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Suas Excelências Chefes de Estado e de Governo dos Estados Membros da Dupla 

Troika; 

 

Sua Excelência Presidente da República de Botswana e Presidente do Órgão 

para a Cooperação nas áreas de Política, Defesa e Segurança; 

 

Sua Excelência Dr.ª Stergomena L. Tax, Secretária Executiva da SADC; 

 

Senhores Ministros; 

 

Minhas Senhoras e meus Senhores! 

 

No limiar das nossas deliberações, sentimo-nos regozijados por constatar que a 

Cimeira foi profícua e objectiva, porquanto aprofundámos a abordagem dos desafios à 

segurança que os ataques terroristas na província de Cabo Delgado representam, bem 

assim as medidas acertadas para evitar o seu alastramento em Moçambique e na 

região.  

 

Ficou mais claro que sendo o terrorismo um fenómeno global, neste caso, com 

incidência em Moçambique e com impacto para a região, temos uma responsabilidade 

partilhada, em primeira mão como país e como SADC, sem nunca declinarmos ou 

minimizar o apoio de outros parceiros bilaterais e multilaterais.  

 

Os resultados da Cimeira traduzem a determinação da SADC de repudiar e combater 

vigorosamente este fenómeno que pode minar o nosso futuro partilhado de 

desenvolvimento e bem-estar dos nossos povos.  

 

Com agrado, constato que nesta Cimeira da Dupla Troika concertámos esforços e 

identificámos o melhor mecanismo de apoio mútuo para, de forma contundente, 

fazermos face ao terrorismo em todas as suas formas e manifestações.  
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Saímos desta reunião mais resolutos, fortalecidos e claros dos passos que devemos dar 

para conter e erradicar os desafios comuns à segurança, para permitir a prossecução 

dos nossos nobres propósitos de paz e bem-estar dos nossos povos preconizados no 

nosso Tratado.  

 

Além de condenarmos nos termos mais veementes o terrorismo, acordámos na 

resposta multifacetada às acções terroristas em Cabo Delgado, na disponibilização de 

recursos humanos e materiais necessários para repor a segurança e ordem pública, 

prestar assistência humanitária e normalizar a vida das populações afectadas.  

 

Adoptámos, ainda, medidas para melhorar a coordenação inter-institucional dos 

nossos países; a capacidade operacional das Forças de Defesa e Segurança no combate 

ao terrorismo; segurança fronteiriça; eliminação de fontes de financiamento do 

terrorismo, reconstrução de infraestruturas destruídas. 

 

Excelências, 

 

A Cimeira foi o momento mais alto da reafirmação do nosso compromisso comum de 

contribuir para o reforço da paz, segurança e estabilidade, dando primazia à segurança 

colectiva como condição para a implementação dos programas e projectos conjuntos. 

 

De modo específico relevo, como resultado da Cimeira, nomeadamente: 

   

i. O nosso compromisso e interesse como Moçambique e região em agir de modo 

coordenado e com uma estrutura de apoios e acções específicas regionais para 

suster a ameaça de terrorismo; 

ii. A necessidade de proactividade e celeridade na disponibilização de apoios; 

iii. Definição de um Plano de Acçāo claro da SADC face a ameaça do terrorismo e 

mecanismos de seguimento das decisões aqui tomadas;  
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Queremos, reiterar o nosso apreço pela solidariedade dos Estados Membros da SADC 

para com o Povo e Governo da República de Moçambique. Mantemos a predisposição 

de juntos continuarmos a trabalhar em prol de um futuro promissor comum, assente 

nos mais nobres desígnios de paz, estabilidade e progresso para os nossos países e 

povos. 

 

Estamos convictos que o sucesso das nossas acções exige uma estreita colaboração a 

nível regional, não descurando os demais parceiros bilaterais e multilaterais que são 

necessários para a erradicação do terrorismo na nossa região, que ao mesmo tempo 

representa uma ameaça global. 

 

A terminar, gostaria de reafirmar a pertinência da implementação urgente de todas as 

medidas aqui acordadas para efectivamente estancarmos o ciclo de violência brutal e 

destruição pelos terroristas.  

 

Desejo a todos, muita saúde e bom regresso aos Vossos países. Reitero o nosso 

convite e apelo para a presença de todos os Estados Membros da nossa Comunidade 

na Cimeira Extraordinária, em Maio, onde abordaremos aspectos de integração socio-

económica da SADC, em formato presencial, e, em paralelo teremos, o Fórum 

Económico e Empresarial. 

                                            

Muito Obrigado pela atenção!  

 

 


