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1. INTRODUÇÃO 

O Secretariado Executivo da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC), em coordenação 

com o Governo de Moçambique, através dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) e o 

Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC), promoveu a realização do Fórum dos Pontos de Troca de 

Tráfego de Internet da Região da SADC (SADC Internet Exchange Point Peering Forum 2021), de 19 a 21 de Maio 

de 2021.  Moçambique, por estar a assumir presidência rotativa da SADC, foi o país que acolheu a reunião, que 

no quadro das restrições impostas pela Pandemia da COVID-19 decorreu no formato híbrido (presencial e virtual) 

a partir da capital Maputo, com a participação de delegados dos Estados Membros da SADC, Associações e 

Provedores de serviços de Internet. A seguir, apresentam-se as informações gerais sobre o evento: 

1. Datas de realização: 19 a 21 de Maio de 2021; 

2. Cerimónia de abertura: 19 de Maio de 2021, 8:30 Horas – 9:30 Horas; 

3. Discurso de abertura: Sua Excelência o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Prof. Doutor 
Daniel Daniel Nivagara; 

4. Presidente do Fórum: Sua Excia o Presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de 
Tecnologias de Informação e Comunicação (INTIC), Prof. Doutor Eng. Lourino Chemane; 

5. Porta voz do Fórum: Senhor Director Nacional de Sistemas de Informação, Estudos e Projectos do 
MCTES, Eng. Constantino Sotomane; 

6. Formato: Híbrido (presencial e Online); 

7. Local: 
a. Presencial: Sala de Conselhos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – Maputo, 

Moçambique; e 
b. Virtual: Estados Membros da SADC usando a Plataforma Zoom; 

8. Participantes:  
a. Presencial (Nacional): 15 Convidados; 
b. Virtual: 156 Delegados dos Estados Membros da SADC; 
c. Participantes presenciais: convite dirigido; e 
d. Participantes virtual: registo online (Secretariado Executivo da SADC) 

9. Plataforma de transmissão: 
O evento decorreu online na plataforma de videoconferência Zoom, a partir da sede do Secretariado 
Executivo da SADC, Botswana. 

10. Línguas do evento:  
a. Português, 

b. Inglês, e 

c. Francês. 

11. Tradução: 
Na interacção entre os participantes usaram-se recursos de canais de tradução e transmissão 
simultânea Português-Inglês, Inglês-Português, Português-Francês, Francês-Inglês, para todos os 
participantes e de forma individual).   
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1.1. Objectivos 

A seguir estão apresentados os principais objectivos do Fórum dos Pontos de Troca de Tráfego de Internet da 

Região da SADC 2021: 

1. Rever e validar a actualização dos indicadores de Monitoria e Avaliação de Implementação de IXPs na 

SADC, incluindo dos novos IXPs;  

2. Rever o relatório de balanço sobre a implantação dos Prefixos IPv6 (Protocolo de Internet versão 6) na 

SADC;  

3. Rever e aprovar a proposta do Relatório da Qualidade de Serviço (QoS) e Qualidade da Experiência de 

TICs na SADC (QoE), bem como a proposta de Diretrizes para Serviços de Internet; 

4. Realizar acções de capacitação dos quadros da SADC através de sessões designadas “Masterclass”, em 

Estratégias de Promoção de Geração de Conteúdo Local, de Localização de Instâncias de Redes de 

Distribuição de Conteúdo (CDNs) e de Segurança da Infra-estrutura do Sistema de Nomes de Domínio 

(DNS); 

5. Consciencializar e fortalecer a capacidade institucional dos IXPs; e 

6. Partilhar experiências técnicas em:  

 Ferramentas da Internet para IXPs;  

 Modelos de partilha de acesso ao serviço CDN (por exemplo, para cache do Google, Akamai, 

Facebook, Amazon Web Services, Zoom, etc.);  

 Estabelecimento de novos Pontos de Amarração de cabos submarinos (SACS de Angola, METISS nas 

Maurícias, EQUIANO e 2AFRICA na Namíbia, e PEACE nas Seychelles);  

 Impacto dos cortes dos cabos de fibra óptica submarinos na região da SADC; e  

 Estado de implementação do Roteiro da SADC para a Transformação dos IXPs da Região em IXPs 

Avançados.  

1.2. Participantes 

No Fórum dos Pontos de Troca de Tráfego da Internet da Região da SADC, estiveram presentes 15 dos 16 Estados 

Membro da SADC a seguir indicados: Angola, Botswana, Comores, Congo, Eswatini, Madagáscar, Malawi, 

Maurícias, Moçambique, Namíbia, Seichelles, África do Sul, Tanzânia, Zâmbia e Zimbabwe. Apenas o Lesotho não 

se fez presente. O número de participantes inscritos como delegados dos Estados Membros foi de 158, tendo 

146 sido registados como participantes que seguiram o evento através de visualizações na plataforma online. A 

lista de participantes consta do anexo 2.  
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO 

O Programa de Capacitação dos Pontos de Troca de Tráfego da Internet na Região da SADC (SADC IXP 

Programme) é o principal projecto do Plano Director do Desenvolvimento de Infra-estruturas Regionais da SADC 

(RIDMP) na área de TICs, que tem como objectivo principal garantir que todos os Estados Membros da SADC 

estabeleçam pelo menos um Ponto de Troca de Tráfego da Internet (IXP) no seu território. O Programa inclui a 

progressão de IXPs básicos para o IXPs Avançados, ambiente em que o tráfego entre dois ou mais países é 

trocado por meio de interligação pública (IXP) ou privada, num terceiro país da região, para permitir que o 

tráfego de Internet nos países membros seja mantido dentro da mesma região.   

É de realçar que a terceira edição deste Fórum foi realizada no ano passado, de 21 a 23 de Setembro, em 

Maputo, tendo como objectivo principal a capacitação dos Pontos de Troca de Tráfego de Internet na Região da 

SADC 2020 (SADC Internet Exchange Point – IXP 2020). Devido às limitações impostas pela pandemia da COVID-

19, o evento decorreu também no modelo híbrido, igualmente a partir da República de Moçambique.  

Dentre os principais resultados do Workshop de Pontos de Troca de Tráfego de Internet na Região da SADC 

2020 destacam-se os seguintes:  

(i). Capacidade reforçada dos Estados Membros sobre as melhores práticas de IXPs Avançados e medição 

da Internet por meio de introdução de sessões designadas “Masterclass”;  

(ii). Monitorada e avaliada (M&E) a implementação dos IXPs na SADC;  

(iii). Consolidados os dados recolhidos de nove (9) Estados Membros (Angola, Botswana, RDC, Reino de 

Eswatini, Malawi, Moçambique, África do Sul, República Unida da Tanzânia e Zimbabwe) para o M&E 

da SADC para implementação de IXP e partilhados os resultados com outros Estados Membros;  

(iv). A África do Sul e a República Unida da Tanzânia têm cada um seis (6), Angola, RDC e Zimbabwe têm 

dois (2) cada, enquanto Botswana, Lesoto, Madagáscar, Malawi, Maurícias, Moçambique, Namíbia e 

Zâmbia têm um (1) IXP (Total de 26 IXPs e 57% de participação de IXPs em África;  

(v). Partilhadas as experiências do impacto do IXP na escalabilidade e resiliência face ao aumento do 

tráfego de Internet durante e após a fase das restrições da COVID-19 na SADC; e 

(vi). Desenvolvido o Roteiro e Diretrizes de transição para IXP Avançado na SADC. 

Uma das recomendações do Workshop dos Pontos de Troca de Tráfego de Internet da Região da SADC 2020 foi 

a necessidade de se organizar um Fórum dos Pontos de Troca de Trafego da Internet na Região da SADC (SADC 

IXP Peering Forum) anualmente, para servir de plataforma regional que reúne todas as partes interessadas e 

relevantes no diálogo sobre a promoção do desenvolvimento dos IXPs, em particular, e da Internet no geral na 

região da SADC. 

O Ponto de Troca de Tráfego de Internet, em Inglês designado Internet Exchange Point (IXP), é uma infra-

estrutura de Tecnologias de Informação e Comunicação que permite a interligação das redes entre 

os Provedores de Serviços de Internet (ISPs – Internet Service Providers) e das redes de fornecimento de 

conteúdos electrónicos, formando um sistema de redes de comunicação de dados autónomas. Os provedores de 

serviços de Internet podem ser organizados de várias formas, quer comercialmente ou sem fins lucrativos e em 

comunidades de utilizadores. Os ISPs, além de oferecerem o serviço de acesso à Internet, geralmente oferecem 

também serviços associados como os de correio electrónico (e-mail), "hospedagem de sites" ou blogs, entre 

outros. 
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As redes de fornecimento de conteúdos electrónicos são um sistema de computadores e redes interligadas 

através da Internet, que cooperam de modo transparente para o fornecimento de conteúdo electrónico 

(particularmente grandes conteúdos dos media) a usuários finais. Os benefícios de utilização das redes de 

fornecimento de conteúdo localizados no país ou na região são a redução dos custos de transferência de dados, 

melhoria de tempo no carregamento de páginas, ou aumento de disponibilidade do conteúdo electrónicos na 

Internet, e nalguns casos a melhoria da segurança e da soberania dos estados. 

Nos últimos anos, Moçambique tem vindo a trabalhar com vista a estabelecer um ambiente que promova o 

desenvolvimento da Sociedade de Informação, em particular da Internet, bem como a concretizar os desafios de 

formulação de políticas e instrumentos legais no sector das TICs. Entre os resultados concretos destes esforços 

destacam-se a Lei 3/2017, Lei de Transacções Electrónicas, a Política e o Plano Estratégico da Sociedade de 

Informação, em 2018 e 2019 respectivamente, o Decreto que aprova o Regulamento do Sistema de Certificação 

Digital de Moçambique, o Decreto que o Regulamento do Domínio “mz” 2020, e a Política e Estratégia de 

Segurança Cibernética em preparação. 

É neste contexto que o Governo de Moçambique promoveu o estabelecimento, em 2002, do Ponto de Troca de 

Tráfego de Internet (IXP) em Moçambique, que funciona no Centro de Informática da Universidade Eduardo 

Mondlane (CIUEM), gerido pela Associação MOZIX (Mozambique Internet Exchange), uma entidade legal com a 

participação do sector privado, do sector público, da académica e dos membros prestadores dos serviços de 

Internet e de telecomunicações. 
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3. DECORRER DOS TRABALHOS 

De acordo com o programa aprovado para este evento, o Fórum dos Pontos de Troca de Tráfego de Internet da 

Região da SADC teve os seguintes momentos: Cerimónia oficial de abertura, apresentação dos Estados Membros, 

sessões de capacitação, apresentação das organizações da região da SADC e globais do sector privado, e da 

sociedade civil, e momentos de debate. 

3.1. Cerimónia de Abertura 

A Cerimónia de Abertura decorreu na sala de Conselhos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 

sob a direcção de Sua Excelência o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Prof. Doutor Daniel Daniel 

Nivagara. A Tabela 1 apresenta o programa da cerimónia de abertura: 

Tabela 1: Agenda da cerimónia de abertura 

Hora Actividade Responsabilidade 

07:30 – 08:25 
Delegados fazem login na 

plataforma de reunião virtual 
Delegados e Convidados 

08:25 – 08:30 Saudação aos Delegados 
Eng. Constantino Sotomane, Mestre da Cerimónia 

08:30 – 08:35 Notas de Abertura 
Dr. Horácio Clemente Parquinio, Representante do Ministério 

dos Transportes e Comunicações 

08:35 – 08:40 Intervenção 
Dr. George Ah-Thew 

Oficial Sénior do Programa das TIC, 
Representante do Secretariado da SADC 

08:40 – 08:45 Intervenção Dr. Jacob Munodawafa 
Secretário Executivo e Presidente do SATA 

08:45 – 08:50 Intervenção Dr Bridget Linzie 
Secretário Executivo e Presidente da CRASA 

08:50 – 08:55 Intervenção Prof. Doutor Eng. Lourino Chemane 
Presidente do Conselho de Administração do INTIC 

08:55 – 09:00 Discurso de abertura 

Ministro  

Discurso de Sua Excelência, Prof. Doutor. Daniel Daniel 

Nivagara, Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. 

09:00 – 09:30 Intervalo de café Todos participantes 

 Intervençōes 

O Mestre de cerimónias, o Eng. Constantino Sotomane, Director Nacional de Sistemas de Informação, Estudos e 

Projectos, no Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, fez as honras das boas-vinda aos delegados dos 

Estados Membros e outros participantes, tendo realçado o contexto sanitário da Pandemia da COVID-19, que 

afecta o mundo, a região e Moçambique em particular. Fez referência aos objectivos do fórum e fez a 

apresentação de todos os intervenientes do Programa da Cerimónia de Abertura. 

3.1.1.1. Intervenção de boas vindas de Moçambique 

Por ocasião do evento, o Dr. Horácio Clemente Parquinio, do Ministério dos Transportes e Comunicações, 

endereçou as calorosas boas vindas aos participantes, em particular dos Estados Membros que estavam 

conectados desejando que se sentissem como se estivessem fisicamente em Moçambique. Saudou igualmente a 
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Sua Excelência o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Prof. Doutor Daniel Daniel Nivagara, por ter 

honrado o evento com a sua presença na cerimónia de abertura. 

Frisou que a realização do evento foi possível graças às Tecnologias de Informação e Comunicação e terminou 

frisando que “precisamos preparar os nossos Estados Membro para se tornarem participantes activos e 

relevantes na economia Digital”, por promoverem um bom acesso à Internet na região da SADC. 

3.1.1.2. Intervenção de boas vindas da SADC 

O Dr. George Ah-Thew, Oficial Sénior do Programa das TIC, Representante do Secretariado Executivo da SADC, 

endereçou calorosas boas vindas aos participantes, em particular dos Estados Membro da SADC. Ele teceu uma 

breve contextualização em relação as razões da realização do evento, bem como por Moçambique estar a 

presidir pela segunda vez o evento por este estar a realizar-se pela segunda vez durante a presidência de 

Moçambique da SADC.  O Dr. George felicitou o país nessa qualidade e agradeceu pela coordenação que existe 

entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e o Ministério dos Transportes e Comunicações, 

assim como pelo grande empenho na organização e em particular pelas reuniões virtuais realizadas no âmbito da 

preparação do Fórum. Frisou o esforço pessoal do Dr. Jacob Munodawafa, Secretário Executivo e Presidente do 

SATA, no cumprimento do Roteiro de implementação dos IXPs da SADC. 

