemas de HPC do CHPC acolheu o 
primeiro workshop de formação virtual em OpenHPC do 
mundo para todas as instituições parceiras dos Ecossistemas 
da SADC, SKA e HPC. A formação centrou-se em duas 
componentes principais: Introdução à HPC da perspectiva de 
um Administrador de Sistemas - usando a formação online da 
Competição Online do Cluster de Estudantes do CHPC 
(2020) e cobriu tópicos como o que é HPC, por que HPC, 
Hardware da HPC, Conceitos de Computação Paralela, 
compilação de software e vários tópicos especiais de HPC.  

 
(iii) Foi lançado o primeiro workshop virtual aberto de HPC do 

curso MOOC (Curso Online Aberto Massivo) para 
Administradores de Sistemas de HPC. Este workshop de 
formação utiliza a plataforma Piazza e é o primeiro material 
de formação online aberto de HPC do mundo. Havia 71 
participantes inscritos, provenientes da maioria dos 
Ecossistemas de HPC e de locais dos parceiros da SADC/IC, 
assim como participantes internacionais fora deste grupo 
(incluindo os EUA). A Tabela que se seguinte descreve a 
distribuição da participação no workshop de Formação Virtual 
Aberta de HPC realizado de Novembro de 2020 a Março de 
2021: 

 

Tabela 2:   

País Participantes 

Benin 2 

Botswana 4 

Gana 2 

Quénia 2 

Lesoto 4 

Madagáscar 1 
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Moçambique 3 

Namíbia 4 

África do Sul 24 

Tanzânia 23 

Estados Unidos 1 

Zâmbia 1 

Zimbabwe 1 

Total de Participantes 72 

 

(iv) Foi realizado um workshop virtual (via Zoom) com 
pesquisadores do Lesotho a 30 de Setembro de 2020. 16 
participantes demonstraram maior interesse em participar do 
workshop do programa. O workshop tinha três objectivos, 
nomeadamente: Apresentar e informar os pesquisadores do 
Lesotho sobre as iniciativas do Departamento de Ciência e 
Tecnologia do Lesotho no sentido de estabelecer a 
capacidade de HPC no Lesotho; Comunicar com os 
pesquisadores sobre o comissionamento do hardware 
informático de HPC no Lesotho como parte dos projectos de 
Ecossistemas de HPC; Informar os pesquisadores do 
Lesotho sobre as oportunidades de acesso à infra-estrutura 
informática de HPC no CHPC da África do Sul. O formato do 
workshop envolveu apresentações do Lesotho, CHPC da 
África do Sul e uma sessão aberta de discussão e partilha de 
informação. O workshop foi representado por várias 
instituições do Lesotho, incluindo: Universidade de 
Limkokwing de Tecnologia Criativa, Faculdade de Educação 
do Lesotho, Universidade Nacional do Lesotho, Ministério da 
Saúde, Lerotholi Polytechnic, Serviços Meteorológicos do 
Lesotho e instituto de Estatísticas. 

 
(v) Os Serviços Meteorológicos da África do Sul (SAWS), a 

Universidade de Witwatersrand (Wits), o Global Change 
Institute (GCI), a Universidade de Zululand (UniZulu), 
Universidade de Pretoria (UP), Universidade de North West 
(NWU) e o Centro de Computação de Alto Desempenho 
(CHPC) co-organizaram um workshop de formação para 
ajudar na implementação do programa de Infra-estruturas 
Cibernéticas da SADC. O workshop de modelagem e 
programação meteorológica e climática foi realizado 
virtualmente nos dias 5, 13, 20 e 27 de Fevereiro de 2021.  
Mais de 100 delegados indicaram que estavam interessados 
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e cada sessão contou com a presença de 70 a 95 delegados. 
A formação foi sobre Linux, Git e Github, Python, Fortran, 
modelagem atmosférica em geral e esquemas de camadas 
de limites planetários.  Participaram da formação cientistas do 
Botswana, Moçambique, Lesotho, Namíbia, Zâmbia, 
Tanzânia, Zimbabwe e África do Sul.  Quanto ao Botswana, 
os delegados eram dos departamentos de Informática e 
Física da Universidade do Botswana.  Lesotho foi 
representado por delegados dos Serviços Meteorológicos do 
Lesotho.  Moçambique foi representado por estudantes da 
Universidade Eduardo Mondlane e por um funcionário do 
Instituto Nacional de Meteorologia. Para a Namíbia, 
participaram cientistas da Universidade da Namíbia e do 
Serviço Meteorológico da Namíbia. Zâmbia foi representado 
por nove funcionários a pedido do Director do Departamento 
de Meteorologia da Zâmbia.  Zimbabwe foi representado por 
um delegado do Departamento de Meteorologia.  Tanzânia 
foi representado por um delegado do Instituto de Tecnologia 
de Dar Es Salaam e um da Agência Meteorológica da 
Tanzânia. África do Sul foi representada por estudantes das 
Universidades de Pretória, Cidade do Cabo, Venda e North 
West, assim como das Universidades Walter Sisulu e Nelson 
Mandela.  

 
Pesquisa e Desenvolvimento 

 
(i) Através do projecto-piloto meteorológico e climático, foram 

publicados os seguintes artigos: foi publicado na Revista 
Climate, em 13 de Agosto de 2020, um artigo sobre a 
sensibilidade das simulações de um evento pluviométrico 
torrencial na Namíbia para a multiplicação de ninhos e o uso 
de esquemas de convecção. Para conhecimento dos autores, 
este é o único artigo publicado até aqui, com foco na Previsão 
Numérica Meteorológica para a Namíbia. Autores: Somses S, 
Bopape M, Ndarana T, Fridlind A, Matsui T, Phaduli E, Limbo 
A, Maikhudumu S, Maisha R, Rakate E, 2020: O Artigo tem 
como título: Convection parametrization and multi-nesting 
dependence of a heavy rainfall event over Namibia with 
Weather Research and Forecasting (WRF) model. Climate, 
8(10), 112; https://doi.org/10.3390/cli8100112. 

 
(ii) Foi publicado na Revista Climate, em 23 de Fevereiro de 

2021, um artigo sobre a sensibilidade de três eventos 
pluviométricos torrenciais na Zâmbia aos esquemas da 
camada de fronteira planetária.  Para o conhecimento dos 
autores, este é o único artigo publicado com foco na Zâmbia, 
utilizando simulações de modelos produzidos em África. O 
outro único artigo que encontramos sobre Zâmbia foi escrito 
por cientistas no Japão, utilizando também o modelo 
Pesquisa e Previsão Meteorológicas.  Autores: Mary-Jane 

https://doi.org/10.3390/cli8100112
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Bopape, David Waitolo, Robert Plant, Edson Nkonde, Henry 
Simfukwe, Nosiku Sikanyika, Stein Mkandawire, Edward 
Rakate, Robert Maisha, 2021: Título: Sensitivity of 
simulations of a Zambian heavy rainfall event to the 
atmospheric boundary layer schemes. Climate 2021, 9(2), 38; 
https://doi.org/10.3390/cli9020038 . 

 
(iii) Foram registados dois programas apresentados na Tabela 

abaixo, com foco específico nos projectos da COVID-19. Os 
programas incluem a Universidade das Maurícias (Prof. 
Ramasami, Drug Discovery) e Angola Cables (Sr. Julio 
Chilela, Raio-X e Imagem de CT).  

 

Tabela 3:  Tabela de Programas de Investigação do CHPC activos dos países da 
SADC no exercício 2020/21. 

Abrevia
tura 

Título do 
Programa 
de 
Investigaçã
o 

Disciplina Investig
ador 
Principal 

Instituiç
ões de 
PI 

País Duraç
ão 

MATS10
43 

Materiais 
Solares 

Ciência 
dos 
Materiais 

Prof. 
Veikko 
Uahengo 

Universid
ade da 
Namíbia 

Namíb
ia 

70808
4 

CHEM1
290 

Métodos 
Químicos 
Computacio
nais para o 
Estudo de 
Parâmetros 
Estruturais e 
Espectroscó
picos 

Química Prof. 
Ponnadu
rai 
Ramasa
mi 

Universid
ade das 
Maurícia
s 

Mauríc
ias 

60734
6 

MATS13
03 

Física Física Dr Zibo 
Keolopile 

Universid
ade do 
Botswan
a 

Botsw
ana 

38636
6 

CHEM0
969 

Estudo 
Computacio
nal da 
Interacção 
do Ozono e 
Enxofre 
Triatómico 
com Fenóis 

Química Prof. 
Edet 
Archibon
g 

Universid
ade da 
Namíbia 

Namíb
ia 

15487 

https://doi.org/10.3390/cli9020038
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12.6  Os Ministros notaram ainda que já passam dez anos desde que a 

região iniciou o programa de infra-estruturas cibernéticas, e que os 
Estados-Membros desenvolveram capacidades nos últimos anos e 
também investiram em Infra-estruturas de Computação de Alto 
Desempenho, incluindo o estabelecimento de Redes Nacionais de 
Investigação e Ensino para apoiar as capacidades de investigação e 
inovação. 

 
 

Decisão 12: Execução do Quadro da Infra-estrutura Cibernética 
da SADC  

 

INDY13
30 

Análises de 
termofluxo 
de 
convecção 
livre e 
forçada 

Mecânica 
Computac
ional 

Dr. 
Michael 
Beiler 

Tecnolog
ia FTT 

Namíb
ia 

13097 

CHEM1
051 

Síntese, 
Mecanismo 
de Reacção 
Inorgânica e 
Catálise 

Química Prof 
Olayinka 
Oyetunji 

Universid
ade do 
Botswan
a 

Botsw
ana 

12722 

MATS13
00 

Comportam
ento 
Emergente 
em 
Sistemas 
Complexos 

Ciência 
dos 
Materiais 

Dr. 
Simiso 
Mkhonta 

Universid
ade da 
Suazilân
dia 

Reino 
de 
Eswati
ni 

333 

HEAL13
38 

Covid-
Vision 

Ciência 
dos Dados 

Sr. Julio 
Chilela 

Angola 
Cables 

Angola 3 

ASTR09
65 

Explorando 
os 
ambientes 
das 
erupções de 
novae 

Astrofísica Dr. 
Valerio 
Ribeiro 

Universid
ade 
Internaci
onal de 
Ciência e 
Tecnolog
ia do 
Botswan
a 

Botsw
ana 

0 

CSCI13
62 

Métodos de 
Separação 
dos 
Números 
Primos 

Matemátic
a 
Computac
ional 

Dr. Dintle 
Kagiso 

Universid
ade do 
Botswan
a 

Botsw
ana 

0 



47 
 

12.7  Os Ministros notaram o progresso e actividades implementadas 
durante 2019 e 2020 nos domínios de desenvolvimento da 
capacidade humana, pesquisa e desenvolvimento, implantação de 
infra-estruturas cibernéticas e intercâmbio de políticas rumo à 
implementação do Quadro de Infra-Estruturas Cibernéticas 
aprovado pela SADC e saudar os Estados-Membros e o 
Secretariado pelo progresso alcançado ao longo dos anos.  

 
12.8     Os Ministros orientaram o Secretariado:  
 

(i)  a, em colaboração com parceiros, desenvolver projectos 
regionais em resposta à COVID-19 e ao desenvolvimento 
industrial, através do uso de plataformas, serviços e infra-
estrutura cibernética;  

   
(ii)  a convocar uma reunião técnica de envolvimento de 

múltiplos actores especialistas dos sectores de ciência, 
tecnologia, inovação, educação e TIC para desenvolver um 
programa regional de apoio às plataformas digitais no sector 
da educação, através do uso de infra-estrutura cibernética e 
apresentar um relatório na próxima reunião em 2022; 

 
(iv) a, em colaboração com o Comité Director de IC da SADC, 

produzir um relatório documentando os avanços, sucessos e 
desafios da região nos últimos dez anos no tocante ao 
desenvolvimento de capacidades no domínio de infra-
estruturas cibernéticas e apresentar o relatório na próxima 
reunião em 2022. 

 
12.9 Ministros saudaram a África do Sul, através do Departamento de 

Ciência e Inovação e do Centro de Computação de Alto 
Desempenho, por fornecer o apoio técnico e financeiro necessário 
para o desenvolvimento das capacidades e infra-estruturas 
cibernéticas na região ao longo dos últimos anos. 

 

13.  Medição da Ciência, Tecnologia e Inovação  
 
13.1  Os Ministros recordaram que em Junho de 2019, em Namíbia, 

aprovaram o Primeiro Relatório Regional sobre Investimento em 

Pesquisa e Desenvolvimento.  O Relatório centrou-se no conjunto 

mínimo essencial de Indicadores de CTI, conforme indicado na 

Tabela 4 abaixo: 
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Tabela 4:   Indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação 

Área prioritária    Indicadores de Alto Nível 

1. Investimento em 
P&D 

• GERD por fonte de fundos 
• GERD por sector de desempenho 
• GERD em % do PIB 

2. Pessoal de P&D • Pessoal de P&D (governo, academia, instituições de pesquisa, sector 
privado) 

• Investigadores por mil/milhão de habitantes  
• Número de investigadores por sexo 

3. Resultados 
científicos 

• Número de publicações científicas por tipo e campo de pesquisa e 
desenvolvimento  

• Número de patentes aplicadas e concedidas por área tecnológica 

4. Desempenho da 
inovação 
empresarial 

• Percentagem de empresas inovadoras na economia 
• Despesas com inovação no sector empresarial 

 
 

A maioria dos Estados-Membros da SADC reportou uma despesa 

bruta em Pesquisa e Desenvolvimento (GERD) em percentagem do 

PIB (GERD/PIB) de menos de 1%. O financiamento público para 

iniciativas de CTI constitui um grande desafio que restringe o 

progresso rumo ao aumento do investimento em pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) em vários Estados-Membros. Existem 

também infra-estruturas e recursos humanos de P&D inadequados, 

bem como incapacidade de traduzir a investigação em resultados 

comerciais. Melhorias na educação, infra-estrutura e tecnologias de 

informação e comunicação (TIC) e um maior alinhamento entre as 

agendas de pesquisa e os desafios socioeconómicos são propostas 

como medidas para melhorar a pesquisa, o desenvolvimento e a 

inovação na região. Faltam também investimentos do sector 

empresarial em P&D e inovação, e são necessárias medidas 

políticas para melhorar o ambiente para níveis mais elevados de 

investimento do sector empresarial em P&D e inovação. No que diz 

respeito aos recursos humanos em P&D, o número global de 

investigadores na região é geralmente baixo em comparação com o 

de outros países em desenvolvimento. Ao mesmo tempo, a 

proporção de investigadores do sexo feminino em relação ao 

masculino é melhor do que em muitos países fora da SADC. A 

Tabela a seguir indica o progresso registado pelos Estados-

Membros no sentido de alcançar o investimento de 1% do 

GERD/PIB, conforme o Relatório de 2019. 

 



49 
 

Tabela 5: Compromissos e progressos dos Estados-Membros em relação à meta do GERD/PIB 

País Política 
adoptada 
em relação 
à Meta 
GERD/GDP 
e ano 
limite 

Ano limite 
GERD/PIB 

Desempenho de GERD/PIB Último ano de colecta Sectores 
abrangidos* 

Angola 1% 

 
 
Sem 
indicação 

0,04% 2013/14 

Governo e 
Instituições de 
Ensino Superior 

Botswana 2% 
2016 

0,54% 2013/14 
Todos os 
sectores 

DR Congo 
1%  
 

 
 
 
 
Sem 
indicação 

0,43% 2015  

Governo, 
instituições de 
ensino superior e 
organizações 
sem fins 
lucrativos 

Reino de Eswatini 3%  
2030 

0,26% 2015/16 
Todos os 
sectores 

Lesoto  1% 
Sem 
indicação 0,01% 2011 (UNESCO, 2015) 

Governo e 
Instituições de 
Ensino Superior 

Madagáscar N/S  0,11% 2011 (UNESCO, 2015) N/S 

Malawi Sem meta 

Sem 
indicação 

1,7% 2007/08 

Governo, 
instituições de 
ensino superior e 
organizações 
sem fins 
lucrativos 

Maurícias N/S N/S N/S N/S N/S 

Moçambique Sem meta 
Sem 
indicação 

0,36% 2016 
Todos os 
sectores 

Namíbia 2% 
2030 

0,34% 2013/14 
Todos os 
sectores 

Seychelles 1% 2%  
2020 
2025 

0,4% AIO, 2018 
Todos os 
sectores 

África do Sul 1,5% 
2030 

0,82% 2016/17 
Todos os 
sectores 

Tanzânia Nenhum 
Sem 
indicação 1,10% 2007 (AIO, 2010) 

Governo e 
Instituições de 
Ensino Superior 

Zâmbia Nenhum 
Sem 
indicação 

0,37 2008 (AIO, 2010) 
Item sem 
resposta 

Zimbabwe 1% 
Sem 
indicação Item sem resposta 2012 (AIO, 2014) 

Governo e 
Instituições de 
Ensino Superior 

Fonte: Questionário da SADC para 2018 
Nota: 

 N/S" significa que o país não enviou o questionário. 

 "Item sem resposta" significa que o país submeteu o questionário, mas não respondeu a essa pergunta em particular. 

 "UNESCO, 2015" indica que os dados foram obtidos da última edição (2015) do Relatório Científico da UNESCO. 

 "AIO, 2010" indica que os dados foram obtidos a partir da edição de 2010 das Perspectivas de Inovação Africana da 
NEPAD. 

 

13.2  Os Ministros notaram que, em Junho de 2019, em Namíbia, 
exortaram os Estados-Membros a fornecer os recursos financeiros e 
humanos necessários para a realização de inquéritos nacionais de 
pesquisa, desenvolvimento e inovação e a formalizar acordos 
institucionais com os oficiais nacionais de estatística na realização 
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de inquéritos. Os Ministros exortaram também os Estados-Membros 
a aumentar os investimentos em ciência, tecnologia e inovação, 
cumprindo a meta de 1% do GERD/PIB, uma vez que a maioria dos 
Estados-Membros reportou um GERD/PIB inferior a 1%. Os 
Ministros também orientaram o Secretariado a trabalhar em parceria 
com o Observatório da União Africana sobre Ciência, Tecnologia e 
Inovação, conforme mandatado pelo Comité dos Dez Chefes de 
Estado da União Africana para investigar mais aprofundadamente os 
desafios enfrentados pelos Estados-Membros quanto ao alcance de 
1% do investimento de GERD/PIB em pesquisa, desenvolvimento e 
inovação e apresentar um relatório na próxima reunião. Os Ministros 
orientaram o Secretariado a trabalhar com o Grupo de Referência 
Regional sobre Indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação 
composto por Botswana, Eswatini, Moçambique, Namíbia, África do 
Sul e Zimbabwe para produzir o segundo Relatório sobre 
Investimento em P&D para apreciação na próxima reunião em 2022. 
Os Ministros orientaram também o Secretariado a produzir um 
relatório a cada dois anos. 

 
13.3  Os Ministros notaram ainda que o Secretariado convocou uma 

reunião virtual de peritos regionais sobre indicadores de ciência, 
tecnologia e inovação em Março de 2021, na qual participaram os 
seguintes Estados-Membros: República Democrática do Congo, 
Botswana, Lesotho, Eswatini, Namíbia, Seychelles, África do Sul, 
Moçambique, Tanzânia, Zâmbia e Zimbabwe, assim como parceiros 
técnicos: UNESCO, AUDA-NEPAD e Centro de Indicadores de 
Ciência, Tecnologia e Inovação. A reunião de peritos visava analisar 
as conclusões do primeiro Relatório; discutir as linhas gerais para o 
desenvolvimento do projecto do Quadro Regional de Medição de 
CTI; e desenvolver um roteiro para o segundo Relatório. A reunião 
também recebeu actualizações da Unidade de Estatística do 
Secretariado da SADC sobre o progresso rumo à finalização do 
projecto de Protocolo sobre Estatísticas. O encontro também 
recebeu uma apresentação sobre o Relatório do Índice Global de 
Inovação 2020 publicado pela Organização Mundial da Propriedade 
Intelectual (OMPI). A AUDA-NEPAD apresentou o Programa de 
Indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação de África, bem como 
o Relatório sobre Perspectivas de Inovação de África 2019.  A 
UNESCO partilhou também informação sobre um projeto em curso 
em parceria com SIDA sobre o apoio aos ecossistemas de CTI em 
África, sendo Namíbia e Zimbabwe beneficiários da região da África 
Austral.  

 
13.4  Os Ministros notaram que, durante a reunião de peritos, em Março 

de 2021, observou-se que muitos Estados-Membros não realizaram 
novos inquéritos sobre pesquisa, desenvolvimento e inovação desde 
a produção do Relatório regional de 2019, o que também se deveu 
ao facto de que 2020 foi o ano em que muitos países aplicaram 
restrições de encerramento (lockdown) devido à pandemia da 
COVID-19. A disponibilidade de dados e estatísticas actualizados 
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sobre CTI continua a ser um desafio, dado que muitos Estados-
Membros não estão a realizar inquéritos trimestrais devido à 
insuficiência de recursos humanos e financeiros. Alguns Estados-
Membros não têm também acordos institucionais formalizados com 
organizações nacionais de estatísticas para a realização de 
inquéritos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Apenas alguns 
países reportaram progresso na formalização de acordos com 
organizações nacionais de estatística, como é o caso da Zâmbia, 
Namíbia, África do Sul, Botswana e Tanzânia. 

