REPUBLICA DE ANGOLA
MINISTERIO DAS RELA<;OES EXTERIORES
GABINETE DO MINISTRO

I;NTERVENQAO DE SUA EXCELENCIA MANUEL DOMINGOS
AUGUSTO, MINISTRO DAS RELACC>ESEXTERIORES, SOBRE
"ASSEGURANDO A PAZ EA RESOLU<;.Ao DOS CONFLITOS NA
REGL\O DOS GRANDES LAGOS", POR OCASIAO DA REUNL\O
DO COMITE AFRICA DA INTERNACIONAL SOCIALISTA
LUANDA, AOS 12 DE DEZEMBRO DE 2017

Camaradas Presidente e Vice-Presidente

do Comite;

Camaradas Delegados de diversos paises;
Estimados Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores
Quero, em primeiro lugar, agradecer o honroso convite
que me foi endere~ado pela Direc~ao do nosso Partido MPLA, para participar nesta Reuniao do Comite Africa da
Internacional Socialista e abordar a Paz e a Resolu~ao dos
Conflitos na Regiao dos Grandes Lagos.
Trata-se de uma Regiao fertile potencilamente rica com
diferentes realidades geograficas e situa-se numa zona de
influencia
geoestrategica
para
a
seguran~a
multidimensional de Angola.
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A Conferencia Internacional sabre a Regiao dos Grandes
Lagos {CIRGL) compreende,
actualmente,
doze (12)
Estados-Membros
que sao: Angola, Burundi, Republica
Centro-Africana,
Republica
do
Congo,
Republica
Democratica do Congo, Kenya, Uganda, Rwanda, Sudao,
Sudao do Sul, Tanzania e Zambia, sendo paises da maior
bacia hidrografica de Africa. Estes paises sao fortemente
interligados
e o destino de cada um deles afecta
igualmente a estabilidade e o desenvolvimento da regiao.
A CIRGL foi criada no inicio dos anos 2000 em resposta
as consequencias
internas e regionais dos conflitos
politicos que caracterizaram a Regiao dos Grandes Lagos,
nomeadamente,
o genocidio do Ruanda, em 1994 e as
guerras civis do Burundi e o colapso do regime de
Mobuto, em 1997. Trata-se da necessidade de um esforc;o
concertado
para a promoc;ao da Paz, Estabilidade,
Seguranc;a e do Desenvolvimento na regiao.
Estes esforc;os foram consolidados pela Declara9ao de
na Tanzania,
assinada
em 20 de
Dar-es-Salaam,
Novembro de 2004, pelos Chefes de Estado e de Governo
da CIRGL, que define a visa.a, as opc;oes politicas
prioritarias e os principios mestres que devem conduzir a
Regiao para encontrar solu~oes duradouras
e a sua
transformac;ao
numa Zona de Paz, Estabilidade
e
Desenvolvimento.
Para a materializac;ao da .visa.a expressa na Declarac;ao de
Dar-es-Salaam,
os Chefes de Estado e de Governo da
CIRGL assinaram no dia 15 de Dezembro de 2006, em
Nairobi, no Kenya, o Pacto sobre a Paz, a Estabilidade e o
Desenvolvimento, coma um mecan1smo de concertac;ao
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regional para a consolidacao da paz e seguran<;;a, da
institu.cionalizacao de valores democraticos, da promo<;;ao
do crescimento sustentavel e do desenvolvimento comum,
incluindo a resolucao de questoes humanitarias e sociais
capazes de desestabilizar a Regiao.
Todavia,
violencia
de 2013,
em Adis

constatando os ciclos recorrentes de conflitos e
que afligem o Leste da RDC, em 24 de Fevereiro
onze paises do Continente africano assinaram
Abeba, na Eti6pia, o Acordo-Quadro para a Paz,

Seguran<;a e Coopera<;ao na Republica Democrcitica do
Congo e na Regiao, que define uma abordagem profunda

e mais abrangente sobre as raizes locais, nacionais e
regionais dos conflitos e preve a cria<;;ao de mecanismos
de supervisao nacionais e regionais, com o objectivo de
acompanhar
a implementa<;;ao dos compromissos
assumidos pelas Partes Signatarias.
Todos estes instrumentos traduzem de forma inequivoca
a vontade e o empenho politico das lideran<;;as dos paises
signatarios para a resolu<;;ao das causas profundas dos
conflitos e obstaculos que continuam
a retardar o
desenvolvimento econ6mico e a integracao Regional.

