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Conselho de Ministros aprova a Estratégia para o Transporte 
Rodoviário de Mercadoria  

Na reunião realiazada em Tuynhuys na Cidade do Cabo, na 

Quarta Feira, 24 Maio 2017, O Conselho de Ministros aprovou a 

Estratégia de  Transporte Rodoviário, que permitirá que a 

África do Sul alcance os melhores padrões internacionais de 

operações rodoviárias através de um quadro regulamentar e 

operacional integrado.  

A Directora-Geral Interina do GCIS, Senhora Phumla Williams, 

disse: “"Desde o advento da democracia, a África do Sul foi 

reintegrada na economia global e o volume do comércio via frete 

rodoviário tem crescido substancialmente".  

 

 



 

"A indústria de transportes desempenha um papel de liderança 
 no sentido de contribuir para a economia do país e é significativa 
 na influência comercial da África do Sul no plano interno, 
 regional e internacional. Além disso, a logística de frete é um 
 factor importante e um estímulo na forma como a África do Sul 
 negoceia  ", acrescentou. 
 
Através da aplicação das recomendações contidas nesta 
estratégia, será reforçada a eficácia da aplicação da legislação, 
 incluindo a promoção da segurança rodoviária; Uma melhor 
protecção das infra-estruturas; e um impacto ambiental reduzido. 
Ver-se-á também a criação de um quadro integrado de 
concorrência regulamentada pela qualidade, que visa criar um 
 ambiente propício melhorado para o sector dos transportes 
rodoviários para melhor servir as necessidades da economia  
Sul-Africana. 
A estratégia para o transporte rodoviário de mercadorias 
assegurará ainda que o sector dos transportes e da logística 
apoie uma integração regional eficaz e o desenvolvimento do 
comércio na região. Responderá igualmente à necessidade de 
harmonização das normas e de liberalização dos transportes, no 
interesse de um comércio transfronteiriço eficaz. 
 
 
 
 



 
A África do Sul faz parte da Comunidade para o Desenvolvimento 
da África Austral (SADC) e, por conseguinte, é parte na 
campanha para a liberalização do transporte interestadual e a 
promoção do comércio regional. A estratégia contribuirá para a 
participação da África do Sul na actual iniciativa tripartida 
(Mercado Comum da África Oriental e Austral, Comunidade da 
África Oriental e SADC) para harmonizar a regulamentação da 
qualidade no sector do transporte rodoviário de mercadorias 
através de um sistema regional de registo de operadores. 
 

A Sra. Williams concluiu que: "Esta estratégia cria um ambiente 
melhor para o transporte e para a industria interna prosperar e 
contribuir para a trajectória ascendente da economia. A nossa 
competitividade nacional será reforçada através da promoção da 
integração comercial regional e de uma melhor eficiência dos 
transportes transfronteiriços" 
 

Informações: Sra. Phumla Williams (Directora-geral Interina da  

GCIS) 

Telemóvel: 083 501 0139 

 
Imitido pelo :Sistema de Comunicação e Informação do Governo  

(GCIS). 

 



 


