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RELATÓRIO ANUAL SOBRE AS ACTIVIDADES DA UNIÃO E DOS SEUS 
ÓRGÃOS PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018 

 
A. INTRODUÇÃO 
 

I. Observações Preliminares 
 
1. Em nome da Comissão e dos demais Órgãos e Agências Especializadas da 
União Africana (UA), tenho a honra, como Presidente da Comissão, de apresentar o 
Relatório Anual sobre as Actividades da União e dos seus Órgãos para o período 
de Janeiro à Dezembro de 2018, de acordo com as Decisões do Conselho Executivo 
EX.CL./DEC.943 (XXX) de Janeiro de 2017. 
 
2. Durante o ano em análise, para além das suas próprias actividades 
mandatadas, a Comissão e os demais Órgãos e Agências Especializadas da UA 
estiveram totalmente empenhados em ajudar os Estados-membros na implementação 
da Agenda 2063 da União e, em particular, nos projectos emblemáticos identificados 
no Primeiro Plano de Implementação Decenal (FTYIP) e no Plano de Médio Prazo de 
2018-2023 (MTP), conforme adoptado pelo Conselho Executivo em Junho de 2018 
[EX.CL./DEC.1008 (XXXIII)]. 
 
3. Em conformidade com as directivas dos Órgãos Deliberativos, o relatório foi 
concebido de forma a realçar a cooperação, coordenação e sinergia reforçadas entre 
os vários Órgãos da União, com ênfase nas realizações ou resultados alcançados e 
seu impacto na melhoria do seu trabalho e das vidas dos africanos. Essa concepção 
está de acordo com a política que obriga que os Órgãos e as Agências 
Especializadas da União implementem as reformas da UA e acelerem a 
implementação dos quadros e mandatos continentais relacionados com o Primeiro 
Plano de Implementação Decenal da Agenda 2063. 
 
4. No período em análise, os departamentos e unidades autónomas da 
Comissão, incluindo o Mecanismo Africano de Avaliação pelos Pares (MAAP) e a 
Agência de Planificação e Coordenação da NEPAD (doravante designada Agência 
NEPAD), alinharam as suas obrigações de apresentação de relatórios com os 
quadros de referência e os resultados do Primeiro Plano de Implementação Decenal. 
Foram realizadas consultas com as Comunidades Económicas Regionais (CER) e 
demais Órgãos e Agências Especializadas da UA durante as fases de preparação do 
Primeiro Plano de Implementação Decenal. Está agora em curso trabalho, de acordo 
com a decisão da Conferência Assembly/AU/Dec.588 (XXVI) de Janeiro de 2016, 
para garantir que todos os Órgãos da UA internalizem e alinhem os respectivos 
programas com o Primeiro Plano de Implementação Decenal da Agenda 2063. Prevê-
se que seja finalizado após a conclusão da Primeira Reunião de Coordenação 
Semestral da Mesa da Conferência e das CER, em Junho/Julho de 2019. 
 
5. Durante o período em análise, a integração continental continuou a ser um 
factor-chave na concretização do África que Almejamos e garantia do 
desenvolvimento sustentável e da prosperidade dos cidadãos africanos. A Comissão 
iniciou igualmente o processo de reforma institucional, em preparação para a Cimeira 
Extraordinária da Conferência, de Novembro de 2018, trabalhando arduamente para 
cumprir o prazo para silenciar as armas até o ano 2020. A preparação e aprovação do 
orçamento da União para o exercício de 2019 registou melhorias notáveis, em grande 
parte graças à supervisão exercida pelo Comité dos Ministros das Finanças durante o 
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processo. 
 
6. Durante o ano, a União continuou a enfrentar uma série de desafios, alguns 
dos quais são destacados na Nota Introdutória do Presidente da Comissão ao 
presente relatório. Dois desses desafios dignos de nota são a taxa muito baixa de 
implementação das decisões e políticas da União e, de igual modo, o lento 
desembolso das contribuições estatutárias. 
 

II. Destaques das Actividades e Principais Realizações 
 
7. A secção a seguir destaca alguns dos principais resultados alcançados pela 
Comissão, demais Órgãos, Agências Especializadas e Missões de Representação da 
UA durante o ano em análise. 
 
