
  

Página 1 de 14 
tc 

 

 

 

ALOCUÇÃO DE ENCERRAMENTO A SER PROFERIDA POR SUA 

EXCELÊNCIA O PRESIDENTE DO FÓRUM PARLAMENTAR DA SADC, 

SENHOR CHRISTOPHE MBOSO N'KODIA PWANGA, PRESIDENTE DA 

ASSEMBLEIA NACIONAL DA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO 

DURANTE A CERIMÓNIA DE ENCERRAMENTO DA SESSÃO DA 52ª 

ASSEMBLEIA PLENÁRIA  
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SAUDAÇÕES 

 

Ao chegarmos ao fim da Sessão da 52ª Assembleia Plenária, 

tenho o prazer de notar que esta foi uma reunião muito frutuosa. 

 

Como é do conhecimento de todos, o Fórum Parlamentar da 

SADC trabalha em prol da promoção da cooperação entre os 

Parlamentos dos Estados Membros da SADC. Para além de 

fomentar a integração regional, cooperação e diplomacia, o 

Fórum Parlamwentar da SADC procura harmonizar os interesses 

nacionais dos Estados Membros individuais da SADC e os 

interesses colectivos da região com o objectivo de "pôr as pessoas 

em primeiro lugar". Neste sentido, o Fórum Parlamentar da SADC 

tem empreendido várias iniciativas que promovem a participação 

e o envolvimento dos cidadãos. Até à data, o Fórum continua a 

esforçar-se por ser a voz dos cidadãos da SADC. 

 

É, portanto, gratificante que, pela primeira vez, a nossa Sessão 

de Comissões se tenha realizado sob a forma de audições 

públicas. No âmbito desta iniciativa, os cidadãos da SADC 

puderam envolver-se directamente com os seus representantes 

parlamentares e apresentar as experiências vividas sobre vários 

assuntos políticos que afectam a região. Os relatórios decorrentes 

destas interacções foram aqui apresentados e adoptados. 

Concordarão comigo que as nossas deliberações sobre os 

Relatórios das Comissões não só foram perspicazes mas também 

excitantes, uma vez que cobriram uma multiplicidade de 



  

Página 3 de 14 
tc 

 

questões que abrangem todo o espectro das áreas temáticas 

cobertas pelas Comissões Permanentes. 

 

Senhores Deputados, Distintos Delegados, Minhas Senhoras e 

Meus Senhores 

 

As áreas temáticas abordadas pelas nossas Comissões vão desde 

a discriminação contra as mulheres em matéria de emprego; 

gravidez precoce e não planeada e taxas de abandono escolar 

elevado; práticas culturais como a mutilação genital feminina que 

representam um perigo para a saúde das mulheres e raparigas; 

acesso (ou falta dele) a serviços e produtos de SDSR e o que se 

pode fazer para melhorar a situação. 

 

Outros temas cobertos foram a disponibilidade de medicamentos 

essenciais e produtos de SDSR para os cidadãos comuns; a falta 

de seguro de saúde e a concomitante utilização de financiamento 

de despesas não reembolsadas para cobrir os custos dos 

cuidados de saúde; a organização de processos eleitorais e a 

participação dos cidadãos comuns nesses mesmos processos; o 

acesso aos serviços pelos cidadãos face aos elevados níveis de 

corrupção; a participação dos cidadãos da SADC na produção de 

energia como produtores de energia independentes; a promoção 

do empreendedorismo através de incentivos governamentais; a 

promoção da auto-suficiência na produção alimentar; a 

adequação dos actuais níveis de comércio intra-africano e o que 

os governos da SADC podem fazer a esse respeito, apenas para 

mencionar alguns exemplos. 
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Senhores Deputados, Distintos Delegados, Minhas Senhoras e 

Meus Senhores 

 

A julgar das interacções com os cidadãos da SADC, é evidente 

que existe uma abundância de conhecimentos entre os nossos 

cidadãos da qual podemos tirar partido como legisladores ou 

como representantes. Estas interacções também serviram para 

renovar e reafirmar a nossa legitimidade como representantes do 

eleitorado, uma vez que fomos vistos a consultar os eleitores em 

relação a assuntos que os afectam. Esta interacção proporcionou 

uma plataforma única que espero podermos utilizar com muito 

mais frequência no futuro. 