O Dr. George referiu-se também ao desenvolvimento dos IXPs e dos sistemas e infra-estrururas de comunicação 

de dados terrestres, bem como o seu contributo para a economia e a informação da região, frisando que o 

ensino pela Internet e vídeo conferência vão continuar a serem usados como o apoio das CDNs, mesmo depois 

da Pandemia da COVID-19. Terminou reiterando que a “União Africana está empenhada no apoio dos projectos e 

nos objectos da SADC” na área de TICs em particular os de promover um bom acesso à Internet na região. 

3.1.1.3. Intervenção do Dr. Jacob Munodawafa 

Na sua intervenção, o Secretário Executivo e Presidente do SATA, o Dr. Jacob Munodawafa frisou que as 

Tecnologias de Informação e Comunicação trazem custos baixos que são indicadores para fortalecer a região. 

Disse que, os Pontos de Troca da Internet são essenciais pois vão permitir que os ISPs baixem os custos de acesso 

a Internet num futuro próximo, assim como garantir que os ISP concorram para melhorar a troca de informação 

na região e no mundo através da Internet. Agradeceu a participação e a troca de ideias e experiências e fez votos 

para que as ideias que saírem do Fórum sejam um importante contributo para a região. 

3.1.1.4. Intervenção de Senhora Dr. Bridget Linzie 

A representante da Secretária Executiva e Presidente da CRASA, a Senhora Bridget Linzie, começou por saudar os 

presentes e felicitar o Secretariado da SADC por proporcionar uma plataforma à região, que permite continuar 

com os seus encontros regionais de IXPs, permitindo a continuação de debate e a capacitação dos intervenientes 

nesta indústria.  

Frisou que o objectivo da SADC é ter a Internet para todos e o acesso à ligação de banda larga, para se conseguir 

o acesso universal a baixo custo, bem como uma Internet de qualidade na região SADC até 2030. Ela reconheceu 

os avanços trazidos pelas TICs na SADC e o seu contributo para aproximar a região à economia Digital, realçando 

o papel dos Ministros do sector das TICs nos esforços para a materialização do desiderato de acesso universal à 

Internet, em conformidade com as políticas e estratégias regionalmente acordadas. 

Salientou ainda que a CRASA vai apoiar a implementação das recomendações do Workshop dos Pontos de Troca 

de Tráfego de Internet da Região da SADC 2020 e o seu cometimento em relação a todos os projectos, bem 

como a tudo o que foi acordado neste fórum, para que a região da SADC se torne parte activa da economia 

digital global. 

3.1.1.5. Intervenção de Sua Excia o PCA do INTIC, o Prof. Doutor Eng Lourino Chemane 

O Presidente do Conselho de Administração do INTIC, Prof. Doutor Eng. Lourino Chemane, falou da importância 

das TICs, na saúde, na agricultura, no comércio, na economia, e na educação, em particular no ensino à distância 
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e no ensino híbrido durante a Pandemia da COVID-19. Ele defendeu a necessidade da promoção de iniciativas de 

localização de CDNs na região da SADC pelo papel que esta abordagem pode ter nos esforços de diminuição dos 

custos de acesso a Internet ao utilizador final, e acções de formação em matéria de indicadores de medição de 

qualidade de serviços e qualidade de experiência de uso dos serviços de Internet nos Estados Membro da SADC, 

temas a serem abordados durante o fórum. Desejou também boas vindas aos delegados do Estados membro da 

SADC e aos participantes provenientes de outras partes do mundo em representação das organizações 

convidadas para participarem neste fórum, para além de ter feito um breve resumo dos objectivos deste evento. 

  Discurso de abertura  

Sua Excelência o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Prof. Doutor Daniel Daniel Nivagara, saudou a 

todos os participantes e representantes dos Estados Membro da SADC, pelo facto de estarem a participar 

virtualmente no evento, apesar da situação da Pandemia da COVID-19 que o país e o mundo inteiro estão a 

viver.  

 
Figura 1: Sua Excelência o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES),  

Prof. Doutor Daniel Daniel Nivagara, discursando na cerimónia de abertura. 

 

Sua Excia o Ministro afirmou que as TIC se tornaram o principal instrumento de trabalho em muitos países no 

mundo, sendo por isso expectativa do Fórum que haja uma plataforma de dialogo para a melhoria na 

coordenação e actuação de todos os Estados Membros na resposta às necessidades actuais do desenvolvimento 

de infra-estruturas de TIC e da Internet em particular. 

Realçou o papel e a importância fundamental das TICs, e da Internet em particular, como plataforma de suporte 

ao desenvolvimento económico e social na Era Digital, para a qual caminham todos os Estados Membros da 

SADC, e disse que o momento actual é aquele em que os profissionais das TICs e os Provedores de Serviços de 

Internet (ISPs) têm a maior responsabilidade de garantir  os serviços digitais essenciais em todas as áreas de 

desenvolvimento social e económico, com base em soluções e serviços de Internet, disponibilizados de forma 

segura, fiável, acessível e inclusiva na SADC.  

Sua Excelência o Ministro apontou ainda os esforços que devem ser desenvolvidos pelos Estados Membros na 

promoção da geração de conteúdo local de Internet e de localização de instâncias de CDNs na região da SADC, 

bem como nos de segurança da infra-estrutura do Sistema de Nomes de Domínio (DNS), por todos concorrerem 

para melhorar o desempenho da Internet e da acessibilidade na região da SADC na Era Digital. Terminou 

apelando para que os participantes se empenhem nos trabalhos e em particular nos debates durante o fórum 
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com o propósito último de contribuírem na formulação de políticas e de iniciativas na região e em cada um dos 

Estados Membros.  

3.2. Aprovação da Agenda de trabalho 

O Presidente do Conselho de Administração (PCA) do INTIC, o Prof. Doutor Eng. Lourino Chemane, foi quem 

presidiu os trabalhos do Fórum dos Pontos de Troca de Internet na Região da SADC, começando pela a 

aprovação da agenda de trabalho do evento. O Anexo 4 apresenta o programa detalhado do fórum, aprovado no 

momento do evento. 

 
Figura 2: Prof. Doutor Eng. Lourino Chemane, Presidente do Conselho de Administração do 

 Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação (INTIC) dirigindo os trabalhos do Fórum dos 
Pontos de Troca de Trafego de Internet da Região da SADC. 

Os trabalhos iniciaram com a verificação das presenças dos representantes dos Estados Membros da SADC, 

tendo em seguida sido aberto o espaço para comentários sobre a agenda, que foi aprovada por unanimidade. A 

seguir são apresentados os principais temas do Fórum: 

1. Actualização dos indicadores de Monitoria e Avaliação para a Implementação de IXPs na SADC, incluindo 

dados dos novos IXPs; 

2. Estudo de levantamento sobre a implantação de prefixos IPv6 (Protocolo de Internet versão 6) na SADC; 

3. Redução de custos de acesso à Internet como resultado do trabalho dos IXPs (Ponto de Situação); 

4. Diretrizes de Qualidade de Serviço (QoS) e Qualidade de Experiência (QoE) de TICs para Serviços de 

Internet na SADC; 

5. Estratégias de promoção de geração de conteúdo local e das Instâncias das Redes de Distribuição de 

Conteúdo (CDNs) e de Segurança da Infra-estrutura do Sistema de Nomes de Domínio (DNS); 

6. Novos sistemas de cabos submarinos de fibra óptica na região da SADC (SACS, METISS, EQUIANO, 

2AFRICA e PEACE); 

7. Impacto dos cortes dos cabos da fibra óptica submarinos na região da SADC; 

8. Aceitação universal do crescimento do conteúdo local; 

9. Estado de Implementação do Roteiro da SADC sobre a transição de IXPs Normais para IXP Avançados.  



Fórum de Pontos de Troca de Tráfego de Internet na Região da SADC 

 9 

3.3. Temas e aspectos de destaque apresentados e discutidos 

 Monitoria e Avaliação para a implementação de IXPs na SADC 

Os Estados Membros da SADC fizeram breves apresentações sobre o ponto de situação dos Pontos de Troca de 

Tráfego de Internet nos seus respetivos países. Cada Estado Membro da SADC teve a oportunidade de fazer uma 

breve apresentação dos indicadores de Monitoria e Avaliação do seu IXP, tráfego, solução de serviços durante a 

pandemia, constrangimentos, desafios e espectativas com vista ao alcance dos objectivos definidos pelos Estados 

Membros. Apenas Dez (10) Estados Membros submeteram o seu formulário de Monitoria e Avaliação (M&E) da 

SADC para a implementação do IXP na SADC, a saber: Angola, RDC, Reino de Eswatini, Malawi, Maurícias, 

Moçambique, Namíbia, África do Sul, República Unida da Tanzânia, Zâmbia, Zimbabwe). 

Um dos principais desafios constatados foi a dificuldade de fazer interligação dos ISPs no IXP e o custo da largura 

de banda e, em alguns casos, o trabalho foi atrasado devido à Pandemia da COVID-19. 

Constatações: 

1. As Comores e as Seychelles não têm um IXP; 

2. O IXP de Madagáscar não está operacional; 

3. As Comores tem apenas dois (2) ISP no país, e tem interconexão entre as operadoras móveis, mas não 

existe interligação para tráfego local; 

4. Nas Comores foi concluído um estudo apoiado pelo AfDB (Banco Africano de Desenvolvimento) para a 

criação de um IXP local onde os CDNs vão fazer parte; 

5. Aumento de tráfego de Internet deste o início e durante a pandemia; 

6. A maior parte dos trabalhos de desenvolvimento dos IXP está atrasado devido à Pandemia da COVID-

19; 

Solução:  

Foi proposto o conceito de desenvolvimento de kit de ferramentas e de uma colecção de sistemas de 

videoconferência (VC) para ajudar os Estados Membros que desejarem hospedar esses sistemas localmente. 

3.3.1.1. Ponto de Troca de Tráfego de Internet (IXP) de Moçambique - MOZIX 

A apresentação de Moçambique sobre o ponto de situação do Ponto de Troca de Trafego de Internet (IXP) foi 
feita pelo Centro de Informática da Universidade Eduardo (CIUEM), que deu a conhecer que o Ponto de Troca de 
Tráfego de Internet em Moçambique, designado por MOZIX (Mozambique Internet Exchange), está operacional e 
funciona no Centro de Informática da Universidade Eduardo Mondlane. O Ponto é gerido pela Associação MOZIX 
(Mozambique Internet Exchange), uma entidade legal com a participação do sector privado, do sector público, da 
académica e dos membros prestadores dos serviços de Internet e de telecomunicações, que interligam a maior 
parte das ISPs e dos operadores das Redes de Sistemas Autónomos da Internet (ASN – Autonomous System 
Number). O MOZIX teve apoio do PCH (Packet Clearing House), na aquisição de equipamentos, bem como no 
treinamento de ISPs financiadas. 

Objectivos do MOZIX: 

Interligar as ISPs locais e/ou qualquer entidade que tenha seu próprio ASN (Autonomous System Number) e 

rotear localmente o tráfico de modo a baixar o trânsito internacional e melhorar a latência, promover o 

conteúdo local, hospedar os CDNs e outros serviços relevantes, como os nodos de servidor raiz da Internet. 

 

Estado actual do MOZIX: 

Tem 20 membros (lista de provedores de serviços de Internet consta do anexo 6), 2 dos quais conectam com 
recurso a tecnologias sem fio e os outros 19 via fibra óptica. Operam com 2 x Switch Cisco de 24 portas de 1 Gbps 
e 1 x Switch Cisco de 24 portas de 10 Gbps. Cada ISP tem o seu próprio roteador e beneficia do gerador da 
CIUEM.  
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Tráfego actual trocado 

O tráfego agregado é 2,18 Gbps e o pico do tráfego agregado é de 4,84 Gbps. 

 
Figura 3: Tráfego anual de 1 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 

Como se pode ver visto no gráfico acima, o tráfego aumentou substancialmente a partir de Março de 2020 
quando foi declarado primeiro estado de emergência no país devido a Pandemia da COVID-19, com mais pessoas 
a trabalhar em casa, o que resultou num aumento do tráfego local, como resultado do uso da Internet para 
trabalhos remotos, reuniões online, aulas a distância, etc.. Depois que as medidas de bloqueio foram relaxadas 
no final de Setembro de 2020, pode-se ver no gráfico uma queda no tráfego local no gráfico. 

Desafios: 

i) Melhorar as condições da sala do servidor: 

a. Aquisição de um UPS de 20 KVA  

b. Aquisição de sistema de alarme e incêndio  

c. Aquisição de um segundo switch de 10 Gbps como um switch de backup e expansão. 

ii) Treinamento em BGP;  

iii) Obter apoio do governo para ajudar com os custos operacionais; 

iv) Negociar para ter mais CDNs, como Google, Microsoft, Akamai, Cloudflare, etc. de modo a melhorar o 

acesso a esses serviços localmente. 
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3.3.1.2. Ponto de Situação dos Indicadores de Monitoria e Avaliação para a Implementação de IXPs na SADC 2021 

Tabela 2: O M&E da SADC para a Matriz consolidada de Implementação do IXP.   

