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PRESIDENTE DA REPÚBLICA RECEBE FELICITAÇÕES DO CONSELHO DE 

PAZ E SEGURANÇA DA UA PELA FACILITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA 

HUMANITÁRIA E RECONSTRUÇÃO DAS REGIÕES AFECTADAS POR 

FOCOS DE TERRORISMO 

MAPUTO, 23 DE DEZEMBRO DE 2022 - O Presidente da República, 

Filipe Jacinto Nyusi, recebeu felicitações do Conselho de Paz e 

Segurança da União Africana (CPS-UA), pelos esforços visando a 

facilitação da assistência humanitária e a reconstrução e 

desenvolvimento da região norte da província de Cabo 

Delgado, afectada por focos de terrorismo. 

Num comunicado emitido recentemente, o CPS-UA saúda o 

empenho do Governo de Moçambique e da Comunidade de 

Desenvolvimento da África Austral (SADC) no combate a 

ameaças terroristas no norte da província de Cabo Delgado e 

outras áreas afectadas. 

O Órgão condena veementemente os ataques terroristas e a 

tentativa de expansão de suas actividades para outras províncias 

vizinhas da região norte de Moçambique, o que, no seu 

entender, “está a afectar adversamente a vida e os meios de 

subsistência de civis, em particular mulheres e crianças, 

resultando em crises humanitárias, incluindo o deslocamento das 

populações afectadas. 

 



 

 

No mesmo documento, o CPS-UA apoia as decisões da 42ª 

Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo da SADC, realizada 

em Agosto de 2022, que inclui a extensão do mandato da SAMIM 

para o período de 1 ano, transitando as forças da SAMIM do 

Cenário 6 para O Cenário 5, a fim de permitir a implantação de 

uma operação multidimensional de apoio à paz, incluindo 

componentes civis, militares e policiais. 

O comunicado acima referido refere que o Conselho de Paz e 

Segurança congratula-se com a contribuição da União Africana 

para a SADC, incluindo o fornecimento de equipamentos. 

Igualmente, O CPS-UA aprecia a contribuição das Forças de 

Defesa do Ruanda no combate ao terrorismo e na estabilização 

da situação de segurança na região afectada, com base no 

acordo bilateral com o governo da República de Moçambique, 

no espírito da União Africana de “Soluções Africanas para 

Problemas Africanos”. 

Por outro lado e de acordo com o Comunicado, o CPS-UA 

manifesta a sua gratidão aos parceiros da União Africana, em 

particular a União Europeia, pelo apoio financeiro de mais de 14 

milhões de Euros aos esforços para a construção da paz em 

Moçambique, inclusive por meio do mecanismo de Respostas 

Rápida, bem como da Facilidade da Paz Europeia. (GI) 

 


