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Sua Excelência Presidente da República do Botswana e Presidente do Órgão de 

Cooperação nas áreas de Política, Defesa e Segurança da SADC; 

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

Troika da SADC; 

Excelentíssima Senhora Secretária Executiva da SADC; 

Senhores Ministros; 

Minhas Senhoras e Meus Senhores! 

 

Permitam-me que, em primeiro lugar, formule votos de boas vindas à Cidade de 

Maputo, a Vossas Excelências e referir que constitui uma honra para nós acolher-vos 

mais uma vez. Esperamos que se sintam confortáveis no nosso país e que tenham uma 

estadia agradável e memorável.  

A nossa sessão de hoje, mais uma vez tem como pano de fundo a conjugação de 

esforços para a erradicação do terrorismo, particularmente na província de Cabo 

Delgado.  

Temos todos a consciência de que a adopção de medidas aperfeiçoadas para combater 

o terrorismo e o extremismo violento na nossa região exige de todos nós o recurso ao 

passado, e um entendimento profundo das novas dinâmicas para melhor 

perspetivarmos acções coordenadas. 

Este exercício pressupõe consultas regulares e é o que estamos a fazer para melhor 

abordagem dos desafios que se colocam nos diferentes níveis e, assim, apoiarmos as 

nossas Forças de Defesa e Segurança no combate a este fenómeno.  

Factos indicam ser importante que se faça maior investimento no reforço da 

segurança, traduzido, entre outros, na formação e capacitação das Forças de Defesa e 

Segurança, partilha do conhecimento sobre as dinâmicas do fenómeno do terrorismo e 
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extremismo violento, das melhores formas de lidar com as organizações terroristas, 

bem como o apoio logístico necessário.                          

Estamos certos de que o compromisso dos nossos países na adopção de um conjunto 

de medidas práticas e sustentáveis que se traduzam, com urgência, em acções 

enérgicas, irão repelir os terroristas.  

 

Excelências!  

A realização desta Cimeira constitui um momento singular para a implementação dos 

nossos objectivos comuns e auguro que dela saiam abordagens que permitam acções 

concretas e exequíveis, de modo que a nossa organização consiga rapidamente conter 

esta prática subversiva. 

Não obstante as especificidades de cada país, importa que as nossas decisões estejam 

enquadradas numa perspectiva integrada, alicerçada nas prioridades de cooperação e 

integração regional, visando criar um ambiente político e de segurança propício para 

a concretização dos seus objectivos socio-económicos. 

Estamos cientes de que os apoios a serem postos à nossa disposição irão contribuir 

para a neutralização dos terroristas e a perturbação das suas linhas de abastecimento 

e logística.  

Estamos, igualmente, conscientes de que estas acções devem ser acompanhadas por 

outras, visando a promoção do desenvolvimento e prosperidade, contribuindo para o 

triunfo dos ideais de paz, segurança, estabilidade e desenvolvimento regional.  

Defendemos, neste quadro, acções coordenadas para apoiar o combate ao terrorismo, 

pugnando por uma estratégia regional que nos permita melhor enfrentar o terrorismo 

no norte de Moçambique, sem descurar dos apoios de outros países irmãos e 

organizações internacionais.  
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Gostaria de terminar, manifestando o apreço do Governo e do Povo moçambicano 

pela efectiva solidariedade em relação ao nosso país que tem sido demonstrada, de 

forma inequívoca, por todos os povos, através dos seus Presidentes dos Estados 

Membros da nossa Organização, no combate tenaz que travamos contra o terrorismo.  

 

Muito obrigado! 


