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REUNIÃO BILATERAL ENTRE OS MINISTROS DA DEFESA 
NACIONAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE E DA 

REPÚBLICA PORTUGUESA 
 

COMUNICADO CONJUNTO 
 

1. Realizou-se no dia 09 de Dezembro, nas instalações do Ministério da 

Defesa Nacional, a Reunião bilateral entre os Ministros da Defesa 

Nacional da República de Moçambique e da República Portuguesa. 

  

2. A delegação da República de Moçambique foi chefiada por Sua 

Excelência Jaime Bessa Augusto NETO, Ministro da Defesa Nacional, 

e era acompanhado pelo Excelentíssimo Senhor Casimiro Augusto 

MUEIO, Secretário Permanente do Ministério da Defesa Nacional, o 

Excelentíssimo Senhor Tenente-General Raul Luís Dique – Vice-

Chefe do Estado Maior General das FADM e outros quadros séniores 

do sector da Defesa.  

  

3. A delegação do Ministério da Defesa Nacional da República 

Portuguesa foi chefiada por Sua Excelência João Gomes Cravinho, 

Ministro da Defesa Nacional, e era acompanhado por Sua Excelência 

Senhora Maria Amélia Paiva, Embaixadora de Portugal, e outros 

quadros séniores do sector da Defesa. 

  

4. A reunião realizou-se na sequência do convite formulado por Sua 

Excelência Jaime Bessa Augusto Neto, Ministro da Defesa Nacional da 

República de Moçambique, a Sua Excelência João Gomes Cravinho, 

Ministro da Defesa Nacional da República Portuguesa, com o objectivo 

de reforçar a cooperação bilateral no domínio da Defesa no âmbito da 
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negociação de um novo Programa-Quadro, tendo em consideração a 

emergência de novos desafios. 

 

5.O Ministro da Defesa Nacional da República de Moçambique deu a 

conhecer ao seu homólogo a situação económica e de segurança, tendo 

enfatizado a resposta que o Governo tem dado aos desafios de 

segurança prevalecente em alguns distritos da província de Cabo 

Delgado. 

 

6.O Ministro da Defesa Nacional da República Portuguesa deu nota da 

importância da atuação das Forças Armadas portuguesas no combate à 

pandemia da COVID19, incluindo o papel que lhes foi atribuído no 

plano de vacinação, e informou que Portugal está disponível para 

apoiar Moçambique no seu respetivo plano nacional, no seguimento da 

conversa havida entre Sua Excelência o Presidente da República de 

Moçambique e Sua Excelência o Primeiro-Ministro da República 

Portuguesa. 

 

7. Os dois Ministros reconheceram que o terrorismo constitui hoje uma 

ameaça transnacional que requer os esforços concertados da 

Comunidade Internacional, constituindo o novo ciclo de cooperação 

bilateral uma oportunidade para corresponder de forma mais eficaz às 

necessidades de Moçambique no combate ao terrorismo. 

  

8. Os dois Ministros passaram em revista a proposta de Programa-

Quadro de Cooperação no Domínio da Defesa para o período 2021-

2025, concordando com a oportunidade de nele integrar novas áreas de 

esforço, de forma a acompanhar a alteração do ambiente securitário e a 

potenciar reciprocamente as suas mais valias para as Forças Armadas 

dos dois países, nomeadamente em matéria de formação de Forças 

Especiais. 

  



 
 

MAPUTO, MOÇAMBIQUE 

 

 

 

3 

9. Neste contexto, o Ministro da Defesa Nacional da República 

Portuguesa manifestou total disponibilidade do seu país em apoiar os 

esforços da República de Moçambique no combate aos grupos 

terroristas que têm realizado ataques em alguns distritos da Província 

de Cabo Delgado, através da formação de forças de intervenção rápida 

(Forças Especiais, Fuzileiros, Operações Especiais e controlo aéreo 

táctico) e da sua capacitação, a materializar no início de 2021. 

 

10. Foram ainda igualmente assinaladas áreas de interesse específico 

como ciberdefesa, cartografia, hidrografia e cooperação industrial de 

defesa, tendo os Ministros mandatado as equipes técnicas para 

procederem ao aprofundamento das respetivas modalidades de 

implementação. 

 

11. No quadro do relacionamento com a União Europeia, foi referido o 

pedido de apoio apresentado por Moçambique e a prioridade que a 

Presidência portuguesa da UE atribui ao reforço da parceria de 

segurança e Defesa UE-África. 

 

12.A reunião bilateral no domínio de Defesa entre o Ministério da 

Defesa Nacional da República de Moçambique e a República 

Portuguesa alcançou os objectivos propostos e decorreu num ambiente 

de irmandade, cordialidade e abertura. 

 

13.O Ministro da Defesa da República de Moçambique aceitou o 

convite que lhe foi dirigido pelo seu homólogo para realizar uma visita 

oficial a Portugal no primeiro trimestre de 2021. 

 

 

Maputo, Moçambique  

09 de Dezembro de 2020 


