Declaração de Sua Excelência o Presidente, Dr. Mokgweetsi Eric Keabetswe
Masisi, da República do Botswana e Presidente em Exercício do Órgão de
Cooperação nas Áreas de Política, Defesa e Segurança da SADC sobre o
resultado das Eleições realizadas na República das Seychelles

A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) gostaria de felicitar o
povo da República das Seychelles por ter se apresentado em grande número nas
assembleias de votação para exercer o seu direito democrático através do voto nas
Eleições Presidenciais e da Assembleia Nacional, realizadas de 22 a 24 de Outubro
de 2020.
Outrossim, a SADC felicita o novo Presidente da República das Seychelles, o Sr.
Wavel Ramkalawan, bem como o seu partido político Linyon Demokratik Seselwa
(LDS), pela vitória alcançada nestas eleições.
Apraz-nos igualmente saudar o povo da República das Seychelles pela forma
pacífica e exemplar com que se portou durante o período da campanha eleitoral,
votação, assim como durante a contagem dos votos. Este desenvolvimento é um
reflexo da maturidade política do país.
Exorto todos os candidatos que concorreram nas Eleições Presidenciais e da
Assembleia Nacional de 2020 na República das Seychelles, a encorajarem os seus
apoiantes a aceitarem pacificamente os resultados oficiais das eleições, tal como
divulgados pela Comissão Eleitoral das Seychelles (ECS), assim como a
observarem as disposições da Constituição e da Lei Eleitoral das Seychelles, caso
tenham quaisquer reclamações relativas ao processo eleitoral.
Em nome da SADC, e em meu próprio nome, gostaria de aproveitar o ensejo para
saudar o Presidente cessante da República das Seychelles, Sr. Danny Faure, pelo
seu compromisso com os princípios democráticos e a agenda de integração da
SADC.
Felicito a Comissão de Eleições das Seychelles pela gestão bem-sucedida das
Eleições Presidenciais e da Assembleia Nacional de 2020. Desejo ao novo Governo
o exercício de um mandato pacífico e bem-sucedido.
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