REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

DISCURSO DE ABERTURA DE SUA EXCELÊNCIA JAIME
BESSA AUGUSTO NETO, O MINISTRO DA DEFESA
NACIONAL, NA III SESSÃO DA COMISSÃO CONJUNTA
PERMANENTE DE DEFESA E SEGURANÇA MOÇAMBIQUE
–TANZÂNIA

DAR ES SALAAM, 05 DE JUNHO DE 2021

 Senhor Elias Kwadinkwa, Ministro da Defesa e do
Serviço Cívico da República Unida da Tanzânia,
Presidente desta Sessão, Excelência;
 Senhores

Ministro

do

Interior

da

República

de

Moçambique, Excelências;
 Excelentíssimos Senhores Presidente e Co-presidente
da Sessão de Peritos;
 Distintos Oficiais das Forças de Defesa e Segurança
da República de Moçambique e da República Unida da
Tanzânia;
 Distintos Delegados;
 Minhas Senhoras e Meus Senhores.
Permitam-me,

em

primeiro

lugar,

fazer

uso

desta

oportunidade para, em nome da Delegação Moçambicana, e
em meu nome próprio, endereçar uma palavra de conforto
às Forças de Defesa e Segurança e ao Povo tanzaniano, pelo
desaparecimento físico, a 22 de Março de 2021 de Sua
Excelência Dr. JOHN MAGUFULI, então Presidente da
República Unida da Tanzânia e Comandante-Chefe das
Forças de Defesa e Segurança deste país irmão, vítima de
doença, líder visionário e pan-africanista por excelência, que
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lutava, não só pelos interesses do povo tanzaniano, mas
também pela defesa e segurança e bem-estar da nossa
região e de todo o povo africano.
Apraz-me, em nome da delegação moçambicana e em meu
nome próprio, agradecer pelo acolhimento e facilidades
colocadas à nossa disposição, desde a nossa chegada a esta,
cada vez mais florescente, Cidade de Dar-Es-Salam.
Agradecemos à República Unida da Tanzânia pelo facto de
organizar e realizar este fórum, tão importante para a
segurança das nossas nações, o que é, mais uma vez,
indicativo das excelentes relações de fraternidade, amizade e
de cooperação que partilhamos.
Igualmente, agradecemos a prontidão demonstrada pelos
países da região, e em particular a República Unida da
Tanzânia, para apoiar Moçambique a combater o terrorismo,
numa demonstração evidente da nossa irmandade e espírito
de inter-ajuda.

Excelências;
Minhas Senhoras e Meus Senhores;
Estamos presentes nesta magna reunião, numa clara
reafirmação de que somos povos irmãos, que partilham o
mesmo espaço sócio-cultural, identitário e simbólico, o qual
se mescla na contiguidade geográfica dos nossos países.
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A partilha da fronteira, e a nossa localização ao longo do
Oceano Índico, simboliza a nossa eterna ligação fraternal,
por isso, fomos unidos no passado, somos no presente e
continuaremos sendo no futuro, na resolução colectiva dos
problemas que afectam os nossos povos.
Hoje, somos desafiados por uma conjuntura internacional e
regional cada vez mais complexa, dominada pela rápida
expansão do terrorismo, imigração ilegal, crime organizado
transnacional,

desastres

naturais

e

humanitários,

refugiados, pandemia da Covid-19, entre outros fenómenos
que colocam à prova a capacidade de sobrevivência dos
nossos

Estados.

Estes

desafios

requerem

de

nós,

o

aprofundamento de abordagens colectivas, que permitam
uma maior resiliência para a promoção de um ambiente de
estabilidade nacional e regional.
A nossa presença nesta sessão, é um sinal inequívoco deste
cometimento existente entre nós, para a busca de soluções
profícuas, com vista a superar desafios comuns.
É nossa intenção, fazermos uso desta plataforma de diálogo
e cooperação, no domínio de defesa e segurança, para
cimentar a nossa fraternidade e amizade, mas também, para
darmos passos firmes no projecto comum, de fazermos da
África Austral, uma região de excelência no respeitante à
circulação de pessoas e bens, e usufruto dos recursos de
que dispomos de forma sustentável.
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Excelências;
Minhas Senhoras e meus Senhores.
A Comissão Conjunta Permanente de Defesa e Segurança
entre