8. Quarenta e nove (49) Estados-membros assinaram o Acordo da Zona de 
Comércio Livre Continental Africana (ZCLCA), e dezasseis (16) ratificaram o Acordo. 
Até ao final de 2018, os seguintes nove (9) Estados-membros depositaram os seus 
instrumentos de ratificação: Chade, Côte d’Ivoire, Gana, Guiné, Quénia, Ruanda, 
Níger, Eswatini e Uganda. Além disso, as Conferências nacionais dos restantes sete 
(7) Estados-membros ratificaram, mas os instrumentos de ratificação ainda não foram 
depositados. São a República do Congo, Mali, Mauritânia, Namíbia, Sierra Leone, 
África do Sul e Togo. Dos restantes seis (6) Estados-membros que ainda não 
assinaram o Acordo da ZCLCA - Benim, Botswana, Eritreia, Guiné-Bissau, Nigéria e 
Zâmbia - um (1) comprometeu-se a fazê-lo à margem da cimeira de Fevereiro de 
2019 e três (3) continuavam a realizar consultas nacionais. Entretanto, a Comissão 
está a consultar os dois (2) restantes sobre como facilitar as suas assinaturas o mais 
rapidamente possível. São necessárias vinte e duas (22) ratificações para que o 
acordo da ZCLCA entre em vigor até o prazo de Julho de 2019. Em Dezembro de 
2018, restavam apenas seis (6) ratificações para atingir este marco histórico e 
significativo para a integração africana. 
 
9. A Agência de Desenvolvimento da UA/NEPAD estabeleceu o Sistema de 
Sinalização em quatro (4) Postos Fronteiriços de Paragem Única piloto que ligam 
cinco (5) países, nomeadamente o Botswana, a República Democrática do Congo, a 
África do Sul, a Zâmbia e o Zimbabwe. Este sistema destina-se a facilitar a integração 
continental e o comércio regional. O Botswana, a Zâmbia e o Zimbabwe integraram 
este sistema na sua legislação interna. 
 
10. Trinta e dois (32) Estados-membros assinaram o Protocolo sobre a Livre 
Circulação de Pessoas, Direito de Residência e de Estabelecimento, mas apenas um 
- Ruanda - o ratificou. É necessário um limite de quinze (15) ratificações para a sua 
entrada em vigor. 
 
11. Apenas vinte e oito (28) Estados-membros aderiram ao Mercado Africano 
Único de Transportes Aéreos. 
 
12. No geral, a implementação dos projectos emblemáticos moveu-se a um ritmo 
diferente. Três (3) projectos emblemáticos - a ZCLCA, a Livre Circulação de Pessoas 
e, em certa medida, o Mercado Africano Único de Transportes Aéreos - alcançaram 
progressos significativos, a julgar pelo número de Estados-membros que os 
assinaram ou aderiram. Dois outros - a Rede Integrada de Comboios de Alta 
Velocidade de África e o Silenciar das Armas até 2020 - estão no caminho certo. No 
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entanto, houve muito pouco ou nenhum progresso nos restantes projectos 
emblemáticos. 
 
13. A Comissão modernizou as suas infra-estruturas e capacidade de segurança 
cibernética e criou um mecanismo de prevenção, preparação e recuperação de 
emergência para impedir e responder às ameaças da cibersegurança. 
 
14. A Cimeira Extraordinária da Conferência de Novembro de 2018 adoptou 
decisões sobre várias questões substantivas relacionadas com à reforma institucional 
da UA, incluindo a estrutura da Comissão, o mandato da recém-criada Agência de 
Desenvolvimento da UA e, mais importante, o financiamento da União. 
 
15. A implementação da decisão da Cimeira de Sandton de 2015, sobre o 
financiamento da União, está igualmente a avançar de forma rápida. Vinte e quatro 
(24) Estados-membros estavam em diferentes fases de implementação a nível local 
do imposto sobre as importações da UA. Entre eles, catorze (14) arrecadam o 
imposto e todos, excepto dois, pagaram as suas contribuições através do novo 
sistema. Além disso, as contribuições dos Estados-membros para o Fundo de Paz 
totalizaram 80,4 milhões de dólares americanos. 
 
16. Os novos processos do orçamento de programas e regular atingiram uma 
redução de 12% no orçamento para o exercício de 2019, em comparação com o de 
2018, permitindo a eliminação de desperdícios e orçamentos excessivos, resolvendo 
a questão das baixas taxas de execução e fortalecendo o cumprimento das normas e 
regulamentos financeiros da UA. 
 
17. Como parte de seus esforços para alargar a sua base de receitas, a Comissão 
arrecadou de Janeiro a Novembro de 2018, o valor de 844.629 dólares americanos 
através do arrendamento das suas instalações. Foram igualmente reduzidos custos 
através da aquisição de equipamentos de última geração para a gestão de 
conferências e a entrada em funcionamento do sistema de conferência sem fio 
infravermelho. 
 