 
13.5  Os Ministros notaram ainda que o Projecto de Protocolo sobre 

Estatísticas foi aprovado pelos Ministros da Justiça e Procuradores 
Gerais da SADC, em Janeiro de 2021, e será apreciado pela Cimeira 
dos Chefes de Estado da SADC em 2021. O Protocolo sobre 
Estatísticas servirá como: um instrumento jurídico para permitir e 
melhorar o desenvolvimento de estatísticas e a inovação na região; 
reforço da harmonização na compilação e disseminação de 
estatísticas oficiais nos Estados Partes, a fim de torná-las relevantes, 
oportunas e fiáveis, com o objectivo de assegurar a harmonização 
de normas e metodologias em conformidade com as boas práticas 
internacionais de produção e divulgação de estatísticas nacionais e 
regionais. Em termos do projecto de Protocolo sobre Estatísticas, o 
Artigo 24.º é dedicado às estatísticas de ciência, tecnologia e 
inovação.  A reunião deliberou igualmente sobre a questão de 
desenvolvimento do capital humano e dos desafios enfrentados 
pelos Estados-Membros na criação de capacidades de recolha de 
indicadores de CTI devido aos elevados índices de rotação do capital 
humano ou de fuga de cérebros. Foi acordado que existe a 
necessidade de desenvolver um plano regional de capacitação com 
prazos acima de 3 a 5 anos sobre como reter a capacidade que foi 
desenvolvida sobre os Indicadores de CTI, bem como formar os 
formadores que poderiam formar outros especialistas em 
Indicadores de CTI. A reunião notou também o relatório partilhado 
por África do Sul sobre os resultados do recente Inquérito sobre P&D 
para 2018/19, onde GERD/PIB registou um declínio de 0,75% desde 
o último relatório. África do Sul partilhou também o relatório sobre o 
novo inquérito realizado no sector da Agricultura. Igualmente, foi 
feita uma análise sobre o impacto da COVID-19 nas actividades de 
P&D e inovação das empresas. Botswana reportou também que 
estava a desenvolver um quadro nacional de monitorização e 
avaliação que visa medir o progresso na pesquisa, ciência, 
tecnologia e inovação, e que estava também a estabelecer 
plataformas digitais para a realização de inquéritos nacionais.  

 
13.6 Os Ministros notaram ainda que o Secretariado, em parceria com a 

AUDA/NEPAD, Direcção de Cooperação Técnica e Financiamento 
de Programas (DTCPF) e o Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia 
e Inovação das Seychelles, realizou um workshop virtual sobre 
políticas de desenvolvimento de capacidades sobre indicadores de 
CTI para peritos, cientistas, investigadores e académicos de 
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Zimbabwe, de 12 a 14 de Maio de 2021. O workshop de capacitação 
contou com a participação de mais de 100 participantes do sistema 
nacional de inovação de Zimbabwe e centrou-se em aspectos-chave 
de desenvolvimento e implementação de políticas de CTI; 
plataformas de medição e digitalização de CTI para a realização de 
inquéritos. O Secretário Permanente do Ministério do Ensino 
Superior e Terciário, Inovação, Ciência e Desenvolvimento 
Tecnológico, Prof Tagwira, fez a abertura oficial do workshop, 
apresentando igualmente o panorama nacional da ciência, 
tecnologia, inovação e educação no Zimbabwe. A AUDA/NEPAD 
realizou também um workshop virtual de capacitação sobre 
indicadores de CTI da Zâmbia em Março de 2021. 

 
13.7  Os Ministros notaram que o Secretariado convocou a 4.ª reunião 

virtual do Grupo Regional de Referência sobre Indicadores de CTI 
em Maio de 2021, na qual participaram os seguintes Estados-
Membros: Botswana, Eswatini, Moçambique, Namíbia, África do Sul 
e Zimbabwe, bem como AUDA/NEPAD e o Centro de Indicadores 
de Ciência, Tecnologia e Inovação. A reunião tinha como objectivo 
desenvolver um roteiro para o segundo Relatório regional, 
desenvolver o projecto do Quadro Regional de Medição de CTI e 
identificar as necessidades de desenvolvimento de capacidades 
para a região em matéria de medição de CTI. A reunião concordou 
em adoptar o mesmo formato do primeiro relatório para o segundo 
relatório e em concentrar-se em análises-chave, tais como o impacto 
da CTI na industrialização; aspectos ligados à COVID-19 e o declínio 
do crescimento do PIB regional, bem como o seu impacto no 
investimento em P&D e inovação.  O segundo relatório basear-se-á 
também noutros dados e estatísticas secundários, como é o caso da 
Perspectiva de Inovação Africana 2019, do Relatório Global de 
Inovação 2020, do Relatório da Ciência da UNESCO 2020 e de 
outros relatórios relevantes. A reunião notou igualmente que apenas 
alguns países, como a África do Sul, Eswatini e Moçambique, 
realizaram novos inquéritos. A reunião concordou também em 
realizar um inquérito regional para identificar as necessidades de 
desenvolvimento de capacidades na medição de CTI. A reunião 
discutiu a necessidade de digitalizar a realização de inquéritos e 
extrair lições dos Estados-Membros que estão a implementar 
plataformas digitais, como África do Sul, Seychelles e Botswana. 
Ficou igualmente acordada a convocação de dois webinars de 
políticas para compartilhar experiências e lições que caracterizam a 
África do Sul e Botswana em 2021. A reunião elaborou roteiros para 
a elaboração do segundo relatório e de um quadro regional sobre 
medição de CTI. Lesotho informou que estava a realizar um inquérito 
nacional sobre as mulheres na CTEM, no âmbito do Capítulo 
Nacional da SADC sobre Mulheres na Ciência, Engenharia e 
Tecnologia.  

 
13.8 Os Ministros notaram também que a AUDA/NEPAD, por intermédio 

da Iniciativa dos Indicadores Africanos sobre Ciência, Tecnologia e 
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Inovação (ASTII), que entrou na sua quarta fase para o período 
2021-2025, apresentou as principais conclusões da 3ª edição do 
African Innovation Outlook (estudo sobre a situação da inovação em 
África ou AIO) 2019 em Dezembro de 2019 durante a terceira sessão 
ordinária do Comité Técnico Especializado sobre Educação, Ciência 
e Tecnologia (STC-EST) em Adis-Abeba. O relatório foi também 
lançado durante a reunião do Comité dos Dez Chefes de Estado e 
de Governo da União Africana (C10) que servem de Líderes para a 
Educação, Ciência e Tecnologia em África realizada em Fevereiro 
de 2020 em Adis-Abeba, Etiópia. Dos 23 países do continente com 
indicadores de I&D publicados na AIO-2019, a região da SADC 
esteve representada por 10 Estados-Membros, nomeadamente:  
África do Sul, Angola, Botswana, Congo D.R., Eswatini, Lesoto, 
Moçambique, Namíbia, Seicheles e Tanzânia. Quanto aos dados 
sobre inovação, de um total de 10 no continente, a região da SADC 
tem 30% representada pelo Lesoto, Namíbia e Seychelles. 

 
13.8.1 A publicação da AIO-2019 foi possível graças à apresentação dos 

dados recolhidos e analisados pelos Estados-Membros da União 
Africana que foram posteriormente validados em Windhoek 
(Namíbia) em Maio de 2017. O produto final foi o resultado do 
esforço colectivo das principais instituições regionais, continentais e 
internacionais na área da ciência, tecnologia e inovação, assim 
como dos peritos de alto nível que apoiam o programa da ASTII 
desde a sua criação. O trabalho colaborativo e o apoio de vários 
Estados-Membros da UA, das Comunidades Económicas Regionais, 
da Comissão da União Africana e da AUDA-NEPAD, bem como a 
contribuição financeira da Suécia desde o início da ASTII em 2007, 
permitiram uma boa representação dos países Membros da SADC 
com indicadores tanto de I&D como de inovação.  

 
13.8.2 A Iniciativa ASTII continua a apoiar os países africanos na realização 

de inquéritos de I&D e inovação com o objectivo de construir 
informação sobre situação e as tendências das empresas, dos 
governos, do ensino superior e dos sectores de organizações 
privadas/não lucrativas e das actividades de inovação a nível de 
empresas. Prevê-se que os responsáveis políticos africanos utilizem 
esta informação para tomar melhores decisões de investimento e 
melhorar a qualidade das políticas de CTI dos seus países. O 
mesmo apoio é fornecido aos países membros através do Grupo de 
Referência sobre Indicadores de CTI da SADC. Graças ao trabalho 
da ASTII, há uma maior aceitação por parte dos governos africanos 
da importância das CTI na promoção do desenvolvimento 
socioeconómico.  Há também uma maior consciência em relação à 
conjugação de recursos e dados de I&D para a integração e 
desenvolvimento regional. O sucesso da recolha de dados sobre CTI 
e dos futuros relatórios da AIO depende da participação activa dos 
países.  Solicita-se a todos os países membros da SADC que se 
apropriem do programa, o que contribuirá para o desenvolvimento 
de dados de CTI em colaboração com o Instituto Nacional de 
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Estatística. Graças à ASTII e a outros programas estratégicos da 
AUDA-NEPAD, tais como a iniciativa Ponte entre Grupos de 
Reflexão, Políticas e Decisores Políticos da AUDA-NEPAD (AUDA-
NEPAD Policy Bridge), a industrialização e os centros de excelência 
poderiam beneficiar e contribuir para o programa de industrialização 
da SADC por meio de parcerias de colaboração. 

 
13.8.3 Apesar de mais Estados-Membros estarem envolvidos em 

actividades que visam estabelecer prioridades em matéria de I&D e 
em formular políticas científicas e tecnológicas conexas, em 
conformidade com os quadros regionais e continentais sobre CTI, os 
esforços nacionais variam de um país para outro. Alguns países já 
definiram as prioridades em matéria de I&D em estratégias ou planos 
de saída de CTI, enquanto outros lançaram recentemente o 
processo de definição das prioridades nacionais em I&D e de 
formulação de políticas ou estão dispostos a ter um inquérito de base 
para servir de base para uma formulação de políticas baseada em 
dados factuais. 

 
A maioria dos países africanos criou novas instituições de I&D para 
além das Universidades e outras instituições de ensino superior para 
promover a I&D. O sector empresarial continua muito reservado na 
divulgação de dados de carácter financeiro para ajudar os pontos 
focais nacionais da ASTII a alimentar os dados e a acompanhar o 
desempenho nacional de I&D como percentagem da despesa 
interna bruta. 

 
13.8.4 Alguns dos desafios e conclusões do estudo sobre a situação da 

inovação em África mostram que a maioria dos países africanos 
conta com uma gama restrita de acordos institucionais para financiar 
as actividades de I&D e inovação. Na maioria dos Estados-Membros, 
o financiamento destinado à I&D é mínimo e/ou depende 
essencialmente do financiamento externo dos parceiros de 
desenvolvimento. Isto levanta a questão importante da 
sustentabilidade.  Em muitos desses países, dá-se muito pouca 
importância à I&D. Há muito pouca atenção às questões de inovação 
tecnológica. Finalmente, as actividades de investigação e inovação 
não são bem coordenadas de modo a acrescentar valor que permita 
construir sistemas nacionais e regionais sólidos de investigação e 
inovação. Geralmente, os dados de I&D disponibilizados pelos 
países não são completos, principalmente porque são poucos os 
sectores cobertos dos 4 em que se prevê a realização do estudo: 
Sector empresarial, Governo, Ensino Superior e instituições privadas 
sem fins lucrativos. As disparidades de género e a falta de infra-
estruturas são problemas importantes destacados no relatório do 
estudo sobre a situação da inovação em África de 2019. Os quadros 
que se seguem descrevem alguns dos dados e estatísticas do 3º 
relatório do estudo sobre a situação da inovação em África de 2019. 
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Decisão 13: Medição da Ciência, Tecnologia e Inovação 
 
13.9 Os Ministros tomaram nota das actividades regionais 

implementadas sobre indicadores de CTI durante 2019 e a primeira 
metade de 2021 e que, devido à indisponibilidade de novos dados e 
estatísticas sobre investigação e desenvolvimento e inovação dos 
Estados-Membros, o Secretariado que trabalha em conjunto com o 
Grupo de Referência Regional sobre Indicadores de CTI não 
conseguiu elaborar o segundo Relatório Regional sobre 
Investimento em Investigação e Desenvolvimento.  

 
13.10    Os Ministros orientaram o Secretariado a: 
 

(i) trabalhar com os indicadores do Grupo Regional de 
Referência sobre Ciência, Tecnologia e Inovação a fim de 
produzir o segundo Relatório sobre Investimento na 
Investigação e Desenvolvimento, incluindo análises sobre os 
desafios enfrentados pelos Estados-Membros para alcançar 
o 1% do GERD/GDP para apreciação na próxima reunião em 
2022;  

 
ii)  finalizar a elaboração do projecto do Quadro Regional de 

Medição da Ciência, Tecnologia e Inovação para ser 
apreciado na próxima reunião em 2022; e 

 
(iii)  trabalhar com o Grupo de Referência Regional sobre 

Indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação, com o apoio 
técnico da AUDA/NEPAD, UNESCO e Centro de Indicadores 
de Ciência, Tecnologia e Inovação, para desenvolver um 
plano abrangente de desenvolvimento de capacidades em 
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matéria de medição de CTI a ser implantado na região até 
2022. 

 
13.11   Os Ministros exortaram os Estados-Membros a: 

 
(i) alocar os recursos financeiros e humanos necessários para a 

realização de inquéritos nacionais na área da investigação, 
desenvolvimento e inovação;   

   
(ii) acelerar a formalização dos acordos institucionais com os 

institutos nacionais de estatística na realização de inquéritos, 
especialmente no contexto do Protocolo sobre Estatísticas que 
será analisado pela Cimeira da SADC e pela reunião de Chefes 
de Estado em 2021;     

 
(iii) aumentar os investimentos na ciência, tecnologia e inovação, 

cumprindo o objectivo de 1% de afectação do Produto Interno 
Bruto para Investigação e Desenvolvimento, uma vez que a 
maioria dos Estados-Membros comunicou despesas internas 
brutas na Investigação e Desenvolvimento / Produto Interno 
Bruto inferior a 1%;  

 
(iv) comprometer-se e participar plenamente no programa de ASTII 

coordenado pela AUDA/NEPAD, fornecendo os dados, 
estatísticas e recursos financeiros necessários para assegurar 
a recolha de dados e estatísticas completos, credíveis e fiáveis 
sobre CTI;  

          
(v) explorar e considerar a possibilidade de criar plataformas 

digitais e metodologias inovadoras para a realização dos 
inquéritos, aproveitando os desafios vividos com a pandemia 
da COVID-19. 

 
13.12 Os Ministros felicitaram a AUDA/NEPAD através da Iniciativa dos 

Indicadores Africanos sobre Ciência, Tecnologia e Inovação 
(ASTII)(ASTII) pela elaboração e publicação do 3º relatório sobre a 
situação da inovação em África de 2019 que cobre informação, 
dados e estatísticas abrangentes sobre CTI em África e pelo 
contínuo apoio técnico e desenvolvimento de capacidades prestado 
aos Estados-Membros e à região da SADC.   

 
 
14. Informe sobre o Programa Regional sobre Sistemas de 

Conhecimento Indígena 
 
14.1 Os Ministros recordaram que na reunião de Junho de 2019 que 

decorreu na Namíbia, os Ministros orientaram o Secretariado a 
elaborar um Programa de Acção regional sobre Sistemas de 
Conhecimento Indígena com o apoio de parceiros regionais e 
exortaram os Estados-Membros a acelerar a concepção de sistemas 
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e políticas nacionais de conhecimento indígena para tirar partido da 
rica biodiversidade e conhecimento indígena que existe nas 
comunidades, a fim de promover o desenvolvimento de produtos e 
serviços de apoio ao desenvolvimento industrial. A reunião de 
Ministros realizada em Junho de 2019 também referiu-se à 
necessidade de os Estados-Membros realizarem mais 
sensibilização e de defesa de causa na região para promover o valor 
e utilização do conhecimento indígena para o desenvolvimento 
socioeconómico. A este respeito, os Ministros orientaram o 
Secretariado em parceria com a Rede da África Austral sobre 
Biociências (SANBio) a elaborar um plano regional de sensibilização 
e defesa de causa e recolher informação sobre estudos de casos e 
experiências em práticas, produtos e serviços de conhecimento 
indígena para ser apresentado e exibido na próxima reunião. 

 
14.2 Os Ministros notaram que o Secretariado tem estado a realizar 

seminários bienais de intercâmbio de peritos em política regional 
sobre o sistema de conhecimento indígena, tendo o primeiro sido 
organizado pela África do Sul em 2004, o segundo em 2007 pela 
Zâmbia; o terceiro em 2009-Seychelles, o quarto em 2011 na 
Namíbia; e o quinto em 2014 no Botswana. Os seminários regionais 
servem como plataforma para promover o diálogo político e a partilha 
de experiências sobre sistemas de conhecimento indígena e 
também facilitam a cooperação regional nesta área. O Protocolo da 
SADC sobre Ciência, Tecnologia e Inovação de 2008 reconhece a 
necessidade de desenvolver, valorizar e promover os sistemas e as 
tecnologias de conhecimento indígena. No quinto seminário sobre 
políticas realizadas no Botswana, ficou acordado que o Malawi 
acolheria o sexto, seguido por Angola que acolherá o sétimo. Devido 
a algumas dificuldades, o Malawi não pôde acolher o seminário em 
2016 e nos anos seguintes, por conseguinte, o Secretariado voltará 
a contactar o Malawi sobre a realização do seminário em 2021/22.  

 
14.3  Os Ministros notaram ainda que o Secretariado, com o apoio do 

Ministério da Cooperação Económica e Desenvolvimento do 
Governo Alemão (BMZ) através da GIZ e do co-financiamento da 
Comissão Europeia, está a implementar um projecto de mudança no 
âmbito do Programa de Reforço da Coordenação Regional e 
Nacional (SNRL) para sensibilizar para o Protocolo da SADC sobre 
Ciência, Tecnologia e Inovação entre as principais estruturas 
nacionais, intervenientes e para reforçar as suas capacidades de 
harmonizar os seus quadros de políticas nacionais com as 
estratégias e quadros regionais e mobilizar recursos para a 
implementação. O projecto tem uma duração de doze meses, de 
Setembro de 2020 a Agosto de 2021e conta com uma subvenção de 
249.998.15 EUROS. Os parceiros de implementação do projecto são 
a Associação de Gestão da Investigação e Inovação da África 
Austral (SARIMA) e a Rede da África Austral para as Biociências 
(SANBio). Em Março de 2021, foi organizada uma reunião virtual de 
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peritos para partilhar informações sobre o projecto com os Estados-
Membros. 

 
Os objectivos do projecto são os seguintes:  
 

i. criar consciência junto dos investigadores, responsáveis pela 
transferência de tecnologia; 

ii. funcionários dos estados e PMEs sobre a importância da 
recolha de dados; monitorização e protecção em 
conformidade com o Protocolo da SADC CTI e respectivas 
políticas; 

iii. reforçar as capacidades dos principais intervenientes 
nacionais em matéria de mobilização de recursos para a 
implementação de políticas em matéria de CTI; e 

iv. reforçar os quadros políticos das CTI para assegurar as 
ligações nacionais-regionais. 

 
 

As principais áreas de intervenção são as seguintes: 
i. Elaboração de propostas. Será desenvolvida uma caixa de 

ferramentas de proposta para os Estados-Membros. 
ii. Ética na investigação científica. Serão formuladas directrizes 

de ética na investigação. 
iii. Elaboração de um projecto de directrizes sobre políticas 

regionais sobre sistemas de conhecimento indígena. Estas 
directrizes serão concebidas para que os Estados-Membros 
as utilizem na elaboração das políticas nacionais sobre 
sistemas de conhecimento indígena. 

iv. Operacionalização do Protocolo de Nagoya sobre Acesso e 
Partilha de Benefícios e impacto na investigação científica 
fundada no conhecimento indígena. As directrizes serão 
concebidas para os Estados-Membros utilizarem nos seus 
respectivos países, a fim de os orientar acerca das medidas 
a tomar para cumprir a legislação nacional e os instrumentos 
internacionais em matéria de acesso e partilha de benefícios. 

 
14.4 Os Ministros notaram que o Secretariado, em parceria com o GIZ - 

Programa de Reforço das Ligações Regionais Nacionais e o 
Departamento de Ciência e Tecnologia do Lesoto, organizou duas 
reuniões de peritos nacionais em Fevereiro de 2020, centradas nos 
sistemas de conhecimento indígena, Política de CTI, Mulheres na 
Ciência e criação de uma academia nacional de ciência. A reunião 
do Grupo de Trabalho de Peritos Técnicos da SADC sobre sistemas 
de conhecimento indígena foi também organizada à margem das 
reuniões do Lesoto em que participaram os seguintes Estados-
Membros: África do Sul, Botswana, Eswatini, Lesoto, Namíbia, 
Moçambique, Tanzânia, Zâmbia, e incluindo peritos da SANBio e do 
Conselho Científico Internacional - Escritório Regional para África 
(ISC-ROA). O grupo de trabalho de peritos técnicos debateu sobre a 
implementação das decisões ministeriais de Junho de 2019 em 
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relação aos sistemas de conhecimento indígena e desenvolveu um 
projecto de roteiro para a formulação de um programa de acção 
regional sobre sistemas de conhecimento indígena; projecto de 
directrizes regionais sobre a política de sistemas de conhecimento 
indígena e planos para organizar o sexto seminário de política 
regional sobre sistemas de conhecimento indígena.  

