COMUNICADO DA 39.ª CIMEIRA DOS CHEFES DE ESTADO E DE GOVERNO DA
SADC
17 – 18 DE AGOSTO DE 2019
CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES JULIUS NYERERE
DAR ES SALAAM, REPÚBLICA UNIDA DA TANZÂNIA

1.

A 39.ª Cimeira Ordinária dos Chefes de Estado e de Governo da
Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) teve lugar nos
dias 17 e 18 de Agosto de 2019, no Centro Internacional de Convenções
Julius Nyerere, em Dar es Salaam, República Unida da Tanzânia.

2.

Participaram na Cimeira os seguintes Chefes de Estado e de Governo e/ou
seus representantes:
Angola

: Sua Excelência o Presidente João Manuel
Gonçalves Lourenço

Comores

: Sua

Excelência

o

Presidente

Azali

Assoumani

RDC

: Sua Excelência o Presidente Félix Antoine
Tshisekedi Tshilombo

Madagáscar

: Sua Excelência o Presidente Andry Rajoelina
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Moçambique

: Sua Excelência o Presidente Filipe Jacinto
Nyusi

Namíbia

: Sua Excelência o Presidente Dr Hage G.
Geingob

Seychelles

: Sua Excelência o Presidente Danny Faure

África do Sul

: Sua

Excelência

o

Presidente

Cyril

Ramaphosa

República Unida da
Tanzânia
Zâmbia

: Sua Excelência o Presidente Dr. John Pombe
Joseph Magufuli
: Sua Excelência o Presidente Edgar Chagwa
Lungu

Zimbabwe

: Sua Excelência o Presidente Emmerson
Dambudzo Mnangagwa

Lesoto

: Sua Excelência o Primeiro-Ministro Dr.
Motsoahae Thomas Thabane

Malawi

: Sua Excelência o Vice-Presidente Everton
Herbet Chimulirenji

Reino de Eswatini

: Sua Excelência o Primeiro-Ministro Mandvulo
Dlamini

Botswana

: S.

Ex.ª

a

Ministra

das

Relações

Internacionais e da Cooperação, Dr.ª Unity
Dow
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Maurícias

: S. Ex.ª o Ministro dos Negócios Estrangeiros,
da Integração Regional e do Comércio
Internacional, Senhor Nandcoomar Bodha,

3.

A Cimeira contou ainda com a participação de S. Ex.ª Dr.ª Stergomena
Lawrence Tax, Secretária Executiva da SADC; S. Ex.ª Dr. Akinwuimi
Adesina, Presidente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD); e S.
Ex.ª Dr.ª Vera Songwe, Secretária Executiva da Comissão Económica das
Nações Unidas para África.

4.

A Cimeira expressou as suas profundas condolências à Sua Excelência
Senhor Presidente, Dr. John Pombe Joseph Magufuli, ao Governo, ao povo
da República Unida da Tanzânia e às famílias das vítimas mortais do
acidente fatal de incêndio de um camião-cisterna de combustível em
Morogoro.

5.

A Cimeira elegeu Sua Excelência Dr. John Pombe Joseph Magufuli,
Presidente da República Unida da Tanzânia, Presidente da SADC e Sua
Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique,
próximo presidente da SADC.

6.

A

Cimeira

elegeu

ainda

Sua

Excelência

Emmerson

Dambudzo

Mnangagwa, Presidente da República do Zimbabwe, Presidente do Órgão
de Cooperação nas Áreas de Política, Defesa e Segurança da SADC, e
Sua Excelência Dr. Eric Keabetswe Masisi, Presidente da República do
Botswana, próximo presidente do Órgão do Cooperação nas Áreas de
Política, Defesa e Segurança da SADC.

7.

A Cimeira felicitou o Presidente cessante da SADC, Sua Excelência Dr.
Hage G. Geingob, Presidente da República da Namíbia, pela sua liderança
exemplar demonstrada durante o seu mandato.
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8.

A Cimeira homologou o Lema da 39.ª Cimeira dos Chefes de Estado e de
Governo: «Criação de um Ambiente Propício para o Desenvolvimento
Industrial Inclusivo e Sustentável, Incremento do Comércio IntraRegional e Geração de Oportunidades de Emprego», que promove a
agenda de industrialização da SADC.

9.

A Cimeira notou o declínio global da produção alimentar na Região, para a
campanha agrícola de 2018/19 e exortou os Estados-Membros a pôr em
execução planos de resposta plurianuais abrangentes para fazer face às
secas recorrentes e à insegurança alimentar, a fim de impulsionar a
produção agrícola.