18. Em reconhecimento da sua experiência na testagem de vacinas de qualidade, 
o Centro Pan-Africano de Vacinas (PANVAC) recebeu a Certificação da Organização 
Internacional de Normalização (ISO) 17025 pela Organização Nacional de 
Acreditação da Etiópia, colocando o PANVAC entre os laboratórios de classe 
mundial. 
 
19. A assistência aos Estados-membros e às CER no desenvolvimento de planos 
de controlo de aflatoxinas, sua integração nos planos nacionais e a promoção da 
segurança alimentar de forma mais geral, produziu resultados encorajadores. Com o 
apoio da Parceria para o Controlo de Aflatoxinas em África (PACA) e assistência 
financeira dos parceiros da UA, alguns Estados-membros aumentaram o 
financiamento para os seus planos nacionais de controlo das aflatoxinas. A Comissão 
organizou a 3ª Reunião da Plataforma de Parcerias da PACA em Dakar, em Outubro 
de 2018, na presença do Primeiro-Ministro do Senegal e do Presidente da Comissão. 
Em Fevereiro de 2019, a Comissão, juntamente com a FAO e a OMS, realizará uma 
Conferência Internacional sobre Segurança Alimentar em Adis Abeba. 
 
20. Foi feito progresso através do Conselho Fitossanitário Inter-africano (IAPSC) 
no reforço das capacidades fitossanitárias dos Estados-membros para prevenir a 
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introdução e disseminação de pragas e coordenação dos seus esforços para o 
controlo da lagarta do cartucho do milho. 
 
21. As alterações climáticas continuam a ser uma preocupação para a União. A 
acreditação da Agência NEPAD no Fundo Global para o Clima estava no caminho 
certo. O processo levará mais um ou dois anos antes de sua conclusão bem-
sucedida. 
 
22. A campanha para acabar com o casamento infantil recobrou um certo 
dinamismo. Como resultado dos esforços de advocacia da Comissão, vinte e quatro 
(24) Estados-membros lançaram as suas campanhas para acabar com o casamento 
infantil e outras práticas nocivas. 
 
23. Continuou igualmente o trabalho para a promoção e salvaguarda da saúde 
materna, neonatal e infantil através da implementação da Campanha para a Redução 
Acelerada da Mortalidade Materna em África (CARMMA). Cinquenta (50) Estados-
membros lançaram a campanha CARMMA e iniciaram a sua implementação. A 
Comissão esteve igualmente empenhada de forma activa na eliminação da mutilação 
genital feminina em África, sob liderança do Presidente Roch Marc Christian Kabore 
do Burkina Faso e em parceria com o programa conjunto da ONU. A Comissão 
planificou o lançamento da Campanha Continental da UA para Acabar com a MGF às 
margens da Cimeira de Fevereiro de 2019, com o objectivo de eliminar esta prática 
horrível em África até 2030. 
 
24. O Protocolo de Maputo sobre os Direitos da Mulher logrou, até agora, quarenta 
e uma (41) ratificações. A Comissão intensificou a campanha para a ratificação 
universal e a implementação a nível local do Protocolo de Maputo por todos os 
Estados-membros. 
 
25. O Corpo de Jovens Voluntários da UA ganhou visibilidade e interesse. 156 
jovens voluntários prestaram serviço no segundo trimestre de 2018, dos quais 58,4% 
eram do sexo feminino e 41,6% do sexo masculino. Por seu lado, a Universidade 
Pan-Africana continuou a conceder graduações avançadas nos seus três institutos. 
No total, do total da população de estudantes de 860 em 2018, aproximadamente 
29% são do sexo feminino e mais de 70% do sexo masculino. Para o ano lectivo de 
2018-2019, a Universidade Pan-Africana está empenhada em aumentar o número de 
estudantes do sexo feminino para pelo menos 40%. Entretanto, a sua reitoria foi 
oficialmente transferida para Yaoundé. 
 
26. Os Estados-membros fizeram progressos notáveis na implementação dos 
projectos do Programa de Desenvolvimento de Infra-estruturas em África (PIDA). Em 
2018, foram alcançados os seguintes resultados: 
 

(i) Foram construídos aproximadamente 16.066 quilómetros de estrada em 
todo o continente; 
 

(ii) Foram construídos 4.077 quilómetros de capacidade ferroviária; 
 

(iii) Foi adicionada uma capacidade total de linha de transmissão de 
aproximadamente 3.056 quilómetros; 

 
(iv) Dezassete países foram conectados com cabos de fibra óptica regionais 
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no sector das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC); e 
 

(v) Foram criados 112.900 empregos directos e 49.400 empregos indirectos 
através de projectos PIDA construídos e operacionais. 

