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SUCESSO DA SADC PERMITE NOVOS APOIOS 

 IMPORTANTES DA UNIÃO EUROPEIA  

No dia 20 de Março de 2013, por ocasião do encontro no quadro do Diálogo Político entre a União Europeia (UE) 

e a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), em Maputo, Moçambique, um novo acordo 

importante de financiamento foi rubricado, o qual irá entrar em vigor no dia 1 de Abril de 2013 e que consiste 

em 20 milhões de Euros de financiamento da UE ao programa de Apoio à Integração Económica Regional da 

SADC. O programa apoia os esforços da SADC para a redução da pobreza através da promoção de crescimento 

e desenvolvimento acelerados na região bem como através do encorajamento de níveis profundos de 

integração económica regional e cooperação económica.  

O Embaixador Gerard McGovern, Chefe da Delegação da União Europeia no Botswana e junto da SADC afirma 

que: 'Este pacote irá certamente permitir que os volumes do comércio dentro da região da SADC e entre a 

SADC e a Europa aumentem. Isto poderá estimular o crescimento económico na região e criar empregos. Por 

fim, poderá procurar combater a pobreza na qual muitas pessoas neste região ainda vivem. Para ambas as 

nossas organizações, a eradicação da pobreza é o objectivo final da nossa cooperação.' 

Um Acordo de Contribuição desta natureza é possível devido à significativa História de Sucesso alcançada pelo 

Secretariado da SADC em 2011. Depois de vários anos de trabalho intenso por parte de determinado pessoal, o 

Secretariado da SADC foi oficialmente reconhecido como tendo alcançado o cumprimento de padrões 

internacionalmente aceites de boas práticas de gestão. Estes padrões internacionais são requisitos essenciais 

para que qualquer organização possa aderir a acordos de parceria com a UE e, tê-los atingido representa um 

grande ganho para a SADC.  

O Secretário Executivo da SADC, Dr. Tomáz Augusto Salomão, disse que as recentes reformas institucionais 

operadas no Secretariado da SADC e a assinatura do Acordo de Contribuição para o Apoio à Integração 

Económica Regional da SADC são marcos históricos que merecem ser celebrados. Ele referiu-se ao velho 

adágio que diz: “Se uma árvore cai na floresta e ninguém ouve dizer or falar dela, então a árvore não caiu. 

Com isto quero dizer que nós, muitas vezes, focamos as nossas energias nos desafios e nos defeitos fazendo 

muito pouco esforço para celebrarmos as nossas conquistas”. Dr. Salomão acrescentou que a assinatura do 

Acordo de Contribuição para o Apoio à Integração Económica Regional era uma clara demonstração das 

relações de amizade existentes entre a UE e a SADC, bem como da prontidão institucional do Secretariado 

da SADC para gerir programas e projectos usando seus próprios sistemas e processos.  

 
Para mais informações contactem: 
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