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Introdução

Único na paisagem Africana. A árvore
Mopane dificilmente é capaz de resistir
ao forte calor Africano e ao habitat muitas
vezes seco. Para florescer em um ambiente
difícil, as suas folhas “borboleta” se abrem e
fecham para protegê-la da perda de umidade.
Também é resistente a cupins e é o lar dos vermes
Mopani após a estação das chuvas, é também consumido
como alimento básico em algumas culturas Africanas.

Curso de finanças
para Gestores de
laboratório

Muito parecido com a árvore
Mopane a SRLA começou
a florescer em ambientes
desafiadores e frequentemente
jovens, trabalhando juntos para dar
frutos (leguminosas) para serem
apreciadas por todos os estados
membros da SADC.

5a Reunião
realizada em Cape
Town, SA

Desenvolvida a
Ferramenta de
avaliação de lacunas

7a Reunão
realizada em
Eswatini1

Treinamento de
plano de negócios
apresentado em
Johannesburg, SA1

Atividades patrocinadas por UNIDO
Atividades patrocinadas por PTB

MAIO 2020

SETEMBRO 2019

MARÇO 2019

JANEIRO & FEBREIRO 2019

OUTUBRO 2018

JULHO 2018

DEZEMBRO 2017

MARÇO 2017

SETEMBRO 2016

9a Reunião
realizada em
Pretoria, SA1

SRLA formalmente
registrado em
South Africa

11a Reunião realizada
em Johannesburg, SA1

Ferramenta de
avaliação de
laboratório 2a pesquisa

Reunião de
representantes
realizada em Botswana

2
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Validação de método
– treinamento em
Microbiologia, Pretoria, SA1

2a Reunião
realizada em
Durban, SA

1

2

JULHO 2017

8a Reunião
realizada em
Pretoria, SA1

6a Reunião realizada
em Pretoria, SA1,2

JUNHO 2016

MARÇO 2016

Primeiro workshop
realizado em
Johannesburg, SA1

OUTUBRO 2015

MARÇO 2014

OUTUBRO 2014

Além disso, a intenção é divulgar
a importâcia dos laboratórios na
economia da SADC; para fortalecer
a capacidade de ambos, gestão e
técnica para construir e ampliar
habilidades; para fortalecer a
capacidade dos laboratórios de teste
de alimentos e água e auxiliar os
membros em acreditação de seus
respectivos laboratórios.

JUNHO 2013

O Laboratório Regional da SADC
Associação (SRLA) foi criada há
mais de uma década para apoiar,
assistir e capacitar estados membros,
fornecendo-lhes uma plataforma
regional e voz.

4a Reunião realizada
em Johannesburg, SA

SETEMBRO 2012

Timeline

DEZEMBRO 2009

3a Reunião do comitê
de direcção realizada
em Malawi

JULHO 2020

10a Reunião
realizada em
Namibie1

AGOSTO / SETEMBRO 2020

1a reunião online
realizada devido ao
COVID-19, apresentada
por Margaret Ngobeni
Achiever Award

JANEIRO & ABRIL 2018

1a Reunião realizada em Gaborone,
Botswana patrocinada pelo PTB de
onde Dr Oswald Chinyamakobvu
origina a ideia SRLA

Treino em validação de
métodos de química em
Pretoria, SA1
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Estados Membros
Angola, Botswana, republica democrática do Congo,
Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namíbia,
Seychelles, África do Súl, Tanzania, Zambia e Zimbabwe.
O SRLA representa uma adesão geral de mais de 500
laboratórios dentro da região do SADC.
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Association of Seychelles
Laboratories (ASL) - Seychelles
Registada 2019
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National Laboratory Association
of Tanzania (NLAT)- Tanzania
Registada 2015
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Association Congolaise des
Laboratoires (ASCOLAB) Democratic Republic of Congo
Registada 2013
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Laboratory Association of
Malawi (LAM) - Malawi
Registada 2011

Associação Angolana de
Laboratorios (AAL) - Angola
Registada 2018

Associação de Laboratorios de
Moçambique (ALM) - Moçambique
Registada 2011
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Botswana Testing Laboratory
System (BTLS) - Botswana
Registada 2013
N

