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VISÃO GERAL
A Rede da África Austral para Biociências (SANBio) é uma plataforma de 

partilha de pesquisa, desenvolvimento e inovação para colaboração na 

abordagem de algumas das questões principais de biociências da África 

Austral em saúde, nutrição e áreas de intervenção relacionadas com a 

saúde, como a agricultura e o meio ambiente.  

 

A SANBio foi fundada em 2005 sob a Nova Parceria para o 

Desenvolvimento de África (NEPAD), como uma das cinco redes 

estabelecidas ao abrigo da Iniciativa Africana sobre Biociências (ABI, 

sigla em Inglês) para a região da SADC. A plataforma fornece acesso a 

laboratórios de classe mundial aos cientistas Africanos e internacionais 

que conduzem pesquisas sobre os desafios de biociências em África.

VISÃO
•	Ser	uma	rede	de	biociências	reconhecida	

globalmente para uma melhoria das 
condições de vida na Àfrica Austral.  

MISSÃO
Facilitar a inovação em apoio ao 
desenvolvimento de uma economia de 
conhecimentos na África Austral através do:

•	apoio	a	uma	rede	eficaz	e	dinâmica	de	
pesquisa regional;

•	reforço	da	capacidade	humana	e	 
de infra-estruturas; e

•	desenvolvimento	e	comercialização	de	
produtos inovativos em saúde e nutrição.



A rede SANBio abrange 12 países: Angola, Botsuana, Malawi, Maurícias, 

Moçambique, Namíbia, Lesoto, Suazilândia, Seychelles, República da  

África do Sul, Zâmbia e Zimbabué.

As operações da Rede são facilitadas por um Secretariado, localizado  

no e apoiado pelo Hub (CSIR) em nome de todas as partes interessadas.

ONDE TRABALHAMOS

PROGRAMAS OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS
Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação

Foco em pesquisa prática, orientada para o 
desenvolvimento

Aumento da capacidade (RH 
e Infra-estruturas)

Impulsionar a capacidade de investigação em 
biociências na África Austral  

Possibilitar a Sustentabilidade 
Ambiental e Financeira

Obter apoio para a sustentabilidade do programa. 

Reforçar a rede e o desenvolvimento de contactos

Demonstrar resultados e impactos

PROGRAMAS, OBJECTIVOS E METAS



•	Os Estados Membros da SADC possuem a 
Rede, participam na mobilização de recursos 
e desempenham um papel proeminente na 
facilitação do estabelecimento de um ambiente 
propício para o desenvolvimento de Biociências 
nos seus países e em toda a África Austral.

•		A Agência da NEPAD fornece a “marca” sob 
a qual a SANBio opera e está envolvida na 
coordenação geral, direcção estratégica, 
mobilização de recursos de apoio, 
monitoramento dos resultados, e facilita a 
comunicação dos progressos da SANBio nos 
fóruns ministeriais continentais relevantes.

•		O Secretariado da SADC traz uma perspectiva 
regional para a SANBio, identifica e coordena 
as actividades principais de colaboração, 
apoia a mobilização de recursos e facilita a 
comunicação dos progressos da SANBio em 
fóruns ministeriais regionais relevantes.

•		A Comissão de Coordenação da SANBio 
garante que os Estados-Membros estão bem 
representados e direcciona adequadamente o 
desenvolvimento da Rede, bem como facilita 
as operações da SANBio e os esforços de 
mobilização de recursos. A Comissão de 
Coordenação é composta por um representante 
de cada um dos Estados-Membros, nomeados 
pelo Ministério de Ciências apropriado, e por 
um representante da Agência da NEPAD, do 
Secretariado da SADC e do CSIR. Os membros 

GOVERNANÇA

FUNÇÕES E 
RESULTADOS PRINCIPAIS

A missão da SANBio é exercida 

por meio de três funções 

essenciais que produzem seis 

resultados:

A abordagem regional, envolvendo 
países, reconhece que muitos 
problemas de desenvolvimento 
transcendem  fronteiras e as 
intervenções devem ser concebidas 
em conformidade. Como tal, SANBio 
exige que todos os projectos devem 
envolver pelo menos três países.

•		Produtos	comercializáveis

•		Geração	de	conhecimentos

•		Apoio	a	políticas	e	advocacia	 

em biociências 

•		Habilidades	aprimoradas	 

de indivíduos

•		Instituições	mais	fortes

•	 Aumento	de	colaboração

Pesquisa, 
Desenvolvimento  

e Inovação

Aumento de capacidade 
(recursos humanos  
e infra-estruturas)

Reforço da Rede

REDE DA ÁFRICA AUSTRAL PARA BIOCIêNCIAS 



devem ter cargos suficientemente altos nas suas organizações para 
fazer contribuições e compromissos substanciais, e em conjunto com 
o Secretariado da SANBio, fornecer um mecanismo para a avaliação 
independente das propostas e progressos da Rede.

•		O Secretariado da SANBio é chefiado por um Gestor da Rede e é 
responsável pela gestão eficaz e eficiente da Rede, a entrega dos seus 
programas e o levantamento de recursos suficientes para atingir a Visão 
da SANBio e, em conjunto com a Comissão de Coordenação da SANBio, 
fornece um mecanismo para a avaliação independente das propostas e 
progressos da Rede.

•		O SANBio Hub (CSIR) é a sede e fornece gestão financeira e apoio 
operacional ao Secretariado. O CSIR emprega o pessoal do Secretariado 
da Rede, sob recomendação da Comissão de Coordenação da SANBio; 
serve como a parte contratante dos respectivos Nodos da Rede, do 
pessoal do Secretariado e ICPs, e apoia os esforços de mobilização de 
recursos. Em consulta com o Secretariado da SANBio e NEPAD, o Hub 
assegura que existam estruturas e sistemas que suportem uma avaliação 
transparente e independente das propostas e progressos da Rede.

•		Os Nodos da SANBio são críticos para o sucesso da Rede, fornecendo o 
acesso à infra-estruturas e experiência, reportando ao Secretariado sobre 
as actividades do Nodo e participando em actividades de investigação, 
desenvolvimento e inovação regionais.

 Os nossos Nodos – Universidade das Ilhas Maurícias, Universidade do 
Noroeste (África do Sul), Universidade da Namíbia, Bunda Colégio de 
Agricultura (Malawi), Universidade da Zâmbia, o Instituto Nacional de 
Pesquisa Científica e Industrial, e o Centro de Recursos Fitogenéticos da 
SADC (Zâmbia). A Rede responde a uma agenda de biociências da África 
Austral, como articulada pelas suas principais partes interessadas – os 
Estados Membros, a SADC e a Agência da NEPAD.
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NEPAD / Southern Africa Network for Bioscience 
(SANBio)

Building 20, Office 48
Meiring Naudé Road
Brummeria, Pretoria
South Africa

Tel:  +27 (0)12 841 3837
Fax: +27 (0)12 841 2185

E-mail: info@nepadsanbio.org

www.nepadsanbio.org

http://www.facebook.com/nepadsanbio2018  

http://twitter.com/nepadsanbio
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