14.5  Os Ministros notaram ainda que a Rede da África Austral para as 
Biociências (SANBio) foi criada em 2005 como uma das cinco redes 
criadas no continente que cobrem a África Austral, no âmbito da 
Nova Parceria para o Desenvolvimento de África (NEPAD) no 
quadro da Iniciativa Africana para as Biociências (ABI). A SANBio 
constitui uma plataforma para a investigação e desenvolvimento e 
inovação partilhados na região, tratando de questões fundamentais 
das biociências na nutrição e saúde - intervenções relacionadas, 
agricultura e ambiente. A Rede está estruturada sob a forma de um 
modelo de pólo, nó. O Pólo e o Secretariado estão sediados na 
África do Sul (Conselho de Investigação Científica e Industrial) e os 
nós estão sediados nas Maurícias - Bioinformática (Universidade 
das Maurícias); Nó do Peixe - Malawi (Universidade Agrária e 
Recursos Naturais de Lilongwe); Nó da Pecuária - Zâmbia (Instituto 
Nacional de Investigação Científica e Industrial e Universidade da 
Zâmbia); Nó do Cogumelo - Namíbia (Universidade da Namíbia); Nó 
dos Recursos Genéticos Fitossanitários - Centro de Recursos 
Genéticos Fitossanitários da SADC (Zâmbia) e Nó dos Sistemas de 
Conhecimento Indígenas - África do Sul (Universidade do Noroeste).  
No total, 14 Estados-Membros são membros da Rede. A SANBio 
responde a prioridades regionais e continentais como a Visão 2050 
da SADC e o Plano Estratégico Indicativo de Desenvolvimento 
Regional (RISDP 2020-2030), especialmente o Desenvolvimento 
Industrial e Integração do Mercado, e os pilares do Desenvolvimento 
Social e do Capital Humano. No quadro da Agenda 2063 do 
continente (A África que queremos), a rede trata as prioridades da 
Estratégia de Ciência, Tecnologia e Inovação para África (STISA-
2024) tal como: STISA 1 erradicar a fome e alcançar a segurança 
alimentar, STISA 2 (prevenção e controlo de doenças), STISA 5 
(viver em conjunto - construir sociedade) e STISA 6 (criação de 
riqueza).  

14.5.1  Os Ministros notaram que a SANBio concluiu a implementação do 
plano de actividades para o período 2013-2018 e desenvolveu um 
novo plano de actividades que cobre o período 2021-2024. Algumas 
realizações registadas durante os períodos 2013-2018 
compreendem a testagem de um modelo de parceria pública e 
privada para a realização de projectos de investigação, 
desenvolvimento e inovação. Nos últimos 5 anos, a rede apoiou 17 
projectos colaborativos em matéria de alimentação e saúde, com 15 
universidades da região, 6 instituições de investigação e tecnologia, 
ONG, e 10 empresas privadas. Os projectos criaram impacto de 6 
empresas em fase de arranque com 7 produtos que transferiram 
para utilizadores ou consumidores, mais de R500 000 receitas 
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geradas a partir das empresas que envolvemos nos projectos com 
as universidades. Foram conseguidas 26 colaborações entre a 
indústria e as universidades, criando 40 empregos não permanentes 
e 50 empregos permanentes (directos e indirectos) nos 13 países 
membros abrangidos... dos R94 milhões de rands investidos na 
investigação, desenvolvimento, inovação e criação de redes, os 
países membros implementadores contribuíram com cerca de 18 
milhões de Rands. A Rede também implementou com êxito um 
programa denominado FemBioBiz que apoia mulheres e jovens 
empresários e empresas em fase de arranque na região na área das 
biociências. A Rede contou com o apoio do Governo da Finlândia e 
inclusive com recursos da África do Sul, através do Departamento 
de Ciência e Inovação.  

14.5.2 Os Ministros notaram que a visão global da SANBio é tornar-se o 
parceiro preferido de investigação em biociência, inovação e 
promoção do empreendedorismo para financiadores, agentes de 
desenvolvimento e organismos regionais. Nos próximos cinco anos, 
a SANBio irá consolidar o sucesso da última década e concentrar-se 
no reforço dos seus mecanismos institucionais e infra-estruturas 
para a criação eficiente de valor para os seus parceiros. Os cinco 
objectivos estratégicos descritos no novo Plano de Actividades 
2021-2024 permitirão à SANBio planear, coordenar, promover, 
apoiar e executar investigação de alto valor e com grande impacto e 
comercializar resultados de investigação que ofereçam verdadeiro 
valor aos seus intervenientes e aos cidadãos da SADC. 

 

14.5.3  Os Ministros notaram ainda que sob os auspícios da AUDA/NEPAD 
foi estabelecido um programa sobre Centros de Excelência para 

Objectivos da 
SANBio

• Inovação orientada pela 
procura para a criação de 
riqueza

• Reforço da inovação e 
competência 
empreendedora

• Política de apoio à 
investigação e inovação

• Reforçar a rede para criar 
impacto

• Procurar a 
sustentabilidade da rede

Prioridades da 
SANBio

• Economia circular

• Inovação em Saúde

• Segurança nutricional

• TIC e sistemas 
inteligentes

Objectivos 
mais amplos

• Compromissos 
internacionais 
transformativos 
em matéria de 
investigação e 
inovação

• Reforçar a 
capacidade 
humana através da 
mobilidade 
internacional

• Promoção e 
reforço das 
capacidades das 
CTI em África
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apoiar a implementação da Agenda 2063 da União Africana, a fim 
de fornecer serviços de aconselhamento baseados no conhecimento 
e assistência técnica aos Estados-Membros e comunidades 
económicas regionais para alcançar as suas prioridades. Estes 
Centros de Excelência serão compostos por equipas 
multidisciplinares com a missão de identificar e desenvolver uma 
visão aprofundada das tendências críticas de relevância para a 
implementação da Agenda 2063. Os Centros de Excelência serão 
criados nas seguintes áreas principais de atenção: (i) Recursos 
Rurais e Sistemas Alimentares; (ii) Pólo de Ciência e Tecnologia e 
Inovação; (iii) Desenvolvimento do Capital Humano e das 
Instituições; (iv) Cadeia de Abastecimento e Logística; (v) A 
resiliência climática concentrar-se-á em acrescentar valor à Visão da 
Agenda 2063 da UA. Os CdE são os principais instrumentos da UA 
para alavancar o conhecimento e as inovações apoiadas pela 
ciência para apoiar a implementação estratégica e acelerada da 
Agenda 2063. A SANBio da NEPAD está a posicionar-se para fazer 
parte do Centro de Excelência em Ciência, Tecnologia e Inovação 
(ST&I) da UADA-NEPAD (CoE) a ser criado na África do Sul, em 
parceria com o Conselho de Investigação Científica e Industrial 
(CSIR) e a Universidade de Stellenbosch.  

Decisão 14:  Informe sobre o Programa Regional sobre 
Sistemas de Conhecimento Indígena 

14.6  Os Ministros tomaram nota das actividades regionais 
implementadas sobre os Sistemas de Conhecimento Indígena 
durante 2020 e a primeira metade de 2021.  

 
14.7     Os Ministros orientaram o Secretariado no sentido de:  
 

(i) finalizar o desenvolvimento do projecto do Programa de Acção 
regional sobre Sistemas de Conhecimento Indígena, incluindo 
um plano de sensibilização e de defesa da causa com o apoio 
de parceiros técnicos regionais como a SANBio e apresentar 
um relatório na próxima reunião em 2022;  

 
(ii) produzir um relatório regional com estudos de caso, serviços, 

produtos e bens sobre o Conhecimento Indígena na região e 
apresentar um relatório na próxima reunião em 2022; e  

 
(iii) trabalhar com o Malawi para preparar e acolher o sexto 

seminário de política regional sobre sistemas de conhecimento 
indígena até 2022.  

 
14.8  Os Ministros exortaram os Estados-Membros a acelerar a 

formulação das políticas  nacionais dos Sistemas  Nacionais de 
Conhecimento Indígena a apresentar um relatório com os 
progressos na próxima reunião em 2022. 
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14.9 Os Ministros saudaram o Governo alemão através da GIZ e da 
Comissão Europeia pela subvenção do projecto ao abrigo do 
Programa Nacional de Reforço das Ligações Regionais para apoiar 
a implementação do Protocolo sobre as IST, com particular ênfase 
no reforço das capacidades e políticas de IKS na região. 

 
14.10  Os Ministros:  
 

(i) felicitaram a Rede da África Austral sobre Biociências 
(SANBio) pelo apoio contínuo prestado à Região no domínio 
das biociências;   

(ii) aprovaram o plano de actividades 2021-2024;   
(iii) exortar os Estados-Membros a disponibilizarem os recursos 

necessários para a implementação do plano de actividades e 
outros programas regionais em apoio do RISDP 2020-2030, 
da Estratégia e Roteiro para a Industrialização da SADC 
2015-2063 e da Política Agrícola Regional.   

 
15. Implementação da Carta da SADC sobre a Mulher na Ciência, 

Engenharia e Tecnologia 
 
15.1 Os Ministros recordaram que, na reunião realizada em Junho de 

2019, na Namíbia, orientaram o Secretariado em conjunto com o 
Comité Director sobre a criação da Organização da SADC "Mulher 
na Ciência, Engenharia e Tecnologia" (WISETO), constituída pela 
Namíbia, África do Sul e Tanzânia, para desenvolver um projecto de 
plano de actividades orçamentado para apreciação na próxima 
reunião. Os Ministros exortaram igualmente os Estados-Membros a 
assinar a Carta para que esta entre em vigor e a criar 
Representações Nacionais até Março de 2020. 

 
15.2 Os Ministros notaram que o Secretariado organizou uma reunião do 

Comité Director em Setembro de 2019, na Namíbia; e reuniões 
virtuais em Março de 2021 e Maio de 2021, respectivamente, para 
elaborar o projecto de plano de actividades da Organização da 
Mulher na Ciência, Engenharia e Tecnologia da SADC. Foi 
elaborado um esboço do projecto de plano de actividades e os 
termos de referência para a elaboração de um plano de actividades 
estratégico abrangente orçamentado e de um plano de 
implementação. Os recursos atribuídos no âmbito do exercício 
financeiro de 2020/21 para a elaboração do projecto de plano de 
actividades orçamentado foram reorientados devido aos 
ajustamentos orçamentais decorrentes da COVID-19. Foram 
alocados recursos ao abrigo do exercício financeiro de 2021/22, 
para a elaboração do projecto de plano de actividades. 

 
15.3 Os Ministros notaram igualmente que, nos termos do artigo 23º da 

Carta, após assinatura por dois terços dos Estados-Membros, a 
Carta entrará em vigor. Desde a aprovação da Carta pelo Conselho 
de Ministros, em Agosto de 2017 na África do Sul, apenas nove 
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Estados-Membros assinaram a Carta, nomeadamente: Angola; 
República Democrática do Congo; Eswatini; Lesoto; Maurícias; 
Moçambique, Namíbia, África do Sul e República Unida da 
Tanzânia.  Sem a entrada em vigor da Carta, o processo de 
identificação do país acolhedor da Organização da Mulher na 
Ciência, Engenharia e Tecnologia (WISETO) da SADC não pode ser 
levado a cabo, incluindo a criação da organização regional, de 
acordo com a Carta. 

 
15.4 Os Ministros notaram ainda que, de acordo com o artigo 5º da Carta, 

a adesão à WISETO da SADC será feita através das da 
Organização da Mulher na Ciência, Engenharia e Tecnologia. As 
Representações Nacionais integrarão igualmente o Conselho de 
Administração, nos termos do artigo 13º da Carta. Até à data, 
apenas quatro Estados-Membros criaram e lançaram as suas 
Representações Nacionais, nomeadamente: Eswatini; Lesoto; 
Namíbia e África do Sul.  

 
15.5 Os Ministros notaram que, desde a aprovação da Carta pelo 

Conselho de Ministros em 2017, os Estados-Membros têm sido 
lentos quanto à assinatura da Carta e também quanto à criação de 
Representações Nacionais. Esta situação é muito preocupante, 
visto que dificulta a implementação cabal da Carta e da decisão do 
Conselho de Ministros. Em Agosto de 2021, fará quatro anos desde 
que o Conselho de Ministros aprovou a Carta como instrumento 
jurídico, com o intuito fortalecer a capacidade da  Região de 
colaborar na área da ciência, tecnologia e inovação e promover o 
acesso das mulheres à educação e carreiras profissionais na área 
da  Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (CTEM), assim 
como de assegurar uma maior participação das mulheres cientistas, 
engenheiras e tecnologistas nos órgãos de tomada de decisões e 
de formulação de políticas;  

 
 

Decisão 15:  Implementação da Carta da SADC aprovada sobre 

a Mulher na Ciência, Engenharia e Tecnologia 

15.6   Os Ministros exortaram os Estados-Membros a: 
 

(i)  assinar a Carta da SADC sobre a Organização da Mulher na 
Ciência, Engenharia e Tecnologia, conforme aprovada pelo 
Conselho de Ministros da SADC em Agosto de 2017, até 
Março de 2022;  

 
(ii) estabelecer Representações Nacionais até Junho de 2022. 
 

15.7 Os Ministros orientaram o Secretariado a trabalhar com o Comité 
Director da SADC sobre a Mulher na Ciência, Engenharia e 
Tecnologia para finalizar a elaboração do projecto de Plano 
Estratégico de Actividades orçamentado e Plano de Implementação 
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até Março de 2022 e apresentar um relatório na próxima reunião em 
Junho de 2022.  

 
 
 
16. Reforço de capacidades e acções de formação da SADC em 

matéria de Política sobre CTI e Governação para Parlamentares 
e Altos Funcionários  

 
16.1 Os Ministros recordaram que na reunião realizada em Junho de 

2019 na Namíbia, os Ministros, notaram os progressos alcançados 
na elaboração de um programa regional de formação em ciência, 
tecnologia e inovação, ou seja, política e governação da CTI para 
parlamentares e quadros superiores responsáveis pela definição de 
políticas na região. Na mesma reunião, os Ministros orientaram o 
Secretariado em parceria com a Organização das Nações Unidas 
para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e o Fórum 
Parlamentar da SADC para finalizar a elaboração do programa 
regional de formação. 

 
16.2 Os Ministros notaram que o Secretariado, em parceria com a 

UNESCO, organizou um workshop de reforço de capacidades em 
matéria de governação das políticas de ciência, tecnologia e 
inovação para parlamentares, altos funcionários e especialistas em 
ciência, tecnologia e inovação (CTI) na região, em Dezembro de 
2019, na África do Sul. Participaram do Workshop de Reforço de 
Capacidades, os seguintes Estados-Membros: Angola; Botswana; 
RDC; Eswatini; Lesoto; Malawi; Namíbia; Zimbabwe; Moçambique; 
Seychelles; África do Sul; Zamíbia e Tanzânia. Os seguintes 
Estados-Membros estiveram representados tanto por altos 
funcionários como por parlamentares, nomeadamente: Eswatini; 
Lesoto; Namíbia; Zimbabwe; Malawi; Moçambique; e Zâmbia. O 
workshop de reforço de capacidades centrou-se nas seguintes áreas 
de foco: 

 
i) Objectivos da Ciência, Tecnologia e Inovação para o 

Desenvolvimento Sustentável; 
ii) Medição da Ciência, Tecnologia e Inovação; 
iii) Introdução ao Quadro de Avaliação STRIP da UNCTAD; 
iv) Políticas de Inovação Transformativa;  
v) Estudos de casos em Ciência, Tecnologia e Sistemas de 

Inovação nacionais da África do Sul; Seychelles; Zimbabwe; 
Moçambique e Angola; 

vi) Ciclo das Políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação; 
vii) Definição das Políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação, 

Implementação, Monitorização, Avaliação e Mobilização de 
Recursos; 

viii) Novo paradigma de governação da CTI e o papel dos 
Parlamentos; 
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ix) Governação da ciência e tecnologia nas estruturas 
parlamentares; 

x) Igualdade de género e CTI 
xi) Discussão sobre o projecto de Quadro de Formação da 

SADC em matéria de CTI para altos funcionários e 
parlamentares.  

 
16.3 Os Ministros notaram ainda que o Secretariado em parceria com o 

Escritório da UNESCO para a África Austral, elaborou o projecto de 
Quadro de Formação em Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI) da 
SADC, documento apenso com a referência SADC/ET-
STI/1/2021/10.  Este quadro de referência incorpora esferas políticas 
tais como o desenvolvimento económico e social, ciência ambiental, 
governação e relações geopolíticas, bem como ciência, tecnologia e 
inovação (CTI). Na perspectiva do projecto de Quadro, a abordagem 
tradicional à planificação de CTI na maioria dos países pode ser 
demasiado limitada e compartimentada, sendo agora obrigatória 
uma reavaliação do papel da política de CTI no contexto da 
formulação e governação de políticas nacionais, regionais e globais.  

 
16.3.1 O objectivo geral do quadro de formação é dar formação a 

sucessivos grupos de parlamentares e funcionários de alto nível em 
toda a região e continente sobre a natureza e implicações em termos 
de políticas para a abordagem dos sistemas de inovação para o 
desenvolvimento.   Este quadro de formação foi concebido para 
abordar os seguintes objectivos principais: 

i) Estimular a compreensão do impacto socioeconómico da 

CTI; 

ii) Destacar as questões de sustentabilidade, incluindo a 

sustentabilidade ambiental, como uma preocupação 

transversal; 

iii) A ênfase no inter-relacionamento da política de CTI com 

todos os outros domínios das políticas de economia, 

desenvolvimento social, relações laborais, conservação, 

direitos políticos, integração regional e continental, e relações 

internacionais; 

iv) A avaliação adequada do sistema nacional de inovação; 

v) A avaliação da viabilidade dos sistemas nacionais de 

inovação; 

vi) Compreender a integração económica como a transição dos 

sistemas de inovação nacionais, regionais e continentais; 

vii) Compreensão dos vários aspectos da monitorização e 

avaliação da política e do desempenho do sistema de CTI. 

 
16.3.2 Os Ministros notaram ainda que o programa de formação será 

constituído pelos oito módulos seguintes:  
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i) Sistemas de inovação do quadro em matéria de política de 
CTI; 

ii) Sistemas de medição inovadores incluindo geração, 
transferência, protecção e indicadores para o 
desenvolvimento de políticas e monitorização e avaliação de 
conhecimentos; 

iii) Viabilidade dos sistemas de inovação; 
iv) Perspectivas regionais e continentais; 
v) CTI e Desenvolvimento Inclusivo; 
vi) Limites planetários, ODS e CTI; 
vii) Política de CTI e instrumentos de políticas para os ODS;  
viii) Políticas de Inovação Transformativa.  

 
O módulo sobre a Política de CTI e os instrumentos de política para 
os ODS serão coordenados e apresentados à Equipa de Trabalho 
Interagências da ONU sobre CTI para ODS (IATT) que foi 
constituída em 2017 para conceber e ministrar cursos de formação 
e workshops sobre a Política de CTI para ODS, em particular para 
os países em desenvolvimento. O módulo sobre Políticas sobre 
Inovação Transformativa será coordenado e apresentado pela 
Unidade de Pesquisa Político-Científica (SPRU) da Universidade de 
Sussex. A Política sobre Inovação Transformativa (TIP) foi 
elaborada como um complemento a abordagens de sistemas de 
inovação. O Consórcio de TIP é uma comunidade de 
prática/utilizadores que consiste em pesquisadores da área de CTI, 
decisores políticos e agências de financiamento que colaboram para 
prestar conteúdo aplicando uma abordagem de TIP. O TIPC é 
coordenado pela Unidade de Pesquisa Político-Científica (SPRU) da 
Universidade de Sussex. O Consórcio inclui membros activos de 
ministérios de CTI e agências financiadoras da Colômbia, Finlândia, 
Noruega, África do Sul e Suécia, assim como programas associados 
na China, no Brasil, no Senegal, no Gana e no Quénia. 

  
16.3.3  Os Ministros notaram que o programa de formação será ministrado 

em sessões de duas (2) semanas ao longo de um período de cinco 

(5) meses. O programa consistirá em oito (8) módulos ministrados 

ao longo de um período de cinco (5) meses.  A metodologia de 

aprendizagem incluirá aulas, deveres e trabalho de grupo.  

Participarão na formação três representantes de cada Estado-

Membro, seleccionados com base em critérios específicos. O 

programa de formação será oferecido uma vez por ano e será 

destinado a decisores políticos séniores e peritos e também será 

oferecida uma semana de formação a parte para parlamentares uma 

vez por ano, Devido à pandemia de COVID-19, inicialmente, o 

programa de formação só será ministrado em plataforma online 

através da plataforma Open learning da UNESCO, de ensino aberto.  

Assim que as condições o permitirem, prevê-se que a formação seja 

ministrada numa base de modo misto, virtual e presencial. O 
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programa de formação será ministrado através da Cátedra da 

UNESCO sobre Integração e Inovação Africana, na Universidade de 

Tecnologia de Tshwane, Pretória, África do Sul, em colaboração 

com a SADC e a UNESCO.  Conjuntamente, as três unidades 

trabalharão com vista à uma futura acreditação formal do programa. 

O primeiro programa de formação iniciará em Julho de 2021. O 

programa será conjuntamente financiado pela SADC e pela 

UNESCO nos primeiros dois anos e, para a continuidade e 

sustentabilidade do programa, proceder-se-á à mobilização de 

recursos.  

 

 

Decisão 16: Acções de reforço de capacidades e formação da 
SADC em matéria de Política e Governação sobre CTI para 
Parlamentares e Altos Funcionários  

 
16.3.4  Os Ministros aprovaram o projecto de Quadro de Política de CTI da 

SADC documento em apenso com a referência (SADC/ET-

STI/1/2021/10).  

 
16.3.5 Os Ministros:  

 

(i)  saudaram o Secretariado e a UNESCO pelo apoio técnico e 

financeiro prestado para a formulação do projecto de Quadro; 

(ii) orientou o Secretariado para incluir também no Quadro a 

ênfase no reforço de capacidades dos meios de comunicação 

e jornalistas em matéria de comunicação científica 

 

16.3.6 Os Ministros exortaram os Estados-Membros a participar no 

programa de formação num esforço para o reforço de capacidades 

de técnicos e especialistas na região em matéria de formulação, 

implementação, governação e monitorização e avaliação de política 

de CTI.  

