
 

      

      

Declaração de Sua Excelência Dr. Hage G. Geingob, Presidente da República 

da Namíbia e Presidente do Órgão de Cooperação nas Áreas de Politica, 

Defesa e Segurança da SADC sobre os recentes desenvolvimentos na Missão 

da SADC em Moçambique (SAMIM) 

 

A Missão da SADC em Moçambique (SAMIM) foi desdobrada a 15 de Julho de 2021 

na Província de Cabo Delgado como resposta regional de apoio à República de 

Moçambique no combate ao terrorismo e a actos de extremismo violento. Desde o 

desdobramento da SAMIM, houve uma enorme melhoria na situação humanitária e 

de segurança, resultando no regresso das Pessoas Deslocadas Internamente (PDI) 

às suas áreas de origem. 

Nos últimos dias, porém, notámos com pesar um vídeo perturbador que circulava 

nas redes sociais, representando membros das forças de defesa a atirar corpos de 

pessoas falecidas em escombros em chamas. A este respeito, gostaria de informar 

o público em geral que a liderança da SAMIM deu início a investigações para 

estabelecer as circunstâncias sobre o assunto, cujo resultado será partilhado uma 

vez concluídas.  

Desejo ainda sublinhar categoricamente que a SADC não compactua com os actos 

reflectidos no vídeo e, uma vez concluídas as investigações, a SADC tomará as 

medidas apropriadas, em conformidade com o Direito Internacional sobre Conflitos 

Armados. 

As Forças da SAMIM sempre se orientaram de forma profissional, eficiente e 

responsável, em conformidade com as leis aplicáveis e as Regras de 

Empenhamento que regem as operações da SAMIM no terreno. 

Em nome da SADC, e de facto em meu nome próprio, gostaria de reiterar o 

compromisso da SADC para com a paz e a segurança na Região. Neste contexto, a 

SADC continuará a apoiar a República de Moçambique, através da SAMIM, no 

combate ao terrorismo e actos de extremismo violento na província de Cabo 

Delgado, neutralizando a ameaça terrorista e restaurando a segurança, a fim de 

criar um ambiente seguro e preparar o caminho para um desenvolvimento 

sustentável de Moçambique e da Região da SADC. 
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