 
 

M&E of Implementation of SADC Roadmap for Transformation to Advanced IXP (May 2021)

Activity Target Date Responsible 

Stakeholders

Angola Botswana Comoros DRC Eswatini Lesotho Madagascar Malawi Mauritius Mozambique Namibia Seychelles South Africa Tanzania Zambia Zimbabwe Sub-Total

Register with the AFIX, IPXDB and PCH 

IXPDIR and keep the records up-to-

date

Ongoing All IXPs Yes Yes No Yes No Yes No Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes 14, 87.5%

Participate in the AFIX annual surveys Ongoing All IXPs Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No

Submit to the SADC Secretariat their 

duly completed SADC M&E for IXP 

Implementation Forms

15 th September 

Annually

Member States Yes No No Yes No No No Yes In 

Progress

Yes Yes No Yes Yes Yes Yes 9, 52.3%

Establish an active IXP 31/12/2021 Comoros and 

Seychelles

Establish a L-Root DNS Nameserver 

Instance through ICANN and AFRINIC 

assistance facility

31/12/2021 Comoros, Kingdom 

of Eswatini and 

Zambia

ongoing 

by Dec 

2021

No

Implement redundancy in critical 

components of the IXP to achieve target 

uptime of 99.999%

Progress review

December 2021

All IXPs Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Implement IPv6 starting with the dual 

stack

Progress review

December 2021

All IXPs 2/2 1/2 0 0/2 0/1 0/1 0/1 1/1 0/1 1/1 Ongoing 0 6/6 6/6 1/1 1/1 16/27, 59.3%

Attract local, regional and global 

Content Delivery Networks (CDNs)

Progress review

December 2021

All IXPs Yes Yes Yes Yes In 

Progress

Yes Yes In 

Progress

In 

Progress

Conduct roadshows to attract local 

content

Progress review

December 2021

IXPs/Member 

States (Ministry and 

NRA)

Yes Yes No Yes In 

Progress

Yes No In 

Progress

In 

Progress

Organise local workshops and training 31/12/2021 All IXPs Yes Yes Yes Yes In 

Progress

Yes No Yes In 

Progress

Participate in the Internet 

measurements initiatives

Progress review

December 2021

Member States Yes Yes Yes Yes No Yes Yes In 

Progress

No

Address the issues high taxes for IXP 

equipment

Ongoing Member States In 

Progress

Yes In 

Progress

In Progress No Yes No Yes In 

Progress

Activity Target Date
Responsible 

Stakeholders

Convene workshops to continue 

building capacity

Progress review

December 2021

SADC Secretariat

Facilitate capacity building initiatives 31/12/2021 SADC Secretariat

Address local content issues (regional 

definition of local content, quality 

content generation, data protection and 

data sovereignty)

31/12/2021 CRASA

Yes

In Progress

No

Yes

Yes

No

Reporting Status
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 Base de Dados piloto da SADC para a M&E de implementação do IXP 

A SATA apresentou uma plataforma web de administração dos indicadores de Monitoria e Avaliação (M&E) da 

SADC para a Implementação do IXP e fez uma demonstração da Base de Dados Piloto Online e a localização de 

locais usando o Google Map, bem como os gráficos de amostra com base nos dados recolhidos nos nove (9) 

Estados-Membros. 

Objectivos da Base de Dados de M&E para Implementação do IXP da SADC: 

a) Fornecer acesso fácil aos dados de M&E e relatórios sobre o estado do Programa de Implementação do 

IXP da SADC; 

b)  Automatizar a recolha de dados dos Estados Membros; 

c) Substituir a folha de Excel de recolha manual de dados; 

d) Informar sobre o progresso e os esforços envolvidos para a transformação de IXPs localização dos IXPs 

avançados.  

Características da plataforma de base de dados online. 

Terá gráficos e dados dos seguintes indicadores:  

i) Número de IXPs activos  

ii) Entidade responsável/governante do IXP (ISPA, académico, governamental, informal, outro)  

iii) Número de conexões de pares IXP  

iv) Distribuição de conexão de pares IXP - com agrupamentos (1-2, 3-5, 6-10, etc)  

v) Informações do site (lista os URLs)  

vi) Tráfego agregado de pico (máximo)  

vii) Distribuição de pico de tráfego (Gbps) 

viii) Rede de Gestão IXP  

ix) Serviços de valor acrescentado:  

 Recursos de segurança IXP (infraestrutura de chave pública de recursos (RPKI)  

 Filtragem de servidor roteador 

x) Informação pública:  

 Registo de interligação DB/PCH IXPDIR; 

 Informações de contacto no site e nos bancos de dados públicos;  

 Informações da estrutura de governança; 

 Informações de preços de interligação;  

 Com que frequência a comunidade IXP se reúne por ano?  

 Detalhes do entrevistado. 

Sugestões: 

Os Estados Membros sugeriram a inclusão dos seguintes indicadores nos Formulários de M&E para 

Implementação de IXPs da SADC:  

i) Acréscimo de 25 e 40 Gbps à lista de capacidade de Portas; 

ii) Inclusão de coordenadas GPS (opcional) e localização das cidades dos IXP; e  

iii) Incorporação de Mapas na base de dados. 

Ponto de debate: 

A questão de segurança da localização GPS precisa dos IXPs e da importância das coordenadas GPS como 

requisito tendo em vista que nem todos os locais estão catalogados no Google Maps.  
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Decisão:  

i) Os Estados-Membros fornecerão a localização dos IXPs não precisa, apenas localização da cidade, 

enquanto a localização das coordenadas do GPS será opcional. 

ii) O Formulário de M&E da SADC para a Implementação do IXP deve ser revisto para incluir os novos 

indicadores e recolha de dados a partir de 2022.  

iii) Necessidade de avaliar o nível de desempenho da interligação dos ISPs no Estado Membro da SADC.  

iv) A possível avaliação comparativa e o desenvolvimento de diagramas de rede seriam úteis para IXPs e 

interligação na região. 

A base de dados piloto está em implementação e em breve os Estados Membros terão a oportunidade de inserir 

dados anuais directamente na plataforma, que será validada anualmente no Fórum dos Pontos de Troca de 

Internet na Região da SADC (SADC IXP Peering Forum).  

A SATA e o Secretariado da SADC foram elogiados pelo trabalho realizado no desenvolvimento da Base de Dados 

Online Piloto do M&E da SADC para a Implementação de IXPs. Alguns aprimoramentos foram sugeridos e serão 

incorporados no projecto para serem completados e apresentados no Fórum dos Pontos de Troca de Internet na 

Região da SADC 2022 (SADC IXP Peering Forum 2022). 

 Estudo do Grau de Implementação de Prefixos do Protocolo de Internet Versão 6 (IPv6) 
na SADC   

A SATA e AFRINIC apresentaram um estudo de balanço sobre a implantação de prefixos IPv6 na SADC.  

O objectivo do estudo foi apresentar os endereços IP (Internet Protocol) e os números do sistema autónomo 

(ASNs) usados para rotear o tráfego da Internet (IPv4 e IPv6). 

Os endereços IP são administrados pela Autoridade responsável pela atribuição de números da Internet (IANA), 

que tem a responsabilidade de colectar os endereços do protocolo da Internet (IP) e dos registos regionais da 

Internet (RIRs) para os quais a IANA distribui grandes blocos de endereços. 

Ambos os endereços IPv4 e IPv6 são geralmente atribuídos de maneira hierárquica e aos usuários são atribuídos 

endereços IP por ISPs que obtêm alocações de endereços IP de um Registador Local da Internet (LIR) ou Registro 

Nacional da Internet (NIR), ou de seu Registro Regional da Internet apropriado (RIR). 

Para o caso de África e Moçambique os endereços de Internet são atribuídos pela AfriNIC. Não há registadores 

nacionais de Internet. Os ISPs solicitam os endereços IP a AfriNIC. 

Constatação: 

IPv4 

i) O IPv4 ainda é a versão mais usada, foi implantado em 1º de janeiro de 1983; 

ii) O principal desafio do IPv4 (32 bits) traduz-se num máximo de 4,2 bilhões de endereços utilizáveis, que 

no futuro estarão esgotados; 

iii) O IPv4 não é capaz de garantir a escalabilidade e o crescimento da Internet, com mais número e mais 

dispositivos online todos os dias, levarão ao esgotamento de endereço  

IPv6 

i) A implantação do IPv6 (128 bits) em 1999, criado pela Internet Engineering Task Force (IETF), foi para 

resolver o problema de esgotamento de endereço IPv4. 

ii) A AfriNIC observou que algumas informações estatísticas estão disponíveis em stats.afrinic.net, 

www.zonemaster.net e whois.bgpmon.net. A SADC tem actualmente 52% (965) de participação total da 

AFRINIC. 
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Figura 4: Membros da AFRINIC na SADC 

No que diz respeito ao IPv6 alocado e atribuído, existem 598 prefixos alocados ou atribuídos, dos quais 76,1% 

são prefixos / 32 IPv6, seguidos de 18,1% sendo prefixos / 48 IPV6. Houve 455 prefixos IPv6/32 alocados com 

prefixos 108/48 IPv6 alocados. Observou-se que o prefixo /32 é o tamanho do prefixo padrão alocado ao LIR, que 

normalmente são ISPs, enquanto /48 é o prefixo padrão alocado aos usuários finais. A análise de tendência 

também foi compartilhada, a qual mostrou um aumento constante no número de alocações de IPv6 na região da 

SADC de 2010 até hoje. A SATA foi elogiada pelo trabalho preliminar levado a cabo em relação ao estudo de 

avaliação dos prefixos IPv6 nos Estados Membros da SADC e à redução de custos proporcionada pelos IXPs. 

Esta actividade vai continuar e os relatórios serão preparados e apresentados no próximo Fórum dos Pontos de 

Troca do Tráfego da Internet 2022 (SADC IXP Peering Forum 2022). 

 Economia de custos trazida por IXPs (actualização) 

A SATA apresentou uma metodologia simples para estimar a economia de custos da Internet com o uso efectivo 

de IXPs. 

Objectivo: apresentar métodos de baixar custos de Internet com uso de IXPs. 

Constatações: 

i) Os objectivos dos IXPs são: manter o tráfego local e aceder ao conteúdo global localmente, por meio de 

CDNs, 

ii) Economizar a elevada largura de banda internacional, 

iii) Oferecer suporte a uma Internet melhor, mais barata e mais rápida,  

iv) Desenvolver uma comunidade de Internet local; e  

v) Avançar para a interligação completa. 

Conclusão: 

Com estes resultados, o tráfego move-se gratuitamente de uma rede para outra.  

O estudo vai continuar utilizando as actuais tarifas de banda larga. 
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 Directrizes de Qualidade de Serviço e Qualidade de Experiência para Serviços de 
Internet 

A CRASA apresentou as Directrizes de Qualidade de Serviço (QoS) e Qualidade de Experiência (QoE) de TIC da 

SADC para Serviços de Internet, que se baseiam nos indicadores de medição de qualidade de serviços de 

Internet, que é a base fundamental da Internet eficiente e rápida. 

A CRASA informou que os planos de projecto para a preparação de um documento de conceito para abordar 

questões de conteúdo local (definição regional de conteúdo local, geração de conteúdo de qualidade, protecção 

de dados e soberania de dados) e o Relatório de Avaliação de Preços de Interconexão Internacional da SADC 

foram submetidos e aprovados pelo Conselho da CRASA para o Ciclo de 2021/22. 

As Directrizes ICT QoS/QoE da SADC fornecem uma referência para os Estados Membros e servirão de 

ferramenta de orientação para as Autoridades Reguladoras Nacionais (NRAs) ou ministérios responsáveis pelos 

parâmetros e medições de QoS e Qualidade da Experiência (QoE) de Internet, conforme definido pela ITU- T, 

bem como os mecanismos de fiscalização.  

Os principais objectivos das directrizes são: 

i) Permitir a harmonização regional na regulação de QoS; 

ii) Auxiliar a conscientização e educação do consumidor quanto a QoS fornecidas pelas operadoras de 

telecomunicações/ISPs através de redes (móveis e fixas), para que possam fazer suas próprias escolhas; 

iii) Permitir que as Autoridades Reguladoras Nacionais (NRAs) possam verificar as reclamações das 

operadoras quanto ao QoS que está sendo prestado aos consumidores, mantendo ou melhorando o 

QoS na concorrência; 

iv) Incentivar as operadoras a atingirem uma concorrência leal, garantindo e melhorando o QoS na 

interconexão das redes.  

Regulação: 

A estrutura regulatória de QoS estabelece os padrões mínimos de QoS, definindo o valor mínimo dos parâmetros 

de QoS, monitorando QoS, definindo métodos de medição e estabelecendo metas, relatórios e procedimentos 

de publicação. 

As directrizes destacam uma série de parâmetros-chave, sua definição, alvos preferenciais e mecanismos de 

medição em voz fixa, telefonia móvel (voz e mensagens móveis (SMS), serviços de Internet, navegação na web, 

serviços de transferência de arquivos e transmissão da web, finanças digitais, serviços envolvendo Mobile 

Money, Customer Care que inclui Contact Centers e Pontos de Atendimento ao Cliente e medida de 

Infraestrutura como disponibilidade de rede e interconexão.  

Fiscalização 

Numa série de práticas de fiscalização por categoria de serviços são destacadas nas directrizes e as sanções 

recomendadas incluem indemnizações aos clientes e multas a pagar à Autoridade Nacional Reguladora (NRA).  

 Masterclass parte I: Capacitação em Estratégias de Promoção de Geração de Conteúdo 
Local  

A Sociedade de Internet (ISOC – Internet Society) apresentou as estratégias para promover a geração de 

conteúdo local e CDNs (Content Delivery Networks) locais. As principais matérias de capacitação apresentadas 

incluem a implementação de políticas e facilitadores de Regulamentos, o incentivo a pagamentos electrónicos e 

a promoção do desenvolvimento de infraestrutura. 
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Criação de conteúdo local e CDN local - principais políticas e facilitadores de Regulamentação  

É vital implementar políticas e regulamentos que promovam um ecossistema dinâmico de interligação e 

Infraestrutura (Peering & Infrastructure - P&I), que do ponto de vista do mercado local promove a inovação. Os 

principais componentes de um ecossistema de P&I incluem IXPs, ISPs locais e regionais, centros de dados neutros 

de operador, provedores de serviços de hospedagem de conteúdo, infraestrutura de fibra transfronteiriça, 

intermunicipal e metropolitana, comunidades locais da Internet, instituições de política e regulamentação, CDNs 

(local / internacional), organizações com foco em segurança cibernética e NREN. 

A demanda por conteúdo digital impulsiona o desenvolvimento do ecossistema de P&I.  

À medida que os usuários/consumidores finais consomem mais conteúdo digital (lado da demanda), mais 

conteúdo é gerado/criado (aumento da competição e inovação). 

Ao promover alta competição no mercado da Internet, o número de usuários finais/consumidores aumenta e 

gera mais acréscimos.  

As estratégias recomendadas para promover a geração de conteúdo local e os CDNs locais citados incluem:  

i) Implementar políticas e regulamentação que promovam o desenvolvimento do ecossistema de P&I que 

estimula a competição no mercado;  

ii) Promoção de participantes-chave, que desempenham um papel crítico ao longo da cadeia de valor de 

criação, processamento e distribuição de conteúdo (redes de ISP, instalações de centro de dados, 

provedores de serviços de hospedagem de conteúdo, provedores regionais, etc.)  

iii) Promoção do pagamento electrónico em todos os sectores económicos.  

iv) Facilitação da implantação de infraestrutura de hospedagem de conteúdo (Centros de Dados), por meio 

do incentivo a investimentos nesse sector; e  

v) Estimular a transformação digital sector a sector, começando pelos sectores-chave (Sector Público, 

Comércio / Sector Financeiro, Sectores de Saúde e Educação e Sector de Entretenimento. 