 

Senhores Deputados, Distintos Delegados, Minhas Senhoras e 

Meus Senhores 

 

Ao apresentar-vos estas observações finais, é para mim um 

grande prazer e uma grande honra constatar que, apesar dos 

tempos muito difíceis a nível mundial nos últimos dois anos em 

que tenho estado em funções como Presidente do Fórum, ainda 

conseguimos navegar nestas águas agitadas e cumprir o nosso 

mandato como instituição parlamentar na região. Estou, 

portanto, em condições de falar hoje com um sentimento de 

orgulho em relação ao que conseguimos alcançar juntos como 

Fórum ao longo destes últimos dois anos. Para recordar, 

permitam-me apenas destacar alguns dos assuntos com que nos 

deparámos nos dois anos anteriores. 
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Senhores Deputados, Distintos Delegados, Minhas Senhoras e 

Meus Senhores 

 

Estarão cdertamente recordados que esta Comissão Executiva foi 

eleito em Dezembro de 2020, numa altura em que uma das 

pandemias mais mortíferas dos tempos modernos, a pandemia da 

Covid-19, estava no seu auge. Os últimos dois anos 

caracterizaram-se pela pandemia da Covid-19 e pelo seu impacto, 

que foi generalizado e afectou todas as áreas da vida a nível 

mundial. A pandemia transformou a vida tal como a conhecemos. 

Durante a pandemia, os confinamentos estavam na ordem do 

dia, resultando numa recessão da economia global, num 

aumento do desemprego e da pobreza e num aumento da dívida 

em vários Estados Membros da SADC. Contudo, o Fórum 

manteve-se resistente e continuou a reunir-se com regularidade, 

demonstrando claramente o empenho e dedicação dos Estados 

Membros da SADC. Apraz-me notar que, apesar disso, o trabalho 

do Fórum continuou sem parar, mesmo durante estes tempos 

difíceis, à medida que nos juntámos ao resto da comunidade 

mundial na adopção de tecnologias inovadoras, nomeadamente a 

utilização do Zoom, nas nossas operações.  

 

Senhores Deputados, Distintos Delegados, Minhas Senhoras e 

Meus Senhores 

 

A este respeito, tenho o prazer de informar que, apesar das 

condições muito difíceis causadas pela pandemia da Covid-19, o 
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Fórum foi capaz de organizar e implementar várias actividades de 

reforço de capacidades visando apoiar o mandato legislativo dos 

seus membros. Conseguimos também realizar todas as nossas 

reuniões estatutárias por via virtual, de acordo com os ditames 

da Constituição do Fórum Parlamentar da SADC. O nosso 

funcionamento contínuo foi facilitado com a utilização de 

tecnologias inovadoras na sequência da adopção do Regimento 

Interno Especial do Fórum Parlamentar da SADC para Reuniões 

Virtuais em Caso de Força Maior, que prevê reuniões virtuais. 

 

Senhores Deputados, Distintos Delegados, Minhas Senhoras e 

Meus Senhores 

 

Como será do vosso conhecimento, o desenvolvimento de Leis 

Modelo sobre vários assuntos de interesse regional é uma das 

actividades emblemáticas do Fórum. Neste sentido, tenho 

orgulho em informar que, desde o início do meu mandato como 

Presidente, foram desenvolvidas duas importantes Leis Modelo da 

SADC, nomeadamente a Lei Modelo da SADC sobre Violência 

Baseada no Género e a Lei Modelo da SADC sobre Gestão de 

Finanças Públicas. Isto elevou o número de Leis Modelo 

elaboradas pelo Fórum para cinco, sendo as outras as Leis 

Modelo sobre VIH/SIDA, Casamento Infantil e Eleições.  

 

Como todos se recordarão, as Leis Modelo servem de referência 

regional ou padrão de excelência, que exige uma adaptação ao 

contexto nacional em cada um dos nossos Estados Membros 
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para que as aspirações nelas contidas sejam concretizadas. As 

Leis Modelo são uma ferramenta que os Deputados podem 

utilizar no seu trabalho de sensibilização e defesa de causas para 

se envolverem com outras partes interessadas para fins de 

adaptação ao contexto nacional. Por conseguinte, resta-nos a 

nós, como parlamentares individuais ou mesmo como 

Parlamentos Membros, intensificar a defesa destas Leis Modelo a 

fim de promover a sua integração na legislação nacional e 

respectiva implementação. 

 

Senhores Deputados, Distintos Delegados, Minhas Senhoras e 

Meus Senhores 

 

Nos últimos dois anos, registámos também progressos 

significativos no sentido de estabelecer o Fundo Fiduciário do 

Fórum Parlamentar da SADC e seus Sucessores. Em 2021 foi 

concedida a aprovação desta Assembleia Plenária para 

estabelecer o Fundo Fiduciário como estrutura instrumental 

visando mobilizar recursos das partes interessadas e doadores 

para apoiar as actividades do Fórum. Actualmente, estão em 

curso consultas finais antes do registo do Fundo Fiduciário entre 

o Procurador-Geral da República da Namíbia e os nossos 

advogados, ENSAfrica, que redigiram o Acto Constitutivo do 

Fundo Fiduciário. Resta agora aos Parlamentos de Angola, da 

RDC e da Namíbia acelerar a nomeação dos Administradores 

Fiduciários para que, uma vez concluídas estas consultas, o 

registo do Fundo Fiduciário possa prosseguir. 
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Gostaria de deixar registados os meus sinceros agradecimentos 

ao Senhor Presidente Katjavivi, Presidente Anfitrião do Fórum, 

que não se tem poupado a esforços para assegurar que o Fundo 

Fiduciário se concretize. Para além do iminente registo do Fundo 

Fiduciário, tenho a certeza de que a nova Comissão Executiva 

poderá assegurar que o Fundo Fiduciário cumpre efectivamente o 

seu objectivo como instrumento de mobilização de recursos para 

as actividades do Fórum.  

