COMUNICADO FINAL
DA I CIMEIRA DE CHEFES DE ESTADO E DE GOVERNO
DA COMISSÃO DO GOLFO DA GUINÉ
(Libreville, 25 de Agosto de 2006)
A convite de Sua Excelência El Hadj Omar BONGO ONDIMBA,
Presidente da República Gabonesa, Suas Excelências:
•

Senhor OBIANG NGUEMA MBASOGO, Presidente da República
da Guiné Equatorial;

•

Senhor José Eduardo DOS SANTOS, Presidente da República
de Angola;

•

Chefe Olusegun OBASANJO, Presidente da República Federal
da Nigéria;

•

Senhor Fradique BANDEIRA MELO de MENEZES, Presidente
da República Democrática de São Tomé e Príncipe;

•

Senhor Ephraim INONI, Primeiro Ministro, representando Sua
Excelência Senhor Paul Biya, Presidente da República dos
Camarões;

•

Senhor Rodolphe ADADA, Ministro de Estado, Ministro dos
Negócios Estrangeiros e da Francofonia, representando Sua
Excelência Senhor Denis SASSOU NGUESSO, Presidente da
República do Congo;

•

Senhor

Jeannot

Extraordinário

e

TSHOHA

LETAMBA,

Plenipotenciário,

Embaixador

representando

Sua

Excelência Senhor Joseph KABILA KABANGE, Presidente da
República Democrática do Congo.

Reuniram-se em Libreville, a 25 de Agosto de 2006, sob a presidência
do Chefe do Estado gabonês, Sua Excelência El Hadj Omar BOGO
ONDIMBA, com vista a apreciar as questões relativas à organização e
ao funcionamento da Comissão do Golfo da Guiné.
No seu discurso de abertura, o Presidente El Hadj OMAR BONGO
Ondimba, depois de ter endereçado as boas-vindas aos seus
homólogos, felicitou-se pela vontade manifestada pelos Estados
membros de se engajar resolutamente na busca das vias e meios
susceptíveis de fixar os órgãos desta importante instituição subregional.
Os Chefes de Estado, de Governo e de Delegação, referindo-se às
resoluções da Cimeira de Libreville dos dias 2 e 3 de Julho de 2001,
que consagrou a decisão da assinatura do Tratado constitutivo da
Comissão do Golfo da Guiné, e à Reunião do Ministros dos Negócios
estrangeiros dos Estados

membros de 3 de Agosto de 2006,

constataram, com real satisfação, a entrada em vigor deste Tratado,
de acordo com o seu artigo 26.
Eles procederam à apreciação das questões inscritas na Agenda,
nomeadamente

a

designação

do

Secretariado

Executivo,

o

estabelecimento do orçamento, assim como o local da sede da
Comissão.
Neste âmbito, os Chefes de Estado, de Governo e as delegações
decidiram, por consenso, a composição da estrutura abaixo, por um
período de três (3) anos, renovável uma vez, conforme o artigo 16 do
Tratado:

•

Um (01) Secretário Executivo: São Tomé e Príncipe;

•

Dois (02) Secretários Executivos Adjuntos:
o Nigéria;
o Guiné Equatorial;

•

Um (01) Director Administrativo: Gabão;

•

Um (01) Director Financeiro: Congo.

De igual modo, eles, por unanimidade, escolheram Angola para abrigar
a sede da Comissão.
No que se refere ao funcionamento da Comissão, os Chefes de Estado,
de Governo e de Delegações evocaram questões relativas aos órgãos
da Comissão e ao orçamento.
Os Chefes de Estado tomaram nota, com satisfação, da proposta de
Angola de colocar à disposição a estrutura da sede e de assumir o
orçamento de funcionamento por um período de um (01) ano.
Por outro lado, eles deram mandato ao Secretariado Executivo
recentemente designado para propor um programa de acção assim
como os outros órgãos necessários ao bom funcionamento da
Comissão.
Os Chefes de Estado, de Governo e de Delegações seguidamente
reafirmaram as suas firmes vontades de desenvolver, entre os Estados
membros, uma cooperação estreita e multiforme, e estabelecer
relações

baseadas

na

compreensão

mútua

com

vista

ao

desenvolvimento duradoiro e ao bem-estar dos seus respectivos
povos.