 
27. Em 2018, a Conferência adoptou vários instrumentos jurídicos, incluindo: 
 

(i) o Estatuto do Fundo Fiduciário para as Vítimas de Hissène Habré; 
 

(ii) o Estatuto do Instituto Africano de Remessas;  
 

(iii) o Projecto de Protocolo ao Tratado que institui a Comunidade Económica 
Africana relativo à Livre Circulação de Pessoas, Direito de Residência e 
de Estabelecimento; 

 
(iv) o Protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos sobre 

Pessoas com Deficiência em África;  
 

(v) o Estatuto da Agência Espacial Africana; e 
 

(vi) o Acordo que Estabelece a Zona de Comércio Livre Continental Africana, 
seus Protocolos e Anexos. 

 
28. Em conformidade com a decisão do Conselho Executivo EX.CL/Dec.193 (VII), 
a Comissão iniciou o alinhamento dos instrumentos jurídicos recentemente adoptados 
para garantir que os textos dos tratados fossem harmonizados em todas as línguas 
de trabalho. O Gabinete do Conselheiro Jurídico da Comissão disponibilizou cópias 
autenticadas aos Estados-membros para facilitar o processo de ratificação/adesão. 
 
29. A Comissão registou um total de cento e oito (108) assinaturas em 2018. No 
final de Novembro de 2018, o Gabinete do Conselheiro Jurídico registou um total de 
cento e trinta e seis (136) assinaturas de vários tratados e quarenta (40) ratificações - 
incluindo sete (7) para o Acordo que estabelece a Zona de Comércio Livre 
Continental Africana - ultrapassando assim o total de dezoito (18) recebidas em 2017. 
O Gabinete do Conselheiro Jurídico iniciou igualmente o processo de registo dos 
tratados da OUA/UA junto do Secretariado da ONU. Onze (11) tratados deviam ser 
registados até o final de 2018. 
 
30. Durante a comemoração da Semana da Legalidade da UA e da Semana de 
Assinatura de Tratados, em Dezembro de 2018 [EX.CL/Dec.459 (XIV)], a Comissão 
incentivou os Estados-membros a manter o actual dinamismo e, mais importante, a 
implementar os tratados que ratificaram, de forma a demonstrar o seu compromisso 
na promoção da agenda da União para melhoria da vida do povo africano. 
 
31. A Comissão continuou a garantir que as relações com os Estados não 
africanos e outras organizações estimulem os interesses da União e sejam 
conduzidas em conformidade com o Critérios para a Concessão do Estatuto de 
Observador, conforme adoptado pelo Conselho Executivo em Julho de 2005 
[EX.CL./DEC.230 (VII)]. 
 
32. A Comissão recebeu pedidos de acreditação de onze (11) Estados não 
africanos e quatro (4) organizações regionais e internacionais. No final do período em 
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análise, o número de Estados não africanos e organizações internacionais 
acreditadas junto da União era de cento e catorze (114), dos quais 90 (noventa) 
Estados não africanos e vinte e quatro (24) organizações regionais e internacionais. 
33. Onze (11) Estados-membros realizaram eleições presidenciais e 
parlamentares em 2018. A Comissão enviou equipas de observação de longo e curto 
prazo para todas as eleições. No geral, houve uma notável melhoria na administração 
eleitoral. No entanto, incidentes de violência eleitoral e as contestações dos 
resultados eleitorais continuam altos em alguns locais. 
 
34. A fim de responder melhor às necessidades médicas do pessoal da UA e dos 
diplomatas africanos e das suas famílias, a Comissão melhorou o sistema de 
prestação de cuidados de saúde da UA na sede da UA e fez a aquisição de 
equipamento médico moderno. A Comissão melhorou igualmente os cuidados de 
saúde ao pessoal da UA que presta serviço nas operações de apoio à paz da UA. Um 
hospital de nível II foi inaugurado no Mali, e foram organizadas melhores avaliações 
de incapacidade e morte para os funcionários da AMISOM e da MISCA. 
 
35. Por último, o Gabinete de Ética continuou a melhorar a prestação de contas na 
Comissão e demais Órgãos e Agências Especializadas da UA, através, entre outros, 
da implementação do Código de Conduta da União Africana e outras normas 
relevantes da UA, tais como as políticas de assédio e denúncias, bem como a 
sensibilização dos funcionários eleitos e do pessoal da UA, acerca dos seus direitos e 
responsabilidades, de acordo com os valores da UA. 
 