 

Senhores Deputados, Distintos Delegados, Minhas Senhoras e 

Meus Senhores 

 

Quando à questão das Missões de Observação Eleitoral (MOE), 

tenho o prazer de informar que o Fórum tem agora um forte 

suporte para apoiar o seu trabalho sobre governação eleitoral sob 

a forma da Lei Modelo sobre Eleições da SADC para avaliar 

comparativamente as suas MOE. No entanto, tenho de informar 

que há muito espaço para melhorias para aumentar a 

participação do Fórum nas referidas MOE. Esta situação de baixa 

participação persiste apesar de várias resoluções da Assembleia 

Plenária no sentido de que o Fórum deve participar nestes 

importantes processos representativos nos Estados Membros da 

SADC.  

 

O fracasso do Fórum em constituir missões de observação 

eleitoral a eleições nalguns países membros da SADC, sendo a 
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última delas o Reino do Lesoto em Outubro de 2022, é uma 

situação infeliz e lamentável.  

Esta é uma questão que exige maior atenção por parte da nova 

Comissão Executiva a fim de se atender concretamente à 

problemática da realização de Missões de Observação Eleitoral. 

 

Senhores Deputados, Distintos Delegados, Minhas Senhoras e 

Meus Senhores 

 

A Assembleia Plenária ficará satisfeita por saber que, na 

sequência da aprovação da transformação do Fórum Parlamentar 

da SADC em Parlamento Regional da SADC, e do respectivo 

Roteiro, pela Cimeira de Chefes de Estado e de Governo em 

Agosto de 2021, a 42ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo 

da SADC realizada em Kinshasa, na República Democrática do 

Congo, em Agosto de 2022, aprovou o Acordo que Altera o 

Tratado da SADC. Isto abre caminho para a criação do 

Parlamento da SADC. Está em curso a assinatura do Acordo 

pelos Estados Membros, e a Alteração ao Tratado entrará em 

vigor assim que a maioria necessária de 12 Estados Membros 

assinar o Acordo.  

 

Por conseguinte, continua a caber a todos os membros do Fórum 

Parlamentar da SADC continuar a promoção a nível interno de 

modo a assegurar que as assinaturas necessárias sejam 

anexadas ao Acordo de Alteração do Tratado, para que as fases 

finais da transformação possam ser concluídas.  
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Senhores Deputados, Distintos Delegados, Minhas Senhoras e 

Meus Senhores 

 

Neste momento, Senhores Deputados, permitam-me que vos 

convide a juntarem-se a mim para elogiar o Secretariado por 

continuar a reforçar a cooperação interparlamentar e posicionar 

o Fórum como líder nas normas e melhores práticas 

parlamentares em conformidade com o Plano Estratégico do 

Fórum Parlamentar da SADC. O Fórum tem participado 

activamente em vários programas interparlamentares. Em 

resultado destas actividades, o Fórum é considerado por 

doadores, parceiros e observadores internacionais como um pólo 

convergente de activismo interparlamentar e normas progressivas 

na região. 

 

Senhores Deputados, Distintos Delegados, Minhas Senhoras e 

Meus Senhores 

 

Senhores Deputados, gostaria também de salientar o facto de a 

União das Comores continuar a ser o elo que falta para completar 

a nossa família de dezasseis Estados Membros da SADC. Seria 

oportuno que as Comores aderissem agora ao Fórum, uma vez 

que estamos prestes a transformar em Parlamento Regional da 

SADC. Este é um assunto que entregarei ao novo Presidente para 

um possível seguimento até à sua conclusão lógica. 
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Senhores Deputados, Distintos Delegados, Minhas Senhoras e 

Meus Senhores 

 

Estarão recordados que a 50ª Assembleia Plenária aprovou as 

recomendações dos processos de Avaliação de Funções e Revisão 

Salarial, incluindo um novo organograma, para implementação. 

No entanto, devido a vários constrangimentos, a Avaliação de 

Funções não pôde ser totalmente implementada. De qualquer 

maneira, gostaria de salientar que esta implementação parcial é 

apenas uma pausa temporária e não é definitiva. Portanto, 

entrego ao novo Presidente e à nova Comissão Executiva a 

implementação integral das recomendações da Avaliação de 

Funções e Revisão Salarial, que se destina a fornecer uma 

solução duradoura para os constrangimentos muito graves em 

termos de recursos humanos que o Fórum Parlamentar da SADC 

enfrenta. 