 

16.3.7 Os Ministros orientaram o Secretariado a trabalhar com a UNESCO 

para elaborar uma estratégia de sustentabilidade para a 

implementação do Quadro de Formação para apreciação na 

próxima reunião, em Junho de 2022. 

 
17. Programas Regionais de Apoio à Inovação 
 
 
17.1 Os Ministros recordaram que, durante a reunião de Junho de 2018 

realizada na África do Sul, aprovaram a proposta de criação de um 
programa regional de apoio à inovação.  Em Junho de 2019, na 
Namíbia, orientaram o Secretariado a, conjuntamente com a então 
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Troika, composta pela África do Sul, Namíbia e Tanzânia, e incluindo 
Angola, e a SANBio, elaborar um documento conceptual abrangente 
tirando lições dos programas de apoio à inovação existentes a níveis 
nacional, regional, continental e internacional. A Estratégia e Roteiro 
para a Industrialização da SADC visa o alcance de economias 
impulsionadas pela inovação na região até 2063. A estratégia 
identifica a modernização tecnológicos e a inovação como 
facilitadores da criação de emprego e da competitividade na região. 
A estratégia também considera a ciência, a tecnologia e a inovação 
como factores cruciais para o desenvolvimento industrial da região e 
a mudança para economias fomentadas pela inovação, em apoio ao 
desenvolvimento das principais cadeias de valor prioritárias.  
Segudo o Índice Global de Inovação 2020: intitulado “Quem 
Financiará a Inovação”, antes da pandemia de COVID-19 havia uma 
perspectiva optimista relativamente a actividades de inovação, 
aumento de despesas em inovação, aumento de depósito de 
pedidos de direitos de propriedade intelectual, maior actividade em 
capital de risco e maior crescimento de financiamento à inovação. O 
Relatório refere ainda que a crise actual afectou a área da inovação 
numa altura em que estava a florescer. A recuperação da área da 
inovação dependerá dos cenários de recuperação, das actividades 
e das práticas e políticas sobre inovação implementadas (Relatório 
do Índice Global de Inovação, 2020). 

  
17.2 Os Ministros notaram que o financiamento e o apoio para actividades 

de inovação a nível nacional, regional e continental é inadequado. A 
pandemia de coronavírus também realçou a importância de investir 
na investigação e inovação.  Os Governos e o Sector privado devem 
aumentar os investimentos em inovação.  O Ministério dos Negócios 
Estrangeiros da Finlândia em parceria com o Botswana, Namíbia, 
África do Sul, Tanzânia e Zâmbia apoia o programa regional de apoio 
à inovação da África Austral (SAIS), cuja implementação iniciou em 
2011. A primeira fase do SAIS terminou em Dezembro de 2015, e a 
segunda fase abrange o período compreendido entre 2017 e 2022, 
com um financiamento total de 8,7 milhões de EUR da Finlândia e 
250 mil euros dos países parceiros.  O SAIS 2 é implementado de 
uma forma coerente e direccionada através de princípios de 
integração regional, tal como delineados nas estratégias e 
protocolos da SADC.   

 

17.2.1  O Programa tem três áreas de resultados:  

I. Desenvolvimento institucional em prol da cooperação 
regional em matéria de inovação (maior capacidade de 
organizações de apoio à inovação em termos de perícia e 
prestação de serviços para apoiar a inovação no sector 
privado e o desenvolvimento empresarial; 

II. Inovação em empresas (maior capacidade de empresas de 
inovar e entrar em novos mercados); 
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III. Inovação inclusiva (um ambiente mais favorável para 
actividades de inovação inclusiva na região). 

 
17.2.2 O Fundo para a Inovação do SAIS 2 prestou vinte e seis (26) 

subvenções a projectos piloto, demonstrando e replicando conceitos 
e protótipos novos ou melhorados antes de os lançarem no mercado 
como produtos, serviços ou processos. O apoio visou operações 
empresariais e de empreendedorismo a nível local, aumentando a 
cooperação entre organizações de apoio à inovação com o 
desenvolvimento de um conhecimento prático dos ecossistemas e 
das actividades de inovação em toda a região da SADC. O SAIS 2 

estabeleceu os Hubs Conectados (CH), uma iniciativa de trabalho em rede 
para juntar esforços individuais como cafés de inovação e concursos 
organizados em diferentes países parceiros do SAIS 2 sob os mesmos 
auspícios. O objectivo também é de partilhar melhores práticas em apoio 
à inovação através de sessões de formação online e offline oferecidas a 
pólos tecnológicos e empresas emergentes start-ups conjuntamente com 

parceiros internacionais. Desde 2017, o SAIS 2, em parceria com o 
Secretariado da SADC, organizou eventos regionais e nacionais 
para o acolhimento do Fórum Anual de Inovação da África Austral 
(ASAIF). O programa do SAIS foca no reforço de capacidades e na 
prestação de apoio a empreendedores que estão em estágios 
iniciais de desenvolvimento e ecossistemas de inovação conexos. 

 
17.3 Os Ministros notaram igualmente que, em Junho de 2017, em 

Eswatini, apreciaram o projecto de relatório sobre a Iniciativa 
Regional sobre a Gestão de Investigação e Inovação, implementada 
desde 2014-2016 pelo Secretariado, em parceria com a Associação 
de Gestão de Investigação e Inovação da África Austral (SARIMA), 
com apoio financeiro da África do Sul através do Departamento da 
Ciência e Tecnologia, que chegou ao fim. Na mesma ocasião, os 
Ministros orientaram o Secretariado a mobilizar recursos e parcerias 
para o apoio à implementação da segunda fase do Programa. Os 
Ministros também exortaram os Estados-Membros a prestar o apoio 
necessário às respectivas instituições de investigação e tecnologia 
e de ensino superior para o estabelecimento de gabinetes de gestão 
de inovação e programas de transferência de tecnologia 
devidamente apetrechados e plenamente funcionais. 

 
17.4 Os Ministros notaram ainda que a Comissão da União Africana 

(CUA), no âmbito da implementação da Estratégia Continental de 

Educação para África (CESA) e da Estratégia de Ciência, 

Tecnologia e Inovação para África (STISA) está a implementar os 

seguintes programas:  

i) os Prémios Científicos anuais Kwame Nkrumah que visam 

reconhecer excelência científica a nível nacional, regional e 

continental.  

ii) o Programa Africano de Bolsas de Investigação. 
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17.5 Os Ministros notaram que muitos Estados-Membros enfrentam 
desafios na facilitação de parcerias industriais e universitárias mais 
fortes e isto é evidente na contribuição ou investimento do sector 
privado em Investigação e Desenvolvimento e Inovação que ainda é 
muito baixo e, em alguns casos, inexistente.    

 
17.6 Os Ministros notaram igualmente que o Secretariado está a 

implementar o Programa de Apoio à Industrialização e aos Sectores 

Produtivos (SIPS) que iniciou em Setembro de 2019.  O Programa é 

financiado ao abrigo do 11.º Fundo Europeu de Desenvolvimento 

(FED) para as regiões da África Oriental, África Austral e Oceano 

Índico (EA-SA-IO) assim como pelo Ministério alemão para a 

Cooperação e o Desenvolvimento Económico (BMZ). O Programa 

tem uma duração de cinco (5) anos com um orçamento estimativo 

de 7.800.000 milhões de euros e deverá ser implementado pelo 

Secretariado. O Programa SIPS visa acelerar o progresso da 

agenda de industrialização regional da SADC através da prestação 

de apoio ao desenvolvimento de cadeias de valor regionais de 

processamento agrícola e farmacêutica, com foco em políticas e no 

desenvolvimento do sector privado pertinentes para as cadeias de 

valor. 

 

17.6.1 O Programa SIPS tem três resultados principais, nomeadamente:  

 

(i) RESULTADO 1: melhorar o ambiente de políticas, regulador 

e operacional a níveis nacional e regional para o 

desenvolvimento e a operação sustentável das cadeias de 

valor do couro, de ARV e de cadeias de valor e produtos 

conexos. Esta Área Principal de Resultados também incluirá 

uma componente de Subvenções para apoiar projectos de 

inovação e tecnológicos nas cadeias de valor do couro e 

farmacêutica. Este resultado deverá ser realizado pelo 

Secretariado da SADC.  

(ii) RESULTADOS 2&3: melhorar o desempenho e o 

crescimento de cadeias de valor regionais seleccionadas e 

serviços conexos nos sectores de processamento agrícola e 

farmacêutico. Estes resultados deverão ser realizados 

através de actividades implementadas pela GIZ. 

17.6.2 A finalidade das subvenções é de apoiar a inovação, o 

desenvolvimento e a modernização tecnológicos e o 

desenvolvimento de produtos nas cadeias de valor do couro e 

farmacêutica a nível regional. O orçamento total afecto ao programa 
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de subvenções é de 3,6 milhões de USD ao longo de cinco anos. A 

primeira chamada para subvenções foi publicada em Dezembro de 

2020 com um valor total de 1,5 milhão de USD. O nível de resposta 

e captação das subvenções na região foi fraco. O Secretariado 

identificou alguns desafios que, entre outros, incluiram a formulação 

da resposta; e a compreensão dos requisitos em conformidade com 

as directrizes. A este respeito, o Secretariado irá realizar workshops 

de reforço de capacidades e sensibilização sobre as Subvenções 

SIPS. A segunda chamada para submissão de propostas foi 

publicada no corrente exercício financeiro de 2021/22.  

 
17.7 Os Ministros notaram ainda que, para fazer o fomento da inovação, 

os Estados-Membros devem estabelecer parcerias fortes com o 
sector privado e dar incentivos para facilitar o apoio do sector 
privado para a investigação e a inovação.  

 
Decisão 17: Programas Regionais de Apoio à Inovação 

 
17.8 Os Ministros notaram as diversas iniciativas que estão a ser 

implementadas a níveis nacional, regional e continental e 
internacional para apoiar os ecossistemas de inovação.   

 
17.9    Os Ministros orientaram o Secretariado para: 
 

(i) realizar uma avaliação dos programas e iniciativas de 
incentivo existentes implementados pelos Estados-Membros 
para facilitar as parcerias e ligações entre a indústria e as 
instituições de ensino superior em matéria de investigação e 
inovação e os investimentos da indústria em investigação e 
inovação, devendo apresentar um relatório na próxima 
reunião a realizar-se em 2022; 

 
(ii) trabalhar com a Troika (Malawi, Tanzânia e Moçambique), 

incluindo a África do Sul, Namíbia, Botswana, Zâmbia, Angola 
e parceiros tendo em consideração as várias iniciativas 
nacionais, regionais, continentais e internacionais de apoio 
aos ecossistemas de inovação e desenvolver uma Estratégia 
e Programa de Acção regional abrangente para apoiar 
programas de inovação e ecossistemas a fim de acelerar e 
promover o desenvolvimento industrial, devendo apresentar 
um relatório na próxima reunião a realizar-se em 2022; 
 

(iii) trabalhar com parceiros para implementar a segunda fase do 
programa Reforço das Capacidades Regionais de Gestão da 
Inovação, a fim de reforçar as capacidades humanas e 
institucionais dos Estados-Membros nas áreas da gestão da 
investigação e inovação, transferência de tecnologia e 
propriedade intelectual, incluindo programas de apoio à 
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incubação de empresas em fase de arranque e de centros 
tecnológicos;   

 
(iv) realizar intervenções de sensibilização e de reforço de 

capacidades para aumentar a adesão e a resposta ao 
Programa de Apoio à Industrialização e aos Sectores 
Produtivos (SIPS) na região. 

 
17.10 Os Ministros são convidados a exortar os Estados-Membros a: 
 

(i)  facilitar e reforçar as parcerias e ligações entre a indústria e 
as universidades em áreas de investigação e 
desenvolvimento, inovação e comercialização;  

 
(ii) encorajar e apoiar as suas instituições de investigação, 

academias e indústrias a participar no programa de Bolsas 
SIPS.  

 
 
PARTE «C»: EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS - 

IMPLEMENTAÇÃO DO PROTOCOLO SOBRE EDUCAÇÃO E 
FORMAÇÃO 

 
 
18. AVANÇOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO QUADRO DE 

QUALIFICAÇÕES DA SADC 
 
18.1  Elaboração de Directrizes para os Sistemas de Acumulação e 

Transferência de Créditos da SADC. 
 
18.1.1 Os Ministros recordaram que o Quadro de Qualificações da SADC 

(SADCQF) foi elaborado em 2011 e lançado em 2017, para permitir 
uma circulação mais fácil de estudantes e trabalhadores em toda a 
região da SADC e internacionalmente, bem como para promover a 
aprendizagem ao longo da vida. O modelo de implementação do 
Quadro de Qualificações da SADCQF é composto por seis 
programas principais que são implementados simultaneamente, 
nomeadamente (i) elaboração e alinhamento dos quadros nacionais 
de qualificações com o SADCQF; (ii) Garantia de Qualidade; (iii) 
Verificação das Qualificações; (iv) Advocacia e Comunicação (v) 
Articulação, Reconhecimento da Aprendizagem Prévia (RPL) e 
Acumulação e Transferência de Créditos (CAT) e (vi) Governação.   

 
18.1.2 Os Ministros notaram que  a elaboração das Orientações dos 

Sistemas de Acumulação e Transferência de Créditos da SADC para 
servir de base para o reconhecimento da acumulação e 
transferência de créditos dentro das mesmas ou diferentes 
qualificações em diferentes instituições de ensino e formação (isto 
é, ensino geral, ensino e formação técnica e profissional ou ensino 
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superior) na Região da SADC, ajudará a facilitar a implementação 
do SADCQF. 

 
18.1.3 Os Ministros notaram ainda que as Directrizes de Acumulação e 

Transferência de Créditos da SADC (SADC-CATS) foram 
examinadas no Comité Técnico de Certificação e Acreditação em 28 
de Outubro de 2020. O Comité recomendou que o Relatório fosse 
distribuído aos Estados-Membros para posterior revisão e 
comentários, tendo o projecto de Relatório alterado (SADC/ET-
STI/1/2021/11A) ter sido validado pelo Comité Técnico de 
Certificação e Acreditação em 28 de Abril de 2021. 

    
18.1.4  Os Ministros notaram igualmente que o sistema de acumulação e 

transferência de créditos da SADC servirá para promover o objectivo 
do artigo 7º (a) (2) do Protocolo da SADC sobre Educação que 
estabelece que "os Estados-Membros concordam em trabalhar no 
sentido da harmonização, equivalência e eventual normalização dos 
requisitos de entrada nas universidades e a do artigo 7º (a) (3) 
estabelece que "os Estados-Membros acordam que, a fim de evitar 
a repetição onerosa de cursos realizados nas universidades da 
Região e a fim de contribuir para o reconhecimento mútuo das 
qualificações em toda a Região, as universidades serão encorajadas 
a conceber mecanismos para facilitar a transferência de créditos de 
uma universidade para outra dentro da Região". 

 
                     Do mesmo modo, as orientações da SADC em matéria de 

acumulação e transferência de créditos também servem para a 
promoção da Convenção de Adis que fala, entre outras coisas, do 
reconhecimento de qualificações parcialmente obtidas; da promoção 
da cooperação inter-regional e internacional no domínio do 
reconhecimento de qualificações e qualificações parciais; da 
definição e implementação de mecanismos eficazes de garantia de 
qualidade e acreditação a nível nacional, regional e continental; e da 
facilitação do intercâmbio e maior mobilidade de estudantes e 
académicos. 

 
18.1.5  Os Ministros notaram que foi realizada uma análise situacional da 

actual implementação do sistema de acumulação e transferência de 
créditos nos Estados-Membros para servir de base para a 
elaboração das Orientações Regionais sobre a Acumulação e 
Transferência de Créditos. A este respeito, as conclusões que se 
seguem emanaram da análise situacional (SADC/ET-
STI/1/2021/11B): 

 
i. A maioria dos países da Região da SADC já criou Autoridades 

Nacionais de Qualificação e Entidades Nacionais de Garantia 
da Qualidade. 
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ii. A maioria dos Estados-Membros da SADC implementaram ou 
estão a implementar os seus Quadros Nacionais de 
Qualificações (QNQ);   

 
iii. A maioria dos QNQ dos Estados-Membros já criados são 

compostos por um quadro de 10 níveis, baseado em 
descritores de nível amplo e sustentado por resultados de 
formação. Todos os Estados-Membros que implementaram 
QNQ adoptaram a fórmula de 1 crédito = 10 horas nocionais.   

 
iv. Actualmente, apenas o Zimbabwe e a África do Sul dispõem de 

políticas e/ou orientações explícitas sobre acumulação e 
transferência de créditos. Embora os QNQ tenham previsto a 
acumulação de créditos e transferências, políticas e directrizes 
explícitas estão ainda por desenvolver nos restantes Estados-
Membros.   

 

18.1.6 Os Ministros notaram de igual modo que, as orientações propostas 
a acumulação e transferência de créditos da SADC cobrem os 
seguintes elementos:  

  
i. um conjunto de especificações e procedimentos acordados 

para o reconhecimento mútuo da realização ou 
aprendizagem entre diferentes parceiros; 

 
ii. o reconhecimento da autonomia das instituições parceiras 

nos processos de acreditação, entrega e adjudicação;  
 

iii. um conceito de reconhecimento mútuo que obriga as 
organizações a considerar o reconhecimento dos créditos 
concedidos por todas as outras instituições membros, desde 
que os créditos transferidos representem uma aprendizagem 
relevante, ao nível adequado e que corresponda aos 
resultados da aprendizagem da qualificação de destino, e  

 

iv. uma facilidade que permite aos alunos acumular créditos e 
transferi-los da(s) instituição(ões) que concede(m) o crédito 
para outra instituição onde se pode obter um prémio de 
qualificação desejado. 

 
18.1.7 Os Ministros notaram ainda que as orientações sobre acumulação e 

transferência de créditos da SADC facilitarão o desenvolvimento de 
processos credíveis, eficientes e transparentes tanto para a 
acumulação de crédito dentro das qualificações como para a 
transferência de crédito entre qualificações, tanto dentro dos 
Estados-Membros da SADC como entre eles. Também facilita a 
mobilidade estudantil dentro dos países e entre instituições em 
diferentes países da Região, proporcionando um meio normalizado 
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de comparação de aprendizagem entre diferentes programas 
académicos, sectores, regiões e países. 

 
18.1.8 Os Ministros notaram que a implementação das orientações da 

SADC sobre acumulação e transferência de créditos será benéfica 
para os estudantes, na medida em que apoia a mobilidade dos 
estudantes; torna o ensino geral, ensino e formação técnica e 
profissional ou ensino superior mais atractivo e acessível a grupos 
menos representados e desfavorecidos; e oferece uma maior 
escolha e flexibilidade na escolha de cursos e instituições, 
permitindo ainda a mistura de programas educacionais que podem 
resultar em melhores decisões e escolhas de carreira. Além disso, a 
implementação das Orientações Regionais sobre Acumulação e 
Transferência de Créditos também proporcionará benefícios às 
instituições, uma vez que: ajuda as instituições a criar oportunidades 
de aprendizagem personalizadas para estudantes e empregadores; 
permite que as instituições sejam mais reactivas, particularmente ao 
mercado estudantil;  contribui para uma maior retenção de 
estudantes e taxas de conclusão; e promove e facilita parcerias 
interinstitucionais (tais como percursos de progressão entre o ensino 
e formação técnica e profissional e o ensino superior). 

 
18.1.9  Os Ministros notaram igualmente que a mobilidade de aprendizagem 

bem-sucedida requer o reconhecimento académico e a transferência 
de créditos. Contudo, dada a diversidade de qualificações e 
instituições de educação e formação no seio da SADC, é improvável 
que os créditos e resultados de aprendizagem de uma única 
componente educacional em duas qualificações diferentes sejam 
idênticos. Este é ainda mais o caso no reconhecimento da 
aprendizagem de outros contextos de aprendizagem (por exemplo, 
ensino e formação profissional). Uma abordagem  aberta e 

flexível do reconhecimento de créditos obtidos noutro contexto, incluindo a 
mobilidade da aprendizagem, é, portanto, recomendada, com base na 
compatibilidade dos resultados de aprendizagem e não na equivalência 
dos conteúdos dos cursos.  

18.1.10 Os Ministros notaram ainda que as qualificações completas não 
podem ser atribuídas apenas com base no sistema de acumulação 
e transferência de créditos. Como tal, sugere-se que as isenções 
baseadas no acumulação e transferência de créditos sejam limitadas 
a não mais de 50% dos módulos ou cursos da qualificação em 
questão.  

18.1.11  Os Ministros notaram que para que as Orientações da SADC sobre 
a Acumulação e Transferência de Créditos funcionem eficazmente, 
recomenda-se o seguinte: 

i. É necessário desenvolver declarações de referência 
temáticas para diferentes disciplinas a nível Regional. Os 
Estados-Membros podem então harmonizar as suas 
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declarações nacionais de referência temática com as 
Regionais;  

 

ii. É necessário adoptar políticas de garantia de qualidade 
sólidas. A este respeito, os Estados-membros são 
encorajados a aderir às directrizes regionais de garantia de 
qualidade que foram desenvolvidas para a região da SADC. 
Para tal, a utilização das Orientações da SADC sobre a 
Acumulação e Transferência de Créditos deve ser 
assegurada através de processos de avaliação apropriados 
(por exemplo, monitorização, revisões de qualidade internas 
e externas e nas opiniões dos estudantes, bem como 
melhoria contínua da qualidade).  

