
Fomento do diálogo relativo ao nexo água-energia-
segurança alimentar e do investimento multi-sectorial 
na região da SADC–Fase II

CONTEXTO
A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) é 
uma comunidade económica regional integrada por 16 Estados 
membros: Africa do Sul, Angola, Botswana, Comores, República 
Democrática do Congo, Eswatini, Lesoto, Madagáscar, Malawi, 
Maurícias, Moçambique, Namíbia, Seicheles, Tanzânia, Zâmbia 
e Zimbabwe. A SADC adoptou a abordagem do nexo água-
anergia-alimentação (WEF) como meio de fazer face aos 
principais desafios regionais relacionados com os seguintes 
aspectos: (i) alcance da segurança WEF, (ii) desenvolvimento 
sustentável e criação de empregos, e (iii) gestão sustentável dos 
recursos naturais.

O desenvolvimento sustentável na SADC depende em grande 
medida dos bens e serviços derivados do seu meio ambiente e 
da base dos seus recursos naturais. Esses recursos são cruciais 
para o esforço da região de erradicar a pobreza. O crescimento da 
população, a variabilidade e as alterações climáticas com as suas 
implicações a longo prazo para os sistemas sociais, económicos 
e ecológicos constituem um desafio inevitável e urgente.

A figura 1 mostra a variabilidade das precipitações na região 
- humidade no norte e seca no sul. Isto mostra claramente a 
variedade dos dotes por país. Uma vez que a região da SADC 
envereda por vias de crescimento sustentáveis e almeja a 
transformação estrutural, a gestão dos seus dotes naturais e, 
acima de tudo, a água, a terra e os recursos energéticos, será de 
extrema importância.

A ABORDAGEM DO NEXO WEF NA 
REGIÃO DA SADC
A água, a energia e a segurança alimentar são áreas prioritárias 
chave para a SADC e para a resposta ao contexto acima 
definido. O Secretariado do SADC está a encabeçar um 
processo multi-sectorial e orientado pelas partes interessadas, 
procurando maximizar as sinergias trans-sectoriais e promover 
a interconectividade entre os sectores da água, da energia e da 
segurança alimentar mediante a adaptação de uma abordagem 
Nexus. A planificação integrada dos sectores da água, da 
alimentação e da energia e a promoção da cooperação regional 
foram consideradas como uma estratégia visando atingir 
simultaneamente as metas em matéria de água, energia e 
segurança alimentar, e melhorar as eficiências na utilização dos 
recursos naturais na região.

O nexo WEF reconhece que a segurança hídrica, a segurança 
energética e a segurança alimentar são indissociavelmente 
ligadas no sistema humano e que as intervenções levadas a 
cabo numa área têm geralmente impactos nas outras. Com 
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Fig. 1. Variabilidade das precipitações na região da SADC



OBJECTIVOS ESPECÍFICOS DO PROJECTO 
A Fase II tem os seguintes objectivos específicos:
• Aumentar a aplicação da abordagem Nexus na planificação, 

formulação de políticas e implementação.
• Aumentar o interesse dos investidores públicos e privados 

para com projectos que aplicam a abordagem Nexus. 
• Identificar e acelerar investimentos do nexo WEF na região 

da SADC.

RESULTADOS PREVISTOS 
São previstas duas principais realizações do projecto:
• O aumento da aplicação da abordagem Nexus na planificação, 

formulação de políticas e implementação.
• O aumento do interesse dos investidores públicos e privados 

para com projectos que aplicam a abordagem Nexus.

ABORDAGEM E ACTIVIDADES
As actividades incluem organizar diálogos nacionais e regionais 
sobre o Nexus. Os diálogos regionais e nacionais sobre o nexo 
WEF vão proporcionar plataformas de encontro das partes 
interessadas que operam nos três sectores e criar um mecanismo 
comum de coordenação entre os três sectores.

As linhas directivas regionais do Nexus WEF serão elaboradas 
para apoiar as agências de execução ao nível nacional, regional 
e transfronteiriça sobre as modalidades de integração do Nexo 
WEF na planificação dos investimentos e na preparação dos 
projectos. As linhas directivas regionais vão servir-se de estudos 
de casos dentro da região da SADC para demonstrar na prática 
e proporcionar orientação técnica e prestar o apoio necessário 
para identificar e priorizar projectos de investimento do nexo 
WEF e facilitar a operacionalização do nexo WEF na região da 
SADC.

Estão a ser organizados diálogos nacionais para todos os 16 
Estados membros da SADC com vista ao reforço da capacidade 
sobre o Nexo WEF, sobretudo na realização da análise do nexo 
WEF visando servir de base para a tomada de decisões. Os 
diálogos nacionais da SADC sobre o nexo WEF têm o objectivo 
primordial de identificar prioridades nacionais para o nexo WEF 
e valorizar e divulgar os benefícios da forma como uma melhor 
coordenação sectorial pode acelerar as oportunidades nacionais 
de investimento.

O PROJECTO DA SADC DE DIÁLOGOS DO 
NEXO WEF
O Projecto da SADC de Diálogo do Nexo WEF «Fomento do 
Diálogo do Nexo Água, Energia e Segurança Alimentar e do 
Investimento Multi-sectorial na Região da SADC» é um projecto 
apoiado pela Comissão Europeia no âmbito do global «Programa 
de Diálogos Nexus». A Fase I do Programa de Diálogos do Nexus 
decorreu de 2017 a 2019 e visava ajudar organizações regionais 
e os seus Estados membros a aplicarem uma abordagem Nexus 
na formulação de recomendações, estratégias, planos de acção 
e programas de investimento multi-sectoriais. 

RESULTADOS-CHAVE DA FASE I
Os resultados-chave alcançados na Fase I incluem os seguintes:
• Criação de um quadro de governação regional do Nexo WEF 

na SADC.  
• A elaboração dum instrumento de selecção e avaliação 

de projectos de investimento no âmbito do Nexo WEF da 
SADC; e

• Elaboração de uma lista de prioridades para projectos de 
investimento do Nexus.   

FASE II
A Fase II do projecto tem a duração de 3 anos, de 2020 a 2023. 
Esta fase vai basear-se nas realizações da primeira fase, sendo o 
objectivo geral a institucionalização da abordagem do nexo WEF 
nas estruturas regionais e nacionais de governação e decisões 
de investimento para a água, a energia e a segurança alimentar 
na região da SADC.

Figura 2. Interligações entre segurança hídrica-alimentar-energética
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o crescimento da população, que acarreta mais demandas 
dos serviços básicos e mais desejos para níveis de vida mais 
elevados, surge a necessidade de uma utilização mais eficiente 
dos recursos vitais (água, terra, energia) no sistema natural.

Figura 3. Projectos de investimentos do Nexus através dos 
diálogos
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