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República de Moçambique 

Presidência da República 

 

Mensagem de Exortação de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da 

República de Moçambique por Ocasião das Celebrações do 56º Aniversário da 

Fundação da Organização da Unidade Africana, Actual União Africana 

 

Moçambicanas e Moçambicanos, 

Caros Compatriotas, 

1. Sob o lema, “2019, Ano dos Refugiados, Retornados e Deslocados 

Internos: Rumo a Soluções Duradouras para a Deslocação Forçada em 

África.” Celebra-se, a 25 de Maio de 2019, o 56º Aniversário da Fundação da 

Organização da Unidade Africana (OUA) e o 16º Ano da sua transformação em 

União Africana (UA).    

2. Estas comemorações têm lugar num contexto de movimentos intensos das 

populações, internamente, no nosso continente e para outros cantos do 

mundo em busca de melhores oportunidades para o seu desenvolvimento, ou 

forçados por conflitos violentos e/ou por emergências decorrentes de 

mudanças climáticas e da condição de pobreza extrema. 

3. O lema escolhido reflecte o compromisso dos Chefes de Estado e de Governo 

Africanos por soluções duradouras, deste que constitui um dos principais 

desafios da agenda global e da África, em particular.      

4. Pretende-se ainda com o lema que todos os cidadãos africanos, no 

continente e na diáspora, promovam reflexões e acções conjuntas, 

concorrentes à redução dos efeitos nefastos das migrações desordenadas, 

bem como a transformá-las em oportunidades de bem-estar social de cada 

um e de toda a sociedade.   
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5. Em 2016, Os Estados Membros da União Africana, adoptaram a Posição 

Comum que enfatiza a eficácia humanitária em África, reafirma e valoriza os 

ideais do Pan-Africanismo e os Valores Compartilhados, como alicerces da 

Africanidade e apela por uma “Arquitectura Humanitária Global”, 

verdadeiramente inclusiva, regeneradora e assente num novo espírito de 

solidariedade, cooperação e responsabilidade mútua. 

6. Volvidos 56 anos da fundação da OUA regozijamo-nos com a concretização 

dos sonhos das gerações predecessoras e, hoje, testemunhamos progressos 

assinaláveis na arena política, económica e social. Estamos cientes de que 

apesar desses progressos, muitos desafios persistem na construção do bem-

estar colectivo. Em grande medida, concorre para este cenário, a 

instabilidade que se regista em alguns países do continente. 

7. Deste modo, EXORTO, a todos os moçambicanos, do Rovuma ao Maputo e do 

Zumbo ao Índico, a associarem-se, com entusiasmo e sentido de pertença, às 

actividades alusivas a celebração do 56º Aniversário da Fundação da OUA, 

actual UA. Promovamos os ideais da Paz, Unidade, Solidariedade e 

Patriotismo, de forma a consolidar as conquistas alcançadas no 

desenvolvimento do país e do nosso Continente.  

8. Para este ano, somos chamados a contribuir de forma eficaz na busca de 

soluções para as vítimas das calamidades naturais, com maior ênfase nas 

províncias do Centro e do Norte de Moçambique, bem como a solidarizarmo-

nos com os moçambicanos forçados a deslocarem-se em virtude dos ataques 

de malfeitores, sem rosto, que assolam a zona Norte do país, concretamente 

a província de Cabo Delgado. 

Viva o 56º Aniversário da UA! 

Viva a Unidade Nacional! 

Viva a Paz! 