 Masterclasses Parte II e III: Protecção da infra-estrutura de DNS  

3.3.7.1. Preservando o DNS para uma Internet segura e fiável  

A ICANN apresentou duas (2) sessões de masterclass sobre protecção da infraestrutura do DNS. Falou da 

importância de proteger o DNS, uma vez que é uma infraestrutura critica, sendo um ponto de ataque. 

Objectivo: apresentar uma visão geral de proteger a infraestrutura do DNS. 

O Domínio de Nomes da estrutura do banco de dados DNS é uma árvore invertida chamada Domínio de Nomes.  

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) falou da importância do cache DNS (Domain 

Name System), das redes dos ISP, razões de ataques do DNS e a necessidade  de garantir a segurança do DNS 

através do DNSSEC (DNS Security Extensions), esquema de criptografia que faz uso de chaves públicas e privadas 

para garantir a autenticidade dos endereços consultados, de forma a garantir que quando um endereço é 

consultado ele vai ser traduzido para o número de IP correcto, evitando fraudes na Internet. 

Os três (3) principais vectores de ameaça são: 

i) registo malicioso de nomes de domínio,  

ii) resolução de nomes sequestrada ou serviços de registo de nomes,  

iii) corrupção de dados DNS e envenenamento de cache.   
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O Comité Consultivo de Segurança e Estabilidade (SSAC) da ICANN aconselha os domínios de primeiro nível com 

códigos de países (ccTLDs) a seguir a especificação IDNA (Internationalizing Domain Names in Applications) 2008, 

que proíbe o uso de Emojis no nome de domínio, pois isso cria problemas de segurança significativos. É de 

realçar que o IDN (Internationalized Domain Names) é o domínio de Internet que contém caracteres de línguas 

locais ou de outro alfabeto como ibráico, chines, etc.  

Uma forma de proteger o DNS é via DNS-over-HTTPS (DoH), onde as consultas DNS são criptografadas dentro do 

tráfego HTTPS.  

A ICANN recomenda um conjunto de medidas de segurança cibernética para proteger a infraestrutura DNS local 

contra-ataques. As etapas incluem a implementação de práticas fortes de segurança cibernética para: 

Autorização, Autenticação, Criptografia, Patch, Segurança de E-mail, Integridade de Zona.  

A ICANN recomenda também auditar periodicamente os dados de DNS autorizados e publicados. A autorização 

envolve a realização de uma análise completa de quem tem acesso de administrador (”Raiz”) aos elementos de 

infraestrutura de DNS e rede.  A monitoria do Abuso de DNS pode ser feito por meio do Sistema de Relatório de 

Actividade de Abuso de Domínio (DAAR). DAAR é um sistema para relatar o registo de Nomes de Domínio e 

dados de abuso em registos e registadores de TLDs.  

 

Figura 5: Metodologia para identificação de domínios suspeitos 

O Domain Abuse Activity Reporting System tem três (3) tipos de dados de entrada: arquivos da zona TLD, dados 

do registador, dados de reputação do domínio. Sua classificação de ameaças inclui Phishing, Malware, Comando 

e Controle de Botnet e Spam. Existem 16 ccTLDs actualmente no DAAR, com 3 para a África: .tz .mw e .ke. 

Boas práticas: 

1. Conduzir auditorias periódicas aos sistemas; 
2. Autorização da infraestrutura; 
3. Autenticação através de um password forte; 
4. Os fazedores de política e regulação  
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3.3.7.2. Protecção da infra-estrutura de DNS - DNSSEC 

Uma das recomendações mais importantes em relação à protecção do DNS é implementar Extensões de 

Segurança do Sistema de Nomes de Domínio (DNSSEC), que introduz a criptografia de infraestrutura de chave 

pública (PKI) que fornece garantias aos usuários de que os dados DNS que estão vendo são válidos e verdadeiros.  

A implementação do DNSSEC exige que os usuários assinem todos os dados DNS de sua propriedade e validem 

todos os dados DNS que passam por seus DNS resolver.   

A validação DNSSEC é o processo de verificação das assinaturas nos dados DNSSEC. Explicou todo o processo de 

validação DNSSEC, que ocorre em aplicativos, stub resolvers ou recursive resolvers. A maior parte da validação 

hoje ocorre em recursive resolvers.  

Em novembro de 2020, existia apenas 19 implantações de DNSSEC em ccTLDs na África. Os dados do APNIC (Asia 

Pacific Network Information Center) de Maio de 2021 mostram que, no global, apenas 26% das respostas DNS 

são validadas por DNSSEC. 21,83% para a África e 30,48% para as respostas do DNS da África do Sul são 

validadas. 

 Estudo de caso: Modelos de Partilha de acesso ao serviço CDN para cache do Google 

Akamai, Facebook, AWS, Zoom  

3.3.8.1. RDC  

A RDC embarcou num projecto com o objectivo de promover a produção e hospedagem de conteúdo 

localmente. Isso está sendo alcançado através da capacitação na produção e hospedagem de conteúdo local, 

apoiando as partes interessadas locais na indústria de conteúdo, no processo de aquisição de recursos (ASN e IP), 

negociando com os CDNs para a instalação de servidores de cache nos IXPs locais e negociando com CDN para 

instalar pontos de presença (POPs) na RDC.  O design do cache CDN no DRC IXP implica que os CDNs como 

Google, Facebook e outros sejam segmentados e conectados a um switch de gerenciamento dedicado a esses 

serviços. O modelo de negócios para apoiar o acesso ao CDN com interligação requer Participação da 

Comunidade onde a selecção do fornecedor é por meio de uma licitação sancionada pelo contrato de prestação 

de serviços (entre o ISPA-DRC e o fornecedor) e faturação mensal para cada ligação proporcional ao seu 

consumo. O valor a pagar por um par é baseado no seguinte cálculo de proporção:  

R=
Volume total de tráfego de operadores em CDNs

Volume de tráfego do operador em CDNs
 

 

Onde: o pagamento por operador:  

 

APO = R x Custo Total de Largura de Banda Internacional.  

 

Essa metodologia de compartilhamento de custos requer a monitoria do tráfego para calcular as cobranças. 
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O mecanismo de recuperação de fundos é através da coleta de estatísticas de consumo do ISPA-DRC, que são 

enviadas ao fornecedor para faturação e divulgação. O ISPA-DRC apoia o fornecedor no processo de recuperação 

do pagamento. Para garantir a perpetuação do IXP, é mantida a comissão de 5% sobre as vendas de serviços. 

 A República Unida da Tanzânia  

A República Unida da Tanzânia tem vários IXPs em diferentes cidades.  Estes são operados pela Associação de 

Provedores de Serviços de Internet da Tanzânia (TISPA). O TIX em Dar és Salaam é o mais activo com CDNs e 

Serviços de Valor Acrescentado (VAS), enquanto o AIXP em Arusha é impulsionado por iniciativa local. A TIX tem 

24 ISPs e 5 Operadores de Rede Móvel (MNOs) e conecta a rede do Governo - Agência de Governo Electrónico, 

Banco Central (Banco da Tanzânia), Autoridade de Receita da Tanzânia (TRA), NREN-TERNET, operador de ccTLD - 

tzNIC, VAS: PCH, Verisign , AfriNIC, TIX Management Network, servidores de rota, coletor de rotas e os seguintes 

CDNs: Google Global Cache (GGC) e Akamai. Foi compartilhada uma breve história do GGC. Foi observado que o 

trabalho na implantação do GGC começou em Novembro de 2009. A TISPA fornece energia, espaço, segurança e, 

mais recentemente, espaço de endereço IP. No entanto, por vários anos, a República Unida da Tanzânia não teve 

conectividade suficiente para fornecer upstream / cache-fill para GGC ou outros CDNs. 

 
Figura 6: Projecto de rede de interligação global do Google Cache (GCC) na TIX 

 
Eventualmente, a SEACOM obteve um GGC (Google Global Cache) e se ofereceu para servir todas as redes via TIX 

a partir deste GGC. A TISPA organizou o acesso à fibra existente e não por sua própria fibra. Em Abril de 2015, o 

GGC estava activo, sem nenhum custo para os pares da TIX. Esse acordo esteve em vigor até Setembro de 2020, 

quando a TIX teve seu próprio GGC separado. A TIX usou alguns recursos do AfriNIC para isso. A TISPA adquiriu o 

hardware do roteador para esta conexão com a TIX e a largura de banda upstream foi adquirida por meio de uma 

licitação separada. Para recuperar os custos de largura de banda, os parceiros se inscrevem e pagam uma 

contribuição mensal igual. Além disso, a Internet Society suporta metade dos custos de largura de banda. 

Em Arusha, os CDNs não estavam no operador IXP, mas eram feitos por um ISP de interligação. O ISP estava 

disposto a disponibilizar o acesso ao cache do CDN a uma taxa de desconto razoável. Isso incluiu GGC e Akamai. 

No entanto, a Akamai foi descontinuada devido ao baixo tráfego enquanto o GGC ainda estava activo e 

compartilhado por AIXP (Arusha IXP).   

Os acordos com CDNs são tais que os CDNs externos assinam o mesmo MdE que outros parceiros para se 

conectar ao TIX. O IXP abriga equipamentos ao custo da TISPA, que inclui espaço, energia. A porta de interligação 
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é gratuita. Os serviços de valor acrescentado incluem PCH, que inclui servidores raiz DNS, servidores DNS TLD, 

Looking Glass, DNS Public Resolver, Quad9 e arquivamento de rota BGP para pesquisa. 

 Estudo de caso: CDN (National VC Systems) para apoiar a MoRENet  

A Rede de Instituições de Ensino Superior e de Investigação de Moçambique (MoRENet) é a NREN de 

Moçambique e parte da Rede UbuntuNet Alliance, cujos membros da SADC são a RDC, Madagáscar, o Malawi, 

Moçambique, as Maurícias, a Namíbia, a África do Sul, a República Unida da Tanzânia, a Zâmbia e o Zimbabwe.  

A MoRENet possui circuitos internacionais com a WIOCC (EASSy), UbuntuNet e Seacom. Durante o período de 

2010-2021, a MoRENet conectou um total acumulado de 180 instituições (Ensino Superior, de Pesquisa e 

instituições de Ensino Técnico Profissional).   

Durante o estado de emergência e como resultado da Pandemia da COVID-19, a MoRENet fez acordos com os 

três provedores de telefonia celular do país, a Tmcel, a Movitel e a Vodacom, através dos quais usuários 

(estudantes, docentes e investigadores) da Internet poderiam obter acesso ilimitado a pacotes de dados por 30 

dias renováveis. Em 2017, mais da metade da capacidade internacional da MoRENet era de tráfego da rede 

Google (58%), enquanto o Facebook era de 11,5% e a Microsoft de 11,3%. Em 2018, os servidores Global Google 

Cache (GCC) foram implantados localmente no MoRENet, o que reduziu a quantidade de tráfego do Google nos 

links internacionais da MoRENet.  

Hospedar o GGC (Google Global Cache) localmente na MoRENet, nos seus servidores do Centro de Dados do 

Governo em Maluana, também trouxe benefícios para outros ISPs nacionais.  A implementação de plataformas e 

vídeo conferência (MoRENet WebConf e Zoom) e Moodle. A MoRENet implementou um sistema de 

videoconferência e integrou-o ao Moodle (MoRENet WebConf baseado no BigBlueButton) para apoiar os 

processos de ensino e aprendizagem durante o período de restrições por causa do COVID-19. O sistema registrou 

mais de 3 TB de dados para reuniões e aulas com mais de 20.000 usuários e a plataforma Moodle possui mais de 

80 disciplinas.  A MoRENet negociou a hospedagem local da instância de Zoom em Moçambique, na Infra-

estrutura da MoRENet, e actualmente está a negociar as opções do modelo de seu financiamento com a 

comparticipação das instituições beneficiárias da MoRENet, as IESs, as de Investigação e as de Ensino Técnico 

Profissional.  Nos testes realizados e aprovados pela Zoom os únicos dados que saem da MoRENet para fora do 

país estão relacionados à autenticação do usuário. A hospedar o Zoom localmente reduz o custo das licenças do 

Zoom e do acesso ao Zoom pago por alunos e professores, enquanto estes também beneficiam dos pacotes 

promocionais de operadoras móveis locais. 

 A MoRENet trabalha para assegura que toda a informação gerada pelas comunidades académica e científica 

nacional, usando a plataforma Zoom, seja armazenada em território nacional. Além dos aspectos acima referidos 

a hospedagem do Zoom em Moçambique vai contribuir para melhora a segurança e integridade dos dados 

usados ou gerados pela utilização do Zoom, pois os dados são armazenados no Centro Nacional de Dados do 

Governo em Maluana, que beneficia dos serviços CSIRT do Governo e do CSIRT da MoRENet. 

 Demonstração da Plataforma Vídeo Conferência (VC) - Openfire  

A SATA demonstrou o uso da plataforma de Vídeo Conferência (VC) simples chamada Openfire que 

corre no sistema operativo Linux. Notou-se que a instalação e configuração são fáceis.   

 Estudo de caso: instalação de assistência para o sistema ICANN Managed Room Server 
(IMRS) 

A região da SADC tem apenas 53 instâncias de servidor raiz. Comores, Reino de eSwatini e Zâmbia ainda não têm 

uma instância de servidor raiz. O Fórum lembrou os benefícios de hospedar uma Instância de Servidor Raiz, 

relacionados à melhoria da latência, de resolução de DNS e à experiência de navegação dos usuários da Internet. 

ICANN explicou em detalhe a formalidade para solicitar a instalação de assistência (equipamento e suporte 
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técnico) para hospedar o servidor raiz de gestão da ICANN (IMRS). Detalhes podem ser encontrados em 

www.dns.icann.org/imrs. Governos, ISPs, Academia (Universidades), Comunidade Técnica, NRENs, Organizações 

Não Governamentais (ONGs), Grupos de Operadores de Rede (NOGs), podem hospedar uma Instância de 

Servidor Raiz. Uma lista de sites contendo informações técnicas de configuração D, E, F, I, J e K é fornecida como 

Anexo.  Constatou que o Zimbabwe tem apenas uma instância de servidor raiz D-Label e ela não é 

compartilhada.  

