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Halala! Congratulations!

   Parabens! Felicitations!

A EQUIPA TREK4MANDELA 
ALCANÇA O CIMO DO MONTE 

K I L I M A N J A R O  
no Aniversário Natalício
de Nélson Mandela
É um momento de orgulho para a Associação Bancária da 
SADC (SADC BA, na sigla inglesa) que celebra o feito 
notável do Sr. Cas Coovadia, Vice-Presidente da Asso-
ciação Bancária da SADC e da Associação Bancária da 
África do Sul. Endereçamos os nossos parabéns ao Cas e 
aos restantes elementos da equipa Trek4Mandela, que 
alcançaram o cimo do Monte Kilimanjaro no passado dia 
18 de Julho de 2016. A equipa foi liderada pelo Sr. 
Sibusiso Vilane, a primeira pessoa africana a conquistar o 
Three Poles Challenge (tendo assim alcançado o Polo Sul, 
o Polo Norte e o Monte Evereste)

“Ergue essa bandeira, Cas!” Festejamos este feito notável 
de um líder que, de uma forma altruísta demonstrou um 
empenho incansável, força de espírito e tenacidade, 
durante aquilo que ele descreveu como “uma escalada 
‘difícil’...Atingir o cimo do nosso grande continente 
africano! Tantas oportunidades, e no entanto, tantos 
desafios! Uma escalada em prol do nosso grande país, a 
favor da causa pela qual angariei fundos, por aqueles que 
contribuíram para a mesma causa e pela minha família!”

A expedição Trek4Mandela foi realizada pela primeira vez 
em 2012, tendo sido criação de Richard Mabaso, Director 
Executivo da Fundação Imbumba. Foi Sibusiso Vilane 
quem liderou essa primeira expedição, que contou com a 
participação do referido Sr. Mabaso.

Sendo uma iniciativa da Fundação Imbumba, o Caring4Girls é um programa que distribui pensos 
higiénicos para assegurar que as raparigas possam frequentar a escola durante os seus períodos menstruais. O progra-
ma foca na sensibilização a respeito da puberdade e da adolescência, e como tal, desmistifica todos os mitos menstruais.

Os objectivos da escalada foram os seguintes:

• Sensibilizar as pessoas sobre os desafios encarados pelas raparigas
 empobrecidas das escolas rurais e pobres, durante os seus períodos
 menstruais mensais
• Angariar fundos para comprar pensos higiénicos de modo a que as raparigas  
 carenciadas possam continuar a frequentar a escola durante os seus períodos  
 menstruais
• Educar as pessoas sobre o Dia do Mandela e sobre a necessidade de tomar   
 medidas para além do dia 18 de Julho, ajudando assim a garantir que todos  
 os dias sejam como o Dia do Mandela

#Keeping the Girl Child in School (#Garantindo que as Raparigas Permaneçam na 
Escola) – Se quiser fazer um donativo de R30 a favor desta causa, pode enviar ao 
Cas (no 42513) uma mensagem SMS designada por “Cas”, até Fevereiro de 2017.
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A EQUIPA TREK4MANDELA 
ALCANÇA O CIMO DO MONTE 

K I L I M A N J A R O  
no Aniversário Natalício
de Nélson Mandela
É um momento de orgulho para a Associação Bancária da 
SADC (SADC BA, na sigla inglesa) que celebra o feito 
notável do Sr. Cas Coovadia, Vice-Presidente da Asso-
ciação Bancária da SADC e da Associação Bancária da 
África do Sul. Endereçamos os nossos parabéns ao Cas e 
aos restantes elementos da equipa Trek4Mandela, que 
alcançaram o cimo do Monte Kilimanjaro no passado dia 
18 de Julho de 2016. A equipa foi liderada pelo Sr. 
Sibusiso Vilane, a primeira pessoa africana a conquistar o 
Three Poles Challenge (tendo assim alcançado o Polo Sul, 
o Polo Norte e o Monte Evereste)

“Ergue essa bandeira, Cas!” Festejamos este feito notável 
de um líder que, de uma forma altruísta demonstrou um 
empenho incansável, força de espírito e tenacidade, 
durante aquilo que ele descreveu como “uma escalada 
‘difícil’...Atingir o cimo do nosso grande continente 
africano! Tantas oportunidades, e no entanto, tantos 
desafios! Uma escalada em prol do nosso grande país, a 
favor da causa pela qual angariei fundos, por aqueles que 
contribuíram para a mesma causa e pela minha família!”