Moçambique

e

Tanzânia,

é

o

mecanismo

de

fortalecimento da histórica cooperação bilateral entre os
nossos dois Países, na promoção da segurança, estabilidade
e na garantia do bem-estar dos nossos povos irmãos.
Esta plataforma, constitui, igualmente, um espaço de
desenvolvimento da capacidade de Mediação, Prevenção de
Conflitos e Diplomacia Militar preventiva.
Esperamos, no decorrer dos trabalhos desta sessão, não só,
avaliar o grau de cumprimento das decisões tomadas na
última Sessão, realizada em Maputo, de 02 a 04 de Abril de
2013, mas também, proceder a análise do actual quadro
político e socio-económico dos nossos Países, e definir
estratégias comuns para a sua abordagem.
Estamos cientes que, a nossa missão de defesa e segurança
dos nossos países, carrega consigo reptos que exigem de nós
a auto-superação, sendo que, para tal, deveremos sempre
ter em conta factores como: o sentido de cooperação, a
necessidade de capacidades renovadas de investigação das
vulnerabilidades, e o combate cerrado ao terrorismo, que
assola a região norte de Moçambique, afectando sobre
maneira a estabilidade da parte sul da Tanzânia.
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As actividades da nossa cooperação devem ser redobradas
com a finalidade de partilhar esforços, meios e outras
soluções que conduzam a um combate efectivo e eficiente às
manifestações ilícitas fronteiriças com ênfase no terrorismo,
que foi veementemente condenado pelas últimas reuniões da
Troika, Órgão de Política, Defesa e Segurança, e Dupla
Troika, realizadas em em Maio último, em Maputo.
Significa que, temos de estar à altura das grandes mutações
globais, continentais e regionais, com impacto negativo na
segurança

dos

nossos

providenciarmos

países,

respostas

e

com

claras,

capacidade

práticas,

de

rápidas,

eficientes e urgentes à este processo de metamorfoses.
Para

tal,

somos

confrontados

com

o

imperativo

de,

estrategicamente, priorizarmos a segurança e a defesa dos
nossos países, e construirmos um complexo regional de
segurança.
Esta sessão deverá focalizar os seus debates neste cenário
que acabamos de nos referir, e na necessidade de,
bilateralmente,

caminharmos

sincronizados,

através

de

parcerias genuínas, construídas na base de confiança e de
interesses profundamente compartilhados.
O sucesso da cooperação no Sector da Defesa e Segurança
entre Moçambique e Tanzânia, está na nossa capacidade de
trocar e compartilhar experiências, trocar informações
regularmente,

transferência

de

conhecimentos

e
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capacidades entre as Forças da Defesa e Segurança dos
nossos dois Países, que se vem materializando através do
intercâmbio entre as nossas instituições de ensino militar e
que desejamos que seja mais abrangente.
A sofisticação e a gravidade dos ataques à segurança e seus
riscos são enormes. Além disso, os avanços nas técnicas de
ataque estão a evoluir e as violações de segurança estão
cada vez mais intensas.
Por isso, é imperativo forjar um pacto forte na área de
Defesa e Segurança, que representa um compromisso
essencial para a protecção das nossas nações e para
contribuir

para

a

segurança

regional,

através

da

manutenção de relacionamentos fortes e estáveis.
Precisamos adquirir capacidades renovadas de investigação
que nos permitam identificar a vulnerabilidade para, de
forma proactiva, reduzirmos ou erradicarmos as diversas
ameaças transfronteiriças que afectam os nossos países,
com particular destaque para o terrorismo. Impele-nos,
igualmente, encontrar as melhoras formas de fazer fluir a
informação operativa.
Só assim, estaremos em condições de garantir a existência
de condições ideais para o desenvolvimento económico e
social sustentável dos nossos países, e esta sessão deverá
ser competente para definir os melhores caminhos para o
alcance deste desiderato.
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Não podemos permitir que a soberania dos nossos Estados
seja posta em causa por forças estranhas aos interesses
nacionais. Como no passado unimo-nos para por cobro às
ameaças contra os nossos Estados.
Por isso é nossa convicção que a agenda desta reunião irá
responder aos nossos anseios, onde deveremos deliberar
sobre os planos de acção trazidos pelos diferentes comités.
Nestes termos, convidamos a todos presentes a debaterem
de forma franca, aberta e frontal os assuntos trazidos pelos
diversos comités, de modo que saiamos desta reunião, com
orientações claras e práticas sobre a forma como devemos
abordar os diversos assuntos relacionados com a defesa e
segurança dos nossos países.
Desejo a todos bom trabalho, repletos de profícuos e
frutíferos.
Muito Obrigado!
Assante Sana!
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