A TelOne faz a gestão do domínio de nível superior do código do país (ccTLD) .zw e o servidor raiz mais próximo 

está localizado na África do Sul com latência média de cerca de 20 ms. Conforme recomendado pelo SADC IXP 

Workshop de 2020, era apropriado para o Zimbabwe (TelOne) seguir o IMRS. A TelOne apresentou os detalhes 

técnicos exigidos pela ICANN para pré-configurar o servidor de hardware antes de ser enviado ao Zimbabwe para 

instalação em meados de 2021. O contrato no IMRS está sendo finalizado.  

Os parceiros da TelOne no Harare Internet Exchange (HIX) e no Zimbabwe Internet Exchange (ZINX) e, portanto, 

os parceiros de ambos IXP também beneficiaram do servidor raiz L-label no Zimbabwe.  O Botswana e a DRC 

também têm apenas a instância do servidor raiz com rótulo D e não são compartilhados. Foi sugerido que eles 

buscassem uma instância de servidor raiz adicional, de preferência uma que tenha interligação no IXP para ser 

compartilhada. 

As principais lições aprendidas incluem: 

A necessidade de os IXPs desenvolverem um modelo sustentável. Se usarem doações, é essencial obter apoio 
suficiente do doador.  

Inicialmente, a TIX contava para a fibra que estava fora do seu controlo e sem um contrato de suporte que não 
era o ideal. Além disso, os CDNs exigem largura de banda não comum para upstream e eles recomendam não 
misturar esta abordagem com a rede de gestão IXP.  

Assim, diferentes recursos de IP são necessários para CDNs, que serão usados com os diferentes provedores. 

 Novos sistemas de cabos submarinos  

3.3.13.1. Angola [SACS]  

A Angola Cables apresentou o sistema de cabos transatlânticos que cruza o hemisfério sul, conectando a África e 

as Américas. O Sistema de Cabo do Atlântico Sul (SACS) estava pronto para entrar em serviço (RFS) em 2018. 

Possui duas (2) estações terminais, nomeadamente Angola (Sangano) e Brasil (Fortaleza) e se conecta 

diretamente ao Sistema de Cabo da África Ocidental (WACS). Os benefícios do SACS para Angola incluem:  

i. Interconectividade na região;  

ii. Baixa latência entre a África e as Américas; e  

iii. Oferece maior resiliência por não cruzar o rio Congo Canyon.   
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Figura 7: Sistema de Cabos do Transatlânticos 
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A Angola Cables já contactou entidades de Moçambique para a prestação de serviços. É de destacar a 

manifestação de interesse feita MoRENet, para esta rede usar os serviços da Angola Cables para a sua ligação a 

RNP, e rede de pesquisa do Brasil, e desta para Miami, nos Estados Unidos de América." 

3.3.13.2. Maurícias [METISS]  

A South Africa Far East (SAFE) foi o primeiro cabo submarino das Maurícias e foi RFS em 2002 e já tem 19 anos. A 

Lower Indian Ocean Network (LION) e a LION2 entraram em operação em 2009 e 2012, respectivamente. Com o 

envelhecimento do cabo SAFE, a falta de conectividade regional e a diversidade de caminhos de dois (2) cabos, 

foi realizado um estudo pela equipa da Comissão do Oceano Índico (IOC). O Meltingpot Indianoceanic Submarine 

System (METISS) conecta as Maurícias (Le Goulet) à África do Sul (Amanzimtoti - Durban) com ramificações para 

a Ilha da Reunião (Le Port) e Madagascar (Fort Dauphin). Foi o resultado da colaboração regional entre 6 

operadoras. Os benefícios do METISS incluem:  

i. Aumentar a redundância e alta capacidade  

ii. Acesso directo à África do Sul, hub para a Internet africana  

iii. Interligação, CDN e acesso à nuvem  

iv. Acesso aos cabos actuais e futuros da África Oriental e Ocidental  

v. Conectividade entre as ilhas e a instalação de cabos foi concluída no segundo trimestre de 2020 durante 

o COVID-19 e tornou-se operacional no primeiro trimestre de 2021. METISS facilita o par com JINX, 

DINX, NAPAFRICA (Joanesburgo e Durban). 

3.3.13.3. Seychelles [PAZ]  

O Seychelles East Africa System (SEAS) entrou em operação em 2012. Como resultado de uma Parceria Público-

Privada (PPP), o Seychelles Cable System (SCS) foi formado como Special Purpose Vehicle (SPV). Os accionistas da 

SCS são o Governo e duas operadoras. SEAS era o único cabo submarino para as Seychelles. SEAS tem 2.000 km 

de extensão, uma capacidade de 320 Gbps e um custo de € 23M.  O estudo detalhado sobre as opções 

disponíveis para o segundo cabo submarino concluído em 2017 resultou na opção de construir e possuir uma 

ramificação para o sistema de cabos submarinos Pakistan East Africa Cable Express (PEACE). A capacidade do 

sistema PEACE é de 15,2 Tbps por par de fibra (FP), no entanto, a capacidade da filial de Seychelles é de 500 

Gbps. A fabricação da filial de Seychelles foi concluída e a Cable Landing Station (CLS) em Providence deve ser 

concluída em Julho de 2021. O projecto foi de US$20milhões. PEACE oferece resiliência (2 links) para a 

conectividade internacional das Seychelles, maior capacidade e acesso directo aos principais hubs IP (Mombasa e 

Marselha). PEACE será RFS no primeiro trimestre de 2022.  A Tabela 1 resume os três (3) sistemas de cabos 

submarinos apresentados durante o Fórum de Pontos de Troca de Tráfego de Internet na Região da SADC 2021- 

SADC IXP Peering Forum 2021. 

Tabela 3: Resumo dos sistemas de cabos submarinos SACS, METISS e PEACE 

Submarine Cable System/ Specs SACS METISS PEACE 

Number of Fibre Pairs 4 FP 2 FP 2 FP 

Distance 6,200 km 3,200 km 1,000 km 

Landing Stations 2 4 1 + Branch 

Design Capacity 40,000 Gbps 24,000 Gbps Branch Available Capacity 
is 500Gbps 
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 Impacto do corte do cabo submarino na região da SADC  

3.3.14.1. Angola (Cabos Angola) 

Uma das melhores práticas ao operar um cabo submarino é ter em vigor um contrato marítimo de inspeção de 

praia - Beach Manhole (BMH). As principais causas de cortes de cabos submarinos são factores naturais (erosão 

do cabo, ciclone), agressão de terceiros (actividades de pesca, ancoragem, má instalação), factores naturais, 

condições do fundo do mar (área rochosa onde o cabo não foi devidamente protegido). Em média, o tempo de 

reparação depende do comprimento do cabo, da profundidade da água e das condições climáticas. Pode levar 

até 28 dias, incluindo o tempo de trânsito, dependendo de onde o navio de cabo está baseado. Para cada corte 

de cabo, deve estar em funcionamento um plano de restauração, incluindo a localização da falha e a mobilização 

do navio de cabos. A reparação de um cabo submarino custa cerca de US$20.000 por dia. Além dos altos custos 

de reparação, há consequências devido à interrupção dos serviços de comunicação no país. Durante as últimas 

duas (2) quebras de cabo que Angola experimentou no sistema WACS, o tráfego IP foi redirecionado através do 

SACS. Falhas em sistemas de cabo como WACS representam um grande impacto em termos de capacidade 

disponível para a região. 

3.3.14.2. Botswana (Bofinet) 

A Botswana Fiber Networks (Bofinet) tem cobertura nacional de fibra de mais de 10.600 km em todo o país, 

conectando cidades, vilas e aldeias principais. O Bofinet conecta-se ao WACS ao longo da costa oeste da África e 

ao EASSy que conecta a África Meridional e Oriental.  Os Estados-Membros sem litoral exigem grandes 

investimentos de capital para garantir ligações terrestres redundantes ou duplicadas às estações de fibras 

submarinas para criar resiliência em caso de falha das vias.    

Como as telecomunicações estão liberalizadas, as operadoras precisam negociar os custos de backhaul com seus 

pares nos países costeiros. Falhas nesses links de backhaul são atribuídas a vários factores, incluindo vandalismo, 

falhas de energia, obras de construção e falhas gerais de equipamentos. A conectividade regional para todos os 

países vizinhos é realizada através da conectividade de fibra transfronteiriça, por exemplo na África do Sul no 

caso do Botswana. Vários pontos de entrada / saída para países vizinhos fornecem redundâncias para garantir 

alta disponibilidade de serviços. O Botswana tem três (3) pontos de saída, (2) duas ligações para a África do Sul e 

(1) uma ligação redundante através da Namíbia. Para se conectar à estação de pouso submarino na Namíbia, há 

dois (2) pontos de entrada / saída.   



Fórum de Pontos de Troca de Tráfego de Internet na Região da SADC 

 25 

 

Figura 8: Mapa de desenvolvimento da rede de fibra óptica em Botswana 

Para se conectar às estações terrestres na África do Sul, há três pontos de saída, sendo as fronteiras de Tlokweng 

e Ramatlabama em direcção à África do Sul e uma passagem redundante, a partir de Charleshill em direção à 

Namíbia. 

Para conectar à estação terrestre na Namíbia, há dois pontos de saída através de Charleshill e Ngoma. 

Constatou-se que a reparação das falhas nos cabos submarinos costumam durar muito tempo devido a vários 

factores, como disponibilidade de navios de reparos nas proximidades, autorizações para trabalhadores a bordo 

do navio, acesso às águas territoriais, clima, daí a necessidade de desistência. Além disso, a Bofinet está 

actualmente construindo um Centro de Dados de acesso aberto de nível 3 que garantirá a hospedagem de CDNs, 

ISPs e PTO. O Data Center tem previsão de conclusão até o final de 2021. 

 Actualização Euro-IX e Ferramentas da Internet  

A Euro-IX foi formado em 2001. É uma associação de IXPs europeus com 71 membros. Os Fóruns Euro-IX 

reúnem-se duas vezes por ano para cuidar de todos os aspectos da operação de um IXP. Além do treinamento e 

do programa orientador do Euro-X, tem uma série de acções (www.euroix.net/en/events/virtual-events/lets-

talk-lets-act).  
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Os membros da Internet Exchange Federation (IX-F), que são, AFIX, APIX, Euro-IX e LACIX), desenvolvem o 

IXPDB (Internet eXchange Point Database), que é um banco de dados IXP global. O IXPDB oferece rede, 

hardware, tráfego, IXP, comum e pode ser usado para comparar dados de lista.  O crescimento regional em IXP 

na África de 2010 a 2020 é de 105% (de 22 para 45 IXPs), que é o segundo maior crescimento atrás da região da 

América Latina e Caribe com 233%. Da mesma forma, o crescimento regional de ASN para a África de 2010 a 

2020 é de 467% (de 200 a 1134 ASNs), também o segundo no mundo atrás da América Latina e Caribe com 

726%. O novo vídeo intitulado “The Internet Revealed” que explica o papel dos IXPs foi compartilhado durante o 

fórum (www.youtube.com/watch?v=yJJHukw9Lyc). 

 Aceitação universal no crescimento de conteúdo local   

ICANN apresentou a aceitação universal (UA) de Nomes de Domínio e endereços de e-mail. O objectivo é que 

todos os Nomes de Domínio e endereços de e-mail funcionem em todos os aplicativos de software e servidores 

de e-mail.  

O impacto de se conseguir isso é a promoção da escolha do consumidor, maior concorrência e acesso mais 

amplo aos usuários finais. Algumas das principais categorias afectadas entre os Nomes de Domínio, incluem 

Nomes de Domínio de nível superior mais recentes, como “example.sky”, Nomes de Domínio de nível superior 

mais longos, como “example.africa” e Nomes de Domínio Internacionalizados (IDN). Os IDNs são formados com 

caracteres de diferentes escritas, como árabe, chinês, cirílico ou devanágari.  Contatou-se que nem todos os 

aplicativos e sistemas de e-mail aceitam todos os domínios ou endereços de e-mail, o que é contra a aceitação 

universal (UA).  

Por exemplo, endereços de e-mail em árabe e chinês têm baixa aceitação entre muitos aplicativos e servidores 

de e-mail. Observou-se que apenas 9,7% dos servidores de e-mail da amostra em 2019 estavam prontos para a 

internacionalização de endereços de e-mail (EAI). Todos os agentes de e-mail, incluindo ferramentas de e-mail, 

como filtros de spam, devem ser configurados para enviar e receber endereços de e-mail internacionalizados.  
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Figura 9: Nomes de domínio internacionalizados (IDNs) 

A aglomeração de tecnologia para consideração do UA foi apresentada e inclui aplicativos e sites, media social e 

mecanismos de pesquisa, linguagens de programação e estruturas, plataformas, sistemas operacionais e 

ferramentas de sistema, padrões e práticas recomendadas.  

Os criadores de conteúdo, desenvolvedores e usuários devem levar em consideração a Aceitação Universal de 

aplicativos e sistemas de e-mail para garantir o alcance global de seu conteúdo. 

 Implementação de M&E do Roteiro da SADC para Transformação dos IXPs para IXPs 
Avançados  

O Secretariado Executivo da SADC apresentou o esboço da Implementação de M&E do Roteiro da SADC para 
Transformação para IXP Avançado. Os Estados-Membros forneceram o seu estatuto de oito (8) meses de 
implementação das linhas de acção do Roteiro. A implementação consolidada de M&E do Roteiro da SADC para a 
Transformação para a Matriz IXP Avançada. 

3.4. Adoção do Relatório  

As recomendações em 5.1 foram adotadas pelos participantes do workshop. O projeto de relatório será 
distribuído aos Estados-Membros para opiniões e comentários.   

3.5. Voto de Agradecimento e Encerramento da Reunião 

O Sr. Christopher Banda, um representante do Malawi e o Vice-Presidente da SADC fez o voto de agradecimento 

em nome de todos os participantes do workshop.   

