REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E COOPERAÇÃO

Comunicado
A República de Moçambique acolheu, de 23 a 25 de Agosto de 2017, a Reunião Ministerial da
Conferência de Tóquio para o Desenvolvimento de África (TICAD).
Moçambique sentiu-se honrado por hospedar este importante evento que reflecte o prestígio do
nosso país e o excelente nível de relacionamento existente entre Moçambique, o Japão e demais
co-organizadores da TICAD. Igualmente, congratula-se pelos resultados alcançados que ilustram
a determinação dos Estados-membros em continuar a contribuir para o sucesso da agenda deste
importante fórum para o desenvolvimento sustentável do nosso continente.
Não obstante este facto, lamentavelmente, a delegação do Reino do Marrocos, completamente
fora do seu mandato, usurpou as competências dos co-organizadoes e do país anfintrião ao
outorgar-se o direito de controlar os acessos, quer ao edifício do Centro Internacional de
Conferências Joaquim Chissano, local do evento, como à sala de sessões, tendo mesmo
recorrido a actos de violência.
Face a esta situação, o Governo de Moçambique viu-se forçado a manter a ordem de modo a
garantir a segurança dos demais participantes e assegurar a realização do evento, com destaque
para a cerimónia de abertura, com a presença do Chefe de Estado de Moçambique.
Sendo Marrocos membro da União Africana, Moçambique manifesta a sua estranheza e
repugnância por este comportamento contra um outro membro da organização, uma violação
inaceitável dos princípios que regem o relacionamento são entre os Estados.
A República de Moçambique preza o seu relacionamento bilateral com o Reino de Marrocos,
mas condena esta atitude deplorável da sua delegação, o que revela uma chocante falta de
compostura e de respeito para com a figura de Sua Excelência o Presidente da República, para
com a natureza do TICAD, assim como para com os participantes, distintos representantes de
Estados soberanos, organizações internacionais e parceiros de desenvolvimento.
O Governo da República de Moçambique reitera os seus agradecimentos ao Japão, aos demais
co-organizadores do TICAD, a todas as delegações participantes e aos parceiros de

desenvolvimento presentes pelo apoio e colaboração dispensados para o êxito da Reunião
Ministerial.
O Governo de Moçambique reitera o seu compromisso em fazer tudo que estiver ao seu alcance
para, em colaboração com todos os parceiros e países participantes, garantir o contínuo sucesso
do TICAD, na base de uma parceria estratégica com benefícios mútuos entre o Japão e os países
africanos.
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