Parceiros de Cooperação
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Zambia National Laboratory
Association (ZNLA) - Zambia
Registada 2012

Internacional

BTLS

National Laboratory
Association of Zimbabwe
(NLAZ) - Zimbabwe
Registada 2004

National Laboratory Association
of Namibia (NLAN) - Namibia
Registada 2019

Assim como as raízes da árvore Mopane ancoram esta árvore única
Southern African assim faz as National Laboratory Associations
(NLAs) of the SADC Member State o qual compõe a SRLA. A ideia foi
primeiro concebida pelo Sr. Steve Sidney e Dr Oswald Chinyamakobv,
que então levou mais longea iniciativa em formarwho que é hoje
conhecida por SRLA.
No coração da SRLA está o secretariado, uma posição
atualmente realizada por NLA-SA. Com os recursos e
instalações já existente e sendo há muito tempo envolvido
na gestão do estabelecimento da SRLA,a NLA-SA está bem
posicionada para ser o primeiro secretariado da associação
regional, responsável pelas funções administrativas vitais e
cruciais para o seu sucesso.
Esta gama de reuniões de coordenação e facilitação de treino até a ligação e interface
com a International Cooperation Partners.
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National Laboratory Association of
South Africa (NLA-SA) - South Africa
Registada 1998
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National Laboratory
Association of Eswatini
(NLAE) - Eswatini
Registada 2010

2010

Laboratories Federation of
Lesotho (LFL) - Lesotho
Registada 2010

A SRLA não teria vindo tão longe se não
fosse por nossa International Cooperation
Partners que generosamente apoiaram os
nossos esforços ao longo dos anos.
O financiamento recebido do PTB nas fases
iniciais da Association foi fundamental no
estabelecimento da SRLA. Além disso, UNIDO
desde então se tornou o principal patrocinador
e foi fundamental para o desenvolvimento e
sustentabilidade da SRLA.

SRLA HISTŎRIA DE SUCESSO
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Os frutos do
nosso trabalho

Formação em Plano de Negócios

•
•
•
•
•

Proposição de Valor
Modelo de Negócio
Marketing e Vendas
Orçamento e Relatórios Financeiros.
Análise da Concorrência

Capacidade de Construção

•
•
•
•

Construção de Habilidades & Capacidades

•

Participação em T & M Conferencia, participação em reuniões anuais da SADC TBT.
Colaboração da National Accreditation Focal Points nos SADC Estados Membros.
O papel da SRLA no fórum regional e internacional - representando SADC laboratórios em estruturas de
cooperação técnica regional, como SADCA, SADCAS ou qualquer outra.
Análise de lacunas virtual: Avaliação de laboratório em preparação para acreditação atualmente em
andamento.
Curso de Finanças para Gestores de Laboratório.

Em Junho 2016, uma ferramenta de avaliação de lacunas foi
desenvolvida com base em uma pesquisa realizada para avaliar
as necessidades adicionais que poderiam existir nos laboratórios
Ensaio, Calibração e Clinicos da região da SADC.
Então, em 2018 e 2019, dois cursos foram realizados a fim de
capacitar os membros na Validação do Método Analiticos. Um para
pessoal de laboratório de Microbiologia e outro para pessoal de
laboratório de Química, ambos patrocinados por UNIDO.
Mais tarde, uma segunda pesquisa foi realizada sob a ferramenta
de avaliação de laboratório para verificar o progresso feito desde o primeiro desde a primeira pesquisa de 2016.
Adicionalmente, a pesquisa foi também usada para identificar a prontidão de prepação para acreditação de laboratórios
de alimentos e água no referencial normativo ISO 17025.
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Desenvolver Habilidades
& Capacidade

207
339

Treinos Totais

Treinados

Membro SRLA com melhor desempenho

211
128

Feminino

O primeiro prêmio SRLA foi realizada durante a primeira
reunião virtual realizada em 27 Maio 2020.