10.

A Cimeira notou os progressos realizados na execução da Estratégia e
Roteiro para a Industrialização da SADC e aprovou o Protocolo sobre a
Indústria, que visa promover o desenvolvimento de uma base industrial
diversificada, inovadora e globalmente competitiva.

11.

A Cimeira notou, com grande preocupação, o crescimento lento dos níveis
de comércio no território da SADC e que a Região continua a exportar
matérias-primas não transformadas para o resto do mundo, perdendo,
deste modo, os potenciais benefícios inerentes às dotações de recursos.
Nesse sentido, a Cimeira concordou em acelerar a execução da Estratégia
para a Industrialização.

12.

A Cimeira notou os efeitos devastadores dos ciclones tropicais que
atingiram a União das Comores, Madagáscar, Malawi, Moçambique e o
Zimbabwe, manifestou a sua solidariedade e felicitou todos os EstadosMembros e Parceiros de Cooperação Internacionais para o apoio
humanitário prestado aos Estados-Membros afectados.
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13.

A Cimeira encarregou o Secretariado da SADC de acelerar a
operacionalização do Mecanismo de Preparação e Resposta a Situações
de Calamidades da SADC como parte integrante das medidas regionais
tendentes a responder aos efeitos das alterações climáticas.

14.

A Cimeira notou os progressos satisfatórios registados rumo à
representação das mulheres na política e no processo de tomada de
decisões económicas, tendo exortado os Estados-Membros a traduzir as
leis e políticas em acções concretas, tais como quotas legislativas para a
representação das mulheres na política e a aplicação do artigo 5.° do
Protocolo da SADC sobre Género e Desenvolvimento que preconiza
medidas especiais.

15.

A Cimeira notou o impacto negativo na economia do Zimbabwe, em
particular, e da Região, em geral, das sanções económicas prolongadas
impostas ao Zimbabwe e manifestou a sua solidariedade com o Zimbabwe,
tendo apelado ao levantamento imediato das sanções, de modo a permear
a recuperação socioeconómica do país.

16.

A Cimeira declarou o dia 25 de Outubro como data em que os EstadosMembros da SADC podem exprimir colectivamente a sua rejeição das
sanções por meio de várias actividades e plataformas até que as sanções
sejam levantadas.

17.

A Cimeira aprovou o kiswahili como a quarta língua oficial de trabalho da
SADC em reconhecimento do contributo e do papel desempenhado pelo
saudoso Mwalimu Julius Kambarage Nyerere durante a luta de libertação
da África Austral.
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18.

A Cimeira notou que o Burundi reuniu alguns critérios de elegibilidade para
a sua admissão como novo membro da SADC e que apresentará um
relatório de balanço na base do qual será levada a cabo uma missão de
verificação.

19.

A Cimeira aprovou o Protocolo sobre a Transferência de Infractores
Condenados entre os Estados, cujo objectivo é permitir a transferência de
condenados para cumprirem as suas penas nos respectivos países de
origem.

20.

A Cimeira notou a retirada da assinatura da África do Sul do Protocolo sobre
o Tribunal da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, de 2014,
em observância de um acórdão proferido pelo Tribunal Constitucional da
África do Sul.

21.

A Cimeira saudou a promulgação da legislação destinada a estabelecer a
Autoridade Nacional de Reformas (ARN), no Reino do Lesoto e apelou a
todas as partes intervenientes no Lesoto para que permaneçam
comprometidas com o processo de reformas, tendo felicitado o Facilitador
da SADC pelos seus esforços de facilitação efectiva.

22.

A Cimeira notou a gravidade dos desafios ligados à segurança, em especial
às actividades terroristas e ao crime organizado e exortou os EstadosMembros a definir as suas prioridades na execução pôr em prática a
Estratégia Regional de Combate ao Terrorismo da SADC.

23.

A Cimeira tomou nota dos actos de extremismo e terrorismo ocorridos na
RDC, especificamente na região de Beni, e acordou em continuar a
colaborar com a Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos
(CIRGL) e em consolidar os esforços tendentes à estabilização política e
de segurança da Região dos Grandes Lagos.
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24.

A Cimeira notou a gravidade das ameaças à segurança marítima, tais como
a pirataria, o terrorismo marítimo, o tráfico de drogas e o transporte e tráfico
ilegais de armas e munições e acordou em combatê-las em conjunto como
parte da Estratégia de Segurança Marítima da SADC.