B. INFORMAÇÃO ACTUALIZADA SOBRE OS PROJECTOS EMBLEMÁTICOS 
 
36. A Conferência, na sua Decisão Assembly/AU/Dec.565 (XXIV) de Janeiro de 
2015, identificou doze (12) projectos emblemáticos como parte do Primeiro Plano de 
Implementação Decenal da Agenda 2063. Esta secção apresenta um relatório da 
situação sobre a sua implementação no final do ano de 2018. 
 

I. Estratégia Africana de Produtos de Base 
 

37. O Retiro Ministerial do Conselho Executivo, que foi realizado em Bahir Dar, 
Etiópia, em Janeiro de 2014, recomendou o desenvolvimento de uma estratégia de 
produtos de base para abordar a volatilidade dos preços no sector de produtos de 
base, bem como estimular a industrialização com base nos produtos de base, através 
da agregação de valor. 
 
38. Durante o ano em análise, a Comissão elaborou um projecto de Estratégia de 
Produtos de Base da UA que aborda os desafios em três (3) sectores principais de 
produtos de base, nomeadamente agricultura, mineração e energia. O projecto da 
Estratégia de Produtos de Base identifica igualmente os quatro (4) pilares 
estratégicos, nomeadamente: (i) mercado e definição de preços dos produtos de 
base; (ii) ligações e diversificação; (iii) governação e ambiente propício; e (iv) 
desenvolvimento de habilidades e pesquisa e desenvolvimento. Os pilares deverão 
ajudar a orientar a utilização ideal dos produtos de base africanos através da 
industrialização sustentável, diversificação económica, transformação estrutural, 
desenvolvimento e melhoria do comércio. 
 
39. O projecto da Estratégia de Produtos de Base propõe igualmente o 
estabelecimento de um Secretariado que seria no Departamento de Comércio e 
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Indústria da Comissão e trabalharia em colaboração com outras partes interessadas. 
40. O projecto da Estratégia de Produtos de Base e o seu Plano de Acção serão 
submetidos à apreciação dos Órgãos Deliberativos, durante a Cimeira de Fevereiro 
de 2019. 
 

II. Zona de Comércio Livre Continental Africana 
 

41. O Acordo que Estabelece a Zona de Comércio Livre Continental Africana 
(ZCLCA) foi assinado em Kigali, a 21 de Março de 2018, durante a 10ª Sessão 
Extraordinária da Conferência de Chefes de Estado e de Governo. O Acordo da 
ZCLCA inclui (i) o Protocolo sobre o Comércio de Mercadorias; (ii) o Protocolo sobre 
Comércio de Serviços; e (iii) o Protocolo sobre as Normas e Procedimentos para a 
Resolução de Litígios. 
 
42. Conforme solicitado pela Cimeira Extraordinária de Kigali, de Março de 2018 
[Ext/Assembly/AU/Dec.1 (X)], a Comissão apresentou à Conferência para adopção na 
Cimeira de Junho/Julho de 2018, em Nouakchott, nove (9) Anexos do Protocolo sobre 
o Comércio de Mercadorias, compreendendo: (i) Anexo 1 sobre as Listas de 
Concessões Tarifárias; (ii) Anexo 2 sobre as Regras de Origem; iii) Anexo 3 sobre a 
Cooperação Aduaneira e Assistência Administrativa Mútua; (iv) Anexo 4 sobre a 
Facilitação do Comércio; (v) Anexo 5 sobre as Barreiras Não-Tarifárias; (vi) Anexo 6 
sobre as Barreiras Técnicas ao Comércio; (vii) Anexo 7 sobre as Medidas Sanitárias e 
Fitossanitárias; (viii) Anexo 8 sobre o Trânsito; e (ix) Anexo 9 sobre as Medidas 
Correctivas em Matéria Comercial. 
 
43. A Comissão apresentou igualmente à Cimeira de Nouakchott, para adopção, 
três (3) Anexos do Protocolo sobre as Normas e Procedimentos para Resolução de 
Litígios, nomeadamente (i) o Anexo 1 sobre os Procedimentos de Trabalho do Painel; 
(ii) Anexo 2 sobre a Revisão de Peritos; e (iii) Anexo 3 sobre o Código de Conduta 
para os Árbitros e Membros do Painel. 
 