A expedição Trek4Mandela foi realizada pela primeira vez 
em 2012, tendo sido criação de Richard Mabaso, Director 
Executivo da Fundação Imbumba. Foi Sibusiso Vilane 
quem liderou essa primeira expedição, que contou com a 
participação do referido Sr. Mabaso.

O Conselho de Administração da Associação Bancária da
SADC dá as boas-vindas à DRA. CHARITY C. JINYA
na sua capacidade de Presidente

A Associação Bancária da SADC levou a cabo a 26ª Reunião do seu Conselho nas 
Maurícias, reunião essa que foi acolhida pela Associação dos Banqueiros
Mauricianos, nos dias 21 e 22 de Abril de 2016. O Conselho de Administração da 
SADC agradeceu ao Presidente cessante, Sr. Mpho Vumbukani, do Lesoto, pelo 
empenho e trabalho notável demonstrados durante a sua presidência.

De seguida, o Conselho da SADC BA deu as boas-vindas calorosas à Dra. Charity C. 
Jinya, que foi eleita nova presidente da referida Associação.

A Dra. Jinya é licenciada em Economia e é Membro do Instituto dos Banqueiros do 
Zimbabué. Na London Business School e Universidade de Harvard, participou com 
sucesso em vários cursos de Gestão e Liderança.

A Dra. Jinya é a actual presidente da Associação dos Banqueiros do Zimbabué e 
Directora Executiva do MBCA Bank Ltd, um papel que desempenha desde Fevereiro de 2010. Ao longo dos últimos 28 
anos, tem ocupado cargos superiores no sector bancário, tanto a nível local como regional.

É uma líder empresarial experiente e de excelência, o que lhe tem permitido conquistar vários prémios, tais como finalista 
no concurso Empresária do Ano, promovido pela Câmara do Comércio do Zimbabué (ZNCC, na sigla inglesa) em 2013. 
Em 2012, a Dra. Jinya foi ainda nomeada pela Megafest uma das 20 mais importantes personalidades empresariais do 
Zimbabué e em 2013 a mesma organização nomeou-a Empresária do Ano. Em 2013, a Dra. Jinya foi empossada como 
membro da Sociedade do Património Feminino e coroada, em 2015, como Administradora do Ano das Grandes Empresas, 
assim como Administradora Geral do Ano.

Actualmente, a Dra. Jinya desempenha funções em vários conselhos empresariais e comunitários.

Sendo uma iniciativa da Fundação Imbumba, o Caring4Girls é um programa que distribui pensos 
higiénicos para assegurar que as raparigas possam frequentar a escola durante os seus períodos menstruais. O progra-
ma foca na sensibilização a respeito da puberdade e da adolescência, e como tal, desmistifica todos os mitos menstruais.

Os objectivos da escalada foram os seguintes:

• Sensibilizar as pessoas sobre os desafios encarados pelas raparigas
 empobrecidas das escolas rurais e pobres, durante os seus períodos
 menstruais mensais
• Angariar fundos para comprar pensos higiénicos de modo a que as raparigas  
 carenciadas possam continuar a frequentar a escola durante os seus períodos  
 menstruais
• Educar as pessoas sobre o Dia do Mandela e sobre a necessidade de tomar   
 medidas para além do dia 18 de Julho, ajudando assim a garantir que todos  
 os dias sejam como o Dia do Mandela

#Keeping the Girl Child in School (#Garantindo que as Raparigas Permaneçam na 
Escola) – Se quiser fazer um donativo de R30 a favor desta causa, pode enviar ao 
Cas (no 42513) uma mensagem SMS designada por “Cas”, até Fevereiro de 2017.
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O Conselho de Administração da Associação Bancária da
SADC dá as boas-vindas à DRA. CHARITY C. JINYA
na sua capacidade de Presidente

A Associação Bancária da SADC levou a cabo a 26ª Reunião do seu Conselho nas 
Maurícias, reunião essa que foi acolhida pela Associação dos Banqueiros
Mauricianos, nos dias 21 e 22 de Abril de 2016. O Conselho de Administração da 
SADC agradeceu ao Presidente cessante, Sr. Mpho Vumbukani, do Lesoto, pelo 
empenho e trabalho notável demonstrados durante a sua presidência.

De seguida, o Conselho da SADC BA deu as boas-vindas calorosas à Dra. Charity C. 
Jinya, que foi eleita nova presidente da referida Associação.

