
 

 1/1 

 

 

 

 

Conselho da União Europeia  

 

Comunicado de Imprensa 

 

 Bruxelas, 22 de Abril 2020 

 

Conselho da União Europeia adopta Conclusões sobre Moçambique
i 

 
O Conselho da União Europeia adoptou hoje Conclusões sobre Moçambique, reiterando sua 
disponibilidade para apoiar o país na tomada de passos necessários para responder às actuais 
oportunidades e desafios.  

Nas suas conclusões, a União Europeia reafirma a importância do Acordo de Paz e Reconciliação 

Nacional, assinado em Agosto de 2019 pelo Governo de Moçambique e pela Renamo, maior 
partido da oposição no país. Reafirmando o seu apoio ao Acordo, a União Europeia sublinha a 
importância do desarmamento, desmobilização e reintegração, assim como de uma efectiva 
descentralização, elementos essenciais para uma reconciliação duradoira. 

A União Europeia também manifesta preocupação com a contínua deterioração da situação 
humanitária e de segurança na província de Cabo Delgado, e apela às autoridades moçambicanas  
a tomarem as medidas efectivas para proteger os cidadãos, desenvolver investigações que 
responsabilizem os perpetradores perante a justiça e identificar o papel desempenhado por 
organizações terroristas.  

À luz da situação actual, a União Europeia sublinha a sua disponibilidade para intensificar o 

diálogo com as autoridades de Moçambique de modo a determinar opções efectivas de 
assistência, bem como para apoiar acções relevantes de cooperação transfronteiriça entre 
Moçambique e os seus vizinhos. A União Europeia manifesta igualmente a sua prontidão para 
trabalhar com Moçambique com vista a promover a transformação e diversificação sustentáveis 
da economia do país, bem como apoiar as reformas necessárias de governação económica e 
política.  

Por fim, a União Europeia reitera a sua solidariedade com Moçambique e manifesta prontidão 
para apoiar o Governo nos seus esforços para mitigar os efeitos da pandemia COVID-19 no sector 
da saúde, bem como o seu impacto nas dimensões humanitária, social e económica, que afecta o 
povo moçambicano e em particular os mais pobres e vulneráveis.  

As Conclusões do Conselho da União Europeia foram adoptadas por via de procedimento escrito.  

Para mais sobre este comunicado contacte: 

Delegaçâo da União Europeia em Maputo: Sonia.Arao-Muchate@eeas.europa.eu 
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