44. Além disso, a Conferência, na sua Decisão Assembly/AU/Dec.692 (XXXI), de 
Junho/Julho de 2018, adoptou a lista de cinco sectores prioritários sobre o comércio 
de serviços, incluindo os sectores de transportes, comunicação, finanças, turismo e 
serviços empresariais. 
 
45. A Conferência encarregou igualmente os Ministros da UA responsáveis pelo 
Comércio a concluírem todos os trabalhos pendentes sobre as negociações da Fase 
1 e a apresentarem os resultados à Conferência na Cimeira de Fevereiro de 2019. 
Estes incluem (i) as Listas de Compromissos Específicos sobre o Comércio de 
Serviços: (ii) a finalização do Anexo 1 do Protocolo sobre o Comércio de Mercadorias 
que trata das Listas de Concessões Tarifárias; e (iii) os Anexos sobre as Medidas 
Correctivas em Matéria Comercial e Regras de Origem. A Conferência determinou 
igualmente que as negociações da Fase 2, relacionadas à investimentos, direitos de 
propriedade intelectual e política de concorrência, sejam concluídas até Janeiro de 
2020. 
 
46. No período em análise, quarenta e nove (49) países assinaram o Acordo da 
ZCLCA. Os restantes seis (6) são: Benim, Botswana, Eritreia, Guiné-Bissau, Nigéria e 
Zâmbia. Dos restantes seis (6) Estados-membros que ainda não assinaram o Acordo 
da ZCLCA,  um (1) comprometeu-se a fazê-lo à margem da cimeira de Fevereiro de 
2019 e três continuavam a realizar consultas nacionais. Entretanto, a Comissão 
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estava a consultar os dois (2) restantes sobre como facilitar as suas assinaturas o 
mais rapidamente possível. 
 
47. O estado de ratificações da ZCLCA no final deste período em análise era o 
seguinte: nove (9) Estados-membros ratificaram e depositaram os seus instrumentos 
de ratificação, nomeadamente o Chade, a Côte d’Ivoire, o Gana, a Guiné, o Quénia, o 
Ruanda, o Níger, Eswatini e o Uganda. Além disso, as Conferências nacionais dos 
outros sete (7) Estados-membros ratificaram, mas os instrumentos de ratificação 
ainda não foram depositados. São a República do Congo, Mali, Mauritânia, Namíbia, 
Sierra Leone, África do Sul e Togo. São necessárias vinte e duas (22) ratificações 
para que o Acordo da ZCLCA entre em vigor até o prazo de Julho de 2019. Em 
Dezembro de 2018, restavam apenas seis (6) ratificações para o alcance deste marco 
histórico e significativo para a integração africana. 
 
48. Em consonância com a decisão da Conferência Assembly/AU/Dec.394 (XVIII) 
de Janeiro de 2012, a Comissão continuou a implementação dos programas e 
actividades para impulsionar o comércio intra-africano e acelerar o estabelecimento 
de uma Zona de Comércio Livre Continental, ao abrigo dos sete (7) grupos do Plano 
de Acção para Promoção do Comércio Intra-africano. Para o efeito, a Comissão, em 
parceria com o Mercado Comum para a África Oriental e Austral (COMESA), 
organizou a Primeira Reunião da União Africana sobre o Reforço das Plataformas de 
Diálogo sobre Políticas Comerciais, em Lusaka, em Setembro de 2018. Actividades 
semelhantes estão programadas para acontecer com outras CER em 2019. 
 
49. A Comissão trabalhou com o Afreximbank para estabelecer uma Plataforma 
Pan-africana de Pagamento e Liquidação, que deverá apoiar as transferências dos 
clientes e transferências interbancárias para pagamentos comerciais e a retalho, 
usando vias de telefones celulares/carteiras, internet e web. Estas ferramentas 
deverão facilitar os pagamentos e as transferências de dinheiro para o comércio e 
investimento transfronteiriço. O lançamento está previsto para 2019, com um conjunto 
inicial de países. De igual modo, em colaboração com o Afreximbank, o 
Departamento de Comércio e Indústria da Comissão organizou em Cairo, em 
Dezembro de 2018, a Primeira Feira Comercial Intra-africana (IATF), com três (3) 
segmentos: exposição, conferência e feira comercial virtual. A IATF 2018 foi uma das 
primeiras realizações principais da ZCLCA. 
 