Masculino
Organizações

200

162
150

107
100

90
79

50

50
39

40

34

24

18 21

8

16

55

46

24

24

17

24

7

0
Negócio & Estratégia
Validação Treino plano
de desenvolvimento

8

Método de Validação Treino de Microbiologia:
Treinados na NLA-SA

SRLA HISTŎRIA DE SUCESSO

Método de
Validação - Treino de
Microbiologia:
Treino Nacional

Método de Validação
- Treino de Química:
Treinados na NLA-SA

Método de Validação
- Treino de Química:
Treino Nacional

SRLA HISTŎRIA DE SUCESSO
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2010

A condição de membro contribuíu enormente
para o desenvolvimento dos laboratórios em
Lesotho através da acreditação.

1

2
2
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Por favor descreva
o que a condição de
membro da SRLA
significa para a
MS-NLA?

L LABORAT
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Tanzania:

NA

O

O treino oferecido aos estados membros
através de intervenção da SRLA culminou
um dos laboratórios do Lesotho adquirindo
acreditação em Janeiro 2020.
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O que voçe diria qual é a
contribuição mais
Significative que a
intervenção da SRLA fez
para a capacidade da MSNLA para apoiar os seus
membros?

LA

Lesotho:

R
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Histórias de Sucesso
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A contribuição significanteque que a SRLA fez
para apoiar a NLAT foi o treino de treinadores em
método de Validação para laboratórios de Química
e Microbiologia. Isso permite duplicação de pessoal
treinado nos laboratórios e aborda o desafio do
Método de Validação.

A condição de membro da SRLA do SADC-TBT e
SADCMET émuito significativo para a MS-NLA como
o interesse dos laboratórios pode ser aumentado e
ouvido nesses níveis.

Angola:
1

O Projeto de Treino fornecido por SRLA
tem assistido os laboratórios Angolanos
a preparar para acreditação.

Algumas imagens do treino
em Método de Validação em
Microbiologia.

1

2
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Malawi:

A condição de membro
permitiu a nossa participação
em conferencias e reuniões.

A maior contribuição da SRLA para a NLA, é para os nossos
laboratórios em termos de treino, construindo capacidade
(microbiologia e método de validação), construindo capacidade para
gestão (planejamento estratégico de negócios para membros) da NLA
a fim de alcançar auto- sustentabilidade e exposição da NLA para
conferencias internacionais. Isso trouxe a NLA mais perto do último
trabalho de pesquisa também para aprender com os outros.

2

A condição de membro da NLA
para a SRLA tem servido como
plataforma para acelearar os
esforços dos nossos laboratórios
para alcançar acreditação.
Actualmente temos mais de cinco
laboratórios acreditados.
SRLA HISTŎRIA DE SUCESSO
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Namibia:
1

O treino de directores no plano de negócios para NLAs permitiu
a NLAN se posicionar adequadamente em relação aos seus
acionistas e também formular internamente um plano de
sustentabilidade.
A segunda contribuição significativa foram os treinos fornecidos
aos especialistas da MS-NLA, os quais tem sido bem recebido
na Namibia pelos acionistas da NLAN . Tem contribuido para
crescente consciência da implementação da garantia de qualidade
em laboratórios, como também a quem os laboratórios prestam
serviços, como os controladores de qualidade do prcessamento de
alimentos.

2
Exposição com outros MS-NLAs
tem sido de grande significado,
como NLAN tem proporcionado
a oportunidade para a rede
com outros MS-NLAs e para
aprender da experiêcia dos
MS-NLAs em superar os desafios
únicos e comuns dentro do
ambiente da SADC.

Mozambique:
1

A SRLA é de uma grande importancia para os
laboratórios da SADC, porque vai melhorar a
transferência de conhecimento entre laboratórios
e contribuir para a padronização de requisitos,
procedimentos e politicas em todos os laboratórios
regionais.

N

A

TE

ST

2

ING LABORA
TO
R
Y
E
ST
SY
M

Botswana:
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Para reduzir as barreiras comerciais, é necessẚrio
que todos os membros dos laboratórios da SADC
tenham requisitos padronizados de exportação
e importação para laboratórios, aceites pelos
Estados Membros.

BTLS

1

Desde que NLA, the Botswana Testing Laboratory System
(BTLS), foi estabelecido, tem lutado para atingir seus objectivos
principais. No entanto, como resultado da SRLA trazendo a
bordo UNIDO como um parceiro para construir capacidades
entre NLAs, o BTLS tem sido capaz de desnvolver habilidades
em validação de método entre os laboratórios de teste no país.