18.1.12 Os Ministros notaram que, independentemente do acima exposto, as 
diferenças entre os sistemas nacionais de ensino superior podem 
potencialmente levar a impedimentos ao reconhecimento das 
qualificações e à mobilidade entre os Estados-Membros da SADC. 
Embora actualmente existam vários sistemas de apoio chave que 
permitem, ou facilitam a transferência de créditos na região da 
SADC, tais como NQFs, RPL, e políticas de articulação, no entanto, 
os diferentes Estados-membros encontram-se em fases diferentes 
na implementação dos seus NQFs, Quadros RPL, articulação e 
políticas de acumulação e transferência de créditos, o que pode 
dificultar a mobilidade dos estudantes. 

 

18.1.13 Os Ministros notaram a importância de alinhar os quadros de 
qualificações nacionais com o quadro de qualificações regional, com 
o Malawi a partilhar a sua experiência na elaboração da legislação 
para estabelecer um Quadro de Qualificações Nacional   

 
Decisão 18: Elaboração dos Sistemas Regionais de Acumulação 
e Transferência de Créditos (CATS) 
 

18.1.13 Os Ministros aprovaram:  
 

i. o Projecto de Directrizes dos Sistemas de Acumulação e 
Transferência de Créditos da SADC (CATS); 

  
18.1.13  Os Ministros exortaram os Estados-Membros a: 

i. implementar o alinhamento dos seus NQFs com o SADCQF 
para facilitar a implementação sem problemas das directrizes 
sobre acumulação e transferência de créditos da SADC; 

 
ii. criar os seus sistemas de acumulação e transferência de 

créditos nacionais, com base nas orientações da SADC sobre 
a matéria, utilizando uma metodologia faseada.  

19.  Formação e Desenvolvimento Profissional de Professores 



78 
 

 
19.1 Desenvolvimento de um Quadro Regional de Desenvolvimento 

Profissional Contínuo (CPD) para acompanhar o Quadro 
Regional da SADC sobre Padrões e Competências dos 
Professores  

 
19.1.1 Os Ministros recordaram que na última Reunião de Ministros em 

Junho de 2019, orientaram o Secretariado a desenvolver um Quadro 
Regional de Desenvolvimento Profissional Contínuo para 
acompanhar o Quadro Regional da SADC sobre Padrões e 
Competências dos Professores para Aprovação pelos Ministros na 
próxima Reunião. 

 
19.1.2 Os Ministros notaram que o Quadro Regional de Desenvolvimento 

Profissional Contínuo (CPD) foi considerado no Comité Técnico de 
Certificação e Acreditação em 28 de Outubro de 2020. O Comité 
recomendou que o Relatório fosse distribuído aos Estados-Membros 
para nova revisão e comentários e foi validado no Comité Técnico 
de Certificação e Acreditação a 28 de Abril de 2021,  

 
19.1.2 Os Ministros notaram ainda que o objectivo do Quadro Regional de 

Desenvolvimento Profissional Contínuo da SADC é um documento 
de referência que orienta a concepção e implementação de 
programas de CPD para os Estados-Membros da SADC. O Quadro 
serve, portanto, de referência para melhorar a qualidade das práticas 
de ensino e aprendizagem, e em última análise para melhorar os 
resultados de aprendizagem dos estudantes a todos os níveis do 
sistema educativo.  

 
19.1.3 Os Ministros notaram ainda que o desenvolvimento do Quadro foi 

ancorado no princípio da inclusão e foi informado por consultas mais 
amplas com uma variedade de intervenientes, incluindo Ministérios 
da Educação, Conselhos de Ensino/Organismos Reguladores, 
Sindicatos de Professores, Parceiros Cooperantes, Organizações 
Não-Governamentais, Professores Educadores de Colégios e 
Universidades, Líderes Educativos e o pessoal docente, entre 
outros. Os elementos principais foram também extraídos de uma 
revisão situacional dos planos e práticas nacionais de 
desenvolvimento profissional contínuo em certos Estados-Membros 
da SADC seleccionados e de uma revisão dos documentos 
nacionais de política sobre formação de professores.  

 
19.1.4  Os Ministros notaram igualmente que o quadro regional de CPD é 

fundamental para facilitar a harmonização das políticas e práticas de 
desenvolvimento profissional contínuo (CPD) na região, ao mesmo 
tempo que permite diferenças contextuais na implementação. Este 
quadro deverá ajudar ainda mais a promover a colaboração e 
reforçar as comunidades de prática entre professores e ajudar a 
mitigar o isolamento dos professores, reduzir o desgaste e o 
esgotamento na região da SADC. Ao longo do tempo, a 
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implementação deste quadro contribuirá para a profissionalização da 
fraternidade docente e, em última análise, resultará na satisfação 
dos professores. 

 
19.1.5 Os Ministros notaram ainda que o desenvolvimento de um quadro 

regional de CPD é fundamental para melhorar o desenvolvimento 
profissional contínuo dos professores, o que constitui um passo vital 
no esforço para melhorar a eficácia do ensino e da aprendizagem e 
elevar os padrões de educação na região da SADC.  

 
19.1.6 O Projecto de Quadro Regional de Desenvolvimento Profissional 

Contínuo (CPD) anexo como (SADC/ET-STI/1/2021/12) tem como 
objectivo: 

 
i) proporcionar uma compreensão comum das várias 

interpretações e vocabulário utilizados no desenvolvimento 
profissional contínuo, a fim de compreender e orientar as 
políticas e práticas de CPD de cada país; 

 
ii) facilitar a harmonização das políticas e práticas de CPD, 

inclusive para o sector do ensino e formação técnica e 
profissional, na região, permitindo ao mesmo tempo 
diferenças contextuais na implementação;  

 
(iii) dar efeito ao Protocolo da SADC sobre Educação e Formação 

relativo ao Artigo 6 (a) sobre formação de professores para 
um desenvolvimento conjunto da formação contínua de 
professores com vista a melhorar os conhecimentos da 
disciplina, as competências pedagógicas e a gestão eficaz 
das escolas, e ao Artigo 6 (d) sobre desenvolvimento 
profissional em que os membros concordam em promover o 
desenvolvimento profissional contínuo através de organismos 
profissionais de apoio; 

 
(iv) operacionalizar, a nível regional da SADC, a implementação 

da Estratégia de Educação Continental para África - CESA 
(16-25) - no contexto da Agenda 2063 da UA, bem como dos 
objectivos relevantes do SDG 4; 

 
(v) dar um ponto de referência regionalmente aceite para 

políticas de desenvolvimento profissional contínuo, 
práticas/abordagens, modelos, e elementos definidores; 

 
(vi) prever a aplicação do quadro regional de qualificações da 

SADC no reconhecimento do crescimento e desenvolvimento 
profissional dos professores;  

 
(vii) trocar lições colhidas das políticas e práticas de CPD 

adoptadas nos países da SADC; 
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(viii) prever a valorização do desenvolvimento profissional 
contínuo dos professores como um imperativo emergente e 
evolutivo onde a formação em serviço era a prática aceite. 

  
19.1.7 Os Ministros notaram que, à luz das consultas com as partes 

interessadas e das reacções dos Ministérios da Educação, 
conselhos de ensino (quando existem), sindicatos de professores, 
outros ministérios governamentais, o sector privado e organizações 
da sociedade civil (OSC), bem como das revisões dos Estados-
Membros da SADC, foram identificados como alguns dos elementos-
chave a considerar durante os processos de planeamento, 
desenvolvimento e implementação do CPD pelos Estados-Membros. 
Estas relacionam-se com:  

 
i) Relevância e capacidade de resposta -  as actividades do 

CPD têm de ser relevantes para o professor individual e 
aplicáveis na sala de aula.  

 
ii) Carreiras de professores - O desenvolvimento profissional 

deve ser um requisito para o crescimento da carreira; 
 

iii) Política, estratégias e quadros - O ponto de partida do 
Quadro Regional de CPD é identificar as políticas de CPD 
existentes, quer sejam autónomas ou contidas nas políticas 
gerais de professores e/ou educação como referências à 
importância do CPD. Um exame dos actuais planos 
educacionais e/ou uma análise sectorial é útil para 
compreender a forma como o CPD é priorizado e, 
consequentemente, como fornecer financiamento. É também 
importante rever os planos nacionais de desenvolvimento 
para descobrir o grau de importância atribuído aos 
professores. De particular importância é a relação entre o 
Quadro Regional de CPD para Professores e o Quadro 
Regional de Normas e Competências Profissionais de 
Professores. Enquanto este último define o nível de 
conhecimento, prática, aptidões e competências e conduta 
que se espera dos professores e dos líderes escolares no 
desempenho das suas tarefas profissionais, o Quadro 
Regional de CPD para Professores fornece orientações sobre 
como essas aptidões e competências podem ser adquiridas 
e entregues profissionalmente de forma contínua. Por isso, 
os dois quadros dependem um do outro. 

 

iv) Papéis claros para os intervenientes - para desenvolver e 
manter um quadro integral do CPD na região, os papéis e 
responsabilidades de todos os intervenientes e partes 
responsáveis devem ser evidentes e cumpridos; 

 

v) Governação e liderança - dependendo do contexto e 
estrutura do país, é importante ter uma estrutura de 
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governação definida para o CPD a diferentes níveis. Isto deve 
delinear linhas de responsabilidade, prestação de contas e 
prestação de contas; 

 

vi) Recursos - os custos que os professores suportam durante 
o seu CPD devem ser reconhecidos e os fundos 
disponibilizados; caso contrário, os professores terão uma 
forte razão para ignorar qualquer oferta de CPD. Todas as 
escolas precisam de orçamentar actividades de CPD 
rentáveis para os seus professores. Os governos (através dos 
ministérios responsáveis pela educação), parceiros de 
desenvolvimento e agências doadoras contribuem todos para 
o financiamento do CPD; 

 

vii) Difusão - ao planear materiais de formação de CPD, deve 
ser prestada especial atenção à relevância (as disciplinas que 
os professores estão a ensinar), disponibilidade e 
organização para que os professores possam aproveitar ao 
máximo a formação e as discussões em que participam; 

 

viii) Reconhecimento e certificação - é importante rever 
quaisquer políticas de reconhecimento e certificação que 
existam. Uma reflexão fundamental prende-se com a forma 
como o CPD está relacionado com o registo e licenciamento 
de professores.  Em alguns países, o CPD está ligado à 
renovação das licenças necessárias para o exercício da 
profissão de professor; 

 

ix) Papel das TIC - papel das TIC no CPD para Professores: o 
desenvolvimento profissional eficaz das TIC deve estar ligado 
à aprendizagem dos professores e às realizações dos alunos. 
Os Estados-Membros devem ter mandatos claros para o 
desenvolvimento profissional em termos de integração das 
TIC e pedagogia digital, desde o pré-escolar (ou formação 
inicial de professores) até ao CPD; 

 

x) Parcerias com a indústria e as empresas - há uma 
necessidade crítica de envolvimento da indústria e das 
empresas no desenvolvimento profissional dos 
docentes/professores do ensino e formação técnica e 
profissional à medida que ensinam/formam estudantes que 
se espera que se adaptem bem aos locais de trabalho após 
a conclusão dos seus estudos. O CPD dos 
docentes/professores do ensino e formação técnica e 
profissional deve incluir um elemento de colocação de 
trabalho para exposição ou aprendizagem integrada no 
trabalho, ajudando assim a aumentar os seus 
conhecimentos, competências práticas e experiências 
relevantes para a indústria/empresa; 
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xi) Coordenação - a prestação de CPD nos Estados-Membros 
da SADC ocorre em função de vários factores tais como a 
história, mudanças estruturais nos Ministérios da Educação e 
Formação, reforma curricular e vontade política. Dado que o 
Quadro de CPD para Professores tem um enfoque regional, 
a sua implementação tem uma natureza distintamente 
comparativa. Assim sendo, a coordenação regional e o 
trabalho em rede do CPD para professores irá enfatizar: a 
documentação e disseminação das lições aprendidas e 
melhores práticas; a prestação de apoio técnico e orientação 
contínua aos Estados-Membros pelo Secretariado da SADC 
através do desenvolvimento de directrizes e recomendações 
regionais apropriadas em diferentes áreas do CPD; e o 
estabelecimento e/ou reforço de parcerias regionais para a 
investigação; 

 

xii) Monitorização e Avaliação - uma vez que a monitorização e 
avaliação (MA) é uma componente crítica da formação de 
professores, deve ser operacionalizada e avaliada pelos 
Estados-Membros como parte de qualquer plano de 
implementação que vise integrar o quadro da CPD.      

 
Decisão 19: Desenvolvimento de um Quadro Regional de CPD 
para acompanhar o Quadro Regional da SADC sobre Normas e 
Competências do Professor 

 
19.1.8 Os Ministros:  

 
i. aprovaram o Projecto de Quadro Regional de 

Desenvolvimento Profissional Contínuo (CPD)  
 

ii. exortaram os Estados-Membros a consultarem o Quadro 
Regional de CPD da SADC na sua concepção e 
implementação de programas de CPD para os seus 
respectivos Estados-membros. 

 
iii. felicitaram a UNESCO pelo apoio prestado ao Secretariado 

na elaboração do Quadro Regional de CPD; 
 
20. Inclusão da História da Libertação da África Austral no 

Currículo Escolar dos Estados-Membros da SADC 
 
20.1 Roteiro para a inclusão da História da Libertação da África 

Austral no Currículo Escolar dos Estados-Membros da SADC 
 
20.1.1 Os Ministros recordaram que o Conselho de Ministros, na sua 

Reunião no Reino de Eswatini, em Agosto de 2017, aprovou que a 
História da Libertação da África Austral (SALH) fosse incluída no 
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programa escolar e solicitou aos Ministros da Educação que 
aplicassem essa decisão. 

 
20.1.2 Os Ministros recordaram ainda que durante a sua reunião de Junho 

de 2018 na África do Sul, aprovaram a criação de um Grupo de 
Trabalho Regional (GTR) constituído por peritos em currículos 
escolares com o mandato de determinar o estatuto do ensino da 
história da libertação da África Austral e de desenvolver um roteiro 
até Dezembro de 2019 para assegurar que todos os Estados-
Membros incluam como parte dos seus currículos escolares a 
história sobre a libertação da África Austral. 

 
20.1.3 Relativamente à primeira directiva, os Ministros notaram que o 

Grupo de Trabalho Regional foi devidamente constituído com o 
seguinte mandato:  

 
i. elaborar as directrizes para o desenvolvimento dos currículos 

sobre a História da Libertação da África Austral com base 
numa avaliação/revisão do estatuto no sistema educativo dos 
Estados-Membros e nos currículos numa tal área. Tais 
directrizes devem indicar as diferentes medidas que os 
Estados-Membros podem tomar para rever/melhorar os 
currículos existentes, ou para desenvolver novos currículos 
que integrem a História da Libertação da África Austral; 

    
ii. rever e recomendar materiais de recurso (livros, módulos, 

materiais audiovisuais, etc.) - incluindo o compêndio 
UNESCO/SARDC de materiais de recurso que se centra na 
juventude nas lutas de libertação, que poderiam ser utilizados 
na revisão/desenvolvimento dos currículos para incluir a 
História da Libertação da África Austral;  

 

iii. recomendar metodologias pedagógicas para o ensino da 
História da Libertação da África Austral; e 

 
iv. desenvolver um Roteiro que indique os diferentes prazos para 

integrar as fases e componentes necessárias que os EM 
terão de empreender no seu esforço para incluir a História da 
Libertação da África Austral nos Currículos Escolares. 

 

20.1.4  Os Ministros notaram ainda que em Janeiro de 2020 foi enviado aos 
Estados-Membros um convite à apresentação de candidaturas para 
servir no GVR. Até à data, apenas sete (7) nomeações foram 
recebidas de Estados-Membros, nomeadamente: Angola, República 
Democrática do Congo, Eswatini, Maurícias, Namíbia, África do Sul 
e República Unida da Tanzânia. No entanto, os Ministros são 
também convidados a notar que durante as Reuniões do GTR, 
peritos técnicos da região foram também convidados pela UNESCO 
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a contribuir e eram de outros Estados-Membros da SADC, 
nomeadamente de: Botswana, Malawi, Moçambique e Zimbabwe. 

 
20.1.5 Em relação ao desenvolvimento do Roteiro para a integração da 

história da libertação da África Austral nos currículos dos Estados-
Membros, os Ministros são convidados a notar que o Secretariado, 
em colaboração com a UNESCO, encomendou uma revisão 
documental da história da libertação da África Austral e da Educação 
para a Cidadania Global (GCED) nos currículos dos Estados-
Membros para servir de base para o desenvolvimento do Roteiro 
(SADC/ET-STI/1/2021/13A). Os objectivos da revisão documental 
estavam relacionados com: 

 
i. Investigar a forma como os conceitos e os valores 

relacionados com a história da libertação da África Austral e 
da Educação para a Cidadania Global (GCED) foram 
integrados no currículo para educar os futuros cidadãos que 
possam pensar local, regional e globalmente como membros 
da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral 
(SADC); 

 
ii. identificação de pontos de entrada adequados para integrar a 

educação para a cidadania global e a história da libertação 
da África Austral nos currículos; e 

 

iii. examinar a forma como o ensino da educação para a 
cidadania global e a história da libertação da África Austral é 
actualmente ministrado nas escolas secundárias nos países 
da SADC, e em que medida os dois conceitos foram 
articulados e sincronizados entre si em termos de objectivos 
e valores de aprendizagem. 

 
20.1.6  Os Ministros notaram que as conclusões do Relatório de Revisão 

foram apresentadas na primeira Reunião do Grupo de 
Trabalho/Reunião do Grupo de Revisão Técnica a 11 de Novembro 
de 2020.  Os Ministros são também convidados a notar que a revisão 
documental revelou que os currículos dos 13 Estados-Membros que 
foram revistos reflectiam alguma forma de componentes da 
educação para a cidadania global enquanto que o ensino da história 
da libertação da África Austral era ensinada ao mínimo e, se era 
ensinada, era apresentada com um enfoque nacional e não regional. 
O estudo também identificou exemplos de melhores práticas para a 
integração da educação para a cidadania global e a história da 
libertação da África Austral nos currículos dos Estados-Membros da 
SADC e forneceu recomendações à UNESCO, SADC e governo 
sobre o reforço do ensino da cidadania global e da história da 
libertação da África Austral nos currículos das escolas secundárias. 
Os Ministros são ainda convidados a notar que as recomendações 
propostas foram consideradas na delineação do Roteiro na Tabela 
6. 
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20.1.7 Os Ministros notaram que, na sequência das deliberações da 

primeira reunião do Grupo de Trabalho de Revisão Técnica, o 
Secretariado, em colaboração com a UNESCO, encomendou uma 
tarefa em relação à delineação do Roteiro. 

 
20.1.8 Os Ministros notaram ainda que o Roteiro (SADC/ET-

STI/1/2021/13B) foi apresentado na segunda reunião do 
RWG/Grupo de Revisão Técnica em Fevereiro de 2021. Os 
Ministros: Os Ministros notaram que a visão e os objectivos do 
Roteiro foram os seguintes: 

 
20.1.8.1 Visão: 
 

i. identificar valores comuns e resultados de aprendizagem que 
possam ser promovidos pela educação para a cidadania global 
e a história da libertação da África Austral, com vista a 
promover o sentimento de pertença, solidariedade, identidade 
e integração regional; e 
 

ii. orientar planeadores e profissionais da educação para 
mobilizar o conteúdo da educação para a cidadania global e da 
história da libertação da África Austral para contribuir para a 
visão da SADC de reconciliação, coesão social, resiliência, 
paz, solidariedade, desenvolvimento e liberdade para as 
gerações futuras, através da promoção de uma educação que 
dote os jovens de competências, valores, conhecimentos, 
comportamentos e atitudes que enfrentem de forma crítica e 
criativa os actuais desafios locais, nacionais, regionais e 
globais sob uma lente inclusiva 

 
20.1.8.2 Objectivos: 
 

i. fornecer orientação sobre a integração da educação para a 
cidadania global e a da história da libertação da África Austral 
nos programas de formação de professores, bem como 
possíveis métodos de avaliação.  

 
ii. identificar tópicos prioritários e passos para a integração da 

história da libertação da África Austral e da educação para a 
cidadania global nas políticas educativas de uma forma que 
realce as dimensões regionais da história da libertação, bem 
como os valores universais;  

 

iii. propor resultados e competências de aprendizagem, bem 
como metodologias de ensino e aprendizagem para a história 
da libertação da África Austral e a educação para a cidadania 
global; e  
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iv. fornecer orientação sobre a integração da educação para a 
cidadania global e da história da libertação da África Austral 
nos programas de formação de professores, bem como 
possíveis métodos de avaliação.  

 
20.1.9 Os Ministros notaram que o roteiro propõe que os resultados da 

aprendizagem da história da libertação da África Austral sejam 
organizados em torno dos três domínios de aprendizagem da 
educação para a cidadania global, nomeadamente: cognitivo, sócio 
emocional e comportamental.  