A Dra. Jinya é licenciada em Economia e é Membro do Instituto dos Banqueiros do 
Zimbabué. Na London Business School e Universidade de Harvard, participou com 
sucesso em vários cursos de Gestão e Liderança.

A Dra. Jinya é a actual presidente da Associação dos Banqueiros do Zimbabué e 
Directora Executiva do MBCA Bank Ltd, um papel que desempenha desde Fevereiro de 2010. Ao longo dos últimos 28 
anos, tem ocupado cargos superiores no sector bancário, tanto a nível local como regional.

É uma líder empresarial experiente e de excelência, o que lhe tem permitido conquistar vários prémios, tais como finalista 
no concurso Empresária do Ano, promovido pela Câmara do Comércio do Zimbabué (ZNCC, na sigla inglesa) em 2013. 
Em 2012, a Dra. Jinya foi ainda nomeada pela Megafest uma das 20 mais importantes personalidades empresariais do 
Zimbabué e em 2013 a mesma organização nomeou-a Empresária do Ano. Em 2013, a Dra. Jinya foi empossada como 
membro da Sociedade do Património Feminino e coroada, em 2015, como Administradora do Ano das Grandes Empresas, 
assim como Administradora Geral do Ano.

Actualmente, a Dra. Jinya desempenha funções em vários conselhos empresariais e comunitários.

O Sistema Regional de Liquidação Electrónica Integrada da SADC 

(SIRESS, na sigla inglesa) atingiu um marco significativo, tendo 

LIQUIDADO ZAR 2 TRILIÕES em Abril de 2016

O Sistema Regional de Liquidação Electrónica Integrada da 
SADC (SIRESS) é um sistema de pagamentos electrónico que 
facilita o comércio transfronteiriço na região da SADC. Esta 
plataforma facilita aos bancos que nela participam a nível da 
SADC, a movimentação de fluxos financeiros e a liquidação 
por bruto e em tempo real de transacções regionais. O 
sistema SIRESS é um sistema de pagamentos transfronteiriços 
que abrange exclusivamente os pagamentos em randes (ZAR) 
sul-africanos e é operado pelo Banco de Reserva Sul-Africa-
no (SARB, na sigla inglesa), em nome do Comité dos Gover-
nadores dos Bancos Centrais da SADC, e funciona, além do 
mais, como banco de liquidação.

Actualmente, os participantes do SIRESS detêm contas pré-fi-
nanciadas, nomeadamente: as contas em Tempo Real (RTL, 
na sigla inglesa) e as contas de Processamento Contínuo 
(CPL, na sigla inglesa). Uma vez que os Pagamentos de Custo 
Reduzido passem a serem reflectidos em tempo real, os 
países participantes vão poder deter contas de Processamen-

A Associação Bancária da SADC dá as
boas-vindas às Seychelles
Na parte final do ano de 2015, a equipa da SADC BA conduziu uma visita às Ilhas 
Seychelles e fez várias apresentações à comunidade bancária do país.

O SIRESS acolheu o Banco Central das Seychelles em Julho de 2016 como membro 
de pleno direito.

to Contínuo em Séries (CBPL, na sigla inglesa). Apenas os 
bancos comerciais e os Bancos Centrais podem participar do 
sistema SIRESS.

Durante Junho de 2016, o SIRESS tinha já processado 23,519 
transacções com um valor de ZAR 94,60 biliões. O número 
médio de transacções processado por dia foi de 1,120, repre-
sentando um valor médio de ZAR 4,48 biliões. O número total 
de transacções liquidadas foi de 496,168, representando um 
valor de ZAR 2,232 triliões (USD 155,82 biliões/EUR 141,48 
biliões). O volume máximo de 24,960 transacções foi atingido 
em Outubro de 2015 e o valor máximo de ZAR 98,85 biliões 
em Setembro de 2015.

Actualmente há 10 países participantes (África do Sul, Lesoto, 
Suazilândia, Namíbia, Maláui, Maurícias, Tanzânia, Zâmbia, 
Zimbabué e Seychelles), com um total de 72 bancos, que 
constam de 7 Bancos Centrais e 65 Bancos Comerciais.

ZAR 2 TRILIÕES
liquidados

2013, 22 de Julho
Primeiro pagamento do sistema

SIRESS liquidado às 11:00

2015, Abril

2016, 6 Abril

ZAR 1 TRILIÃO liquidado
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Informações importantes
para os bancos que queiram

aderir ao SIRESS!

