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Constituição da SADC: em 1992, com base na SADCC (Southern
African Development Coordination Conference).
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BREVES INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS DA REGIÃO, RESSALTANDO A RAS, ANGOLA E
MOÇAMBIQUE
SADC

RAS

Angola

Moçambique

População (em milhões)1

226,4

21,2%

7,1%

9,1%

PIB, em 20051 (10)9

331,5

72,2%

9,9%

2,2%

1.464

5.109

2.058

335

149

121

162

172

Totais gastos em saúde/PIB (em %)1

8,8

1,9

4,0

Totais gastos em educação/PIB (em %)1

5,4

2,6

3,7

PIB per capita, em

20051

(em %)

Fontes: 1 Informe sobre el desarrollo humano 2007-2008.
2 Doing Business, Measuring doing business regulations. Disponível em: http://www.doingbusiness.org/CustomQuery/
3 Global Corruption Report 2008.
4 The Global Competitiveness Report 2008-2009.
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