Durante os seus trabalhos, os Chefes de Estado, de Governo e de
Delegações saudaram a resolução definitiva do diferendo fronteiriço
que opôs a república Federal da Nigéria e a República dos Camarões
relativamente à península de Bakassi.
Assim

mesmo,

eles

regozijaram-se

pela

forma

ordeira

como

decorreram as eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe, e
felicitaram o seu homólogo, Sua Excelência Senhor Fradique
BANDEIRA MELO de MENEZES, pela sua reeleição.
Eles felicitaram-se pela forma satisfatória como decorreu a primeira
volta das eleições gerais de 30 de Julho de 2006 na República
Democrática do Congo e apelaram os candidatos ao respeito do
veredicto das urnas, tanto na primeira como na segunda volta.
Os Chefes de Estado, de Governo e de Delegações condenaram os
actos de violência que se seguiram à publicação dos resultados da
primeira volta das eleições presidenciais e apelaram os actores
políticos a pô-los fim e privilegiar o diálogo.
De igual modo, eles lançaram um apelo à calma a todo o conjunto da
classe política congolesa, a fim de permitir o término feliz do processo
de transição.
Os Chefes de Estado, de Governo e de Delegações exprimiram a sua
profunda preocupação relativamente às hostilidades que persistem no
Sudão e particularmente na região de Darfour. Eles lançam um apelo
ao Governo sudanês e a todas as partes implicadas para que tomem
as medidas necessárias para fazer a paz regressar a Darfour.

Eles lançam igualmente um apelo ao Governo sudanês para que
coopere com as Nações Unidas.
Tendo

abordado

a

situação

que

prevalece

no

Médio-Oriente,

designadamente a crise israelo-libanesa, os Chefes de Estado, de
Governo e de Delegações saudaram a adoção, pelo Conselho de
Segurança, da resolução 1701 que prevê, entre outras decisões, um
cessar-fogo e a sua aplicação efectiva no terreno.
No fim dos trabalhos, os Chefes de Estado, de Governo e de
Delegações renderam uma vibrante homenagem a Suas Excelências El
Hadj Omar BONGO ONDIMBA, Presidente da república Gabonesa,
Chefe Olusegun OBASANJO, Presidente da República da Nigéria e
ao Senhor Denis SASSOU NGUESSO, Presidente da República do
Congo, como iniciadores deste projecto.
Eles felicitaram particularmente Sua Excelência El Hadj Omar
BONGO

ONDIMBA pela sua dedicação ao estabelecimento da

Comissão do Golfo da Guiné.
Os Chefes de Estado, de Governo e de Delegações, por outro lado,
agradeceram o Governo e o povo gabonês pelo acolhimento e a
hospitalidade fraternais de que foram alvo durante a sua estadia em
Libreville.
Eles decidiram realizar a próxima sessão da Cimeira de Chefes de
Estado e de Governo em Libreville (Gabão), sob a presidência de Sua
Excelência El Hadj Omar BONGO ONDIMBA.

Feito em Libreville, aos 25 de Agosto de 2006.
S.E. El Hadj Omar BONGO ONDIMBA, Presidente da República
Gabonesa;
S.E.M. OBIANG NGUEMA MBASOGO, Presidente da República da
Guiné Equatorial;
S.E.M. José Eduardo DOS SANTOS, Presidente da República de
Angola;
S.E. Chefe Olusegun OBASANJO, Presidente da República Federal
da Nigéria;
S.E.M. Fradique BANDEIRA MELO de MENEZES, Presidente da
República Democrática de São Tomé e Príncipe;
S.E.M.

Ephraim

Excelência

INONI, Primeiro Ministro, representando Sua

Senhor

Paul

Biya,

Presidente

da

República

dos

Camarões;
S.E.M. Rodolphe ADADA, Ministro de Estado, Ministro dos Negócios
Estrangeiros e da Francofonia, representando Sua Excelência Senhor
Denis SASSOU NGUESSO, Presidente da República do Congo;
S.E.M. Jeannot TSHOHA LETAMBA, Embaixador Extraordinário e
Plenipotenciário, representando Sua Excelência Senhor Joseph
KABILA KABANGE, Presidente da República Democrática do Congo.