OS BENEFÍCIOS DECORRENTES DO SIRESS

Esses bancos deverão contactar a Sra. Alison Sloane 
através do e-mail alisons@sadcbanking.org ou 

telefonicamente através do +27 11 645 6726.

• Redução do risco na medida em que a   
 liquidação ocorre com os fundos do Banco  
 Central
• Condições de igualdade -> maior
 concorrência
• Maior transparência (reguladores)
• Maior segurança para o sistema de
 pagamentos regional
 - Eliminação dos cheques transfronteiriços
• Maior eficiência respeitante aos processos
 de liquidação
• Ganhos transferidos para os clientes
• Liquidação e pagamento mais velozes 
• Processamento simplificado 
• Normas, processos e formatos padronizados
 - Pagamentos padronizados em toda a região
 - Quadros previsíveis para fazer e receber  
  pagamentos
 - Serviços melhorados prestados aos   
  cidadãos
  – Pagamento de benefícios sociais
  – Reembolso de impostos
• Desenvolvimento de novos serviços de valor  
 acrescentado e produtos inovadores
 - Reconciliação e facturação electrónicas
• Maiores fluxos de caixa para as empresas

7º Passo:  Obter Guias para a Implementação de
 Mensagens e exemplos
8º Passo:  Permitir aos seus colaboradores estudarem e   
 compreenderem os Processos Empresariais do  
 Sistema de Pagamentos da SADC BA, assim
 como o Manual de Documentos relacionado
9º Passo:  Completar e assinar a documentação legal
 inerente ao sistema SIRESS
10º Passo:  Completar – no que concerne à implementação
 - as listas de verificação do SIRESS e do Banco  
 Central relevante

1º Passo: Fornecer um perfil, acompanhado das
 coordenadas do banco
2º Passo:  Notificar o Banco Central jurídico
3º Passo:  Preparar-se para adoptar o Sistema SWIFT  
 (Auditoria em matéria de Prontidão/Capaci 
 dade)
4º Passo:  Montar o ‘Y copy Service’ da SIRESS e
 a SIRESS Web
5º Passo:  Aplicar os requisitos de montagem do SIRESS 
6º Passo:  Obter os pacotes de ensaio da Equipa SIRESS 

Benefícios advindos do SIRESS – Estados Membros

• Maior automatização de pagamentos
 - Maior comércio entre empresas
• Plataforma comum para os pagamentos regionais
 - Aumento de opções para os prestadores de serviços
 - Actividades dos correspondentes bancários face à gestão  
  directa das contas
  – Operadores de Compensação e Liquidação Regionais

Benefícios advindos do SIRESS  – “Empresas e o Homem Comum”

• Serviços de pagamentos irão abranger a região mais ampla da SADC
 - Maior abrangência
 - Mais fácil de transaccionar a nível transfronteiriço 
• Uso de Cartões (Segunda Fase)
 - Obvia o recurso ao numerário e aos requisitos inerentes ao   
  câmbio de numerário
 - Maior segurança e protecção
• Aumenta a transparência dos preços 
 - Formas homogéneas de efectuar pagamentos e elaborar
  instrumentos de pagamento
• Capacidade de comparar preços, levando ao uso de soluções   
 eficientes e económicas

As informações acima indicadas foram prestadas
pela equipa do SIRESS.

DEZ PASSOS FÁCEIS PARA ADERIR AO SIRESS 
os bancos serão apoiados pela Alison com a documentação relevante, etc. Devem:

4.
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Formação sobre o Sistema de Pagamentos prestada pela SADC BA
A SADC BA iniciou as suas acções de formação inerentes ao sistema de pagamentos na região da SADC durante Outubro 
de 2015, tendo com êxito oferecido cursos de formação na Área Monetária Comum (CMA, na sigla inglesa) – África do Sul, 
Suazilândia, Lesoto, Namíbia e Zimbabué (não CMA) durante a primeira ronda. Durante o primeiro trimestre de 2016, 
cursos de formação foram realizados no Maláui, Zâmbia, Tanzânia e Maurícias, sendo que uma segunda sessão de 
formação foi executada na África do Sul. Durante os meses de Junho e Julho de 2016, acções de formação foram 
prestadas em Moçambique e no Botsuana. Até à data, mais de 300 participantes, oriundos dos Bancos Comerciais e 
Centrais, já foram alvo desta formação. 