Camaradas Presidente e Vice-Presidente

do Comite;

Camaradas Delegados;
A situa<;;ao na regiao dos Grandes Lagos e hoje,
caracterizada, por um lado, pelo longo e ainda instavel
processo de pacificacao e estabilizacao do Leste da
Republica Democratica do Congo e, por outro lado, pelo
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surgimento de novos conflitos no Burundi, na Republica
Centro-Africana, no Suda.a e no Suda.a do Sul.
Para a sua resolu9ao, a Conferencia Internacional sobre a
Regiao dos Grandes Lagos (CIRGL) tern organizado
importantes reunioes de concerta9ao ao nivel dos Chefes
de Estado e de Governo; de Ministros das Rela9oes
Exteriores e de Defesa; dos Chefes de Estado-MaiorGeneral; dos Peritos e dos Empresarios, para debater a
paz e o desenvolvimento na Regiao.
Neste ambito, a Republica de Angola, sob a lideranca de
Sua Excelencia Jose Eduardo dos Santos, ex-Presidente
da Republica e Presidente em exercicio da CIRGL, soube
trabalhar e estabelecer um dial.ago construtivo entre os
Estados-Membros para uma estrategia comum em prol
da paz e estabilidade regional.
Assim, a convite de Sua Excelencia Joio Manuel
Gon9alves Louren90, Presidente da Republica de Angola
e Presidente em Exercicio da CIRGL, foi realizada em
Brazzaville, Republica do Congo, em 19 de Outubro de
201 7, a Cimeira Ordinaria dos Chef es de Estado e de
Govemo da Regiao, durante a qual analisou-se a situa9ao
politica e de seguran~a da regiao.
evento testemunhou
igualmente
o fim de dois
mandatos consecutivos da Republica de Angola como
Presidente rotativo da CIRGL (2014-2017) e a ascensao
de Sua Excelencia Denis Sassou N'guesso, Presidente da
Republica do Congo como novo Presidente em Exercicio.

0
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Mais recentemente, no quadro das consultas regulares da
Troika da CIRGL, a convite de Sua Excelencia Denis
Sassou N'Guesso, Presidente da Republica do Congo e
Presidente em Exercicio da CIRGL, os Chefes de Estado
das Republicas de Angola e Democratica do Congo, Suas
Excelencias Joio Manuel Gon9alves Louren90 e Joseph
Kabila Kabange, participaram em 09 de Dezembro do
ano corrente, em Brazzaville, numa Mini-Cimeira da
CIRGL.
Durante este encontro de Brazzaville, os Chefes de
Estado evocaram a evolu~ao da situa~ao no Burundi, no
Congo, no Kenya, na RCA e no Sudao do Sul e saudaram
a publica~ao do calendario eleitoral na RDC, que
constitui um grande avan~o na implementa9ao do Acordo
Global, Politico e Inclusivo, alcan9ado em Kinshasa, em 31
de Dezembro de 2016.
A ocasiao serviu tambem para condenar
ataque perpetuado contra o contingente da
em Beni, na RDC, no dia 08 de Dezembro
durante o qual elementos da FARDC e da
perderam a vida e muitos outros ficaram
feridos.

Camaradas Presidente e Vice-Presidente

o hediondo
MONUSCO
deste ano,
MONUSCO
gravemente

do Comite;

Camaradas Delegados;
As iniciativas para assegurar a paz e a resolu9ao dos
conflitos na Regiao dos Grandes Lagos, particularmente
no · Leste da Republica Democratica do Congo, na
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Republica
cingiram

Centro-Africana
a escala regional.

