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Excelentissimo senhor representante do alto-

Comissáriado dos países da SADC 

acreditados em Moçambique, excelências. 

Excelentissimos membros do governo da 

Província de cabo delgado, meus pares; 

Exmo senhor presidente do conselho 

municipal da cidade de Pemba. 

Exmo senhor administrador do distrito de 

Pemba; 

Digníssimos representantes das organizações 

da sociedade civil;  

Extimados membros dos partidos políticos 

aqui presentes  

Distintos convidados, 

Minhas senhoras e meus senhores, 
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Coube-me a honra e o privilégio de me dirigir 

a todos os presentes neste dia em que 

celebramos o trigésimo sétimo aniversário da 

Comunidade para o Desenvolvimento da 

África Austral, SADC. 

Permitam-me antes de mais expressar em 

nome do Governo, e em meu nome pessoal, 

manifestar o nosso profundo agradecimento 

pela presença de todos e em particular a 

sociedade Civil.  

Há vinte e cinco anos, precisamente no dia 17 

de Agosto de 1992, a SADCC foi 

transformada de Conferência de 

Coordenação para o Desenvolvimento da 

África Austral em Comunidade para o 

Desenvolvimento da África Austral (SADC). 

Desde então, comemoramos o Dia da SADC 

no dia 17 de Agosto de cada ano. 
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A comemoração deste dia histórico, permite-

nos reacender a chama que os países 

fundadores da nossa comunidade acenderam 

há trinta e sete anos, em 1980 através do 

sonho de marco da integração dos países da 

África Austral na Comunidade para o 

Desenvolvimento da África Austral. Estamos 

assim a celebrar 37 anos de integração e 

vinte e cinco anos de transformação. 

 

Quando a SADC foi estabelecida, a principal 

preocupação era reduzir o atraso de 

desenvolvimento acumulado em várias áreas 

durante muitos anos de resistência e guerras 

de libertação. Certamente, a cooperação que 

foi forjada entre os nossos Estados tinha o 

objectivo principal de resolver os desafios 
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dessa época. Estes desafios estão divididos 

nos seguintes sectores: 

Gestão do meio ambiente e da terra, florestas 

e fauna bravia, turismo, cultura, tecnologias 

de informação, desporto, pesca, finanças e 

investimento, desenvolvimento de recursos 

humanos, indústria e comércio, emprego e 

trabalho, alimentação e agricultura, 

conservação e distribuição da água, 

transportes e comunicações, assuntos 

jurídicos, mudanças climáticas e 

meteorologia, saúde, minas e recursos 

naturais e educação.  
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Digníssimos representantes da sociedade 

civil 

A vossa contribuição é e continuará a ser 

merecida, a medida que num momento de 

crise em que nos encontramos, a contribuição 

de todos no processo de desenvolvimento 

torna um imperativo nacional. 

Importa nesta senda, salientar que o Governo 

de Moçambique reconhece os esforços que 

tem feito, desde a vossa contribuição no 

processo de pacificação e promoção da paz e 

espírito patriótico, até a promoção do 

desenvolvimento, através da promoção da 

cultura de trabalho no seio de toda a 

sociedade moçambicana. 

Este esforço tem contribuído de forma 

inequívoca para a promoção da cidadania e 
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da nossa identidade como povo acolhedor e 

comprometido com a paz, o bem-estar e o 

desenvolvimento. Queremos desta forma, 

reforçar a necessidade da transmissão destes 

valores na região, para que a nossa 

identidade seja uma marca referencial no 

desenvolvimento da África Austral. 

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

A SADC tem estado gradualmente a 

reestruturar e adoptando uma abordagem 

centralizada na prossecussão da integração e 

desenvolvimento dos seus 15 estados 

membros para que colectivamente possamos 

ter a vontade e os meios para a abordagem 

destes desafios. 
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É por esta razão que, sem qualquer 

hesitação, nós Missões Diplomáticas da 

SADC em Moçambique achamos apropriado 

vir aqui, fora das nossas habituais sedes, 

para celebrarmos o Dia da SADC deste ano 

convosco em nome dos nossos países.  

 

Digníssimos Convidados, 

Os objectivos do bloco são, em síntese, 

proporcionar o crescimento das economias 

dos países-membros e, africanos no geral, 

consequentemente, o desenvolvimento e a 

melhoria na qualidade de vida dos seus 

povos.  

O alcance deste objectivo só pode resultar 

dos esforços do uso dos resultados da 

investigação científica e transferência de 
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tecnologia, formação, atracção e competição 

dos seus recursos humanos. Os países mais 

inovadores e competitivos são também 

aqueles nos quais é maior o investimento em 

formação e capacitação de recursos humanos 

de modo continuado. É nesta perspectiva que 

o MCTESTP escolheu, para o presente ano, o 

seguinte lema:  

 

“Fazer da Ciência e Tecnologia, Ensino 

Superior e Técnico Profissional como 

Força Motriz do Processo de Integração 

Regional da SADC”. 

 

A ideia é despertar todos os sectores da 

sociedade moçambicana da importância da 

Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e 

Técnico Profissional para o processo de 
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integração regional da SADC, pois a partilha 

dos resultados da investigação científica, a 

transferência de tecnologia, a formação 

superior e técnico profissional de qualidade 

podem servir de alavanca ou trampolim para 

um crescimento acelerado, continuo e 

equilibrado entre os países da região. 

 

Este lema, lança-nos desafios para a 

modernização do processo de 

desenvolvimento assentes na tecnologia e 

inovação, desde a disponibilidade, acesso e 

uso da Ciência, tecnologia e inovação como 

principal vector para o processo de 

desenvolvimento, até a criação dos 

mecanismos para o uso acessível a toda 

comunidade moçambicana das plataformas 

de tecnologias de informação e comunicação. 
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Este propósito, não passa necessariamente 

de uma mera união, mas sim da 

implementação conjunta de projectos e 

programas de desenvolvimento, que 

beneficiem toda região. 

 

Minhas senhoras e meus senhores 

As várias actividades que foram 

desenvolvidas desde o lançamento da 

semana, das quais se salientam a Marçha 

que culminou com o lançamento da semana, 

actividades desportivas, palestras e mesas 

redondas, até a mostra de ciência que aqui 

presenciamos, mostram o nosso 

comprometimento com a causa na nação e 

da região, pois nós como Governo 
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continuaremos a envidar esforços para que a 

nossa presença no bloco seja notável. 

Gostaríamos desde já, agradecer a todos que 

de forma incansável fizeram desta semana e 

desta data em particular um momento de 

festa, na espectativa de que todos tenham 

uma óptima celebração do dia da SADC. 

Em nome do Governo da Província de Cabo 

Delgado e em meu nome pessoal, gostaria de 

neste momento declarar encerada a semana 

que culmina com a festividade do dia da 

SADC. 

Pela atenção dispensada o meu muito 

obrigado 

 

Pemba, 17 de Agosto de 2017 

 