50. A Comissão, através do Departamento de Assuntos Económicos, desenvolveu 
uma base de dados abrangente sobre estatísticas do comércio em África 
(AFRICATRADE). A base de dados será fundamental para a monitorização e 
avaliação da ZCLCA, impulsionando o comércio intra-africano e a implementação do 
imposto de importação de 0,2% para financiar a União. A AFRICATRADE tem a série 
de dados comerciais para todos os Estados-membros desde 2005 até à data. A 
edição de 2017 cobriu o período de 2005 a 2011. Mostra igualmente as tendências do 
comércio intra-africano e os fluxos comerciais entre África e o resto do mundo. 
 

III. Protocolo sobre a Livre Circulação de Pessoas e Esforços para a 
Livre Circulação de Mercadorias 

 

51. Um estudo recente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), sobre os 
regimes de vistos em África, revela que África é fechada para os cidadãos africanos 
ao passo que é aberta para os cidadãos nacionais de outros continentes, em 
particular europeus e norte-americanos. Os estudos revelam que os africanos 
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precisam de vistos para viajar para mais de metade dos Estados-membros da União. 
Podem obter vistos à chegada num quarto deles, mas não precisam de visto para 
viajar para apenas dez países africanos. Em contraste, os norte-americanos são 
obrigados a obter um visto antes de viajar para 45% dos países africanos. Podem 
obter visto à chegada em 35% dos países africanos e não precisam de visto em 20% 
dos países africanos. 
 
52. Esta situação paradoxal apresenta aos cidadãos africanos um duplo risco. Por 
um lado, não podem viajar livremente no seu próprio continente. Por outro lado, à 
medida que a maré do racismo, da xenofobia e do populismo nacional extremo ganha 
força, continentes como a Europa e a América do Norte fecham as suas fronteiras 
para cidadãos africanos, sob pretexto de conter imigrantes ilegais. 
 
53. Desde a adopção pela Conferência, em Janeiro de 2018 
[Assembly/AU/Dec.676 (XXX)] do Protocolo ao Tratado que Institui a Comunidade 
Económica Africana Relativo à Livre Circulação de Pessoas, Direito de Residência e 
Direito de Estabelecimento e o seu Roteiro de Implementação, trinta e dois (32) 
Estados-membros assinaram o Protocolo, mas apenas um - Ruanda - o ratificou. A 
Comissão iniciou uma campanha de divulgação com o objectivo de garantir, dentro de 
um curto período de tempo, as quinze (15) ratificações necessárias para a entrada 
em vigor do Protocolo. Não obstante, a ratificação universal é o objectivo final, 
juntamente com a implementação a nível local por todos os Estados-membros e a 
implementação deste relevante instrumento na íntegra e sem reservas. 
 
54. Parte da campanha de ratificação visou as duas (2) CER que estão adiantadas 
nesta área, nomeadamente a Comunidade da África Oriental (EAC) e a Comunidade 
Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO). Apesar de não ignorar as 
outras CER, a Comissão organizou uma consulta conjunta entre a EAC e a CEDEAO 
em Dakar, em Outubro de 2018, para incentivar as duas CER a sensibilizar os seus 
membros sobre a necessidade de acelerar a ratificação do Protocolo. Em conjunto, os 
membros da EAC e da CEDEAO somam vinte e um (21) países, dos quais seis (6) da 
EAC e quinze (15) da CEDEAO. 
 
55. Actualmente há uma evolução encorajadora entre os Estados-membros no 
sentido de flexibilizar os regimes de vistos para os cidadãos africanos, com a Etiópia, 
o Quénia e a Namíbia os últimos Estados-membros a flexibilizar os seus regimes de 
vistos de entrada. Dois (2) Estados-membros – Benim e Seychelles – não exigem 
visto para cidadãos africanos, enquanto os seguintes dezassete (17) concedem vistos 
à chegada: Cabo Verde, Comores, Djibuti, Gâmbia, Gana, Guiné-Bissau, Quénia, 
Madagáscar, Maurícias, Moçambique, Namíbia, Ruanda, Senegal, Somália, 
Tanzânia, Togo e Zimbabwe. No entanto, a abolição dos requisitos de visto para os 
africanos é essencial para facilitar o direito de entrada, como a primeira fase do 
Protocolo. 
56. O Protocolo prevê igualmente a emissão do Passaporte Africano. Durante o 
período em análise, a Comissão organizou em Nairobi, em Junho de 2018, uma 
reunião dos Chefes de Imigração de todos os Estados-membros para elaborar as 
directrizes para a concepção, produção e emissão do Passaporte Africano. As 
directrizes foram adoptadas pelo Comité Técnico Especializado (CTE) de Migração, 
Refugiados, Deslocados Internos e Retornados, em Malabo, no final de Outubro e 
início de Novembro de 2018. Serão submetidas à Cimeira de Fevereiro de 2019, e, 
uma vez adoptadas pela Conferência, deverão abrir caminho para os Estados-
membros iniciarem a emitir Passaportes Africanos para os seus cidadãos. 
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57. A Comissão, em colaboração com a Organização Internacional para as 
Migrações (OIM), a Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento (IGAD) e 
a República do Djibuti, lançaram o 4º Fórum Pan-africano sobre Migração (PAFOM) 
em Djibuti, em Novembro de 2018, sob o tema Aproveitar os benefícios do regime de 
Livre Circulação de Pessoas para o desenvolvimento sustentável em África. Os 
participantes incidiram nas realizações e desafios dos regimes de livre circulação de 
pessoas e a urgência de promover uma governação eficaz da mobilidade laboral em 
África. Por seu lado, os representantes dos Estados-membros salientaram a 
importância da cooperação entre os países vizinhos como essencial para criar 
regimes fronteiriços mais fortes e enfatizaram a necessidade de uma visão 
equilibrada da migração para garantir tanto o desenvolvimento como a segurança. 
 
