
 

 
 

 
Reunião de Peritos de Finanças da CIRGL antes da 7ª Cimeira Ordinária da CIRGL  

Brazzaville, República do Congo  
 
Brazzaville, República do Congo, 8 de Outubro de 2017: A cerimónia de abertura da 
reunião de Peritos de Finanças dos Estados-Membro da Conferência Internacional sobre 
a Região dos Grandes Lagos (CIRGL) teve lugar em  Brazzaville, República do Congo, 
no dia 8 de Outubro de 2017.   
 
A reunião de peritos antecedeu uma série de reuniões da Cimeira dos Chefes de 
Estados e de Governo a realizar-se no dia 19 de Outubro, sob o lema “Acelerar a 
Implementação do Pacto para Garantir a Estabilidade e o Desenvolvimento na 
Região dos Grandes Lagos”. 
 
Durante a cerimónia de abertura, o Secretário Executivo Adjunto Embaixador Vincente 
Muanda, em representação do Secretário Executivo Embaixador Zachary Muburi-Muita, 
reafirmou a determinação do Secretariado da CIRGL e dos seus Centros em aumentar o 
mandato da Organização conforme estipulado no Pacto, e contar com o apoio técnico 
dos peritos na aprovação do orçamento e dos relatórios de auditoria.   
 
Por sua vez, o Embaixador Jean Felix Makome, em representação do Coordenador 
Nacional da República do Congo, lembrou aos peritos que a Declaração de Dar-es-
Salaam coloca nas mãos dos Peritos de Finanças dos Estados-Membro a 
responsabilidade de providenciarem os seus conhecimentos técnicos na gestão 
financeira dos assuntos da CIRGL.     
 
Os peritos receberam um projecto de orçamento operacional consolidado 2018/2019, 
destinado para as despesas correntes e o relatório do Fundo Especial de Reconstrução 
e Desenvolvimento (SFRD), totalmente financiado para os Programas e projectos que 
aparentemente não tenha sido reabastecido durante vários anos. 
 
A reunião de peritos será seguida da reunião dos Chefes de Inteligência e de Estados-
Maior da Defesa, nos dias 9 e 10 de Outubro, respectivamente e do Comité de Ministros 
da Defesa dos Estados-Membro da CIRGL no dia 11 de Outubro, que irá receber os 
relatórios das reuniões dos Chefes de Inteligência e de Estado-Maior.  
 
A reunião do Comité Regional Interministerial (CRIM) que comporta os Ministros das 
Relações Exteriores, irá realizar a sua reunião nos dias 15 e 16 de Outubro, precedida 
da reunião dos Coordenadores Nacionais nos dias 13 e 14 de Outubro.  
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Durante a Cimeria, a República do Congo irá tomar a posse da Presidência da CIRGL 
em posse da República de Angola. A Troika da CIRGL é igualmente aguardada para ser 
reativada.   
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