20.1.10 Os Ministros notaram ainda que, uma vez que a integração da 
história da libertação da África Austral nos currículos é ainda muito 
limitada nos Estados-Membros da SADC (excepto para países como 
Angola, República Unida da Tanzânia, RDC, Zimbabwe e Namíbia),   
é crucial que os Estados-Membros reforcem ainda mais o âmbito 
existente, identificando os pontos de entrada mais relevantes para 
ancorar o ensino da história da libertação da África Austral.  A fim de 
solidificar uma acção a nível da SADC para a educação para a 
cidadania global e a história da libertação da África Austral é crucial 
que a região leve a cabo as seguintes acções:  

i. As políticas educativas devem apoiar a implementação da 
história da libertação da África Austral e da educação para a 
cidadania global desde a escola pré-primária até ao 
secundário superior. Isto assegura que os valores 
apropriados sejam incutidos numa idade precoce; 

 
ii. é necessário que os Estados-Membros revejam os manuais 

escolares e os materiais curriculares utilizados nas áreas 
temáticas em que o ensino da história da libertação da África 
Austral e da educação para a cidadania global está 
actualmente integrada (tais como estudos patrimoniais, 
educação cívica, estudos sociais, geografia, história, só para 
citar apenas alguns) a fim de tornar explícitos os conceitos, 
as ligações e os resultados da aprendizagem. As políticas e 
trabalhos existentes em áreas relacionadas com a história da 
libertação da África Austral e a educação para a cidadania 
global, tais como Educação para o Desenvolvimento 
Sustentável, Educação Cívica, Educação para os Direitos 
Humanos, Estudos do Património, Competências Sociais, 
Saúde e Educação para o Bem-estar podem ser utilizados 
como pontos de entrada;  

iii. é necessário que o GTR da SADC apoie os Ministérios e 
Departamentos de Educação dos Estados-Membros da 
SADC no desenvolvimento de directrizes contextualizadas 
que facilitem a integração de um Guia para o 
desenvolvimento curricular da história da libertação da África 
Austral e a educação para a cidadania global com o ensino 
da história da libertação da África Austral e a educação para 
a cidadania global nos seus currículos. 
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iv. É também necessário destacar o papel da mulher na história 

da libertação no currículo. 
 
20.1.11 Os Ministros notaram ainda que a forma fragmentada de ensino das 

disciplinas em que a SALH é incorporada, não permite a 
compreensão abrangente e aprofundada da SALH, e, por 
conseguinte, limita o potencial de partilha dos valores de tolerância, 
solidariedade e convivência pacífica entre todos. Embora uma 
abordagem conjugada e equilibrada do ensino da SALH e da ECG 
assegurarão que ambos conceitos alcancem resultados de 
aprendizagem comuns nos currículos, é igualmente necessário 
incorporar o ensino da SALH como um foco do currículo de História, 
especialmente as dimensões regionais, incluindo de solidariedade, 
unidade e Pan-africanismo. Isso pode oferecer uma oportunidade 
aos decisores políticos para alargarem a base de ensino da SALH 
de um contexto restrito nacional, para contextos mais amplos, 
regional e global.  

 
20.1.12 Os Ministros notaram que, para os professores empoderarem os 

alunos, precisam de ser dotados de competências, conhecimento, 
atitude e valores, o que é crucial para que leccionem eficazmente a 
SALH e a ECG. Para o alcance desses objectivos, os professores e 
os formadores de professores devem ser devidamente formados e 
receber apoio adequado sob a forma de desenvolvimento 
profissional contínuo. Por conseguinte, é preciso: elaborar manuais 
de formação de professores e programas de desenvolvimento 
profissional contínuo. Conceitos e práticas filosóficos/culturais como 
‘ubuntu’, que estão relacionados com a SALH e a ECG, também 
devem ser incluídos na formação de professores. 

 
20.1.13 Os Ministros notaram que o Roteiro propõe um horizonte temporal 

de três anos para os Estados-Membros reverem ou aprimorarem os 
seus currículos, programas e políticas de educação, consultarem 
parceiros e darem formação a professores, pedagogos e inspectores 
de educação a fim de integrarem a ECG e a SALH no ensino e 
aprendizagem. O cronograma proposto é apresentado na tabela 
abaixo: 

 

Tabela 6: Cronograma para a Integração da SALH e da ECG nos 
Currículos dos EM 

Prazo de 
execução 

Acção a empreender Responsável 

8 de Abril de 
2021 

Reunião para a apreciação do Roteiro Secretariado/UNESCO 

Meados de 
Junho 2021 

Aprovação do Roteiro pelos Ministros 
da Educação e Formação e da Ciência, 
Tecnologia e Inovação 

Secretariado 
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Julho– 
Dezembro 
2021 

Capacitação sobre pedagogias 
transformativas para a paz e coesão 
social através do ensino da História da 
Libertação da África Austral:   

• elaborar um guia de formação até 
Agosto de 2021 

• elaborar agenda & programa de 
formação até Outubro de 2021 

• realizar sessões de formação 
(mínimo 3) para os planificadores e 
profissionais de educação até 
Novembro de 2021 

Secretariado/UNESCO 

Jan 2022– 
Dezembro 
2023 (em 
curso) 

Revisão de Políticas e Quadros 
Nacionais de Educação para a 
integração do ensino da SALH e da 
GECD. 

Estados-Membros 
(Apoio do Grupo de 
Trabalho Regional e 
da UNESCO) 

Outubro 
2021 – 
Outubro 
2024 (em 
curso) 

Revisão dos currículos e programas, 
incluindo a integração de resultados de 
aprendizagem e competências, bem 
como de abordagens de ensino e 
aprendizagem da ECG e da SALH, e 
inclusão de actividades não-formais  

Revisão dos métodos de avaliação  

Revisão dos manuais escolares e 
materiais pedagógicos usados nas 
disciplinas em que o ensino da ECG e 
da SALH está actualmente integrado, 
como estudos sobre a tradição, 
educação cívica, estudos sociais, 
geografia e história 

Estados-Membros 
(Apoio do Grupo de 
Trabalho Regional e da 
UNESCO) 

Junho 2022- 
(numa base 
anual) 

Relatório do Progresso da Integração 
da SALH e da GECD nos Currículos 
dos EM 

Secretariado 

 
20.1.14 Os Ministros notaram igualmente que, considerando o baixo número 

de nomeações recebidas dos Estados-Membros para a integração 
do Grupo de Trabalho Regional, não é possível finalizar a lista de 
Estados-Membros que farão parte da Fase Piloto para a integração 
da SALH e da ECG em currículos escolares. Os Ministros são 
convidados a notar que, neste contexto, propõe-se que os sete (7) 
Estados-Membros que submeteram nomeações sejam 
considerados para a fase piloto.  
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Decisão 20: Inclusão da História da Libertação da África Austral 
no Currículo Escolar dos Estados-Membros da SADC 
 

20.1.15 Os Ministros:  

 

i. exortaram os Estados-Membros a submeter nomeações para 
a integração do Grupo de Trabalho Regional; 

 
ii. aprovaram o Roteiro para a integração da História de 

Libertação da África Austral (SALH) e da Educação para a 
Cidadania Global (ECG) nos Currículos dos Estados-
Membros; 

iii. aprovaram a lista dos Estados-Membros recomendados para 
fazerem parte da fase piloto; 

iv. solicitaram à UNESCO e outros Parceiros de Cooperação 
Internacionais (ICP) para apoiar o Grupo de Trabalho 
Regional e os Estados-Membros nos seus esforços para a 
integração da SALH e da ECG nos seus currículos escolares.  

 
 
21. INTEGRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CUIDADOS E APOIO NO 

SECTOR DA EDUCAÇÃO 
 
21.1  Progresso da Avaliação do Compromisso do Comité Ministerial 

da África Oriental e Austral (ESA) sobre a Aceleração do Acesso 
a Educação Abrangente sobre Sexualidade (CSE) e a Serviços 
de Saúde por Adolescentes e Jovens (2013-2020) 

 
21.1.1 Os Ministros recordaram que, em 2013, foi documentado que 

adolescentes e jovens na África Austral precisavam de apoio urgente 
para salvaguardar a sua saúde sexual e reprodutiva e para 
assegurar o seu acesso a educação abrangente sobre sexualidade. 
Isso foi constatado na sequência das altas taxas de novas infecções 
por VIH, assim como de gravidezes precoces e não desejadas no 
seio de adolescentes e jovens. 
  

21.1.2  Os Ministros recordaram igualmente que nesse período as taxas de 
conclusão de estudos eram baixas, com dados estimativos a 
reflectirem uma média de 6,5 anos de estudos completados por 
jovens. Consequentemente, os níveis de conhecimento sobre o VIH 
na região eram inferiores a 40%, comparativamente à meta 
acordada globalmente de 95%. Esses níveis baixos de 
conhecimento foram imputados à falta de acesso a educação 
abrangente sobre sexualidade por parte dos jovens, tanto dentro 
como fora da escola, e constituíam um dos principais factores 
causadores de novas infecções por VIH e gravidezes precoces e 
indesejadas no seio de adolescentes e jovens na região. Para além 
disso, os Ministros recordarão igualmente que a violência baseada 
no género relacionada com o ambiente escolar continuou a afectar 
de forma desproporcional as raparigas adolescentes e jovens 
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mulheres, assim como o risco de infecção por VIH e as barreiras ao 
acesso a serviços de saúde e direitos sexuais e reprodutivos 
(SDSR). As taxas de casamento infantil estavam em níveis 
alarmantes, devido à pobreza, falta de acesso à educação e normas 
de género prejudicais que afectam as raparigas adolescentes e 
jovens mulheres em particular. 

 

21.1.3  Os Ministros recordaram ainda que foi na sequência dessas 
tendências na saúde e educação dos adolescentes que os Estados-
Membros se engajaram a trabalhar em conjunto para o bem dos 
adolescentes e dos jovens com vista à oferta de serviços de 
educação abrangente sobre sexualidade e de saúde sexual e 
reprodutiva (SSR). Especificamente, comprometeram-se em realizar 
um conjunto de nove metas, que constituem a base da sua prestação 
de contas em relação ao compromisso assumido pelos países da 
ESA: 

 

1. Um bom currículo de Educação Abrangente sobre Sexualidade (CSE) está em vigor e a ser 
implementado em cada um dos 20 países; 

2. Formação pré-profissional e profissional em Saúde Sexual e Reprodutiva (SSR) e Educação 
Abrangente sobre Sexualidade (CSE) para professores, trabalhadores do sector da saúde e 
de serviços sociais está em vigor e a ser implementada em todos os 20 países; 

3. Até 2015, diminuir em 50% o número de adolescentes e jovens sem acesso a serviços de 
SSR acolhedores paras os jovens, incluindo de VIH, e que sejam, equitativos, acessíveis, 
aceitáveis, apropriados e eficazes; 

4. Consolidar os ganhos recentes e duramente conseguidos na redução da prevalência do VIH 
nos países da ESA, e redobrar esforços com vista à eliminação de toda nova infecção por VIH 
no seio de adolescentes e jovens de 10-24 anos de idade; 

5. Aumentar para 95% o número de adolescentes e jovens, de 10-24 anos de idade, que 
demonstram níveis de conhecimento abrangente sobre a prevenção do VIH; 

6. Reduzir em 75% gravidezes precoces e indesejadas no seio dos jovens; 
7. Eliminar a violência baseada no género; 
8. Eliminar o casamento infantil; 
9. Aumentar em 75% o número de todas as escolas e instituições de formação de professores que 

ministram CSE. 

 
21.1.4  Os Ministros recordaram que esses compromissos foram enunciados no 

quadro dos compromissos regionais e globais existentes sobre 
educação, saúde e direitos humanos, incluindo o Quadro de Dakar 
para a Educação, a Declaração de Maseru (2003), a Estratégia de 
Saúde Africana (2010-2015), a Convenção sobre os Direitos da 
Criança (1990) e o Plano de Acção da União Africana para a Década 
da Juventude (2008-2019), entre outros. 

 

21.1.5 Os Ministros notaram que o Comité Ministerial da ESA definiu metas 
para serem alcançadas até Dezembro de 2020, que foram 
declaradas e adoptadas pelos Ministros da Educação e da Saúde de 
20 países da África Oriental e Austral em Dezembro de 2013, e 
reiteradas em 18 de Julho de 2016, pelos Ministros da Educação, 
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Saúde, Género e Juventude e altos funcionários governamentais, 
em Durban, África do Sul. 

 
21.1.6 Os Ministros notaram igualmente que o Secretariado, em 

colaboração com os seus Parceiros de Cooperação Internacional 
(ICP), encomendou uma avaliação que cobre todo o período de 
implementação de 2013 a 2020. A avaliação destina-se a ser 
prospectiva e prestar informação sobre a natureza, o alcance e, se 
possível, o efeito do Compromisso da ESA para a saúde e os direitos 
sexuais e reprodutivos dos adolescentes e jovens na África Oriental 
e Austral, constituindo também uma base para uma eventual 
prorrogação do compromisso depois de 2020 (SADC/ET-
STI/1/2021/22). 

 

21.1.7  É neste quadro que os Ministros notaram que o Compromisso da 
ESA influenciou a assunção de vários outros compromissos e 
estratégias no continente e a nível mundial. O Compromisso de 
Luanda sobre a Cobertura Universal de Saúde em África, a Lei 
Modelo da SADC para a Erradicação do Casamento Infantil e a 
Protecção de Crianças no Casamento, a Campanha Continental 
para Acabar com o Casamento Infantil em África, a Declaração 
Política sobre o VIH e SIDA: Aceleração do Combate ao VIH e da 
Erradicação da Epidemia da SIDA até 2029, foram todos inspirados 
pelo Compromisso da ESA uma vez que incluem metas de relevo 
sobre prevenção do VIH, gravidezes em adolescentes, acesso a 
serviços de saúde, educação, violência baseada no género, 
casamento infantil, precoce e forçado e acesso a contraceptivos, 
entre outros. 

 

21.1.8 Os Ministros notaram ainda que a Figura 1abaixo apresenta a 
cronologia dos marcos regionais do Compromisso da ESA.  

 
Figura 1: Cronologia dos marcos regionais do Compromisso da ESA 
e acesso a serviços de SSR como produtos de planeamento familiar. 
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21.1.9 Os Ministros notaram que o Compromisso da ESA suscitou a 
consciencialização sobre a importância fundamental da melhoria da 
saúde e dos direitos sexuais e reprodutivos (SDSR) dos 
adolescentes e jovens a nível regional e também influenciou a 
formulação de leis, políticas e estratégias nacionais e regionais de 
SDSR para este grupo etário. A nível nacional, o Compromisso da 
ESA aumentou a vontade e o engajamento político em relação 
SDSR de adolescentes e jovens.  Os Estados-Membros, com 
quadros jurídicos e de políticas em vigor, usaram o Compromisso da 
ESA para acelerar a implementação de medidas através da 
formulação de estratégias nacionais e da implementação de 
directrizes sobre SDSR. Para além disso, 90 % dos países que 
forneceram dados desenvolveram um Quadro Nacional de 
Educação Abrangente sobre Sexualidade (CSE). Até 2015, 88% das 
escolas primárias e 71% das escolas secundárias dos países da 
ESA reportaram ter ministrado aptidões para vida com base em 
educação sexual e sobre VIH no ano lectivo anterior. Os Estados-
Membros da ESA ultrapassaram em 13% a percentagem visada de 
(75%) de escolas primárias a ministrarem Educação Abrangente 
sobre Sexualidade (CSE), mas ainda é preciso um progresso similar 
nas escolas secundárias que registaram uma percentagem de 4% 
abaixo da meta da ESA. 

 
21.1.10 Os Ministros notaram igualmente que o Compromisso da ESA 

também facilitou a criação de oportunidades de advocacia para 
organizações da sociedade civil colaborarem com governos a nível 
nacional. No entanto, apesar da vontade política, subsistem desafios 
de harmonização de leis para o seu alinhamento com os 
compromissos assumidos pelos países. 
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21.1.11 Os Ministros notaram ainda que a taxa de novas infecções por VIH 
no seio de indivíduos em idades compreendidas entre 15-24 anos 
baixou em 29% entre 2013 e 2019. Em termos de conhecimento 
sobre o VIH, a percentagem de jovens de 15-24 anos de idade que 
actualmente tanto identificam formas de prevenção de transmissão 
sexual por VIH, como rejeitam percepções erradas sobre a 
transmissão do VIH, aumentou ligeiramente numa margem de 4%, 
de 36% em 2015 para 40% em 2018. Para além disso, a 
percentagem de rapazes e raparigas adolescentes de 0-14 anos, 
que vivem com o VIH e que actualmente recebem tratamento anti-
retroviral subiu progressivamente na região de 35,1% (2013) para 
58,1% (2019). 

 

21.1.12 Os Ministros notaram que, de um conjunto de nove (9) países com 
dados disponíveis, em 5 paíse foi notado um declínio da 
percentagem de mulheres de 15-19 anos de idade que começaram 
a procriar. Durante o mesmo período, o número de países que 
implementam uma política e/ou estratégia nacional sobre alunas 
grávidas aumentou em mais de 220%, de 5 (2013) para 16 (2018).   

 
21.1.13 Os Ministros notaram igualmente que a avaliação do impacto do 

Compromisso da ESA confirmou que a iniciativa ajudou a manter o 
ímpeto para se pôr fim ao casamento infantil, tendo sido registadas 
reduções da prevalência de casamentos infantis concentrada em 
raparigas de 15-17 anos de idade. Para além disso, os Estados-
Membros deram passos significativos para a criação de um ambiente 
favorável para a abordagem de violência baseada no género 
associada ao ambiente escolar uma vez que a maioria dos Estados-
Membros elaborou ou continuou a implementar directrizes e 
estratégias sobre a VBG associada ao ambiente escolar em toda a 
região. 

 

21.1.14 Os Ministros notaram ainda que, a despeito do progresso notável 
registado na região e a nível dos países, os jovens da região da 
SADC continuam a ser bastante afectados por vários desafios que 
entravam o seu desenvolvimento. Os Ministros são igualmente 
convidados a notar que, apesar do progresso notável feito pelos 
Estados-Membros para a consecução das metas 2029 da 
ONUSIDA, devido à falta de acesso a informação e serviços de 
saúde acolhedores para os adolescentes e jovens, os jovens 
permanecem o grupo mais afectado e deixado para trás. 

 

21.1.15 Os Ministros notaram ainda que, em 2019, aproximadamente 40% 
de novas infecções por VIH (277 000) ocorreram no grupo etário de 
15-24 anos de idade e que também foi reportado que o uso de 
preservativo no último contacto sexual permaneceu baixo no seio de 
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jovens, e que apenas 10% de jovens mulheres, e 15% de jovens 
mulheres conhecia a sua situação em relação ao VIH. Embora a 
região tenha registado reduções consideráveis de novas infecções 
por VIH, importa referir que as novas infecções por VIH ainda são 
elevadas no seio de jovens mulheres, que representavam 
aproximadamente 69% de todas a novas infecções por VIH dos 
indivíduos do grupo etário de 15-24 anos de idade. Os níveis de 
conhecimento sobre a prevenção do VIH permanecem inferiores a 
50% para ambos jovens de sexo feminino e masculino de idades 
compreendidas entre 15-24 anos. 

 
21.1.16 Os Ministros notaram ainda que, no geral, foi feito progresso 

insuficiente para a consecução da meta de redução em 75% de 
gravidezes precoces e indesejadas no seio de jovens. A maioria dos 
países que forneceram dados notaram uma redução de menos de 
5%, o que está muito aquém da meta da ESA. Ademais, embora 
tenham sido notadas reduções na prevalência do casamento infantil 
em 10 dos 11 países com conjuntos completos de dados, essas 
reduções concentravam-se em raparigas de 15-17 anos de idade, 
não tendo sido notado nenhum progresso significativo na redução 
da prevalência em raparigas de menos de 15 anos. 

 

21.1.17 Os Ministros notaram igualmente que raparigas adolescentes e 
jovens mulheres na região permanecem expostas a violência sexual 
e baseada no género. Estima-se que já em 2014, 20% das 
adolescentes dos países da África Austral tinham sido vítimas de 
violência sexual (UNESCO, 2014). Um ano depois, foi reportado que 
nos países da África Austral, uma em três raparigas de menos de 18 
anos fora forçada a manter relações sexuais (UNESCO, 2015). Na 
região ESA, os jovens continuam a enfrentar diferentes tipos de 
violência no ambiente escolar e em casa, por parte de diversos 
perpetradores, incluindo colegas, professores e adultos, e as 
raparigas têm maior risco de sofrer tal violência que os seus 
congéneres rapazes (UNESCO, 2020). Nas escolas, a violência 
baseada no género persiste e resulta em problemas de saúde mental 
e maus resultados escolares por parte de adolescentes, 
perpetuando, assim, o ciclo da pobreza (UNESCO, 2020). 

 

21.1.18 Os Ministros notaram ainda que o Compromisso da ESA não só 
contribuiu grandemente para o progresso recentemente registado da 
estratégia sobre saúde e direitos sexuais e reprodutivos de 
adolescentes e jovens na região, como também ajudou a dar o 
ímpeto necessário observado mundialmente, regionalmente e 
nacionalmente, que levou à elaboração de políticas e estratégias. 

 
21.1.19 Os Ministros notaram que a população de jovens de 10-24 anos da 

região aumentou aproximadamente 36 milhões entre 2013 e 2019. 
O número total de adolescentes e jovens de 10-24 anos deverá 
crescer para estimados 282,2 milhões até 2050 (Young People 
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Today, 2015). Esta tendência está em harmonia com as projecções 
de população em franco crescimento em África, que deverá albergar 
mais de um terço da humanidade até o final do século (OMS, 2014). 
Com uma tal coorte de adolescentes e jovens, os desafios de 
desenvolvimento enfrentados por este grupo têm implicações 
significativas para as perspectivas socioeconómicas e sanitárias da 
região da ESA. Esta população jovem em crescimento não está 
isenta de desafios, particularmente no respeitante a saúde e direitos 
sexuais e reprodutivos na região.  

 
21.1.20 Os Ministros notaram ainda que, os Estados-Membros da SADC, 

que também são membros das Nações Unidas, comprometeram-se 
a realizar os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, dentre os 
quais, o ODS 3 em que a saúde tem um lugar central e visa 
"Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, 
em todas as idades”, sustentado por metas específicas (3.3 e 3.7) 
para acabar com o VIH e o SIDA e assegurar acesso universal aos 
serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo ao planeamento 
familiar e à educação. A este respeito, o estabelecimento de metas 
e estratégias regionais e nacionais como o Compromisso da ESA 
tem um papel preponderante de apoio aos Estados-Membros nos 
seus esforços para assegurar uma vida saudável e, contribui, assim, 
para o alcance os ODS até 2029. 