O Fórum dos Pontos de Troca de Tráfego de Internet na Região da SADC 2021 foi oficialmente encerrado pelo 

Prof. Doutor Eng. Lourino Chemane, Presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de 

Tecnologias de Informação e Comunicação (INTIC). 
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4. RECOMENDAÇŌES  

O Fórum de Pontos de Troca de Tráfego da Internet na Região da SADC 2021 fez as seguintes recomendações:  

1. Botswana e DRC são encorajados a estabelecer uma segunda instância de servidor raiz, de preferência 

uma instância de servidor raiz com rótulo L por meio do recurso oferecido pelo servidor raiz gerenciado 

da ICANN (IMRS);  

2. Os Estados-Membros devem encorajar os investimentos no estabelecimento de infra-estruturas de 

alojamento de conteúdos locais (Centros de Dados);  

3. Um IXP avançado deve ter como objectivo uma arquitectura distribuída, em que a malha de interligação 

é espalhada por vários Centro de Dados interconectados dentro de uma cidade ou do país. Isso permite 

aproveitar pontos de ligação mais próximos dos ISPs e CDNs;  

4. Os Estados Membros são encorajados a atingir a meta de geração de conteúdo local de 80% /20%;  

5. Os Estados Membros devem promover a conexão de sectores-chave directamente (interligação) com o 

IXP para criar um ecossistema de ligação e Interconexão Desenvolvido (P&I) que promoverá a criação de 

conteúdo e CDNs locais e levará a uma Transformação Digital acelerada na Região da SADC:  

a. Sector Público (certidões de nascimento, óbito e casamento, aquisição/renovação do 

certificado de habilitação, pagamento de impostos, e pagamento electrónico) que geralmente 

são implementados como um portal de governo electrónico.  

b. Negócio do sector financeiro (Internet nos serviços de banco on-line, transações interbancárias, 

incluindo comércio electrónico).  

c. Sector de Saúde (consolidado por um provedor de serviços de conteúdo de plataforma digital 

ou CDN local).  

d. Sector de Educação (funções comuns podem ser consolidadas por um CDN e NRENs locais 

especializados).  

e. Sector de entretenimento (música e cinema).  

6. No caso em que o Governo não está em interligação e tem um Trânsito para conectividade com a 

Internet, os Estados Membros são instados a garantir que o seu Operador de Trânsito do Governo faça 

par com todas as redes no IXP (no entanto, a solução preferida é [Recomendação (v)];  

7. Os Estados Membros são instados a submeter ao Secretariado da SADC até 31 de Maio de 2021 a lista 

de todos os Provedores de Serviços de Internet (ISPs) e a indicar aqueles que fazem interligação;  

8. Os Estados Membros instaram a buscar a redução do Imposto sobre a importação de equipamentos de 

TIC, especialmente aqueles relacionados à operação do IXP;  

9. Os Estados Membros exortaram para a revisão de políticas e regulamentos nacionais de TIC a fim de 

alinharem com a Oferta de Interconexão de Referência (RIO) e com o estudo sobre a interconexão 

regional transfronteiriça; 

10. Os membros são encorajados a considerar o fornecimento de orientação na partilha de infra-estruturas 

usando as Directrizes de Partilha de Infra-estruturas TIC da SADC como referência;  

11. O Secretariado da SADC, em colaboração com a SATA, deve criar um Kit de Ferramentas sobre vários 

sistemas de Vídeo Conferência (VC) para ajudar os Estados Membros que desejam hospedar esses 

sistemas localmente;  

12. O Secretariado da SADC irá rever o M&E da SADC para o Formulário de Implementação de IXP para 

incluir os seguintes indicadores que serão incorporados para o ciclo de recolha de dados de 2022:  

a. Acréscimo de 25 e 40 Gbps à lista de Capacidades Portuárias.  

b. Incluir coordenadas GPS (opcional); e 

c. localizações de cidades do IXP para que possam ser apontadas em um mapa.  

13. Secretariado da SADC, em colaboração com CRASA e SATA, deve realizar avaliação comparativa sobre o 

desempenho do nível de interligação dos ISPs com o IXP entre os Estados Membros;  

14. CRASA deverá estudar os elementos que causam custos altamente proibitivos no interior (das estações 

de pouso submarino indo para o continente) IP Transit custos e desenvolver intervenções regulatórias 

harmonizadas para criar um mercado competitivo para o trânsito IP e facilitar o desenvolvimento de 

infra-estrutura transfronteiriça. Isto é complementar à Decisão dos Ministros (3.2.1.6) de Setembro de 

2018, Windhoek, Namíbia SADC International Interconnection Pricing Assessment Report; e  

15. CRASA deve acelerar o relatório do estudo sobre o impacto das tarifas de trânsito IP sobre os preços do 
usuário final.  
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5. CONCLUSÃO 

O Fórum de Troca de Trafego de Internet na Região da SADC 2021, que teve lugar de 19 a 21 de Maio de 2021, a 

partir de Moçambique para os Estados Membros da SADC, atingiu os resultados previamente traçados a saber: 

1. Actualizados os dados dos indicadores de Monitoria e Avaliação da Implementação de IXPs na SADC em 

2021;  

2. Apresentados e partilhado o relatório de balanço sobre a implantação de Prefixos IPv6 (Protocolo de 

Internet versão 6) na SADC;  

3. Aprovada a proposta do Relatório da Qualidade de Serviço (QoS) e Qualidade da Experiência de TICs na 

SADC (QoE) e a Proposta de Diretrizes para Serviços de Internet na Região da SADC; 

4. Capacitados os quadros da SADC em Estratégias de Promoção de Geração de Conteúdo Local, de 

Localização de Instâncias de Redes Globais de Distribuição de Conteúdo Local (CDNs), e de Segurança da 

Infra-estruturas do Sistema de Nomes de Domínio (DNS); e 

5. Partilhada a experiencia de técnicas para fortalecer a capacidade institucional em matérias de IXP e 

CDN. 

Os Aspectos essências que foram tratados no Fórum de Troca de Tráfego de Internet na Região da SADC 2021 

incluem:  

(i) a definição de estratégias de desenvolvimento de conteúdos locais de Internet,  

(ii) a importância da localização nos Estados Membros de Instâncias de Redes Globais de Distribuição de 

Conteúdos de Internet,  

(iii) a importância da protecção dos servidores da Internet que correm os Sistemas de Nomes de Domínios 

(DNS – Domain Name System), e  

(iv) a importância da operação de cabos internacionais de fibra óptica com pontos de amarração do 

Estados Membro. 

Moçambique fez apresentação do seu IXP a operar, o MOZIX (Mozambique Internet Exchange), iniciativa gerida 

pelo CIUEM (Centro de Informática da Universidade Eduardo Mondlane) e que interliga a maior parte dos ISPs e 

dos operadores de Redes de Sistemas Autónomos da Internet (ASN – Autonomous System Number). 

A realização deste evento da SADC no nosso país, além de concorrer para a implementação dos planos de 

trabalho da SADC na área das TICs, concorre também para a dinamização da implementação das políticas e 

estratégias de TICs no nosso país. No caso concreto de Moçambique, concorre para a materialização da Política, 

do Plano Estratégico e do Plano Operacional da Sociedade de Informação no que diz respeito ao 

desenvolvimento da Infra-estrutura da Internet, a promoção de desenvolvimento do conteúdo local de Internet 

e elaboração de políticas e regulamentos na área das TIC. 

É de realçar que Moçambique presidiu pela segunda vez o evento dos Pontos de Troca de tráfego de Internet, no 

seguimento do evento afim realizado em Setembro do ano passado em Moçambique, enquanto presidente em 

exercício da SADC, evento que contou com a participação das delegações dos Estado Membro à distância usando 

a Plataforma Zoom. 

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, em articulação como Ministério dos Transportes e 

Comunicações, estabeleceu as equipas de trabalho que tratou dos aspectos logísticos e técnicos para a realização 

com sucesso do Fórum de Troca de Trafego de Internet na Região da SADC 2021. 
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As experiências de Angola, Maurícias e Seychelles é um bom exemplo a seguir por Moçambique na opção de 

construir e operar o sistema de cabo submarino de fibra óptica próprio, por estes sistemas contribuírem para a 

melhoria da capacidade e qualidade de Internet em termos de largura de banda, mesmo até de abrir 

perspectivas geoestratégicas do país nos planos e projectos de desenvolvimento da Internet na região da SADC. 

Moçambique, sendo um país com uma longa costa e havendo muitos cabos submarinos no canal de 

Moçambique, pode trabalhar não só no estabelecimento do seu cabo submarino próprio, mas também no 

sentido de estabelecer mais pontos de amarração dos cabos submarinos existentes noutras províncias costeiras 

do país, para além da Cidade de Maputo. Em projectos desta envergadura é muito importante ter em conta os 

custos de instalação, operação, incluindo a reparação, do cabo submarino. Uma das opções que pode ser 

considerada para lidar com os desafios de investimentos em projectos deste é a do estabelecimento de Parcerias 

Público-Privadas, onde operadores privados poderiam arcar com parte significativa dos custos de investimento e 

operação. 

Moçambique é encorajado a seguir o exemplo do Botswana na implementação de infra-estrutura nacional 

resiliente de fibra óptica terrestre, para ter saídas redundantes a partir das zonas fronteiriças com os países 

vizinhos da região da SADC. Contudo, são necessários investimentos que incluem parcerias no modelo de PPPs 

para o estabelecimento de infra-estuturas similares. 

Foi oferecida a oportunidade de apoio aos Estados Membros da SADC interessados por beneficiarem do apoio da 

ICANN no estabelecimento dos Serviços de Segurança da Infra-estrutura do Sistema de Nomes de Domínio (DNS) 

e que Moçambique necessita. Sendo esta uma das responsabilidades e atribuições do MCTES, através do INTIC, o 

país devia trabalhar no sentido de propor projectos ou acções concretas de apoio do ICANN para o 

estabelecimento deste serviço em Moçambique. 

Moçambique deve implementar pelo menos mais dois IXPs, sendo um na região centro e outro na região norte, 

seguindo o exemplo de outros países da região da SADC como Angola, África do Sul, Congo, Tanzânia e 

Zimbabwe que tem mais de dois IXPs. Estas plataformas têm impacto na promoção do desenvolvimento e 

melhoria do desempenho e redução de custos de serviços de Internet no país, concorrendo deste modo, para a 

eliminação das assimetrias regionais na produção e acesso a conteúdos locais e globais de Internet.  

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, através do INAGE/MoRENet, devia considerar a opção de 

trabalhar com a Angola Cables para beneficiar dos serviços deste cabo submarino transatlântico e contribuir para 

estabelecer mais uma alternativa de acesso a redes globais de ciência, tecnologia, inovação e ensino superior. 

Deve-se promover no país a Aceitação Universal de Nomes de Domínio e endereços de e-mail, junto dos 

criadores de conteúdos, desenvolvedores e usuários na criação, para levar em consideração todos os Nomes de 

Domínio e endereços de e-mail, funcionem em todos os aplicativos de software e servidores de e-mail, para 

garantir o alcance global de seu conteúdo. 

Neste Fórum foram convidadas entidades e organizações regionais e internacionais que governam a Internet na 

região e no mundo e que fizeram apresentações, a destacar a SATA (Southern Africa Telecommunications 

Association), CRASA (Communications Regulators’ Association of Southern Africa), ICANN (Internet Corporation 

for Assigned Names and Numbers) e ISOC (Internet Society). Moçambique tem a oportunidade de estabelecer 

parcerias com as entidades em referência em matérias de Gestão de Domínio “.mz”, migração para IPv6, entre 

outros recursos de Internet. 
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Moçambique participou no programa evento fazendo duas apresentações como a seguir indicado: 

a. UEM/CIUEM: Partilhou da experiência e dos dados do IXP de Moçambique, o MOZIX (Mozambique 

Internet Exchange); e 

b. MCTES/MoRENet (INAGE): Experiência da MoRENet (Mozambique Research and Education Network) 

de acesso partilhado de conteúdos académicos e científicos entre as Instituições de Ensino Superior e 

as Instituições de Investigação e da localização no país de instâncias de Redes de Distribuição de 

Conteúdos (CDNs: Content Deliver Networks) 

As entidades ligadas ao MOZIX (IXP de Moçambique) são apenas 20 ISPs de acordo com a lista fornecida pelo 
CIUEM, em quanto o Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique apresentou uma lista de 45 
provedores de serviços de dados e Internet, dos quais 29 ISP não estão ligados ao MOZIX, ver anexo 7. Esta 
diferença pode ser colmatada com definição de acções de seguimento para os ISPs ligarem ao MOZIX. 

Todas as apresentações feitas neste Fórum foram baixadas pela equipa técnica nacional de apoio e estarão 
disponíveis nos websites do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior no do INTIC. Pode-se também 
baixar as apresentações a partir do link da página de Internet do Secretariado Executivo da SADC usando o link e 
as credenciais abaixo apresentadas: 

a) Web: https://extranet.sadc.int/english/extranet/documents/information-and-communication-
technologies/sadc-ict-observatory-focal-point-group/ 

b) Username: ictprogramme@sadc.int 

c) Password: 1cT#Pass 

O Fórum dos Pontos de Troca de Tráfego de Internet na Região da SADC 2021 serviu de aprendizado no âmbito 

das responsabilidades e atribuições do MCTES, do MTC, do INCM e do INTIC e serve de base para propor 

projectos e acções concretas de seguimento para beneficiar das oportunidades em matérias de serviços e 

Governação da Internet. Assim, são propostos os seguintes projectos, cujos dados sobre a designação, descrição 

e dados sobre a finalidade, responsáveis e prazos, constam da lista do anexo 5:  

1. Estabelecimento de mais 2 IXPs no país, um na zona centro e outro na zona norte; 

2. Modernizar o MOZIX, de IXP normal para IXP avançado; 

3. Criar redundância nos pontos de amarração dos cabos submarinos nas zonas centro e norte do país; 

4. Estabelecimento de instância de servidor raiz da Internet em Moçambique; 

5. Implementação de Extensões de Segurança do Sistema de Nomes de Domínio (DNSSEC) de DNS nas 

instituições afins em Moçambique; 

6. Localização dos CDNs (Content Deliver Network) globais em Moçambique; 

7. Implementação do Endereços de Internet da versão IPv6 (Protocolo de Internet Versão 6); 

8. Estabelecimento de Indicadores de Qualidade de Serviço (QoS) e da Qualidade da Experiência dos 

Serviços de Internet em Moçambique alinhados com os adoptados pela SADC; 