2

O crescimento do capital humano é a chave para
o sucesso dos laboratórios em nossos países. A
SRLA tem fez uma grande contribuição para o
desenvolvimento de membros das associações de
laboratórios da SADC Estados-Membros, tanto a
nível do pessoal que liderar as associações e para
funcionários de laboratórios membros.
Vários treinamentos para técnicos de laboratório foram ministrados, inclusive
empresarial treinamento e o curso de validação de método químico.
A formação contínua para os laboratórios membros na região da SADC é vital
importância na harmonização de protocolos de trabalho para a prestação de serviços de
análise.

Zambia:

Sendo membro da SRLA, os BTLS
beneficiaram dos programas iniciados
por SRLA, tal como aqueles sobre
financiamento e desenvolvimento de
capacidade. Os BTLS utilizaram esses
programas para realizar alguns dos seus
objectivos incluindo o desenvolvimento
do nosso Plano de Negócios e
Treinamento do pessoal do laboratório
na validação de método.
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A National Laboratory Association of Eswatini
(NLAE), tem uma estratégia de negócios, e iniciou
programas para ajudar, com a receita da associação
tendo o mais significante contribuição da SRLA.

Filiação na SRLA significa que nos conectamos com outras associaçȏes irmãs, compartilhamos nossas lutas
e conquistas com eles, ao mesmo tempo que aprendemos com seus desafios e conquistas. (Isso nos permitiu
posicionar uma boa estratégia de continuidade de negócios para a associação).

2

Também foram capacitados alguns de seus membros para serem
futuros formadores e avaliadores da associação, e também de
laços fortes com as principais partes interessadas locais, como o
NAFP. Isso, nos próximos anos, irẚ percorrer um longo caminho
para garantir que continuemos relevantes no mundo da ciência
em constante mudança.

Zimbabwe:
1
2

A intervenção da SRLA resultou no fortalecimento da competência técnica
nas ẚreas de gestão da associação, técnicas laboratoriais e anẚlise
estatística de dados laboratoriais.
Filiação da NLAZ da SRLA significa compartilhar uma troca de idéias e
capacitação em todas as ẚreas das atividades de laboratório.
Por meio do curso de validação de método químico e incerteza de
medição, sete profissionais de laboratório foram treinados. Através do
curso de validação de métodos de microbiologia foram treinadas 12
profissionais.
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Seychelles:

AS

Democratic Republic of Congo:

COL AB
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A contribuição mais significante feita por SRLA era permitir
a DRC-NLA, ASCOLAB apoiar seus membros na capacitação
de três especialistas locais. Isso foi conseguido através do
curso de treinamento de instrutores sobre validação de método
e incerteza de medição em microbiologia e química. Como
resultado, 12 pessoas foram treinadas no lançamento nacional
por dois dos especialistas químicos

ASCOLAB aprendeu com a SRLA intervenção a ser mais
organizado em comparação a três anos atrẚs, usando o
plano de negócios como um painel.

1

A contribuição significante da intervenção da SRLA nos Seychelles
SADC Member States Laboratories em geral é o fornecimento
de cooperação e assistência mútua através da partilha de
conhecimentos científicos e experiências.
A contribuição da SRLA é importante no processo de estabelecimento
da Seychelles NLA (ASL). Quatro funcionários dos laboratórios das
Seychelles em microbiologia e química foram treinados em validação
de método.

2
A filiação com SRLA é uma
grande janela de oportunidades
para colaboração, treinamento e
capacidade técnica em assuntos
relacionados ao laboratório.
(incluindo acreditação).
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www.sadcrla.org
Isenção de responsabilidade: Embora as informações sejam consideradas verdadeiras e corretas na data da publicação, as mudanças nas circunstâncias após
o momento da publicação podem afetar a precisão das informações. As informações podem ser alteradas sem aviso prévio e a SRLA não é de forma alguma
responsável pela exatidão de quaisquer informações impressas e armazenadas ou de qualquer forma interpretadas e utilizadas por um usuário.