 

21.1.21 Os Ministros notaram que para o proposto novo Compromisso da 
ESA serão consideradas as recomendações do relatório de 
avaliação e de consultas amplas ao governo, sociedade civil, jovens, 
líderes religiosos, e pais. Essas recomendações incluem o seguinte:  

 
i. alargamento da implementação do Compromisso da ESA a 

outros sectores governamentais como os ministérios da 
juventude e das finanças, mobilizando, ao mesmo tempo, mais 
apoio de um nível político mais elevado (presidência ou 
gabinete do primeiro-ministro) para impulsionar o progresso 
rumo ao desenvolvimento mais holístico da juventude e para 
viabilizar a prestação de apoio financeiro adequado dos 
orçamentos nacionais, para assegurar sustentabilidade; 

 
ii. criação de um mecanismo robusto de engajamento para a 

participação dos jovens, por forma a assegurar um 
engajamento baseado nas experiências, perspectivas e 
expectativas dos adolescentes e jovens;  

 
iii. fortalecimento da coordenação e prestação de contas do 

Compromisso da ESA, garantindo, ao mesmo tempo, o 
engajamento e o apoio equilibrado das Comunidades 
Económicas Regionais; 

 
iv. assegurar a mobilização de recursos interna, regional e global 

para assegurar que os esforços de mobilização de recursos 



96 
 

estejam ancorados nos sistemas financeiros existentes na 
região da ESA. Isso envolve o desbloqueio de mais recursos 
nacionais para a coordenação e implementação do 
Compromisso da ESA, assegurando que as prioridades do 
Compromisso estejam integradas nos processos de 
planificação e nas discussões orçamentais governamentais; 

 
v. aceleração da avaliação, harmonização e implementação das 

leis e políticas que criam um ambiente favorável para o alcance 
das metas do Compromisso da ESA. 

 

21.1.22 Os Ministros  notaram ainda que Educação Abrangente sobre 
Sexualidade (CSE) prestada deve  ser adaptada ao contexto local, 
com base em informações culturais e factuais e concentrar-se 
aspectos que visem capacitar os jovens para tomarem decisões 
conscientes sobre a sexualidade e ajudá-los a navegar num mundo 
onde a violência baseada no género, a desigualdade de género, a 
gravidez precoce e involuntária, o VIH e outras infecções 
sexualmente transmissíveis (IST) ainda representam sérios riscos 
para a sua saúde e bem-estar.  Além disso, os Ministros notaram a 
necessidade de realizar uma análise custo-benefício da CSE para 
justificar os investimentos na CSE, bem como para fundamentar 
melhor a formulação de respostas em matéria de políticas no futuro. 

 
 

Decisão 21: Progresso da Avaliação do Compromisso 
Ministerial da África Oriental e Austral (ESA) sobre a Aceleração 
do Acesso a Educação Abrangente sobre Sexualidade e a 
Serviços de Saúde por Adolescentes e Jovens (2013-2020) 

21.1.22 Os Ministros: 

(i) notaram as constatações e recomendações do Relatório de 
Avaliação do Comité Ministerial da África Oriental e Austral 
(ESA) sobre a Aceleração do Acesso a Educação Abrangente 
sobre Sexualidade e a Serviços de Saúde por Adolescentes 
e Jovens;  

(ii) orientaram o Secretariado da SADC a trabalhar com as 
agências da ONU e outros parceiros para elaborar um novo 
Compromisso da ESA sobre a Aceleração do Acesso a 
Educação Abrangente sobre Sexualidade e a Serviços de 
Saúde por Adolescentes e Jovens que terá em consideração 
o contexto nacional dos Estados-Membros.   

(iii) exortaram os Estados-Membros a renovar o Compromisso da 
ESA na próxima Conferência Internacional sobre SIDA e IST 
em África, Conferência de Durban 2021, e a viabilizar a sua 
implementação.   
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22. DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO MINISTERIAL 
 
22.1 Os Ministros notaram que, em conformidade com os procedimentos 

da SADC, a República do Malawi assumirá a presidência da SADC 
em Agosto de 2021. 

 
22.2 Os Ministros notaram igualmente que a data e o local da realização 

da próxima reunião serão comunicados após consultas com o 
próximo presidente da SADC. 

 
Decisão 22: Data e local da próxima reunião  

 
22.3 Os Ministros notaram que a próxima reunião será acolhida pela 

República do Malawi, em data e local a serem comunicados em 
2022.    

 
 
QUESTÕES PARA TOMADA DE NOTA 
 
PARTE «D»: IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS E PROGRAMAS REGIONAIS, 

CONTINENTAIS E INTERNACIONAIS SOBRE EDUCAÇÃO E 
FORMAÇÃO E CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 
23. RELATÓRIO DE PROGRESSO DA IMPLEMENTAÇÃO DO 

QUADRO DE QUALIFICAÇÕES DA SADC (SADC QF) 
 
23.1 Progresso registado nas seis (6) áreas do modelo de 

implementação do Quadro de Qualificações da SADC. 
 
23.1.1 Os Ministros recordaram que, em Junho de 2019, em Windhoek, 

Namíbia, notaram o progresso da implementação do Quadro de 
Qualificações da SADC. O modelo de implementação do Quadro de 
Qualificações da SADC consiste em seis (6) componentes 
programáticas que são simultaneamente implementadas pelo 
Comité Técnico de Certificação e Acreditação (TCCA) e promovidas 
por alguns Estados-Membros.  

 
23.1.2  Os Ministros notaram o progresso feito nas seis componentes 

programáticas para a implementação do SADC QF, nomeadamente: 
 

i. Governação - o Zimbabwe assumiu a função de coordenação 

para apoiar o Secretariado da SADC na implementação do 

SADC QF no período de Abril de 2020 - Março de 2021. As 

Maurícias manifestaram interesse em apoiar o Secretariado 

da SADC no período de Abril de 2021 - Março de 2022. O 

Comité Técnico de Certificação e Acreditação (TCCA) 

recomendou que o Zimbabwe e a África do Sul apoiassem o 

consultor na finalização do Manual de Reconhecimento de 
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Qualificações que depois será apresentado para validação na 

próxima reunião do TCCA em Outubro. 

 

ii. Elaboração e Alinhamento - dos oito (8) Estados-Membros 

piloto que haviam elaborado os seus primeiros projectos de 

relatórios de alinhamento nacional no final de Novembro de 

2018, a África do Sul e as Seychelles concluíram o processo 

de alinhamento dos seus quadros nacionais de qualificações 

com o SADC QF. Ademais, as Maurícias submeteram o seu 

relatório de alinhamento para homologação. No seguimento 

das observações formuladas pelos membros do Comité 

Executivo do TCCA, as Maurícias submeteram o seu relatório 

emendado para apreciação em Abril de 2021. O relatório será 

apreciado na próxima reunião do Comité Executivo do TCCA. 

Para além disso, a África do Sul realizou um workshop de 

alinhamento, em Outubro de 2019, para todos os Estados-

Membros. A sua finalidade era de lançar o processo de 

alinhamento em todos os Estados-Membros da SADC. 

Apenas Angola e a RDC, para além dos oito países piloto, 

participaram na sessão.  O Zimbabwe também manifestou 

interesse em participar no alinhamento. Ademais, alguns 

Estados-Membros da fase piloto indicaram que foram 

registados atrasos na submissão dos seus relatórios de 

alinhamento devido à pandemia de Covid-19.   

 

iii. Verificações das Qualificações – as taxas de resposta dos 

Estados-Membros relativamente a verificação de 

qualificações foram as mais baixas. Além disso, o número de 

qualificações avaliadas também baixou, como consequência 

da Covid-19. Para além disso, ainda há quatro Estados-

Membros que participam na fase piloto de Verificação de 

Qualificações em tempo real, nomeadamente Botswana, 

Namíbia, África do Sul e Zâmbia.  

 

iv. Garantia de Qualidade - é preciso estabelecer um mecanismo 

de avaliação pelos pares na região da SADC para efectuar 

exercícios de avaliação pelos pares da implementação das 

Directrizes de Garantia de Qualidade da SADC através de um 

painel de avaliadores.  

 

v. Articulação e Reconhecimento da Aprendizagem Prévia 

(RPL) e Acumulação e Transferência de Créditos (CATS) - foi 

adoptado o cronograma para as quatro fases para a 

implementação do Reconhecimento da Aprendizagem Prévia 
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(RPL), da sua Articulação e Acumulação e Transferência de 

Créditos (CATS). Para além disso, o RPL está legislado e 

operacional nos seguintes países Botswana (BQA), Namíbia 

(NQA), Maurícias MQA), Seychelles (SQA), África do Sul 

(SAQA) e Zâmbia (ZAQA). Ademais, no Botswana, na 

Namíbia, nas Seychelles e na Zâmbia a implementação do 

RPL está numa fase inicial, enquanto nas Maurícias e na 

África do Sul, foi feito progresso notável no respeitante à 

implementação do RPL.  

 

vi. Foram adoptadas as seguintes estratégias para assegurar a 

prestação de forma continuada e atempada de material de 

comunicação e advocacia. O Secretariado da SADC iniciou a 

realização de medidas de coordenação interna com a 

Unidade de Comunicação do Secretariado da SADC para 

assegurar a apresentação de actualizações regulares sobre 

as actividades do SADCQF; o contacto com os pontos focais 

de comunicação dos Estados-Membros da SADC; e o envio 

regular de notificações aos Estados-Membros para a 

apresentação de actualizações sobre actividades realizadas. 

23.1.3  Os Ministros notaram igualmente que a Convenção de Addis-Abeba, 

de 2014, entrou em vigor em Dezembro de 2019. Todavia, apenas 

três (3) Estados-Membros da SADC ratificaram a convenção, 

nomeadamente África do Sul, Maurícias e Seychelles. 

24. ENSINO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL (EFTP) 
 
24.1 Informe sobre Desenvolvimentos Recentes no EFTP na Região 

da SADC e Desafios enfrentados pelo Sector  
  
24.1.1 Os Ministros recordaram que, na sua última reunião, orientaram o 

Secretariado para documentar os desenvolvimentos recentes no 
Ensino e Formação Técnico-Profissional (EFTP) e os desafios que o 
sector enfrenta e reportá-lo na próxima reunião dos Ministros. 

  
24.1.2 Os Ministros notaram que a UNESCO, em colaboração com o 

Secretariado, a UE e a GIZ, organizou um workshop introdutório, de 
30 de Outubro a 1 de Novembro de 2019, em Windhoek, Namíbia, 
sobre o desenvolvimento de um quadro regional de monitorização e 
avaliação para o EFTP com os seguintes objectivos:  

 
i) documentação dos desenvolvimentos recentes sobre EFTP e 

os desafios que o sector enfrenta, incluindo a sua partilha;  
ii) análise de práticas vigentes de monitorização e avaliação de 

EFTP nos países seleccionados;  
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iii) identificação de elementos chave de um quadro regional de 
monitorização e avaliação para o EFTP. 

 
24.1.3 Os Ministros notaram igualmente que o workshop introdutório 

facilitou uma comparação de práticas de EFTP nos cinco (5) 
Estados-Membros que foram seleccionados para participar no 
workshop introdutório, nomeadamente: Botswana, Reino de 
Eswatini, Malawi, Namíbia e Zâmbia. As áreas investigadas eram de 
um vasto âmbito e incluíam: ambiente de política de EFTP; 
estruturas de monitorização e implementação; indicadores de EFTP 
monitorizados; financiamento do EFTP; partilha de resultados de 
MA.  

 
24.1.4 Os Ministros notaram que os principais elementos comuns entre os 

cinco (5) Estados-Membros foram os seguintes: todos os cinco (5) 
Estados-Membros já tinham ou já haviam iniciado a elaboração das 
suas políticas/sistemas/quadros de MA de EFTP; os principais 
indicadores de MA que estavam a ser monitorizados nos cinco (5) 
Estados-Membros referiam-se a princípios fundamentais, 
nomeadamente: Acesso, Equidade, Qualidade, Relevância de uma 
base partilhada para MA; e financiamento pelo governo era uma 
componente chave do EFTP. 

24.1.5 Adicionalmente, os Ministros notaram igualmente que os cinco (5) 
Estados-Membros também enfrentavam desafios similares, a saber: 
falta de financiamento; os sistemas de informação para gestão não 
estavam plenamente integrados e a gestão e partilha de informação 
acontecia em silos; o ensino EFTP ainda era visto como sendo de 
qualidade inferior e havia necessidade de maior advocacia; e não 
eram feitos estudos investigativos de forma sistemática, o que 
limitava uma avaliação adequada do impacto do sector de EFTP. 

24.1.6 Os Ministros notaram igualmente que durante o workshop 
introdutório também se debruçou sobre os indicadores principais 
definidos no Quadro Estratégico do EFTP da SADC. A este respeito, 
os Estados-Membros recomendaram que ao se definir indicadores 
para um plano regional de MA do EFTP, era crucial que os Estados-
Membros não fossem demasiado ambiciosos, devendo, em 
contrapartida, focar em indicadores que fossem úteis, dessem 
informação partilhada e fossem relevantes. Ademais, os Estados-
Membros participantes do workshop consideraram que deviam ser 
feitas mudanças na lista de indicadores do Quadro Estratégico do 
EFTP da SADC antes do Secretariado encetar a monitorização do 
progresso realizado pelos Estados-Membros com vista à 
implementação do Quadro Estratégico do EFTP da SADC.  

 
24.1.7 Os Ministros notaram também que, o Secretariado, com apoio do 

Escritório Regional da UNESCO para a África Austral, encomendou 
um estudo para a revisão dos indicadores do Quadro de MA que 
acompanha o Quadro Estratégico do EFTP da SADC (2018-2027). 
As conclusões foram apresentadas aos Estados-Membros na 
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reunião virtual do Comité Técnico do EFTP realizada a 21 de Abril 
de 2021. A reunião propôs que fosse enviado um relatório aos 
Estados-Membros para sua análise e aporte de contribuições antes 
da submissão da versão revista para validação na próxima reunião 
do Comité Técnico do EFTP. 

  
25. MONITORIZAÇÃO, AVALIAÇÃO DO ENSINO E FORMAÇÃO 
 
25.1 Estratégia de Educação Continental para África (CESA 16-25) e 

ODS4 
 
25.1.1 Acompanhamento do Progresso do Alinhamento de Políticas, 

Modalidades de Coordenação e Mecanismos de Monitorização 
para o ODS 4 

 
25.1.2  Os Ministros recordaram que, na sua reunião realizada em Junho de 

2019, em Windhoek, Namíbia, em que foi sublinhada a necessidade 
de dados de qualidade para monitorizar o progresso rumo ao 
alcance do ODS4 e dos objectivos da Estratégia de Educação 
Continental para África (CESA), foi manifestado interesse em 
compreender os desafios atinentes a obtenção de dados sobre a 
educação.  

 
25.1.3  Os Ministros notaram que, neste âmbito, o Secretariado, em 

colaboração com o Escritório Regional da UNESCO para África 
Austral (ROSA), organizou um workshop sobre ‘’Acompanhamento 
do Progresso do Alinhamento de Políticas, Modalidades de 
Coordenação e Mecanismos de Monitorização para o ODS 4’’, em 
Joanesburgo, África do Sul, de 9 -11 de Dezembro de 2019, com os 
seguintes objectivos: 

 
i. alcançar um entendimento comum sobre como harmonizar 

políticas nacionais e regionais (CESA 16-25) com o ODS4; 
ii. rever os mecanismos existentes de coordenação para a 

implementação do ODS4 a níveis nacional e regional;  
iii. partilhar as práticas vigentes de recolha de dados, 

monitorização e apresentação de relatórios sobre o ODS4 e 
propor práticas exequíveis (ex.: quadro de indicadores 
nacionais);  

iv. acordar sobre pontos de acção para melhorar os resultados 
produzidos nas 3 vertentes. 

 
25.1.4 A este respeito, os Ministros são convidados a notar os seguintes 

pontos de destaque do workshop: 
 

i. foi observado que as políticas nacionais da maioria dos 
Estados-Membros não fazia menção à CESA, a maioria dos 
delegados ao workshop desconhecia a estratégia; 
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ii. havia uma série de grandes desafios na coordenação do 
ODS4 e da CESA a nível nacional, incluindo elevada 
rotatividade de pessoal formado em gestão de dados; falta de 
um sistema centralizado de gestão de dados em tempo real; 
financiamento inadequado de Sistemas de Informação para a 
Gestão do Sector da Educação (EMIS); infra-estruturas de 
TIC obsoletas; falta de capacidade humana; EMIS que não 
cobriam de forma abrangente os indicadores do ODS e da 
CESA; e falta de coordenação entre as instituições que 
prestam relatórios sobre o ODS 4;  

iii. emanaram diversas recomendações da reunião: a 
necessidade dos EM reverem as suas legislações e quadros 
de política vigentes para melhorar o alinhamento e a 
cobertura das ambições do ODS4 e da CESA; maior 
advocacia e consciencialização sobre o ODS4 e a CESA, 
incluindo a nomeação de 16-25 pontos focais para o ODS4 e 
a CESA, e lançamento de indicadores da CESA; a 
apropriação deve partir dos níveis mais altos do governo em 
si; havia, também, necessidade de reforçar o sistema de 
monitorização e avaliação, e harmonizar os dados das 
diferentes bases de dados; a necessidade de os EM 
delinearem estratégias de retenção de pessoal de EMIS e, 
adicionalmente, promover a cultura de uso de dados; a nível 
regional, e, por fim, foi também considerado crucial a 
afectação de um orçamento específico para EMIS.  

  
  
26. INTEGRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CUIDADOS E APOIO NO 

SECTOR DA EDUCAÇÃO 
 
26.1 Relatório de Progresso sobre o Valor Social e Económico de 

Programas de Merenda Escolar na Região da SADC  
 
26.1.1 Os Ministros notaram que, relativamente a programas de merenda 

escolar nos Estados-Membros da SADC, 20,5 milhões de crianças 
receberam ajuda alimentar escolar, representando 34 por cento de 
todas as crianças matriculadas em escolas primárias. Os Estados-
Membros da SADC despendem 583 milhões de USD em programas 
de alimentação escolar anualmente. Este crescimento reflecte a 
institucionalização generalizada destes programas como parte de 
políticas governamentais para o desenvolvimento nacional, sendo 
mais de 90 por cento do custo dos programas de alimentação 
escolar actualmente financiados a partir de fontes internas. Ademais, 
há evidências crescentes de que os programas de alimentação 
escolar melhoram tanto o acesso à escola como a aprendizagem, e 
contribuem para a retenção das crianças na escola.  

26.1.2 Os Ministros notarm igualmente que o acesso de crianças 
vulneráveis a serviços regulares de refeições e nutricionais nas 
escolas foi afectado durante a pandemia de Covid-19 e que muitas 
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crianças dependem desses serviços visto constituírem a sua única 
refeição diária ou contribuírem significativamente para suprir as suas 
necessidades diárias de nutrientes. Em resposta, os Estados-
Membros adaptaram os seus programas de alimentação escolar 
durante a pandemia através da provisão de rações de comida para 
levar para casa e de transferências de dinheiro. É sobejamente 
sabido que os programas de alimentação escolar contribuem para 
aumentar a frequência escolar e a retenção de crianças na escola; 
todavia, tem havido um interesse crescente em compreender melhor 
o custo-benefício desses programas em outros sectores fora a 
educação; 

 
26.1.3 Os Ministros notaram igualmente que, em 2019, orientaram o 

Secretariado a agilizar a avaliação do valor social e económico dos 
programas de alimentação escolar. No âmbito da implementação da 
decisão, o Secretariado da SADC, em colaboração com o Programa 
Alimentar Mundial, realizou uma Análise Custo-Benefício com base 
em dados secundários dos Estados-Membros. A Análise Custo-
Benefício foi realizada para:  

 
i. compreender os benefícios da recolha de dados sobre os 

custos da alimentação escolar e a quantificação dos seus 
benefícios; 

 
ii. demonstrar como podem ser estimados retornos económicos 

para programas nacionais de alimentação escolar; 
particularmente em termos dos retornos para o capital 
humano (ex. saúde e educação), protecção social e a 
economia agrícola local; 

 

iii. realçar a relevância política dessas análises, ajudando na 
identificação das principais implicações em termos de 
equidade; especialmente a favor dos pobres e a favor das 
mulheres.  

26.1.4 Os Ministros notaram ainda que as conclusões preliminares da 
Análise Custo-Benefício foram apresentadas aos Estados-Membros 
durante a reunião virtual do Comité Técnico do Projecto de Cuidados 
e Apoio para o Ensino e Aprendizagem da SADC (CSTL) realizada 
em Junho de 2020 e, da sua análise, confirma-se que os retornos 
do investimento em alimentação escolar não se restringem aos 
retornos para o capital humano, mas incluem benefícios 
significativos para outros sectores. As constatações indicaram que 
podem ser registados benefícios de programas de alimentação 
escolar em quatro sectores, nomeadamente (i) saúde e nutrição, 
particularmente na prevenção do surgimento de infecções por 
helminto transmitido pelo solo e de anemia; (ii) educação, no 
aumento da frequência escolar e ganho de maiores salários 
futuramente quando adultos; (iii) protecção social, na transferência 
de produtos alimentares, consequentemente de renda para alunos 
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e suas famílias; e (iv) agricultura, no apoio ao crescimento de 
mercados de produtos alimentares. Importa notar que, durante a 
reunião com os Estados-Membros, foi igualmente solicitado que se 
quantificasse os benefícios de programas de alimentação/nutrição 
nas escolas para a abordagem do excesso de peso e da obesidade 
em crianças em idade escolar. 