Os participantes que em Moçambique frequentaram a formação proporcionada pela SADC BA sobre o sistema de pagamentos, 
constaram de funcionários do Banco de Moçambique, Banco Internacional de Moçambique, FNB Moçambique SA, Moza 
Banco SA, Banco Único, Banco Big Moçambique, Banco Terra SA, Standard Bank SA, Barclays Bank Moçambique, BCI SA, 
Ecobank Moçambique e a Societé Génerale Moçambique.

Durante a sessão de encerramento do curso de formação oferecido pela SADC BA em Moçambique, 
a Sra. Pat Adams agradeceu aos presentes pela sua participação.
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O referido programa de formação da SADC BA, dedicado ao sistema de
pagamentos, tem a duração de um dia e meio e consta dos seguintes módulos:

1º DIA
1.  CONTEXTO
 Cobre uma descrição da SADC BA, do papel que  
 desempenha, do Comité dos Governadores dos  
 Bancos Centrais e do seu papel, fala da forma  
 como o projecto SIRESS evoluiu e dos actores que  
 ocupam o espaço competitivo e corporativo

2.  GESTÃO DO PROGRAMA
 Cobre o código de normas – o Livro Bege que foi  
 desenvolvido especificamente para o comércio  
 transnacional. Todos os participantes do sistema  
 SIRESS utilizam as mesmas regras

3. CONCEITOS-CHAVE
 Cobre o ciclo de vida dos pagamentos, a liquidação  
 interbancária e a Y copy, assim como as opções
 de liquidação

2º DIA No segundo dia, faz-se uma recapitulação

do primeiro dia e dá-se seguimento aos seguintes módulos:

1. MYSTANDARDS
 Cobre como aceder ao MyStandards, como    
 inscrever-se para aceder à SADC, Documentos sobre  
 as Amostras Empresariais, Orientações de Uso, etc.

2. REGULAMENTOS DO PROGRAMA
 Cobre os aspectos da governação do SIRESS

3. OPERAÇÕES DO SIRESS 
 Cobre o SIRESSweb

4. OPORTUNIDADES
 cobre os Pagamentos de Elevado Valor e as
 Transferências Electrónicas de Fundos e outros fluxos   
 de pagamentos em fase de preparação

O custo inerente a este curso de formação é de ZAR 3,000 
por participante. Os bancos responsabilizam-se pelo
pagamento referente a cada participante nomeado.
   
Para mais informações, é favor contactar a
Sra. Pat Adams, Gerente de Comunicações e Formação
junto da SADC BA, por meio do e-mail
training@sadcbanking.org ou do telefone
+27 11 645 6731.

4. FORMATOS DAS MENSAGENS
 Cobre os padrões internacionais como base para as   
 mensagens dos pagamentos e das melhores práticas;  
 as mensagens SIRESS – modelos e exemplos; e como  
 preencher as mensagens SWIFT. Os tipos de mensa  
 gens usados para a SADC são as MT103, MT 202 e   
 MT 202cov e a Y copy é o serviço usado em todas as  
 mensagens MT enviadas através do sistema SIRESS.
 O referido serviço demonstra quais os campos cujo   
 preenchimento é compulsório e quais são facultativos  
 quando se queira enviar uma mensagem recorrendo   
 ao SIRESS.

5. PROCESSAMENTO DOS PAGAMENTOS
 cobre os Modelo Empresarial e o Modelo
 dos Processos
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A  S I R E S S

WEB
Parâmetros de Acção dos Encarregados da
Segurança (do Sistema)
• Assim como acontece com a Interface de Relatórios   
 do SIRESS, a Entidade Operadora do SIRESS terá de   
 criar Encarregados da Segurança para os participantes  
 e estes Encarregados terão de criar e gerir os
 utilizadores na SIRESSWeb. 

• As credenciais de login dos participantes correspond  
 erão ao dispositivo de autenticação SWIFT
 SIRESSWeb/login do Módulo de Segurança  do   
 Equipamento (HSM, na sigla inglesa).