9. Promoção de produção conteúdos de Internet localmente e sua hospedagem no país; e  

10. Promoção de ISPs para interligarem ao MOZIX. 

Como forma de contribuir no melhoramento do roteamento da Internet e serviços relacionados e localizar 

servidores de raiz da Internet no continente africano, no geral e na nossa região em particular, Moçambique 

devia aproveitar esta oportunidade e tomar a dianteira em se candidatar para hospedar instâncias de servidores 

de raiz da Internet no país. Os projectos de infra-estruturas de telecomunicações e de Centros de Dados, se 

devidamente associados a este ensejo, podem facilitar este processo colocando o país em vantagem se 

comparados com os outros países da região e Moçambique pode ocupar lugar de destaque como provedor dos 

serviços de acesso a Internet usando cabos submarinos aos países que fazem fronteira com o nosso país e que 

não tem acesso à costa.  

https://extranet.sadc.int/english/extranet/documents/information-and-communication-technologies/sadc-ict-observatory-focal-point-group/
https://extranet.sadc.int/english/extranet/documents/information-and-communication-technologies/sadc-ict-observatory-focal-point-group/
mailto:ictprogramme@sadc.int
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Maputo, aos 10 de Junho de 2021  



Fórum de Pontos de Troca de Tráfego de Internet na Região da SADC 

 33 

6. ANEXOS 

Anexo 1: Participantes na Cerimónia de Abertura 

# NOME FUNÇÃO/INSTITUIÇÃO 

1 Prof. Doutor Daniel Daniel Nivagara Sua Excelência o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

2 
Eng. Constantino Sotomane 

Director Nacional de Sistemas de Informação, Estudos e Projectos do Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

3 Dr. João Cossa Assessor do Ministro  

4 Dr. Alberto Tonela Departamento de Estudos, Planificação e Estatísticas 

5 
Dr. Paulo Mabuto 

Secretário de Relações Publica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior 

7 
Dra. Elisete Checo 

Departamento de Comunicação e Imagem do Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior 

8 Prof. Doutor Eng. Lourino Chemane Presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Tecnologias de 
Informação e Comunicação (INTIC) 

9 Eng. Augusto Nunes Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação 

10 Dr. Horácio Parquinio Director Nacional de Comunicações do Ministério dos Transportes e Comunicações 

11 Eng. Jamo Macandza Director Adjunto do Centro de Informática da Universidade Eduardo Mondlane 

12 Eng. Sérgio Guivala Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação 

13 
Dr. Mavido Pedro 

Departamento de Comunicação e Imagem do Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior 

14 Arqto. Amâncio Ubisse Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação 

15 Dra. Eulanda Daniel Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
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Anexo 2: Lista de Participantes Delegados dos Estados Membros da SADC  

# NAME ORGANISATION EMAIL 

 Angola 

1 Clementino Cahango 
Fernando 

Angola Cables clementino.fernando@angolacables.co.
ao 

2 Nilton Caetano Ministry Of Telecommunication, Information 
Technologies And Social Communication 

nilton.caetano@minttics.gov.ao 

3 Milvânia Rodrigues Ministry Of Telecommunication, Information 
Technologies And Social Communication 

milvania.rodrigues@minttics.gov.ao 

4 Pungi Celso Ministry Of Telecommunication, Information 
Technologies And Social Communication 

celso.pungi@minttics.gov.ao 

5 Quiombo José Ministry Of Telecommunication, Information 
Technologies And Social Communication 

jose.quiombo@minttics.gov.ao 

6 Catarino Almeida National Institute of Information Society Development – 
INFOSI 

catarino.almeida@infosi.gov.ao 

7 Da Rosa Josemar Angolan Institute of Communications josemar.rosa@inacom.gov.ao 

 Botswana 

8 Mogomotsi Banabotlhe Ministry Of Transport & Communications mgbanabotlhe@gov.bw 

9 Kitso Dithokwa Department of Telecommunications and Postal kdithokwa@gov.bw 

10 Mogana Kentse Botswana Telecommunications Corporation kentse@btc.bw 

11 Agang K. Ditlhogo The Clicking Generation – AUYC Partner agangditlhogo@gmail.com 

12 Thato Masire  Ministry of Transport & Communications tgmasire@gov.bw 

13 Dipatane Kefilwe Ministry Of Transport & Communications kdipatane@gov.bw 

14 Matshwenyego Kwada Department of Telecommunications and Postal 
Services 

mkwada@gov.bw 

15 Lesego Mabua Mabua Botswana Fibre Networks Mabua@bofinet.co.bw 

16 Boikarabelo Ramaretlwa Botswana Fibre Networks boikarabelo@bofinet.co.bw 

17 Tefo Lucky T Bogosi Mechidi Botswana Fibre Networks tefo@bofinet.co.bw 

18 Mpho Koolese Botswana Fibre Networks mpho@bofinet.co.bw 

19 Tshoganetso Kepaletswe  BOCRA Kepaletswe@bocra.org.bw 

20 Angela Matlapeng BOCRA matlapeng@bocra.org.bw 

21 Lebogang Mafoko BOCRA Lebogang@bocra.org.bw 

22 Sexton M. Segobaetso BOCRA segobaetso@bocra.org.bw 

23 Thokozani John Mlazie BOCRA mlazie@bocra.org.bw 

24 Seepelo Malefho BOCRA malefho@bocra.org.bw 

25 Nonofo Oratwa Ramotsababa BOCRA ramotsababa@bocra.org.bw 

26 Titose Terence Isaac MTN-Business Titose.isaac@mtn.com 

27 Juma Jambo ICT Dynamix juma@ictdynamix.co.bw 

28 Rapulana Kenanao ICT Dynamix kenanao@ictdynamix.co.bw 

29 Ramosiane Kenole ICT Dynamix kenole@ictdynamix.co.bw 

30 Tebogo Mapugwi BOFINET tebogo@bofinet.co.bw 

31 Tshiamo Motshegwa BOTSREN/University of Bostwana motshegwat@ub.ac.bw 

32 Tebogo B. Tebogo Botswana Accountancy College tbtebogo@charismadevelop.com  
tebogot@bac.ac.bw 

33 Gofentsemang Sekerese BTC Sekereseg@btc.bw 

34 Esther Yane Botswana Innovation Hub esther.yane@bih.co.bw 

 Comoros 

35 Aoufi Kamal Ministry of Posts, Telecommunications and Digital 
Economy 

Aoufi77kamal@gmail.com 

36 Ibrahim Ali Mohamed National Platform for Youth Entrepreneurs (Youth 
Delegate) 

alimohamedibrahim09@gmail.com  
comores.entreprendre@gmail.com 

37 Esther Yane Botswana Innovation Hub esther.yane@bih.co.bw 

38 Mze Mohamed Ibrahim Ministry of ICT Mzemohamed_ibrahim@yahoo.fr 

 DRC 

39 Tshintu Bakajika Nico ISPA-DRC/RDC-IX(KINIX and LUBIX) n.tshintu@ispa-drc.cd 

40 Lumuna Serge Vodacom Serge.lumuna@vodacom.cd 

41 Munta Mardochee  TECHPLUS SARL mardochee.munta@techplusys.com 

42 Laurent NTUMBA ISPA-DRC ntlaurent@microcom-rdc.net 
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# NAME ORGANISATION EMAIL 

 Eswatini 

43 Sakhile Bongani Dlamini  sakhilebongani@gmail.com 

44 Maziya Lwazi Eswatini Communications Commission lwazi.maziya@esccom.org.sz 

45 Nokuthula Hlophe Eswatini Communications Commission nokuthula.hlophe@esccom.org.sz 

46 Mahlalela Sihle MTN Eswatini Sihle.mahlalela@mtn.com 

47 Ronald Magagula MTN Eswatini Ronald.Magagula@mtn.com 

48 Wandile Comfort Mhlanga Ministry Of ICT comfortmhlanga@yahoo.com 

49 Gcina Dlamini EPTC gmdlamini@swazi.net 

 Lesotho 

    

 Madagascar 

50 Andry Hajaina Rabenja 
Rakotomaharo  

Ministry of Posts, Telecommunications and Digital 
Development 

hajaina@gmail.com 

 Mauritius 

51 Rasika Bundhun Emtel Ltd rasika.bundhun@emtel.com 

52 Nandraj Kisto Emtel Ltd Nandraj.kisto@emtel.com 

53 Nitish Mahadeo  National Computer Board  (NCB/GOC) nmahadeo@ncb.mu 

54 Vedant Singh Surnam Emtel Ltd Vedant.surnam@emtel.com 

55 Teshni Gopal Emtel Ltd Teshni.gopal@emtel.com 

56 Dinesh Kamleshsing Purrun Emtel Ltd Dinesh.Purrun@emtel.com 

57 Mevin Theethiah Kaldera Ltd mtheethiah@kaldera.net 

58 Jason Leong Son  Kaldera Ltd jleongson@kaldera.net 

59 Keessun FOKEERAH Mauritius Internet Exchange point keessun@mixp.org 

 Mozambique 

60 Eusébio Gabriel Oreste Ministry of Transport and Communications  eusebio.oreste@mtc.gov.mz 

61 Augusto Francisco Nunes 
Junior 

INTIC augusto.nunes@intic.gov.mz 
anuju2016@gmail.com 

62 Francisco Chate Ministry of Transport and Communications Francisco.chate@mtc.gov.mz 

63 Katia Euteria Coutinho 
Correia Langa 

National Institute Of Information And Communication 

Technologies 

katiacorreialanga@gmail.com 

64 Aldo Kangomba AMPETIC - Mozambican Information Technology 
Association 

akangomba@ampetic.org.mz  

65 Amancio Ubisse INTIC amancio.ubisse@gmail.com 

66 Antonio Godinho MOZIX (CIUEM) antonio@uem.mz 

67 Moutinho Bitone Ciporo Ministry Of Transport And Communications mbicipor@gmail.com 

68 Valter Mabasso Vodacom valter.mabasso@vm.co.mz 

69 Belito Bento Sitoe National Institute Of Electronic Government belito.sitoe@inage.gov.mz 

70 Inalda Marina Pereira Ernesto National Institute Of Electronic Government inalda.ernesto@inage.gov.mz 

71 Sérgio Luís Cossa PRIDA Trainer of the Trainers-IGF sergio.luiscossa@gmail.com 
sergio.cossa@uem.mz 

72 Constantino Sotomane Ministry of Science, Technology and Higher Education constantino.sotomane@mctes.gov.mz, 
constantino.sotomane@gmail.com 

73 Tomas Arsenio Armindo 
Mufume 

Ministry Of Transport And Communications tomas.mufume@mtc.gov.mz 

74 Pedro Raual Chaquisse INCM pchaquisse@incm.gov.mz 

75 Eulanda Daniels Ministry of Science, Technology and Higher Education Eulanda.daniel@mctes.gov.mz 

76 Luis Neves Cabral Domingos Informatics Center of Eduardo Mondlane University luis.neves@uem.mz 

77 Afonso Madivadua Junior INCM ajunior@incm.gov.mz 

78 Delsio Caba Webmasters Limitada delsio.caba@webmasters.co.mz 

79 Leonel Nhavene Mozambique Research and Education Network Leonel.nhavene@morenet.ac.mz 

80 Valter Mabasso Vodacom Valter.mabasso@vm.co.mz 
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# NAME ORGANISATION EMAIL 

81 Eugénio Jeremias Ministry of Science, technology and Higher Education Jeremias.mail@gmail.com / 
eugenio.jeremias@mctes.gov.mz 

82 Marco Marques VODACOM Mozambique Marco.marques@vm.co.mz 

83 Eugenio Novele Internet Solutions Moçambique Eugenio.novele@is.co.mz 

 Namibia 

84 Fillemon Johannes Ministry of Information & Communication Technology Fillemon.johannes@mict.gov.na 

85 Raimo Egumbo Ministry of Information & Communication Technology Raimo.Egumbo@mict.gov.na 

86 Richard Gouws Salt Essential IT Richard.gouws@salt.na 

87 Frans Herle Salt Essential IT frans.herle@salt.na 

88 Johanna Nashipili Ministry of Information and Communication Technology Johanna.Nashipili@mict.gov.na 

89 Eva-Liisa Kafita Ministry of Information and Communication Technology Eva-Liisa.Kafita@mict.gov.na 

90 Jacques Kruger Internet Exchange Point Association of Namibia jacques.kruger@mtn.com 

91 N. Linda Aipinge Ministry of Information & Communication Technology Linda.Aipinge@mict.gov.na 

92 Paulina Magongo Ministry of Information & Communication Technology Paulina.Magongo@mict.gov.na 

93 Albertine Shipena Internet Exchange Point Association of Namibia shipenaa@telecom.na 

94 Alisa Amupolo Internet Exchange Point Association of Namibia alisa.amupolo@powercom.na 

95 Olrik Just  Internet Exchange Point Association of Namibia ojust@nust.na 

96 Frans Herle Internet Exchange Point Association of Namibia frans.herle@salt.na 

97 Richard Gouws Internet Exchange Point Association of Namibia richard.gouws@salt.na 

 Seychelles 

98 Patrick, Rene Moustache Department of Information Communications 

Technology  

pmoustache@gov.sc 

99 Ronny Nourrice Department of Information Communications 

Technology  

rnourrice@gov.sc 

 South Africa 

100 Moses Hoboyi Department Of Communications And Digital 
Technologies 

mhoboyi@dtps.gov.za 

101 Zanele Makam Department of Communications zmakam@dtps.gov.za 
 

102 Lesetja Motlatla Department Of Communications And Digital 
Technologies 

lmotlatla@dtps.gov.za 

103 Manyaapelo Richard 
Makgotlho 

ICASA rmakgotlho@icasa.org.za 

104 Peter John Zimri ICASA pzimri@icasa.org.za 

105 Simla Budhu ZA Central Registry NPC simla@registry.net.za 

 Tanzania 

106 Nkonze Masuha Tanzania Telecommunications Corporation nkonze.masuha@ttcl.co.tz 

107 Richard John Mgema Ministry Of Communication And Information 

Technology 

richard.mgema@mawasiliano.go.tz 

108 Dorosela Tindyebwa 
Rugaiyamu 

Ministry Of Communication And Information 

Technology 

dorosela.rugaiyamu@mawasiliano.go.t

z 

109 Sunday Richard TCRA Sunday.richard@tcra.go.tz 

110 Mwesigwa Felician TCRA mwesigwa.felician@tcra.go.tz 

111 Givens Mtweve TCRA givens.mtweve@tcra.go.tz 

112 Erik Rowberg Tanzania Internet Service Providers (TISPA) erowberg@habari.co.tz 

113 Hamza Mikidadi Tanzania Internet Service Providers (TISPA) Hamza.mikidadi@technoimage.co.tz 

114 Mzee Boma Tanzania Internet Service Providers (TISPA) gm@tispa.or.tz 

115 Noah Maina Tanzania Internet Service Providers (TISPA) noah@neo.co.tz 

116 Alireza Damji Tanzania Internet Service Providers (TISPA) ali@aptus.co.tz 

117 Benedict Vinayan Tanzania Internet Service Providers (TISPA) ben@flashnet.co.tz 

118 Frank Habitch Tanzania Internet Service Providers (TISPA) geier@geier.ne.tz 

119 Enocent Msasi Tanzania Telecommunications Corporation enocent.msasi@ttcl.co.tz 

120 Nasry Ally Mwangu Tanzagreen Initiative nasryally0@gmail.com 
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# NAME ORGANISATION EMAIL 