 

A situação do pessoal que se verifica no nosso Scretariado é 

insustentável. É irrealista pensar que podemos gerir uma 

instituição sem pessoal em posições cruciais. Rogo a todos os 

membros aqui presentes que tenham abertura de espírito e 

desenvolvam iniciativas através das quais possamos ajudar a 

nossa Instituição a dispor dos recursos adequados. A questão de 

aumentar as contribuições dos membros num futuro próximo, 

mesmo que não aconteça imediatamente, também não deve ser 

retirada da mesa, uma vez que é inevitável. 
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Senhores Deputados, Distintos Delegados, Minhas Senhoras e 

Meus Senhores 

 

Com base no acima exposto, é evidente que temos um registo 

orgulhoso de conquistas que constituem uma base sólida sobre a 

qual o novo Executivo pode construir e utilizar como trampolim 

para levar o Fórum a alturas ainda mais elevadas. Isto não quer 

dizer que não haja problemas, mas concordarão comigo que 

estamos prontos para uma boa descolagem. 

 

Permitam-me destacar os Parlamentos Membros para uma 

menção especial na minha declaração final. O nosso sucesso tem 

sido facilitado pela colaboração e apoio inabalável que temos 

recebido dos Parlamentos Membros do Fórum. Os Parlamentos 

Membros dão vida às actividades do Fórum porque facilitam a 

participação dos seus Membros nessas actividades. Os meus 

elogios a todos os Parlamentos Membros pelo empenho constante 

no trabalho do Fórum. 

Paria concluir, seria negligente da minha parte não deixar 

registados os meus sinceros agradecimentos a todos os 

Presidentes dos Parlamentos Nacionais da SADC, aos Membros 

da Comissão Executiva cessante, e a cada um de vós, Membros 

do Fórum Parlamentar da SADC, pelo apoio e cooperação 

constantes prestados ao meu gabinete durante o meu mandato. 

Os últimos dois anos em que estivemos em funções 

apresentaram alguns desafios únicos, como já sublinhei, mas 

juntos conseguimos ultrapassar essas dificuldades. Penso que a 
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nossa organização emergiu uma entidade mais forte e mais 

unida.  

Como Presidente do Fórum, fui a figura de proa, mas todos 

sabemos que as decisões eram tomadas colectivamente. Por 

outras palavras, não caminhei sozinho, tive cada um de vós a 

acompanhar-me durante todo este percurso. Ofereceram-me 

conselhos tanto a título privado como em cenários mais públicos, 

e fico profundamente grato por este facto, pois os conselhos 

foram sempre valiosos e bem intencionados.  

Permitam-me, ainda, prestar homenagem aos nossos heróis não 

reconhecidos, o pessoal dos nossos Parlamentos que nos apoia 

no nosso trabalho, bem como à Secretária-Geral e ao pessoal do 

Fórum que continuam a ser o fulcro das nossas operações. É 

com muito orgulho que constato que, mesmo nos tempos mais 

difíceis, a nossa Secretária-Geral e todo o Secretariado e pessoal 

dos nossos Parlamentos Nacionais conseguiram encontrar uma 

forma de continuarmos a funcionar de forma eficaz e a 

permanecer relevantes nas circunstâncias existentes. 

 

Desejo especificamente dirigir uma palavra especial de 

agradecimento à Senhora Secretária-Geral a este respeito. Quero 

agradecer-lhe pessoalmente e com muita sinceridade, Senhora 

Secretária-Geral, pelos serviços de qualidade que continua a 

prestar para o Fórum no actual ambiente ficícil. Outros já teriam 

desistido há muito tempo, mas a Senhora Secretária-Geral tem 

persistido de forma empenhada, continuando a perseguir a 
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excelência apesar dos desafios. Obrigado, muito sinceramente, à 

Senhora Secretária-Geral e a toda a sua equipa. 

Por último, permitam-me desejar ao novo Presidente e à nova 

Comissão Executiva as maiores felicidades ao assumirem as 

rédeas do Fórum. Estou totalmente confiante de que a nova 

Comissão Executiva está à altura da tarefa em mãos, e exorto os 

seus membros a permanecerem firmes e a continuarem a pilotar 

o navio com determinação. Permitam-me também assegurar ao 

novo Presidente e à sua equipa o meu inabalável apoio pessoal e 

o dos membros cessantes da Comissão Executiva, ao assumirem 

as suas novas funções.  

Com estas palavras, Senhores Deputados, declaro agora 

oficialmente encerrada a Sessão da 52ª Assembleia Plenária. 

 

Muito obrigado. 


