REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

INTERVENÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SECRETÁRIO
PERMANENTE NA ABERTURA DA SESSÃO DE PERITOS DA III
SESSÃO DA COMISSÃO CONJUNTA PERMANENTE DE DEFESA
E SEGURANÇA TANZÂNIA -MOÇAMBIQUE

Dar-Es-Salaam, 03 de Junho 2021

Senhor Secretário Permanente do Ministério da Defesa da República Unida da
Tanzânia, Presidente desta Sessão;
Senhores Oficiais Generais, Superiores e Subalternos das Forças Armadas da
República Unida da Tanzânia e da República de Moçambiqueꓼ
Distintos Membros da Delegação de Peritos da República Unida da Tanzânia e da
República de Moçambique;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

É com bastante orgulho e enorme satisfação que me dirijo a todos
presentes, por ocasião da realização da reunião de Peritos da III
Sessão da Comissão Conjunta Permanente de Defesa e Segurança
entre a República Unida da Tanzania e a República de Moçambique.
Gostaria, em nome da delegação de peritos da República de
Moçambique e em meu nome pessoal, apresentar os meus sinceros
agradecimentos pelas excelentes condições de hospitalidade que nos
foram porporcionadas desde a nossa chegada na bela cidade de DarEs-Salaam.
Esta magna reunião realiza-se num momento em que a situação
política e militar internacional convida todos os intervenientes em
questões de defesa e segurança a reverem conceitos e a
reequacionarem os modelos até agora seguidos. Torna-se cada vez
mais evidente que os chamados conflitos clássicos tendem a ser
substituídos por conflitos de baixa intensidade caracterizados por
acções de guerra assimétrica, em que se destaca o terrorismo,
pirataria, imigração ilegal, narcotráfico, o contrabando de armas, a
pesca ilegal, crimes ambientais, entre outras ameaças, comuns aos
nossos países irmãos e que, por conseguinte, nos colocam perante a
necessidade de criar as sinergias necessárias para conjuntamente as
enfrentarmos.
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Excelências!
Minhas Senhoras e Meus Senhores!
Permitam-me, que faça uso desta oportunidade para, perante os
quadros seniores da defesa e segurança dos nossos dois países
irmãos, a nível da delegação de peritos da República de Moçambique,
render a nossa singela homenagem à Sua Excelência Dr. JOHN
MAGUFULI, Presidente da República Unida da Tanzânia, que perdeu
a vida a 22 de Março de 2021, vítima de doença. Para o povo
moçambicano, o desaparecimento físico do Dr. Mangufuli representa
uma perda irreparável pelos seus feitos e ensinamentos que ficaram
entre nós como uma lição de um combatente e um trabalhador
incansável pela causa dos interesses nobres do seu povo e nação.
Endereçamos as nossas mais sentidas condolências à família e ao
povo irmão tanzaniano, Paz a sua alma. A nossa homenagem
estende-se a todos os combatentes que directa ou indirectamente
deram o seu máximo e alguns com as suas próprias vidas para o
alcance da paz e independências dos nossos dois povos e países.
A delegação de peritos de Moçambique reitera o seu sincero
agradecimento ao povo irmão da Tanzânia pelo Apoio incondicional
que sempre nos foi dado nos momentos mais difíceis para a
estabilização da paz e integridade territorial do nosso país.

Senhor Presidente,
Caros Delegados,
Minhas Senhoras e meus Senhores.
Aproveitamos esta oportunidade para reiterar o nosso cometimento no
cumprimento dos programas de cooperação regional e continental,
visando consolidar a paz e segurança no continente africano.
Salientar que no âmbito da SADC participamos na Reunião do
Conselho de Ministros, realizada de 12 a 13 de Março de 2021, de
forma virtual com o objectivo de reiterar os compromissos de
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Moçambique para com o processo de integração regional, contribuir
para a estabilidade Política, Paz e Segurança na região e mobilizar
apoios com vista a eleição do nosso país no posto de membro não
permanente do Conselho de Paz e Segurança da ONU.

Igualmente, Moçambique participou na 15ª reunião anual de
Inspectores Gerais de Defesa da SADC realizada no dia 08 de Abril de
2021, de forma virtual, com o objectivo de actualizar a distribuição do
Livro de História do Grupo de Trabalho de Inspectores Gerais de
Defesa da SADC.
Caros Delegados,
Minhas Senhoras e meus Senhores.
A III Sessão da Comissão Conjunta Permanente de Defesa e
Segurança Tanzania-Moçambique, que foi sendo adiada desde 2014,
por motivos de agenda de ambas as partes, traduz-se numa
oportunidade soberana para o diálogo e interacção entre os nossos
dois países e permite passar em revista matérias relativas à defesa e
segurança com impacto directo, não apenas nos nossos países, mas
também em todo o espaço geográfico da região Austral de África.
Assim, no decorrer dos trabalhos desta sessão, para além da
avaliação do grau de cumprimento das decisões tomadas na última
Sessão, realizada em Maputo, Moçambique, de 2 a 4 de Abril de 2013,
estamos diante do imperativo de procedermos à análise do actual
quadro político da nossa região.
Para o efeito, procuremos identificar caminhos sustentáveis que
conduzam à superação de eventuais constrangimentos no âmbito da
consolidação do clima de paz, segurança e estabilidade na região,
condições básicas e imprescindíveis para a concretização de inúmeros
projectos endógenos na nossa região.
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Importa, igualmente, salientar que no decorrer desta sessão,
reiteremos o nosso cometimento para com acções concretas e
susceptíveis de produzir resultados tangíveis na vida do cidadão
comum dos nossos dois países, no quadro da provisão de segurança.
Para terminar, Excelências, faço votos de uma reunião de peritos
tranquila, que traga bons resultados em termos das propostas de
decisões a serem submetidos à aprovação das nossas lideranças.
Bem haja.

Muito Obrigado!
Thank you !
Ansant Sana!
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