25.

A Cimeira felicitou o Presidente da SADC, Sua Excelência Dr. Hage G.
Geingob, Presidente da República da Namíbia, e com Sua Excelência Cyril
Ramaphosa, Presidente da República da África do Sul, pela liderança
louvável por eles demonstrada durante a Conferência de Solidariedade da
SADC com a República Árabe Saaraui Democrática.

26.

A Cimeira notou as resoluções da Conferência de Solidariedade da SADC
com a República Árabe Saaraui Democrática (SADR)/Saara Ocidental e
exortou os Estados-Membros da SADC, a União Africana e as Nações
Unidas a pôr em prática as resoluções da Conferência.

27.

A Cimeira exortou a aplicação incondicional de todas as resoluções da ONU
e decisões da UA sobre o Saara Ocidental, que conduzirá a uma solução
airosa, pacífica e permanente que corresponda às aspirações e à vontade
do povo do Saara Ocidental.

28.

A Cimeira manifestou a sua solidariedade com a República Árabe Saaraui
Democrática/Árabe Ocidental (RASD) exortando os Membros da União
Africana e outros parceiros a garantir que a RASD não seja excluída da
participação nos eventos continentais e internacionais.

29.

A Cimeira encarregou o Secretariado de notificar a Comissão da União
Africana e o Governo japonês a Posição da SADC relativa à exclusão da
participação da RASD nos próximos Jogos Africanos a decorrerem no
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Reino do Marrocos e na reunião da TICAD, a ter lugar em Agosto de 2019,
no Japão.

30.

A Cimeira felicitou as Comores, a República Democrática do Congo, o
Eswatini, Madagáscar, o Malawi e a África do Sul pela realização de
eleições pacíficas e bem sucedidas.

31.

A Cimeira orientou o Secretariado da SADC no sentido de, em colaboração
com o Secretariado do Fórum Parlamentar, conceber o modelo segundo o
qual o Parlamento da SADC proposto assumiria, em termos de mandato,
poderes e funções; e definir um Roteiro para a transformação do Fórum
Parlamentar da SADC em Parlamento da SADC.

32.

A Cimeira notou os progressos registados na construção do Depósito de
Logística Regional da SADC em Estado de Alerta e incumbiu o Presidente
do Órgão de encetar contactos com a União Africana relativamente ao
apoio solicitado para a construção do Depósito de Logística Regional.

33.

A Cimeira felicitou o Presidente cessante da SADC e Presidente da
República da Namíbia, Sua Excelência Dr. Hage G. Geingob, bem como o
Presidente do Órgão de Cooperação nas Áreas de Politicas, Defesa e
Segurança e Presidente da República da Zâmbia, Sua Excelência Edgar
Chagwa Lungu, pelo papel por estes desempenhado, que contribuiu para
a realização de eleições e a transferência pacífica do poder, mantendo ao
mesmo tempo a integridade territorial da RDC.

34.

A Cimeira felicitou a República de Angola e a República da África do Sul
pelo apoio financeiro e material prestado para a realização das eleições
presidenciais de 2018 na República de Madagáscar.
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35.

A Cimeira felicitou Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da
República de Moçambique, e o Sr. Ossufo Momade, líder do partido político
da oposição RENAMO, pela assinatura do acordo de paz e reconciliação
no dia 6 de Agosto de 2019, abrindo um caminho para uma paz sustentável
e o relançamento do desenvolvimento económico e social.

36.

A Cimeira felicitou Sua Excelência Edgar Chagwa Lungo, Presidente da
República da Zâmbia pela sua liderança durante o seu mandato enquanto
Presidente do Órgão de Cooperação nas Áreas de Política, Defesa e
Segurança.

37.

Sua Excelência Presidente Dr. John Pombe Joseph Magufuli, agradeceu a
todos os Chefes de Estado e de Governo por terem participado na 39.ª
Cimeira Ordinária dos Chefes de Estado e de Governo da SADC.

38.

A Cimeira estendeu os seus agradecimentos ao Governo e ao povo da
República Unida da Tanzânia por terem acolhido com sucesso a 39.ª
Cimeira Ordinária e pela hospitalidade que proporcionaram aos delegados
durante o período da Cimeira.

39.

A Cimeira notou que a próxima sessão da Cimeira terá lugar em Agosto de
2020, em Maputo, Moçambique.

Feito em 18 de Agosto de 2019, em Dar es Salaam, República Unida da
Tanzânia
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