MENSAGEM DE
SUA EXCELÊNCIA DR. JOHN POMBE JOSEPH MAGUFULI,
PRESIDENTE DA REPÚBLICA UNIDA DA TANZÂNIA
E PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA SADC
POR OCASIÃO DO DIA 17 DE AGOSTO DE 2020
Caros cidadãos da SADC,
São volvidos 40 anos desde que a nossa Organização foi estabelecida em 1980,
em Lusaka, Zâmbia, e precisamente 28 anos desde a transformação da
Conferência de Coordenação do Desenvolvimento da África Austral (SADCC)
em Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) em 1992, em
Windhoek, Namíbia. Gostaria, portanto, de, na qualidade de Presidente da
SADC, estender as minhas calorosas saudações e felicitações a todos os
cidadãos da SADC por este Dia Especial para a nossa Comunidade. No mesmo
espírito, aproveito a oportunidade para prestar uma merecida homenagem aos
nossos Fundadores, que deram o passo histórico para formar esta nobre
Organização, a fim de servir de vanguarda das nossas aspirações de liberdade,
unidade e solidariedade. Com efeito, sem a sua visão e solidariedade, este dia
não teria sido possível.
É lamentável que, hoje, não sejam muitos os nossos Fundadores ainda vivos. Em
Setembro do ano transacto, perdemos um dos nossos poucos Fundadores desta
Comunidade, o malogrado camarada Robert Mugabe, antigo Presidente da
República do Zimbabwe. Uma vez mais, em nome da SADC, apresento as minhas
mais sentidas condolências ao Governo e ao Povo da República do Zimbabwe
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por esta grande perda. Na mesma senda, gostaria de aproveitar esta
oportunidade para informar que, este ano, dia 14 de Outubro, a Tanzânia vai
assinalar 21 anos desde o falecimento de outro Fundador desta Organização,
que também foi o Pai da nossa Nação, o malogrado Mwalimu Julius Kambarage
Nyerere, enquanto a 13 de Abril de 2022, celebraremos o centenário do seu
nascimento.
Convidamos, portanto, todos os Estados-Membros e todas as pessoas generosas
a se juntarem a nós para recordar Mwalimu Nyerere e celebrar o seu legado.
Escusado será dizer que o malogrado Baba wa Taifa foi um verdadeiro filho de
África que deixou um legado formidável, não só para a nossa região, como
também para o continente em geral.
Caros cidadãos da SADC,
A SADC percorreu um longo caminho, desde a sua constituição em 1980. A este
respeito, é reconfortante constatar que, ao longo das últimas quatro décadas,
a nossa Organização registou alguns marcos importantes nas mais variadas
áreas

de

cooperação,

desde

a

paz

e

segurança,

passando

pelo

desenvolvimento de infra-estruturas, comércio e indústria, agricultura e
segurança alimentar, saúde, educação e género até ao empoderamento dos
jovens. Efectivamente, a nossa região está agora, mais do que nunca, a desfrutar
da paz e segurança sem paralelo, comparada com qualquer outra região do
continente. O comércio intra-regional está a aumentar, a pobreza extrema está
a diminuir, a renda está a aumentar e o nível da nossa competitividade
internacional foi melhorado.
Aproveito, portanto, a oportunidade para louvar os esforços empreendidos pelos
nossos Fundadores, bem como o trabalho árduo levado a cabo por sucessivas
gerações de líderes da nossa Comunidade para alcançar estes importantes
marcos. Não obstante este facto, porém, devemos sempre proteger-nos contra
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a complacência, pois ainda há muito a fazer para realizar o sonho e a visão dos
nossos Fundadores.

Caros cidadãos da SADC,
Assumi a presidência da nossa Organização a 17 de Agosto de 2019. Foi um ano
muito empolgante e, no entanto, muito difícil. Como é sabido por todos, ao
longo dos últimos 8 meses, o mundo vem enfrentando uma crise sanitária e
económica grave e sem precedentes, causada pela pandemia da COVID-19.
A este respeito, aproveito este ensejo para apresentar as minhas mais profundas
condolências àqueles que perderam entes queridos e desejo uma rápida
recuperação àqueles que se encontram afligidos pela doença. De modo
semelhante, gostaria de prestar homenagem a todos os Estados-Membros da
SADC por terem tomado as devidas medidas para combater esta doença.
Na verdade, graças aos nossos esforços conjugados, temos sido capazes não só
de reduzir o impacto causado por esta pandemia, mas também de poder
continuar a implementar os nossos programas e projectos regionais, incluindo o
nosso lema durante o último ano, que foi «Criação de um Ambiente Propício para
o Desenvolvimento Industrial Inclusivo e Sustentável, Incremento do Comércio
Intra-Regional e Geração de Oportunidades de Emprego». Todos os EstadosMembros continuaram a pôr em prática programas e projectos regionais
subordinados a este lema e os resultados têm sido assinaláveis. Por outro lado,
continuámos

a

executar

o

nosso

Plano

Estratégico

Indicativo

de

Desenvolvimento Regional (RISDP), cuja validade expira este ano, 2020, ao
mesmo tempo que iniciámos a formulação do novo para os próximos 30 anos,
que foi ancorado no lema «A SADC Que Queremos». Isto demonstrou até que
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ponto a nossa região está empenhada em cumprir a sua agenda de integração.
Nestes termos, como rumo a seguir, apelo a todos os Estados-Membros da SADC
para continuarem a trabalhar juntos não só na superação dos impactos da
COVID-19, como também na preparação para a situação pós-pandemia da
nossa Comunidade. Esta, acredito, seria uma forma mais nobre de celebrar este
Dia da SADC.
Desejo-vos um feliz, saudável e produtivo Dia da SADC.
Viva a SADC!
Viva a nossa unidade!
Viva a nossa solidariedade!
Asanteni sana!

Dr. John Pombe Joseph Magufuli
PRESIDENTE DA REPÚBLICA UNIDA DA TANZÂNIA
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