• Solicita-se aos participantes que preencham o   
 formulário de perfil do Gabinete de Segurança do   
 SIRESSWeb e que o devolvam da maneira indicada   
 para facilitar a criação dos respectivos Encarregados   
 da Segurança

• As funcionalidades dos referidos Encarregados da   
 Segurança na SIRESSWeb incluem as seguintes:
 – Níveis de autorização na altura em que se criam   
  utilizadores
 – Afectação das autorizações concedidas aos   
  utilizadores

• A activação dos utilizadores será   
 feita pela Entidade Operadora do  
 SIRESS

• A tecnologia de ponta da SIRESSWeb  
 permitirá que algumas mensagens  
 sejam enviadas do SIRESS para a   
 SIRESSWeb ou para as infraestruturas  
 SWIFT dos participantes, em   
 conformidade com a situação actual

• Os participantes terão agora a   
 opção de decidir onde querem   
 receber estas mensagens

• O padrão parâmetro da SIRESSWeb  
 levará a que estas mensagens sejam  
 enviadas para a SIRESSWeb e para o  
 SWIFT também

• Caso os participantes queiram que  
 as suas mensagens sejam enviadas  
 para apenas uma das aplicações,  
 terão de preencher o formulário do  
 SIRESS referente ao encaminhamento  
 de mensagens e devolvê-lo à   
 Entidade Operadora do SIRESS.

Para obter mais informações sobre a 
SIRESSWEB, é favor contactar o Centro de 
Apoio aos Utilizadores do SIRESS, usando 
o e-mail SIRESS-CSC@resbank.co.za
ou por telefone no +2712 3134622 
Horas de Apoio: 08h00  - 16h00 CAT 
(Hora da África Central)

O SIRESS migrou para uma interface baseada na web, que passou a tempo real no dia 16 de 
Novembro de 2015. Esta aplicação foi desenvolvida para substituir a interface de relatórios do 
SIRESS. Vários participantes actuais já migraram com sucesso para a interface da SIRESSWEB.
 
Os pontos e diagramas que se seguem explanam os aspectos-chave da interface da SIRESSWEB.

REGRAS PARA O ENCAMINHAMENTO
DAS MENSAGENS SIRESS

Sistemas logísticos
dos participantes

Utilizador final

Aplicação Web

Serviços financeiros SWIFT

Plataforma para
o encaminhamento
das mensagens SIRESS

MV-SIPN

MÉTODOS MÚLTIPLOS DE ACESSO • Aproveitar a infraestrutura da SWIFTnet
• Usar uma pegada mais leve

Visão geral do acesso
à Web SWIFT

MÉTODOS MÚLTIPLOS DE ACESSO MÚLTIPLAS APLICAÇÕES WEB• Aproveitar a infraestrutura da SWIFTnet
• Usar uma pegada mais leve
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País Representante do PSMB  Papel E-mail Contactos Telefónicos

Lesoto Posição Vaga   

Maláui Sr. Brian Boby  bboby@natbankmw.com +265 (0) 182 1546/437
   +265 (0) 182 1615 (Direct)

Maurícias Sr. Francois Duchenne  francois.duchenne@mcb.mu +230 5498 5187

Namíbia Sr. Albert Matongela Presidente AMatongela@fnb.co.za +264 61 299 7239

Seychelles Posição Vaga

África do Sul Sr. Ravi Shunmugam  rshunmugam@fnb.co.za +27 87 311 8781

Suazilândia Sr. Enock Mavimbela  EnockM@SwaziBank.co.sz +00268 2409 5188

Tanzânia Sr. Denis Ivins  DIvins@fnb.co.tz +255 7689 89000

Zâmbia Sr. Oliver Gondwe  gondweo@stanbic.com +260 21 137 0374

Zimbabué Sr. Andrew Mugari Vice-Presidente AMugari@zb.co.zw +263 479 2385

Entidade Operadora  Sr. Magedi Titus Thokwane Gerente de Projecto da magedi-titus.thokwane@resbank.co.za + 27 12 313 4389
do SIRESS/Sub-comité  SADC para o Sistema
do Sistema de   (Observador)
Pagamentos da SADC

Associação Nambiana Sra. Annette Rathenam Observador Annette.Rathenam@pan.org.na +264 61 415 421
dos Pagamentos

SADC BA Sra. Maxine Hlaba Secretariado maxineh@sadcbanking.org +27 11 645 6744 

 Sra. Lungi Mbambo Secretariado lungim@sadcbanking.org +27 11 645 6718

 Sra. Alison Sloane Secretariado alisons@sadc banking.org +27 11 645 6726

Comité de Supervisão  Sra. Tina Matlhabegoane Observador tina.matlhabegoane@resbank.co.za +27 12 313 4369
do Programa de   
Pagamentos (PSOC)

SIRESS – Ponto da Situação
O Sistema Regional de Liquidação Electrónica Integrada da SADC - 
SIRESS, já evoluiu muito desde Julho de 2013, data em que passou 
a funcionar em tempo real no fluxo de pagamentos de elevado valor. 
Este foi o primeiro fluxo de pagamentos, de entre os seis que foram 
projectados.