 
26.1 5  Os Ministros: Os Ministros notaram que o relatório final da Análise 

Custo-Benefício será apresentado as Estados-Membros em Julho 
de 2021 para facilitar a sensibilização e validação das principais 
mensagens e recomendações pelos Estados-Membros.  
 

26.2. Delineação de Indicadores e Directrizes Regionais sobre a 
Merenda Escolar com base nos Indicadores da Estratégia de 
Educação Continental para África  

 
26.2 1 Os Ministros: notaram que, em 2019, orientaram o Secretariado a 

delinear indicadores e directrizes regionais sobre a alimentação 
escolar com base nos indicadores da Estratégia de Educação 
Continental para África.  O Secretariado da SADC colaborou com a 
Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação 
(FAO) para a elaboração das directrizes sobre a nutrição escolar 
usando uma abordagem faseada que envolveu a Fase 1: a avaliação 
regional sobre o ponto de situação dos programas de alimentação 
escolar; e a Fase 2: a elaboração em si das Directrizes da SADC.  

 
26.2 2  Os Ministros: notaram igualmente que, a Fase 1, que iniciou em 

Janeiro de 2021, e terminou em Março de 2021, focou no seguinte: 
 

i. realização de uma análise bibliográfica sobre as 

directrizes/políticas de alimentação escolar para gerar 

conhecimento sobre o pacote de intervenções/serviços, 

dotação orçamental, mecanismos de implementação e 

coordenação, ferramentas de segmentação e afins; 

  

ii. consultas a pontos focais do sector da educação e de outras 
instituições governamentais e a parceiros/organizações que 
apoiam a implementação de programas de alimentação 
escolar;  

 
iii. análise dos quadros/ferramentas nacionais de monitorização, 

mecanismos de apresentação de relatórios e identificação de 
indicadores usados para medir o valor social e económico de 
programas de alimentação escolar; 

 
iv. análise de estratégias/políticas globais e continentais de 

alimentação escolar e identificação dos pacotes principais de 
intervenções de alimentação escolar que produziram 
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benefícios socioeconómicos para beneficiários secundários e 
primários; 

 
v. produção de um relatório sobre a avaliação que conterá 

recomendações sobre um pacote principal de intervenções e 
indicadores para medir o valor económico e social de 
programas de alimentação escolar na SADC.  

 
 

26.2 3  Os Ministros: notaram ainda que o projecto de relatório da avaliação 
foi produzido em Abril de 2021. Subsequentemente, foi iniciada a 
Fase 2 em Abril de 2021 e o projecto de directrizes com os 
indicadores propostos foi elaborado e submetido a 7 de Maio de 
2021.  

 

26.2.4 Os Ministros notaram que o passo seguinte é a apresentação de 
ambos o relatório de avaliação e o projecto de directrizes da SADC 
sobre nutrição escolar aos Estados-Membros para validação em 
Julho de 2021, na reunião de partilha de informações do CSTL. A 
versão final das directrizes sobre nutrição escolar será então 
apresentada aos Ministros, para aprovação, em Junho de 2022.  
Importa notar que as directrizes também serão apresentadas a outros 
sectores como da saúde e da agricultura uma vez que a 
implementação das directrizes requererá apoio e aportes técnicos 
desses sectores a respeito de refeições nutritivas, conteúdos para 
educação sobre nutrição, orientação política sobre nutrição escolar e 
elos com produtores ou cooperativas agrícolas locais, só para 
mencionar alguns aspectos.  

26.3 Programa FutureLife-Now! 
 
26.3.1 Os Ministros notaram que, na sua última reunião, realizada em 2019, 

apreciaram a nota conceptual sobre o Programa FutureLife-Now! O 
programa foi homologado e o Secretariado foi instruído a realizar 
uma reunião dos Estados-Membros para validar o projecto no âmbito 
da integração da prestação de cuidados e apoio no Sector da 
Educação. Os Ministros são convidados a notar que o programa 
FutureLife-Now!, apoiado no quadro de uma parceria com a Agência 
Suíça para o Desenvolvimento e Cooperação e MIET África, foi 
apresentado e aprovado pelos quatro (4) Estados-Membros 
envolvidos na implementação em regime piloto, nomeadamente: 
Lesoto, Malawi, Zâmbia e Zimbabwe, durante o Workshop de 
Lançamento do FutureLife-Now! realizado em Outubro de 2019, na 
África do Sul, e por todos os Estados-Membros durante as reuniões 
de partilha de informações do Comité Técnico do CSTL e do 
FutureLife-Now! realizadas em Durban, África do Sul, em Fevereiro 
de 2020. 
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26.3.2 Os Ministros notaram que, a despeio das perturbações sofridas por 
causa da COVID-19, foi registado progresso em 2020 e as 
realizações foram as seguintes (SADC/ET-STI/1/2021/27): 

i. foram adoptadas plataformas inovadoras para veicular 
informação factual e de advocacia junto de jovens e da 
comunidade em geral sobre questões referentes a saúde 
pública, saúde sexual e reprodutiva, desenvolvimento e bem-
estar dos jovens. Essas plataformas incluem um serviço de 
mensagens por SMS e programas radiofónicos que foram 
transmitidos em estações públicas nacionais nos quatro 
países; 

ii. 40 escolas-piloto foram apoiadas com equipamento para 
plataformas electrónicas. O objectivo deste equipamento, que 
incluía painéis solares, computadores portáteis, projectores 
de dados e routers Wi-Fi, era permitir que as escolas 
participassem em formações, webinars e diálogos com 
jovens e melhorar o ensino e a aprendizagem; 

iii. Foi prestado apoio específico no âmbito da COVID-19 aos 
quatro (4) Estados-Membros que participam em regime-piloto 
com equipamento da COVID-19 (por exemplo, EPI, camas, 
ventiladores, instalações de WASH, etc.); reforço das 
capacidades dos funcionários da saúde e da educação; 
divulgação de informação factual sobre a COVID-19 através 
de programas de rádio, mensagens móveis e recursos para 
as escolas. 

iv. para efeitos de governação regional foram realizadas 
diversas reuniões tanto presenciais como virtuais;  

v. Foi organizada uma série de webinars em parceria com a 
SADC, UNESCO e MIET África, sobre a reabertura de 
escolas. 

vi. foram co-organizados três diálogos comunitários sobre VIH e 
saúde e direitos sexuais e reprodutivos (SDSR) com a 
SAfAIDS na Zâmbia e no Malawi, envolvendo jovens e líderes 
comunitários em debates sobre a saúde dos adolescentes, a 
parentalidade e a importância do acesso a serviços de saúde 
acolhedores para os jovens;  

vii. Foram abrangidos directamente 28 991 alunos (54% 
mulheres) em escolas-piloto através de: sensibilização e 
advocacia sobre o FutureLife-Now! FutureLife-Now! Para 
além disso, 13 347 alunos (51% de sexo feminino) 
beneficiaram de sessões de educação pelos pares do 
FutureLife-Now! que tiveram lugar em escolas. 

 

26.3.3 Os Ministros notaram igualmente que as acções prioritárias para o 
programa FutureLife-Now! para o exercício em curso referem-se a: 
promoção da diligência do aluno e encorajar acções dinamizadas 
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por jovens; aumento do acesso a serviços de saúde; facilitação do 
desenvolvimento de conhecimentos e advocacia em torno de 
questões relacionadas com o VIH, a saúde e os direitos sexuais e 
reprodutivos (SDSR), as alterações climáticas e o género; 
capacitação 

  
27.  Informe sobre a implementação do Quadro da SADC sobre a 

Propriedade Intelectual 
 
27.1 Os Ministros recordaram que, em Junho de 2019, em Namíbia, 

notaram que o Conselho de Ministros aprovou o Quadro da SADC 
sobre Propriedade Intelectual em Agosto de 2018, pelo que 
orientaram o Secretariado para desenvolver um Plano para a sua 
Implementação. Devido à repriorização orçamental no exercício 
financeiro de 2019/2020, o Secretariado não conseguiu elaborar o 
Plano de Implementação, mas tomou providências no sentido de 
elaborá-lo no actual exercício financeiro de 2021/2022. O projecto 
do Plano de Implementação será elaborado e apresentado na 
próxima reunião em 2022.  

 
27.2 Os Ministros notaram que, em Março de 2021, o Secretariado 

organizou um workshop virtual de capacitação regional sobre 
políticas de PI, no qual participaram peritos e decisores políticos dos 
Estados-Membros, incluindo parceiros e representantes do 
Secretariado da Zona de Comércio Livre Continental Africana 
(ZCLCA).  Participaram, no workshop, um número total de 12 
Estados-Membros, nomeadamente: Botswana, Eswatini, Lesotho, 
DRC, Maurícias, África do Sul, Malawi, Namíbia, Madagáscar, 
Tanzânia, Zâmbia e Zimbabwe. O workshop de capacitação centrou-
se nas seguintes áreas: 

 
i) Implementação da Estrutura da SADC sobre PI; 
ii) Políticas de PI em apoio à investigação e inovação; 
iii) Instrumentos utilizados no apoio da PI na investigação, 

inovação e transferência de tecnologia; 
iv) Sistemas de PI nas universidades para apoiar a investigação, 

inovação e comercialização; 
v) Perspectivas sobre PI e Desenvolvimento Económico; 
vi) Perspectivas de PI em Produtos Farmacêuticos, no contexto 

do desenvolvimento da vacina da COVID-19; 
vii) Perspectivas de PI na promoção da inovação, transferência 

de tecnologia e empreendedorismo; 
viii) Perspectivas em torno do cumprimento do TRIPS e 

oportunidades; 
ix) Perspectivas sobre o cumprimento do TRIPS e oportunidades 

no contexto da COVID-19 e desenvolvimento de vacinas; 
x) Apresentação sobre a Zona de Comércio Livre Continental 

Africana e implicações da PI; 
xi) Perspectivas sobre políticas de DPI em apoio ao 

desenvolvimento económico e industrial; 
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xii) Necessidades de capacitação dos Estados-Membros em 
matéria de PI. 

 
28.  Formulação da Estratégia Regional sobre a Quarta Revolução 

Industrial e a Economia Digital 

 

28.1  Os Ministros recordaram que, em Junho de 2019, em Namíbia, 

notaram que, em Agosto de 2019, o Conselho de Ministros aprovou 

o Nota Conceitual para a elaboração de uma Estratégia Regional 

sobre a Quarta Revolução Industrial (4IR) e Economia Digital.  

Outrossim, os Ministros orientaram o Secretariado para convocar 

uma reunião de peritos regionais multissectoriais sobre a resposta 

das regiões e a adopção da Quarta Revolução Industrial e Economia 

Digital.  

 

28.2  Os Ministros notaram que, em Março de 2021, o Secretariado, em 

parceria com o Instituto Sul Africano de Assuntos Internacionais da 

Universidade de Witswatersrand, realizou um workshop virtual de 

peritos multissectoriais sobre a resposta das regiões à Quarta 

Revolução Industrial e Economia Digital. O seminário contou com a 

presença de mais de 100 participantes de vários sectores e 

instituições da região. O workshop de peritos centrou-se nas 

seguintes áreas: 

 

i) Implicações da COVID-19 na Educação - Tecnologias 

Digitais e oportunidades para o Ensino Aberto e à Distância; 

ii) Centro Afiliado ao Fórum Económico Mundial (FEM) da África 

do Sul para a Quarta Revolução Industrial (C4IR SA) - 

oportunidades para a região da SADC; 

iii) O papel da literacia futura e da governação antecipatória na 

elaboração de políticas pró-activas; 

iv) Governação de Recursos na 4IR e na Economia Digital; 

v) 4IR e gestão inteligente da água na agricultura da África 

Austral: uma lista de vigilância dos principais avanços 

tecnológicos; 

vi) A Perturbação Digital em África: Mapeamento de Inovações 

para a ZCLCA em Tempos Pós-COVID; 

vii) Governação Digital em África com enfoque na SADC; 

viii) Mulher na CTEM e o seu papel na 4IR - Relatório Científico 

de 2020 da UNESCO; 

ix) Aproveitamento da 4IR na SADC: Papéis dos decisores 

políticos; 

x) Aproveitamento de oportunidades da 4IR, experiências do 

Botswana; 
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xi) Rumo ao desenvolvimento de uma Estratégia/Quadro 

Regional sobre a 41R e Economia Digital. 

 

28.3 Os Ministros notaram também que, devido à repriorização 

orçamental no exercício financeiro de 2019/2020, o Secretariado 

não conseguiu elaborar o projecto de Estratégia Regional sobre a 

4IR e Economia Digital, mas tomou providências no sentido de 

elaborá-lo no actual exercício financeiro de 2021/2022. O projecto 

da Estratégia será apresentado na próxima reunião em 2022. 

 

29. Informe sobre o desenvolvimento do Quadro da Juventude da 

SADC 

 

29.1  Os Ministros recordaram que, em Junho de 2019, em Namíbia, os 

Ministros da SADC responsáveis pela Juventude aprovaram, em 

Maio de 2019, em Namíbia, o projecto de relatório sobre o Estudo 

de Avaliação Regional da Juventude sobre Inovação, 

Empreendedorismo e Liderança. Os Ministros notaram também que, 

na mesma reunião, em Maio de 2019, os Ministros responsáveis 

pela Juventude orientaram o Gabinete da Juventude do 

Secretariado para trabalhar com os sectores responsáveis pela 

Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, respectivamente, para 

desenvolver um Programa Regional abrangente para a Juventude.  

 

29.2  Os Ministros notaram que, no exercício 2019/2020, o Secretariado 

contratou um perito para elaborar o projecto do Quadro e Programa 

Regional para a Juventude, que está em finalização.  

 

30.  Actualização sobre os Programas Científicos da UNESCO 

 

30.1  Os Ministros notaram que o Secretariado, em parceria com o 

Escritório Regional da UNESCO para a África Austral (ROSA), no 

âmbito do Quadro do Memorando de Entendimento entre as duas 

partes, desenvolveu um Plano de Acção Conjunto (APP) em 2016 

para a cooperação nas áreas da ciência, tecnologia, inovação, 

educação, hidrologia, risco de desastres, mudanças climáticas e 

ciências ambientais. Foi realizado um processo de revisão entre os 

dois parceiros, no sentido de fazer o balanço do progresso 

alcançado na implementação da APP e traçar novas prioridades de 

cooperação.  

 

30.2  Os Ministros notaram igualmente que o Escritório Regional da 

UNESCO para a África Austral está a implementar vários programas 

na região no domínio da ciência, tecnologia e inovação. As seguintes 
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acções foram implementadas em 2019 e 2020 no âmbito da 

parceria: 

 

i) Política de Ciência, Tecnologia e Inovação e capacitação em 

matéria de governação para deputados e altos funcionários; 

ii) Segundo Fórum Regional Africano de Ciência, Tecnologia e 

Inovação (ARSTI), organizado em colaboração com o 

Governo do Zimbabwe, Ministério do Ensino Superior, 

Inovação, Ciência e Desenvolvimento Tecnológico, 

Departamento de Ciência e Inovação (DSI) da África do Sul e 

UNECA, em Fevereiro de 2020, em Victoria Falls e Congo 

Brazzaville (2021), no contexto dos 6º e 7º Fóruns Regionais 

Africanos sobre o Desenvolvimento Sustentável (ARFSD) ; 

iii) Fórum de Inovação e Investimento Online, em colaboração 

com a UNECA, em Junho de 2020, para exibir o potencial de 

inovação e produção de África, promover a troca de 

conhecimento e informação, ligar investidores e inovadores, 

bem como para facilitar a colaboração e parcerias 

tecnológicas; 

iv) Reunião de consulta regional sobre as Recomendações de 

Ciência Aberta da UNESCO, realizada em Dezembro de 

2020;   

v) Primeira conferência regional de alto nível da SADC de vice-

reitores e directores de faculdades da ciência, engenharia e 

educação, em Fevereiro de 2019, Victoria Falls, Zimbabwe; 

vi) A 6ª Semana Africana de Engenharia e a 4ª Conferência 

Africana de Engenharia foram organizadas em Setembro de 

2019, em Livingstone, Zâmbia, onde os protagonistas da 

engenharia apontaram engenheiros como actores-chave 

para a resolução de importantes desafios globais, tais como 

doenças e mudanças climáticas, incluindo o Fórum dos 

Jovens Engenheiros, que contou com a participação de mais 

de 400 jovens, e o Fórum da Mulher na Engenharia; 

vii) A UNESCO, em parceria com a Agência Sueca de 

Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (SIDA), 

está a implementar um projecto continental intitulado 

Strengthening STI Systems for Sustainable Development in 

Africa (Reforçar os Sistemas de CTI para o Desenvolvimento 

Sustentável em África). A fase piloto do projecto decorrerá até 

2022 e incluirá 6 países, ou seja, Gana, Serra Leoa, Burundi, 

Tanzânia, Zimbabwe e Namíbia. O principal objectivo do 

projecto é reforçar os sistemas e a governação da CTI em 

países africanos seleccionados; 
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viii)  A formação e os projectos-piloto em Reservas da Biosfera 

continuam para a "Análise de Decisão Informada sobre os 

Riscos Climáticos" ou a metodologia CRIDA, que permite aos 

gestores da água e aos decisores políticos avaliar o impacto 

da incerteza e da mudança climática nos seus recursos 

hídricos e trabalhar rumo às estratégias de adaptação 

eficazes; 

ix) Foi elaborado um programa SADC-WIN com o sector dos 

Recursos Hídricos, em colaboração com os Monitores 

Nacionais de Cheias e Secas da Universidade de Princeton, 

um programa capaz de monitorizar e prever períodos de 

seca, cheias ou outros eventos extremos, fornecendo dados 

em tempo real para 16 variáveis meteorológicas e 

hidrológicas, o que permite aos utilizadores visualizar e 

interagir com dados específicos nacionais. Foram 

desenvolvidos dois monitores para o Zimbabwe e 

Moçambique em resposta ao Ciclone Idai e  

x) Relatório da Ciência Mundial 2021, com o tema Corrida 

Contra o Tempo para um Desenvolvimento mais Inteligente, 

lançado a 11 de Junho de 2021, que inclui um capítulo 

dedicado à mulher na Ciência, Tecnologia, Engenharia e 

Matemática e a sua participação na Quarta Revolução 

Industrial e na Economia Digital. 

 

31  Relatório da Comissão da União Africana - Comité Técnico 

Especializado em Educação, Ciência e Tecnologia (STC-EST) 

 

31.1  Os Ministros notaram que o Departamento de Recursos Humanos, 

Ciência e Tecnologia da Comissão da União Africana convocou as 

seguintes reuniões virtuais do Comité Técnico Especializado (STC-

ESTI) sobre Educação e Ciência e Tecnologia em Dezembro de 

2019, Fevereiro de 2020, Abril de 2020 e Fevereiro de 2021, 

respectivamente. Um dos principais resultados das reuniões foi uma 

decisão ministerial de desenvolver uma resposta abrangente 

Africana de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação para a 

COVID-19.  

 

31.2  Os Ministros notaram também que os Ministros da UA responsáveis 

pela Educação e CTI concordaram em promover e manter um 

diálogo ministerial de alto nível, com vista a facilitar o consenso 

sobre a Educação e a resposta da CTI à COVID-19, assim como 

adoptar medidas de transformação urgentes e radicais para 

assegurar a continuidade da educação no continente e mitigar as 

perturbações causadas pela doença do coronavírus. Os Ministros 
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recomendaram também que o CDC Africano e o Conselho Africano 

de Investigação Científica e Inovação (ASRIC) criassem uma política 

concertada de CTI e Resposta de P&D à COVID-19, com base em 

organizações e redes nacionais e regionais africanas, tais como a 

Academia Africana de Ciência e academias nacionais de ciência, 

conselhos de concessão de ciência, Conselho para o 

Desenvolvimento da Investigação em Ciências Sociais em África, 

Programas emblemáticos de CTI da AUDA-NEPAD e, 

especificamente, Iniciativa Africana de Harmonização Regulamentar 

de Medicamentos (AMRH) e redes de centros.  

 

31.3  Os Ministros notaram ainda que o Secretariado da Comissão Técnica 

Especializada em Educação e CTI da Comissão da União Africana é 

composta pela representação dos Estados-Membros das cinco regiões, 

nomeadamente: 

 

i) África Oriental - Uganda como Presidente; 

ii) República Centro-africana como 1º Vice-Presidente; 

iii) Sul - Namíbia como 2º Vice-Presidente; 

iv) Norte - Líbia como 3º Vice-Presidente; e  

v) Oeste - Senegal como Relator. 

 

31.4  Os Ministros notaram que, a reunião de CTI da CUA sobre Educação 

e CTI apelou também aos Estados-Membros para submeterem à 

Comissão da União Africana a nomeação de candidatos para os 

representar no Conselho Universitário Pan-Africano.  

 

32. Conferências Nacionais, Regionais e Internacionais 

 
32.1 Os Ministros notaram as seguintes conferências e eventos 

nacionais, regionais, continentais e internacionais a serem 
organizados: 
 
i) Cimeira África-Europa de Ciência e Inovação, a decorrer nos 

dias 14-18 de Junho de 2021; 
ii) Convenção Bio Africa, de 23-24 de Agosto de 2021; 
iii) Semana da Industrialização da SADC; 
iv) Cimeira de Inovação da África do Sul em Setembro de 2021; 
v) Conferência Mundial sobre o Ensino Superior - Barcelona 

2022; 
vi) Lançamento da Política de Investigação e Inovação do Lesoto 

a 23 de Junho de 2021. 
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Assinada por: ..............................                                                     

S. Ex.ª Sr.ª Carmelita Rita Namashulua,  

Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano da  

República de Moçambique 

 

 

 

 Elaborada aos ..........dias de Junho de 2021, em Maputo, Moçambique 

          