121 Ruth Mboma Tanzania Telecommunications Corporation th.mboma@ttcl.co.tz 

Zambia 

122 Stone Ligomeka  ZAMTEL stone.ligomeka@zamtel.co.zm 

123 Stein Mkandawire Zambia Research and Education Network (ZAMREN) mkandaws@zamren.zm 

124 Kangwa Emmanuel Mukwesa Zambia Research and Education Network (ZAMREN) mukwesa@zamren.zm 

125 Francis Malama Zambia Research and Education Network (ZAMREN) francis.malama@zamren.zm 

126 Zeko Mbumwae INFRATEL Zeko.Mbumwae@infratel.co.zm 

127 Kampamba Nkole INFRATEL Kampamba.Nkole@infratel.co.zm  

 Zimbabwe 

128 Zvidzai Masukusa Broadcasting Authority of Zimbabwe zvidzai@baz.co.zw 

129 Ephraim Mkandawire TELONE (PVT) LTD ephraim.mkandawire@telone.co.zw 

130 Bonnie Mtengwa POTRAZ bmtengwa@potraz.gov.zw 

131 Jasper Mangwana Internet Society Zimbabwe mangwana.jasper@gmail.com 

132 Bryn Takunda Mangena Broadcasting Authority of Zimbabwe brynmangena@baz.co.zw 

133 Tawanda Charles Bwanya Telecontract Pvt Ltd tawanda@telco.co.zw 

134 Jim Holland Zimbabwe Internet Service Providers Association 
(ZISPA) 

admin@zispa.org.zw 

135 Nomsa Rujeko Mwayenga ZimNOG nomagean@yahoo.co.uk 

136 Tafara Chipunza TelOne Zimbabwe tafara.chipunza@telone.co.zw 

137 Thomas Boka POTRAZ boka@potraz.gov.zw 

138 Ndabezinhle Tshuma TelOne ndabezinhle.tshuma@telone.co.zw 

139 Simon Musaengana Matinya TelOne simon.matinya@telone.co.zw 

140 Patrick Farayi TelOne Patrick.farayi@telone.co.zw 

141 Lawrence Nkala TelOne lawrence.nkala@telone.co.zw 

 CRASA 

142 Bridget Linzie CRASA blinzie@crasa.org 

143 Brian Mwansa CRASA bmwansa@crasa.org 

 SATA 

144 Jacob Munodawafa SATA jacob.munodawafa@sata-sec.net 
jmunodawafa@gmail.com 

145 Nhlanhla Ddlamini SATA nhlanhlasdlamini77@gmail.com 

Industry Stakeholders 

146 Mwangi Ichuki Internet Society mwangi@isoc.org 

147 Sarmad Hussain  ICANN sarmad.hussai@icann.org 

148 Bijal Sanghani European Internet Exchange Association – Euro-IX bijal@euro-ix.net 

149 Willy Ted Manga AFRINIC willy.manga@afrinic.net 

150 Arthur Carindal AFRINIC arthur@afrinic.net 

151 Bob Ochieng ICANN Bob.ochieng@icann.org 

152 Tumisang Shamil Agosi AUYC Shamilagosi@gmail.com 

153 Robert Chifundo AUYC chifundorobert03@gmail.com 

154 Charles Tembo AUYC chalitee@outlook.com 

155 Tsakani Shiviti AUYC Tsakanig9@gmail.com 

 SADC Secretariat 

156 George Ah-Thew SADC Secretariat gah-thew@sadc.int 

157 Chisepo Lungu SADC Secretariat clungu@sadc.int 

158 Thapelo Montsusi SADC Secretariat tmontsusi@sadc.int 
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Anexo 3: Comité Organizador 

Comité Nacional Preparatório 

#  Nome Instituição  Função 

1 Prof. Doutor Eng. Lourino Chemane INTIC Presidente  

2 Eng. Augusto Nunes INTIC Vice-Presidente 

3 Eng. Constantino Sotomane MCTES Porta voz 

4 Eng. Eugénio António Jeremias MCTES Apoio técnico 

5 Dr. Ermínio Jasse INAGE Membro 

6 Dr. Sérgio Mapsanganhe INAGE Membro 

7 Arquitecto Amâncio Ubisse INTIC Chefe do Grupo de trabalho 

8 Eng. Sérgio Guivala INTIC Membro 

 

Grupo de Trabalho 

# Área/ Responsável Equipa 

1. 1 
Documentação/ 

Délcia Nhantumbo 
(INTIC) 

Dra. Délcia Nhantumbo 
Dr. Basílio Langa 

Arquitecto Amancio Ubisse 
Eng. Sérgio Guivala 

2. 2 
Comunicação e Imagem/ 

Elisete Checo 
(MCTES) 

Dra. Elisete Checo 
Dr. Basílio Langa 
Dr. Mavido Pedro 

3. 3 
Secretariado/ 
Basílio Langa 

(INTIC) 

Dr. Basílio Langa 
Arquitecto Amancio Ubisse 

4. 4. 
Protocolo/ 

Paulo Mabuto 
(MCTES) 

Dr. Paulo Mabuto 
Dra. Fátima  Massingue 

Dra. Albertina Matola 
Dra. Délcia Nhantumbo 

5. 5 
Apoio Técnico/ 

Eugénio Jeremias 
(MCTES) 

Eng. Eugénio Jeremias 
Dr. Hélder Fernando 
Dra. Eulanda Daniel 

6. 6 
Logística/Finanças 

Gilda Langa 
(INTIC) 

Dra. Gilda Langa 
Dr. Jeremias Zunguza 

Dra. Natércia Chissaque 
Dra. Albertina Matola 
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Anexo 4: Programa 
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Anexo 5: Proposta de Projectos a Serem Implementados por Moçambique 

# Projecto Objectivo Prazo Responsável 

1 Estabelecimento de 2 
IXPs nas regiões centro 
e norte do país 

Aumentar os Pontos de Troca de Tráfego de Internet contribuindo para 
melhorar a qualidade e desempenho da Internet em todas as regiões do 
país e para reduzir os custos de acesso a Internet, diminuindo as 
assimetrias regiões de acesso a este serviço no país 

Dezembro 
de 2022 

INTIC 

2 Modernizar o MOZIX (de 
IXP normal para IXP 
avançado) 

Fortalecer a capacidade institucional do MOZIX e da sua capacidade de 
prestação de serviços 

Dezembro 
de 2022 

INTIC/CIUEM 

3 Estabelecer Pontos de 
Amarração dos Cabos 
Submarinos de Fibra 
óptica nas zonas centros 
e nortes do país 

Aumentar os pontos de amarração do cabos submarinos e distribuir o 
acesso aos mesmo pelas três regiões do país 

Dezembro 
de 2024 

MTC 

4 Estabelecimento de 
instância de servidor raiz 
localizado em 
Moçambique 

Contribuir para gerir o  conteúdo Local dentro do país e da região da 
SADC e do continente africano, contribuindo para melhorar o 
funcionamento da Internet em termos de desempenho e de custos. 

Dezembro 
de 2023 

INTIC 

5 Implementação de 
Extensões de Segurança 
do Sistema de Nomes de 
Domínio (DNSSEC)  de 
DNS 

Aumentar a segurança da infraestrutura de DNS Dezembro 
de 2022 

INTIC 

6 Localização de 
Instâncias de CDNs 
Globais em Moçambique  

Promover a localização de instancias de CDN globais em Moçambique em 
instituições afins 

Dezembro 
de 2022 

INTIC 

7 Implementação dos 
Endereços de Internet 
compatíveis com o 
Protocolo de Internet da 
Versão 6 (IPv6)  

Aumentar a disponibilidade dos endereços públicos de Internet 
concorrendo para o desenvolvimento a sociedade digital, principal de 
distribuição de endereços de Internet por sensores e dispositivos 
electrónicos necessários para serviços digitais no âmbito da 4ª Revolução 
Industrial e da 5ª Geração. 

Dezembro 
de 2022 

INTIC 

8 Estabelecimento de 
Indicadores de 
Qualidade de Serviço 
(QoS) e Qualidade de 
Experiencia (QoE) dos 
Serviços de Internet 

Contribuir para melhorar a monitoria e avaliação da qualidade dos serviços 
de Internet e da experiencia de uso da Internet em Moçambique 

Dezembro 
de 2021 

INTIC 

9 Promoção de produção e 
hospedagem de 
conteúdo de Internet 
localmente  

Aumentar a capacidade de produção local e reduzir custos de tráfego Dezembro 
de 2022 

INTIC 

10 Promoção de ISPs para 
interligarem ao MOZIX 

Gerar tráfego de Internet local Dezembro 
de 2022 

INTIC 
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Anexo 6: Lista de Provedores de Serviços de Internet ligados ao MOZIX (IXP) 

No. Provedores de Serviços de Internet em Moçambique Interligados ao IXP 

1 CIUEM  Sim 

2 Internet Solutions  Sim 

3 Netcabo  Sim 

4 Gateway Communications  Sim 

5 Satcom  Sim 

6 Tmcel SA Sim 

7 Teledata  Sim 

8 Moztel  Sim 

9 Foris Telecom  Sim 

10 Vodacom  Sim 

11 Movitel  Sim 

12 Cilix Software  Sim 

13 Webmasters  Sim 

14 Govnet  Sim 

15 Morenet  Sim 

16 Paratus  Sim 

17 Voiptech  Sim 

18 Facebook (CDN)  Sim 

19 Woodynet (Root server node)  Sim 

20 PCH (Root server node) Sim 

Fonte: Centro de Informática da Universidade Eduardo Mondlane, MOZIX 
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Anexo 7: Lista de provedores dos Serviços de Dados e Internet (ISP's) 

# Empresa 
Serviço
s/Redes 

Interligados ao 
IXP (MOZIX) 

E-mail Página web 

1 
Centro de Informática da Universidade Mondlane 
(CIUEM) 

ISP Sim 
  

2 CILIX SOFTWARE, LIMITADA STD Sim   

4 
GATEWAY COMMUNICATIONS MOZAMBIQUE 
Lda 

STD Sim 
  www.cilix.co.mz 

5 MOVITEL S.A. STD Sim.   

6 MOZTEL LIMITADA STD Sim moztel@moztel.com www.clubnet.mz 

7 PARATUS TELECOM MOZAMBIQUE, S.A STD Sim   www.paratustelco.com 

8 SATCOM – COMUNICAÇÕES SATÉLITE, Lda STD Sim    

9 INTERNET SOLUTION MOZAMBIQUE, LDA STD Sim Salvador.Adriano@is.co.mz  

11 TELEDATA DE MOÇAMBIQUE, LDA STD Sim teledata@teledata.mz www.teledata.mz 

12 TMCEL SA  Sim     

13 TV CABO ISP Sim   www.tvcabo.co.mz 

14 VM S.A. STD Sim     

15 Voip Tech, Lda ISP Sim geral@voiptech.co.mz www.voiptech.co.mz 

16 WEBMASTERS, LDA STD Sim comercial@webmasters.co.mz www.webmasters.co.mz 

17 9Media, Investimentos em Informação, Lda STD Não   

18 ABARI COMMUNICATIONS MOZAMBIQUE - 
ABARICOM 

STD Não sales@radwin.com  www.radwin.com  

19 AFRITEL LIMITADA STD Não     

20 Afritel, Lda. STD Não     

21 BIZTEL, LIMITADA ISP Não alexandre.rodrigues@biztelmoz.com    

22 BLUE PLATINUM VENTURES, LIMITADA (BPV) STD Não karl.vanvuuren@bpv.co.za    

23 BRSI INVESTIMENTOS, LDA ISP Não info@brsi.co.mz    

24 BT (MOZAMBIQUE) STD Não ahamid@bdo.co.mz    

25 Danilo Alexandre Fernando Loureiro ISP Não    

26 EYAZS - IMPREMIUM, LIMITADA ISP Não eyazsimperium@gmail.com   

27 Fiber link  STD Não jinacio@fiberlinknetworks.com www.fiberlinksnetwork.com  

28 GREENISIS MOZAMBIQUE, Lda  STD Não info@iburstafrica.com www.iburstafrica.com  

29 INOVEIT, LIMITADA ISP Não     

30 IPWORLD MOÇAMBIQUE, LDA ISP Não     

31 iTELPLUS Comunicações e Sistemas Limitada ISP Não info@itelplus.net www.itelplus 

32 MOZNET - MOZAMBIQUE NETWOR, EI ISP Não   

33 MOZTEC, LIMITADA ISP Não    

34 Multinet Moçambique Limitada STD Não multinet@sortmoz.com  

35 Netmultimedia ISP Não    

36 OLOGA SISTEMAS INFORMÁTICO, LDA ISP Não     

37 Projenity, Lda ISP Não info@projenity.com   

38 SEACOM MOCAMBIQUE, LDA STD Não   www.seacom.mu  

39 SMD-SKYMAX MODUS DIGITAL, LDA ISP Não     

40 SPEEDCAST MOZAMBIQUE, LDA ISP Não lag@guilhermedaniel.com www.speed.cast.com  

41 VANINGA & INVESTIMENTOS, LDA STD Não     

42 VBC, LIMITADA ISP Não vbc@vbc.co.mz    

43 WAVE HIGHT IT, LIMITADA  ISP Não     

44 Wavecom MZ- Soluções De Engenharia de 
Comunicações, Limitada 

ISP Não   wave.co.mz 

45 ZUNGASTECG, LDA ISP Não francisco.macuacua@sub7.com   

Fonte: Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique – INCM (Autoridade Reguladora das Comunicações) 
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