Até ao momento, tem havido 5 fases de ‘arranque’, sendo que a 
Seychelles aderiu durante a quinta fase.

Durante 2015, com o objectivo de discutir e partilhar informações 
sobre o segundo fluxo de pagamentos, workshops – dedicados ao 
tema “Créditos de Baixo Valor Liquidados através da Operação de 
um Sistema Regional de Compensação e Liquidação (RSCO, na 
sigla inglesa) - foram levados a cabo nos países em que o SIRESS já 
estava funcionando em tempo real. A BankservAfrica foi autorizada 
pelo Conselho de Gestão do Programa de Pagamentos (PSMB, na 
sigla inglesa) para desempenhar as funções de RSCO para o sistema 
de transferência de Créditos de Baixo Valor da SADC.

A BankservAfrica e os bancos que são membros da Área Monetária 
Comum da SADC começarão, dentro em breve, a encaminhar as 
suas transferências de créditos de baixo valor através da RCSO, 
sendo que a sua liquidação acontecerá através do SIRESS.

O PSMB representa um comité autónomo, estabelecido para gerir o 
programa de pagamentos. O referido comité interage com todas as 
partes envolvidas, nomeadamente: o  Comité dos Governadores dos 
Bancos Centrais (CCBG, na sigla inglesa) através do Comité de 
Supervisão do Programa de Pagamentos (PSOC, na sigla inglesa), a 
Associação Bancária da SADC, a Entidade Operadora do SIRESS, os 
Bancos Centrais, os Bancos Comerciais, as Associações de 
Pagamentos Internas e as Associações Bancárias da região. E para 
além do mais, o PSMB tem a responsabilidade de manter-se a par, a 
nível internacional e local, das organizações e tendências bancárias.

O PSMB inclui um representante nacional por cada país que está a 
actuar em tempo real no SIRESS e esta pessoa é nomeada pela sua 
própria comunidade por meio de um processo de validação 
estabelecido pelas respectivas Associações Bancárias de cada país, 
sendo a aprovação final dada pelo Comité da Governação e das 
Nomeações (NGC, na sigla inglesa). O NGC foi criado pelo 
Conselho de Administração da Associação Bancária da SADC. O 
comité do PSMB inclui ainda representantes provenientes do PSOC, 
da Entidade Operadora do SIRESS e do Secretariado da Associação 
Bancária da SADC. O PSMB reúne-se três vezes por ano.

Uma vez que os novos países que aderirem ao SIRESS passarem a 
funcionar em tempo real, as respectivas Associações Bancárias serão 
convidadas a apresentar as suas solicitações para se fazerem 
representar no PSMB.

Informações de Contacto dos Representantes do PSMB
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O SABRIC - Centro de Informações Sul-Africano dedicado 
aos Riscos Bancários (South African Banking Risk Information 
Centre) – é um órgão sem fins lucrativos, estabelecido pelos 
bancos principais na África do Sul para auxiliar os Bancos 
Sul-Africanos e as principais empresas de transporte de valores 
a combaterem o crime organizado. O SABRIC, que proporcio-
na serviços de assessoria fiáveis às entidades acima referidas, 
produz vários produtos que visam mitigar os riscos da ocorrên-
cia de crimes e é um ponto nodal para os bancos, apoiando as 
acções de cumprimento da lei, facilitando as parcerias 
público-privadas no domínio das iniciativas anticrime e 
gerando um grau de sensibilidade notável junto dos clientes 

A Luta contra o Crime Bancário
na África do Sul

bancários, ajudando a evitar que os mesmos sejam vítimas dos crimes 
relacionados com os bancos.

A cibersegurança é um aspecto importante da luta contra a cibercriminali-
dade, que ameaça não apenas a economia sul-africana, mas também a 
economia mundial. Kalyani Pillay, Director Executivo do SABRIC afirma que 
“com o aumento do número de utilizadores das tecnologias em geral, e das 
tecnologias móveis em particular, aumenta também as oportunidades para 
que os criminosos explorem a segurança dos dispositivos, na esperança de 
defraudarem as suas vítimas.” Tendo esta realidade em conta, o SABRIC 
lançou recentemente uma campanha para sensibilizar os clientes dos 
bancos sobre como reforçarem a sua cibersegurança e assim evitarem a 
cibercriminalidade.

