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NAIROBI, REPÚBLICA DO QUÉNIA,  

AOS 9-10 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

 

EXCELÊNCIAS CHEFES DAS DELEGAÇÕES A ESTA 9ª 

CIMEIRA ACP 

EXCELÊNCIA 

GEORGES PINTO REBELO CHIKOTI 

SECRETÁRIO-GERAL ELEITO DOS ACP 

 

CAROS CONVIDADOS, 

MINHAS SENHORAS E MEUS SENHORES, 

 

É uma grande honra recebê-los esta noite e poder expressar, em 

nome de Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, 

Presidente da República de Angola, os nossos agradecimentos pela 

confiança depositada no Senhor Embaixador Georges Chikoti, para 

exercer o cargo de Secretário-Geral ACP, a partir de Março de 

2020. 

Fruto da sua trajectória diplomática, o Dr. Chikoti tem o perfil ideal 

para a agenda de transformação e mudança do Grupo ACP.  

Queremos igualmente com essa pequena cerimónia, expressar 

também o reconhecimento pelo trabalho até agora desenvolvido 

por Sua Excelência Patrick Gomes, em prol do fortalecimento desta 

organização, dos nossos países e regiões. 
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O contexto em que o Grupo ACP abraça uma agenda de 

transformação e mudança, com a revisão do Acordo de 

Georgetown, é deveras complexo. Mas de uma coisa temos 

certeza: a transformação da nossa organização vai acontecer. 

Com a adopção do multilateralismo como pauta das nossas acções 

futuras, procuraremos, enquanto governos, não apenas contribuir 

para a solução dos problemas, mas procurar ser parte da solução 

dos problemas, com as nossas capacidades, as nossas forças e a 

nossa sabedoria e o envolvimrnto dos nossos povos, com destaque 

para a juventude e as mulheres, o sector empresarial e outros 

actores não estatais. 

 

Excelências, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

 

Temos plena confiança no trabalho que o Embaixador Georges 

Chikoti irá desenvolver ao longo do mandato de 2020 a 2025, por 

um ACP transformado e engajado no multilateralismo. 

Termino transmitindo a Vossas Excelências, a disponibilidade de 

Angola para acolher a 10ª Cimeira ACP e a promessa de que 

estaremos de braços abertos, prontos para acolhê-los em 2022, na 

bela Cidade de Luanda.  

 

Obrigado a Todos! 

 


