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COMUNICADO FINAL 
 

MINI CIMEIRA DA CIRGL SOBRE A SITUAÇÃO POLÍTICA E DE 

SEGURANÇA REINANTE NA REPÚBLICA CENTRO AFRICANA 

 

 
 

1. A convite de Sua Excelência João Manuel Gonçalves 

LOURENÇO, Presidente da República de Angola e Presidente em 

Exercício da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes 

Lagos (CIRGL), teve lugar a 29 de Janeiro de 2021, em Luanda, a Mini 

Cimeira da CIRGL sobre a Situação Política e de Segurança reinante 

na República Centro-Africana, com a participação de Sua Excelência 

Denis SASSOU-N’GUESSO, Presidente da República do Congo, Sua 

Excelência o Marechal Idriss Déby ITNO, Presidente da República do 

Tchad, e Presidente em Exercício da CEN-SAD, como convidado 

especial, Sua Excelência Faustin Archange TOUADERA, Presidente 

da República Centro Africana, Sua Excelência o General Ibrahim 

GABIR, Membro do Conselho Soberano de Transição da República do 

Sudão, em Representação de Sua Excelência Abdul Fatah al 

BURHAN, Presidente do Conselho Soberano de Transição da 

República do Sudão, Sua Excelência Dr. Vincent BIRUTA, Ministro 

dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional da 

República do Ruanda, em Representação de Sua Excelência Paul 

KAGAME, Presidente da República do Ruanda, Sua Excelência 

Gilberto da Piedade VERÍSSIMO, Presidente da Comissão da 



 

 

 

2 

CEEAC e Sua Excelência João Samuel CAHOLO, Secretário 

Executivo da CIRGL. 

 

2. Os Chefes de Estado e de Governo felicitaram Sua Excelência 

Faustin Archange TOUADERA, Presidente da República Centro-

Africana, pela vitória conquistada nas últimas eleições de 27 de 

Dezembro de 2020.     

 

3. Os Chefes de Estado e de Governo realizaram uma reflexão 

exaustiva sobre a situação na República Centro-Africana e tomaram 

nota do seguinte:   

a) O agravamento da situação de segurança consecutiva a 
persistência de acções militares perpetradas pelas forças 
rebeldes;  
 

b) As autoridades legais têm dificuldades de assumir as suas 
missões legítimas de segurança e da protecção devido as 
suas obrigações de se conformarem as decisões do 
Conselho de Segurança da ONU, tomadas em virtude da 
Resolução 2536/2020; 

 

c) As forças rebeldes adquirem armas cada vez mais 
sofisticadas e outros meios para realizar as suas acções 
contra as populações e as autoridades legítimas da 
República Centro-Africana; 

 
d) Uma forte presença de mercenários no seio das forças 

rebeldes; 
 

e) A situação actual na República Centro-Africana representa 
uma forte ameaça à segurança e estabilidade na sub-região 
e principalmente nos países vizinhos da República Centro-
Africana. 

 

4. Os Chefes de Estado e de Governo da CIRGL e da CEEAC 
reiteraram a validade das eleições do dia 27 de Dezembro de 2020 
que proclamaram Sua Excelência Faustin Touadera como 
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Presidente eleito, e, por conseguinte, não permitirão que os actores 
que se opõem aos resultados tomem o poder pela força. 
 

5. Os Chefes de Estado e de Governo apelam as forças rebeldes a 

observar um cessar-fogo unilateral e imediato e a abandonarem o 

cerco a cidade de Bangui e voltar para as posições iniciais. 

 

6. A Cimeira de Luanda lança um apelo aos grupos rebeldes para 

abrir o corredor Duala-Bangui para permitir a livre circulação de 

pessoas e bens. 

 

7. Os Chefes de Estado e de Governo exortam a todos os actores 

políticos a usar apenas as formas e meios legais para expressar os 

seus protestos. 

 

8. Os Chefes de Estado e de Governo condenam as exacções e os 

assassinatos cometidos sobre a população civil, humanitária e os 

capacetes azuis das Nações Unidas, e pedem que justiça seja feita. 

 

9. Os Chefes de Estado e de Governo encorajaram Sua Excelência 

Faustin Archange TOUADERA, Presidente da República Centro-

Africana, a continuar os seus esforços numa governação de diálogo 

de acordo com a sua Declaração à Nação de 18 de Janeiro de 2021;   

 

10. Os Chefes de Estado e de Governo renovaram o seu engajamento 

para privilegiar o diálogo e a concertação permanente entre os actores 

políticos e a sociedade civil, com vista a tirar o país da crise actual, 

em conformidade com as recomendações da Cimeira Extraordinária 

da CEEAC, realizada em Brazzaville, a 26 de Dezembro de 2020. 

 

11. A Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo confere mandato 

aos Presidentes em exercício da CIRGL e da CEEAC a efectuar 

diligências necessárias junto do Conselho de Segurança das Nações 

Unidas para o levantamento do embargo de armas sobre a República 

Centro Africana. 
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12. Os Chefes de Estado e de Governo decidiram organizar uma 2.ª 

Mini Cimeira em Luanda, dentro de 10 dias.  

 

13. A Mini Cimeira de Luanda entre os seis Chefes de Estado e de 

Governo da CIRGL decorreu num ambiente de fraternidade e perfeita 

compreensão.  

 

14. Os Chefes de Estado e de Governo presentes agradeceram a Sua 

Excelência o Sr. João Manuel Gonçalves LOURENÇO, Presidente da 

República de Angola e Presidente em exercício da CIRGL, pelo 

fraterno acolhimento e hospitalidade, bem como pela disponibilidade 

e empenho no processo de reconciliação e na procura de uma solução 

pacífica para a resolução do conflito na República Centro-Africana.  

 

Feito em Luanda, aos 29 de Janeiro de 2021.- 

 

 