Entre outras
destacamos:

iniciativas

e no Sudao

continentais

do Sul, nao se

e internacionais,

1. A Conf erencia Internacional dos Facilitadores da Paz
na RCA, realizada em Julho de 2014, em AddisAbe ba, Eti6pia;
2.A Reuniao do Grupo Internacional de Contacto para
a RCA, realizada em Abril de 2016, em Paris, Franca;
3.A Reuniao do Grupo Internacional de Contacto sobre
os Grandes Lagos, realizada em Maio de 2017, em
Washington, EUA, e
4.0 Forum de Reconciliacao
Nacional e Dia.logo
Politico, realizado em Julho de 2014, em Brazzaville,
que pretendeu reunir todas as forcas envolventes no
conflito
da
Republica
Centro-Africana
para
ultrapassar
as suas diferencas e conseguir um
Acorda de Cessar-Fogo, depois de um periodo de
violencia que colocou o pais a beira da secessao.

Actualmente a RCA continua a registar actos de violencia
perpetrados
por alguns grupos armadas que recusam
aderir ao processo de Desarmamento,
Desmobiliza~ao,
Reintegracao e Repatriamento
(DDRR). Esta em curso
uma iniciativa da Uniao Africana, apoiada pela CIRGL e
CEEAC para a reposi~ao da paz e reconciliacao no pais .
Relativamente
ao Sudao do Sul, a situacao actual e
caracterizada por ataques esporadicos e uma catastrofe
humanitaria.
Alguns
grupos
armadas
nao
tern
respondido ao processo de Dia.logo Nacional em curso,
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iniciado pelo Governo local, para a conclusao do Acorda
sabre a Resolu9ao de Conflito interno, assinado em
Agosto de 2015.
Apesar dos esfor9os consentidos para a promo9ao da paz,
estabilidade, seguran9a e desenvolvimento na Regiao dos
Grandes Lagos, e importante continuar a trabalhar em
pelo menos cinco (5) areas essenciais, nomeadamente:
1.Incentivar os Estados-Membros a promoverem uma
organi~a9ao politico-administrativa
eficaz, eficiente e
democratica, que garanta a presta9ao dos servi9os
basicos aos seus cidadaos e a autoridade de Estado
em toda extensao do seu territ6rio, na convic9ao de
que a estabilidade da regiao no seu conjunto sera
influenciada pela evolu9ao interna de cada pais;

2. Reconstruir a economia sub-regional para que as
popula96es possam tirar proveito das suas riquezas,
das multiplas
oportunidades
de um mercado
regional mais integrado e de melhor acesso aos
mercados intemacionais;
3. Estabelecer os mecanismos eficazes para o refor90
da coopera9ao e da confian9a entre os EstadosMembros,
restaurando
uma dinamica
regional
positiva;

4.Impulsionar
os Estados-Membros
a cumpnrem os
compromissos regionais e internacionais e a agirem
com responsabilidade
no plano interno e no ambito
das rela96es de vizinhan9a; e

5. Promover a participa9ao responsavel
internacional
nos esfor9os globais
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da comunidade
e regionais da

preven9ao e resolu9ao dos conflitos ·e nos processos
de desenvolvimento e reconstru9ao p6s-conflito na
Regiao :
Deste modo, considero
fundamental
prosseguir
a
promo9ao de boa vizinhan9a, a acelera9ao do processo de
integra9ao regional e reconhecer
que as legitimas
preocupa96es de seguran9a e outros interesses politicos e
econ6micos dos Paises -Membros, estarao mais bem
servidos por vizinhos estaveis e capazes de garantir a
autoridade de Estado em todo o seu territ6rio.

Camaradas Presidente e Vice-Presidente

do Comite;

Camaradas Delegados;
Estimados Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Para terminar, quero reiterar os meus agradecimentos
pelo convite que me foi dirigido e reafirmar
o
compromisso da Republica de Angola de continuar a ser
um actor empenhado na busca de solu96es pacificas e
construtivas para os diversos desafios que se colocam,
assegurando a Paz ea Resolu9ao dos Cf?nflitos na Regiao
dos Grandes Lagos, atraves de acelera9ao da efectiva
implementa9ao do Pacto e dos Protocolos Regionais para
uma maior Democracia e Seguran9a e facilitar a
Coopera9ao e o Desenvol~mento tao desejado.

Muito Obrigado!
Luanda, aos 10 de Dezembro de 2017.
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