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Íntegra do discurso do PR na Cimeira da
CIRGL

Por: António Tavares    
LUANDA  -  20-11-2020   17h43   -    Política

Luanda – Íntegra do discurso proferido, esta
sexta-feira, pelo Presidente da República,
João Lourenço, na 8ª Cimeira de Chefes de
Estados e de Governos da Conferência
Internacional sobre a Região dos Grandes
Lagos (CIRGL).

Excelentíssimos Senhores Chefes de Estado e de Governo;
Excelentíssimo Senhor António Guterres, Secretário-Geral das Nações Unidas;
Excelentíssimo Senhor Moussa Faki Mahamat, Presidente da Comissão da União Africana;
Excelentíssimo Senhor Secretário Executivo cessante;
Excelentíssimo Senhor Secretário Executivo entrante.
 
Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a todos os Chefes de Estado e seus representantes
pela confiança que me foi depositada, para presidir os destinos da nossa organização nos
próximos dois anos.

Gostaria igualmente de felicitar o Presidente Denis Sassou N´guesso pela forma exemplar
como liderou a Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos nos últimos três anos.
Felicito o Secretário Executivo cessante, bem como o novo Secretário Executivo, a quem
desejo sucessos.

Felicito também Suas Excelências John Magufuli, pela sua reeleição ao cargo de Presidente da
Tanzânia, e Evariste Ndayaishimiye pela sua eleição ao cargo de Presidente do Burundi.

Saúdo os passos positivos que se verificam na melhoria das relações entre o Uganda e o
Ruanda, bem como os esforços que estão a ser feitos para a normalização das relações entre
o Burundi e o Ruanda.

A República de Angola assume, pela segunda vez, esta responsabilidade num momento
marcado por inúmeros desafios, incluindo a pandemia da Covid-19; os conflitos que causam
instabilidade, sem esquecer a nossa luta comum para o desenvolvimento económico e social.
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A República de Angola acredita que a resposta colectiva a estes desafios consiste na tomada
de acções concretas para materializar o tema escolhido para esta cimeira: “Favorecer a
implementação do pacto sobre a segurança, a estabilidade e o desenvolvimento na Região dos
Grandes Lagos, fortalecendo a cooperação económica regional e o desenvolvimento”.

Pensamos igualmente que a implementação cabal do pacto dependerá dos meios que
colocarmos à disposição do Secretariado Geral da CIRGL, pelo que a vontade política de todos
constituirá o factor determinante.

A República de Angola está disposta a fazer da troika hoje escolhida, constituída pelo Sudão,
Angola e Congo, um colectivo de apoio a todos os Estados membros.

Durante o nosso mandato vamos trabalhar em conjunto para desenvolver uma cooperação
estreita entre os Estados membros para erradicarmos os grupos armados, fazer respeitar os
acordos de paz concluídos na região e trabalhar para o levantamento das sanções impostas
contra o Burundi, do embargo de armas imposto à República Centro Africana, bem como o
combate ao nosso inimigo comum, a Covid-19.

Para terminar, reitero os nossos agradecimentos pelo voto de confiança e garantimos que tudo
faremos para assegurar a implementação das decisões constantes do comunicado final que
acabámos de adoptar.
 
Muito obrigado pela atenção.

 



Speech delivered by His Excellency João Lourenço, President of the Republic
of Angola, at the 8th Summit of Heads of State and Government of the

Conference International on the Great Lakes Region (CIRGL).

Yours Excellencies Heads of State and Government;

Mr António Guterres, Secretary-General of the United Nations;

Mr Moussa Faki Mahamat, President of the African Union Commission;

Your Excellency the outgoing Executive Secretary;

Your Excellency the incoming Executive Secretary.

First of all, I would like to thank all the Heads of State and their representatives for
the  confidence  that  has been  placed  in  me to  preside  over  the  destinies  of  our
organisation in the next two years.

I would like also to congratulate President Denis Sassou N'guesso on the exemplary
manner  in  which  he  has  conducted  his  work  as  he  has  led  the  International
Conference of the Great Lakes Region for the last three years. I congratulate the
outgoing Executive Secretary,  as well  as the new Executive Secretary, to whom I
wish you success.

I also congratulate His Excellencies John Magufuli, on his re-election as President of
the Tanzania, and Evariste Ndayaishimiye for his election as President of Burundi.

I welcome the positive steps being taken to improve relations between Uganda and
Rwanda, as well as the efforts being made to normalise relations between Burundi
and Rwanda.

For  the  second  time,  the  Republic  of  Angola  assumes  this  responsibility  at  a
scheduled  moment  marked  by  numerous  challenges,  including  the  Covid-19
pandemic, the conflicts they cause instability, not forgetting our common struggle for
economic and social development.

The Republic of Angola believes that the collective response to these challenges is to
take of concrete actions to implement the theme chosen for this summit: "Favouring
the implementation of the pact on security,  stability and development in the
region of the Great Lakes, strengthening regional economic cooperation and
development".



We also believe that full  implementation of the pact will  depend on the means to
make available to the General Secretariat of the CIRGL, and thus the political will of
all will be the determining factor.

The Republic  of  Angola is  willing to  make the  troika  chosen today,  consisting of
Sudan, Angola and Congo, a collective support to all Member States.

During our mandate we will work together to develop cooperation to eradicate armed
groups, to ensure respect for the rights of the people and the peace agreements in
the region and work towards lifting the sanctions imposed against Burundi, of the
arms embargo imposed on the Central African Republic, as well as the fighting our
common enemy, Covid-19.

To conclude, I reiterate our thanks for the vote of confidence and we guarantee that
everything we will do to ensure the implementation of the decisions contained in the
final communiqué which we have just adopted.

Thank you very much for your attention.


