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Senhora Presidente do Comité Ministerial do Órgão e Ministro dos
Negócios Estrangeiros e Cooperação da República da África do Sul,
Dr.ª Naledi Pandor,
Senhor Presidente Cessante do Comité Ministerial do Órgão e
Ministro dos Negócios Estrangeiros do Botswana, Dr Lemogang
Kwape,
Senhor Próximo Presidente do Comité Ministerial do Órgão e
Ministro da Defesa e dos Antigos Combatentes, Frans Kapofi
Senhores Ministros e Vice-Ministros dos Estados-Membros da
SADC;
Distintos Altos Funcionários, Senhores Directores dos Serviços de
Segurança e Delegados dos Estados-Membros da SADC;
Prezados Funcionários do Secretariado da SADC;
Minhas Senhoras e Meus Senhores;
Bom dia!
Sejam bem-vindos a esta 24.ª Sessão do Comité Ministerial do Órgão de
Cooperação nas Áreas de Política, Defesa e Segurança.
Senhores Ministros,
No decurso desta sessão serão apresentados relatórios de balanço sobre
o grau de implementação das decisões da última sessão do CMO, bem
como das deliberações sobre questões estratégicas de defesa, paz e
cooperação no domínio de segurança. Do modo geral, a situação política
e de segurança na região permanece estável. Contudo, ainda persistem
focos de desafios de segurança em alguns Estados-Membros e esta
sessão propõe-se, entre outros aspectos, a analisar a situação na zona
Leste da República Democrática do Congo (RDC), as informações
actualizadas no Reino do Lesoto e na zona norte da República de
Moçambique, com as quais a SADC se mantém comprometida.
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No domínio da consolidação da democracia, a sessão receberá um
relatório sobre as eleições realizadas em Agosto de 2021, na República
da Zâmbia, durante a vigência de situação de saúde pública muito grave
imposta pela pandemia da COVID-19. Apesar de a SADC não ter enviado
a Missão de Observação Eleitoral da SADC (SEOM), o Secretariado
apoiou a missão na realização consultas diárias com os actores eleitorais
na Zâmbia durante as eleições pacíficas realizadas. No presente ano, o
Secretariado apoiará a SEOM à República de Angola e ao Reino do
Lesoto que realizam as eleições gerais. Contudo, o Secretariado espera
que os Estados-Membros disponibilizem o pessoal necessário,
particularmente o pessoal já formado pelo Secretariado em aspectos
relativos a observação eleitoral baseada nas TIC, para serem destacado
para os dois Estados-Membros no âmbito da observação eleitoral.
Senhores Ministros,
O Conselho Consultivo Eleitoral da SADC (SEAC) desempenha uma
função importante na consolidação da democracia na Região. Enquanto
estrutura consultiva sobre questões eleitorais, é fundamental que o
Conselho seja composto por cidadãos bem qualificados e experientes da
Região.
Neste sentido, a vossa sessão apreciará uma série de questões que
tornarão as operações do SEAC mais eficazes. Neste momento, o SEAC
tem vagas na estrutura e o Secretariado apela aos Estados-Membros que
ainda não apresentaram candidaturas a membros do SEAC a fazê-lo.
Senhores Ministros,
A prevenção e resolução pacífica de conflitos continua a ser o método
mais sustentável para o reforço da paz e da segurança na Região. No
ápice, a Estrutura de Mediação, Prevenção de Conflitos e Diplomacia
Preventiva da SADC é liderada por Sua Excelência, o Dr. Jakaya Mrisho
Kikwete, antigo Presidente da República Unida da Tanzânia, na sua
qualidade de Presidente do Painel dos Anciãos (PdA). O Painel de
Anciãos é coadjuvado pelo Grupo de Referência de Mediação (MRG),
que presta o apoio técnico necessário. É imperativo que façamos uso
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eficiente destas estruturas e beneficiemos da sabedoria das pessoas
eminentes da região na prevenção e resolução de conflitos significativos
entre e no seio dos Estados-Membros.
Senhores Ministros,
Desde 2014, a Região, enquanto comunidade, desempenhou um papel
significativo na prestação de assistência ao Reino do Lesoto na busca de
soluções duradouras aos seus desafios políticos e de segurança. Estes
esforços levaram à estabilização do sector da segurança, e
admiravelmente partes desse sector, nomeadamente, a Força de Defesa
do Lesoto. Por outro lado, estes esforços estão a contribuir também para
as iniciativas regionais de paz e segurança na República de Moçambique
no âmbito do destacamento da Força em Estado de Alerta da SADC na
província de Cabo Delgado.
 A presente sessão receberá relatórios sobre os desenvolvimentos
ocorridos no Lesoto relativamente à implementação das decisões
da SADC referentes à situação política e de segurança no Reino.
Gostaria de manifestar o apreço da Região a todos os actores e ao
Facilitador da SADC pelos progressos alcançados até à data.
Senhores Ministros,
Nos nossos esforços para reconhecer e documentar as nossas lutas de
libertação, a SADC embarcou num processo intensivo de produção da
Publicação Hashim Mbita nas línguas inglesa, francesa, portuguesa e
kiswahili. Apraz-me comunicar à vossa sessão que a publicação está
pronta nas três (3) primeiras línguas, tendo o Secretariado iniciado o
processo de publicação desta importante obra em Kiswahili. A entrega da
publicação também já começou e, para o benefício de toda a região,
espera-se que todos os Estados-Membros recebam cópias da mesma até
ao final de Outubro de 2022. A este respeito, exorto a todos os nossos
cidadãos, sejam académicos, estudantes ou artistas, a fazerem pleno uso
desta publicação em todos os seus esforços.