GESTÃO DE DISPOSITIVOS
• Assegure a segurança do seu smartphone activando as funções de  
  bloqueio de ecrã e segurança, quer seja um padrão de bloqueio
  de ecrã ou do tipo impressão digital
• Não salve informação pessoal sensível ou os pormenores das suas  
  contas bancárias nos seus dispositivos electrónicos
• Nem todas as aplicações são seguras – verifique as medidas
  de segu rança e baixe apenas a partir de fontes fiáveis
• Instale software de segurança e antivírus nos seus aparelhos móvei

CONECTIVIDADE
• Desactive as ligações sem fios e mantenha-se notificado sempre que não
 esteja a usá-las
• Depois de concluir as suas transacções, saia sempre da plataforma bancária em linha. Limpe   
 com frequência o cache dos navegadores dos seus computadores portáteis e dispositivos   
 móveis
• Não envie palavras-passe ou credenciais de login através das redes WiFi públicas ou inseguras
• Averigue que todas as redes WiFI se encontram protegidas por palavras-passe

COMPORTAMENTO
• Nunca clique nos links contidos em correios electrónicos não solicitados 
• Nunca clique num link que o leve ao portal do seu banco. Se precisar de aceder ao portal do seu
 banco, digite o URL correspondente ao seu banco no navegador
• Mantenha sempre em dia os patches dos seus sistemas operacionais e navegadores, assim
 como o software antivírus e antiespião nos seus computadores ou telemóveis, dado que
 incluem melhorias em matéria de segurança que podem ajudar a detectar sítios
 de phishing e malware.
• Coloque sempre as configurações de privacidade dos perfis nas redes sociais ao nível
 mais alto possível.

COMO AS PESSOAS DEVEM PROTEGER-SE

 O SABRIC, também inaugurou recentemente uma iniciativa designada por #Skelm: Wise Up. Watch Out.
(#Manhoso. Esteja Inteirado. Esteja Atento.)

Para mais dicas, Inteire-se visitando o www.sabric.co.za, Facebook: SabricZA, Twitter: @Sabric and Watch Out for #Skelm.
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DATA ACTIVIDADE LOCAL

20 - 21 de Julho Reunião do Sistema  Angola
 de Pagamentos do CCBG

25 de Julho Reunião da SADC BA do Botsuana Botsuana

Setembro Reunião do Conselho Joanesburgo
 de Administração da SADC BA

29 e 31 de Agosto (Datas sujeitas a alteração) Cimeira da SADC Suazilândia

23 e 24 de Agosto (Datas sujeitas a alteração) Fórum Comercial da África Austral Suazilândia
 (Southern Africa Business Forum)

23 e 26 de Agosto (Datas sujeitas a alteração) SADC Roadshow Negócios A ser anunciado

22 e 23 de Setembro Comité de Supervisão do A ser anunciado
 Programa de Pagamentos (PSCO) 

26 -29 de Setembro SIBOS Genebra

ach | aml | atm | Batch | Beige book | BIC | cash | cbl | cbpl | CCBG | Central Bank | clearing

Crossborder | cso | data | Debit | DR | eft | fees | Forex | funds | iban | kyc | MyStandards

Payments | PSMB | Queue | rtl | SADC | SIRESS | stp | Swift | swift | Transfers | XML | Ycopy
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FUTURAS

r
s
d
r
a
d
n
a
t
s
y
m
g
b
c
c

k
e
b
g
t
h
g
n
i
r
a
e
l
c
e
c

o
y
d
w
a
c
f
y
b
t
c
t
f
z
n
b

o
h
c
r
d
t
u
o
a
i
k
s
z
t
t
g

b
m
s
p
o
a
f
m
n
d
i
s
o
p
r
c

e
B
t
l
t
b
l
e
e
r
a
d
a
t
a
e

g
I
b
a
c
f
s
b
e
d
x
n
h
s
l
u

i
c
r
Z
b
x
i
s
c
s
m
u
h
c
b
e

e
l
d
o
p
t
s
w
o
m
l
f
l
r
a
u

b
t
z
a
l
l
v
p
s
r
B
M
S
P
n
q

t
r
a
n
s
f
e
r
s
y
c
o
p
y
k
z

s
w
i
f
t
z
z
r
p
a
y
m
e
n
t
s

Ponha os seus conhecimentos à prova – busca de palavras.
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