República de Moçambique
Comissão Interministerial para Grandes Eventos Nacionais
e Internacionais
---------------

Notas para a Intervenção
de Sua Excelência José Condugua António Pacheco,
Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação
e Presidente da CIGENI

POR OCASIÃO DA CERIMÓNIA DE LANÇAMENTO
OFICIAL DA 12ª CIMEIRA DE NEGÓCIOS EUA-ÁFRICA

Maputo, 25 de Janeiro de 2019
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Sua Excelência Carlos Agostinho do Rosário, Primeiro-Ministro da República de
Moçambique;
Senhores Membros do Conselho de Ministros;
Excelências;
Senhores Membros do Corpo Diplomático;
Excelências;
Excelentíssimos
Moçambicano;

Senhores

Representantes

de

Instituições

do

Estado

Ilustres Empresários;
Distintos Convidados;
Minhas Senhoras
Meus Senhores

1.

É com elevada honra e privilégio que, na minha qualidade de Presidente da
Comissão Interministerial para os Grandes Eventos Nacionais e Internacionais
- CIGENI, me dirijo à Vossas Excelências por ocasião da Cerimónia do
Lançamento da 12ª Cimeira de Negócios Estados Unidos da América e África,
a ter lugar aqui na Cidade de Maputo, de 18 a 21 de Junho do ano corrente.

2.

Quero em nome da CIGENI e de todos os seus parceiros expressar o nosso
profundo agradecimento pela liderança do Governo da República de
Moçambique, em todo o processo preparativo em curso e uma vez mais ter
depositado confiança na equipa técnica para organizar este evento de grande
magnitude, que tornará Moçambique na principal montra de negócios entre o
Continente Africano e os Estados Unidos da América, durante o mês de Junho.
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Excelências;
Minhas Senhoras e
Meus Senhores

3.

Prova a experiência que o sucesso destes grandes eventos passa
necessariamente pelo envolvimento da sociedade em geral com destaque para
os operadores hoteleiros, dos transportes, das comunicações, da cultura e
turismo, da ordem e segurança pública entre outros, que tencionamos engajar
nesta epopeia.

4.

Com efeito, já foram realizados vários encontros de concertação, sendo de
registar aqueles que contaram com a presença da CTA e do CCA, na pessoa da
Senhora Florizelle Lizer, Presidente e CEO daquela organização que visitou em
Maputo em Junho do ano transacto, onde veio proceder a entrega do
testemunho para Moçambique organizar este evento, ao que se seguiu a visita
de uma missão técnica do CCA em Novembro de 2018.

Excelência;
Minhas Senhoras e
Meus Senhores

5.

Como CIGENI, comprometemo-nos a empenharmo-nos abnegadamente para
que, uma vez mais, através desta Cimeira, o bom nome de Moçambique ecoe
ainda mais alto no além fronteiras, contando para o efeito com a valiosa
contribuição dos nossos parceiros e da sempre presente liderança do nosso
Governo de Moçambique.
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6.

Com estas palavras tenho a honra de convidar Sua Excelência Carlos
Agostinho do Rosário, Primeiro-Ministro da República de Moçambique, a
proferir o discurso de Lançamento da 12ª Cimeira de Negócios Estados Unidos
da América e África.

Muito Obrigado!
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