Senhores Ministros,
4

O valor de possuirmos as nossas infra-estruturas de paz e segurança não
pode ser sobrevalorizado na realização dos nossos objectivos de
desenvolvimento regional. A este respeito, o Depósito Logístico Regional
(RLD) da SADC é um aspecto fundamental desta arquitectura global de
segurança regional. É, agora, necessário iniciar as obras de construção
do RLD a fim de atingir a sua Capacidade Operacional Inicial até 2024.
 Esta reunião receberá relatório sobre os progressos alcançados e
desafios identificados, particularmente na mobilização dos recursos
necessários, incluindo propostas que permitirão à Região aumentar
os recursos necessários para suprir o fosso numa abordagem
faseada a fim de atingir o horizonte temporal de 2024.
Senhores Ministros,
Prossegue a implementação da Estratégia Regional e do Plano de Acção
de Combate ao Terrorismo da SADC. Neste contexto, o Centro Regional
de Combate ao Terrorismo (CRCT) da SADC foi oficialmente lançado a
28 de Fevereiro de 2022, na República Unida da Tanzânia, marcando o
início da primeira fase da sua criação. Esta reunião receberá relatório
sobre os progressos alcançados no processo de operacionalização do
centro.
Prevenir e combater o crime organizado transnacional na região continua
a ser uma das prioridades porque o branqueamento de capitais, o tráfico
de droga, o tráfico ilícito de armas ligeiras e de pequeno calibre, o tráfico
de seres humanos e o contrabando de migrantes, e o financiamento do
terrorismo, exercem um impacto negativo sobre a paz, o desenvolvimento
da segurança e a integração regional.
 A este respeito, esta sessão receberá relatório sobre os progressos
realizados, até à data, na implementação da Estratégia Regional de
Combate ao Crime Organizado Transnacional adoptada no ano
passado.
Senhores Ministros,
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Atingir a convergência regional nas modalidades de circulação de
pessoas singulares continua a ser um exercício incompleto que é crítico
para a realização dos nossos objectivos de integração socioeconómica.
 A sessão receberá relatórios sobre o ponto da situação do
Protocolo da SADC sobre a Facilitação da Circulação de Pessoas
que ainda não entrou em vigor, bem como sobre o nível de
celebração dos acordos bilaterais de isenção de vistos para
cidadãos da SADC, em conformidade com o princípio da
reciprocidade. É importante que alcancemos o objectivo de facilitar
a circulação de pessoas dentro da nossa própria Região, uma vez
que isto reforçará os nossos objectivos comerciais e de
desenvolvimento, em conformidade com o Plano Estratégico
Indicativo de Desenvolvimento Regional.
 A reunião receberá também relatório sobre o grau de
implementação do Protocolo de Combate à Corrupção, bem como
sobre uma série de quadros regionais que foram elaborados para
reforçar os objectivos do Protocolo, melhorar a resposta regional ao
crime contra a vida selvagem e a gestão da migração.
Senhores Ministros e Distintos Delegados,
Para concluir, gostaria de expressar a nossa gratidão ao Governo da
África do Sul, e em particular à S. Ex.ª Dr.ª Naledi Pandor, Ministra das
Relações Internacionais e Cooperação da República da África do Sul e
Presidente do CMO e da sua Equipa, pela sua liderança e pela execução
bem-sucedida da agenda do Órgão ao longo do ano.
Gostaria também de saudar os Estados-Membros pelo seu empenho e
contribuições que deram como resultado os progressos alcançados até à
data. Gostaria também de expressar os meus agradecimentos aos Altos
Funcionários, aos Chefes de Estado-Maior, aos Directores dos Serviços
de Informações de Segurança, aos Comandantes-Gerais da Polícia, aos
Serviços Prisionais e aos funcionários do Secretariado por terem
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trabalhado arduamente durante o ano, lidando com múltiplos desafios e
emergências de forma diligente.
Além disso, gostaria de me despedir do Director do Órgão, Senhor Jorge
Cardoso, cidadão da República de Angola, cujo mandato cessa em
Novembro de 2022 e do Brigadeiro-General Emmanuel Kaputa, Chefe do
Estado-Maior do PLANELM da Força em Estado de Alerta da SADC, cujo
mandato expirou em 30 de Junho de 2022. Estou profundamente grato a
estes pela sua valiosa contribuição para a nobre causa da SADC de
alcançar a paz e a segurança na Região.
Quero assegurar-vos que o vosso Secretariado continua empenhado em
apoiar os vossos esforços na prossecução dos objectivos definidos para
o Órgão de Cooperação nas Áreas de Política, Defesa e Segurança; em
prol dos cidadãos da SADC. Gostaria também de saudar e assegurar à
próxima Presidente do CMO, a Senhora Vice-Primeira Ministra e Ministra
dos Negócios Estrangeiros da Namíbia, Netumbo Nandi-Ndaitwah, o
apoio incondicional do Secretariado, o empenho e o profissionalismo
continuado na execução do mandato do Órgão.
Com estas palavras, tenho agora a honra de convidar a Senhora
Presidente do CMO e Ministra das Relações Internacionais e Cooperação
da República da África do Sul, a Dr.ª Naledi Pandor.
Muito obrigada pela atenção dispensada.
Merci beaucoup!
Thank You!
Asante Sana!
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