58. Em apoio à integração regional e continental, com foco particular na circulação 
de pessoas e bens (MoveAfrica), a Agência NEPAD operacionalizou, em Junho de 
2018, o Sistema de Sinalização (TLS) em quatro (4) Postos Fronteiriços de Paragem 
Única (OSBP) - Beit Bridge, Chirundu, Kasumbalesa e Kazungula - que ligam cinco 
países, nomeadamente o Botswana, a República Democrática do Congo, a África do 
Sul, a Zâmbia e o Zimbabwe. 
 
59. O Sistema de Sinalização inclui nove (9) indicadores, que incidem sobre: 
licenças transfronteiriças de transportes rodoviários; vistos para motoristas e 
tripulantes profissionais de veículos rodoviários; processo de absolvição de títulos; 
garantias de trânsito; seguro de veículo para motoristas; pesos/carga do veículo - 
(controlo de sobrecarga); acordos de facilitação transfronteiriça; infra-estruturas e 
nível de infra-estruturas para cargueiros e camiões; e saúde e segurança. 
 
60. A Agência NEPAD realizou a primeira avaliação dos Postos Fronteiriços de 
Paragem Única em Chirundu, em Setembro de 2018, em parceria com o COMESA, a 
Autoridade Tributária da Zâmbia (ZRA) e a Autoridade Tributária do Zimbabwe 
(ZIMRA). A avaliação indicou que Chirundu está actualmente classificado como 
amarelo, o que indica algum desempenho relativamente melhorado. O Botswana, a 
Zâmbia e o Zimbabwe têm aplicado nas legislações internas os indicadores do 
Sistema de Sinalização para um melhor desempenho previsto. O objectivo final do 
MoveAfrica é o de reduzir as barreiras comerciais com vista à criação de emprego e 
competitividade, uma vez que um menor custo logístico tornará as mercadorias 
competitivas e aumentará o comércio intra-africano e, portanto, os empregos. 
 

IV. Universidade Virtual Africana 
 

61. A Universidade Virtual e Electrónica Pan-Africana (PAVEU) visa acelerar o 
desenvolvimento do capital humano, ciência e tecnologia e inovação através do 
aumento do acesso à educação terciária e contínua em África, capitalizando a 
revolução digital e conhecimento global e consolidando as iniciativas e estratégias 
africanas no desenvolvimento acelerado do capital humano, bem como a ciência, 
tecnologia e inovação. Além dos objectivos principais de aprendizagem, a plataforma 
de aprendizagem electrónica (eLearning) tem como objectivo expor os estudantes 
africanos às tecnologias emergentes na Internet e ajudá-los a adquirir habilidades de 
comunicação que são essenciais no mundo actual. 
 
62. A Comissão concluiu a elaboração do quadro de implementação dos 
progressos da PAVEU. O quadro inclui directrizes sobre as estruturas de gestão do 
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Instituto, pessoal e potenciais parcerias com outros actores. 
 

 
63. A Comissão foi aconselhada a prestar serviços de hospedagem em nuvem 
para a Universidade Virtual e Electrónica Pan-Africana. Investir nessa tecnologia 
ajudará a reduzir custos, eliminando a necessidade de manutenção, a substituição de 
investimentos tecnológicos desactualizados e um grande número de funcionários 
para gerir as estruturas existentes. No entanto, é necessária uma rede e infra-
estruturas suficientemente sólidas para apoiar os recursos de aprendizagem, 
administração e investigação, bem como acomodar estudantes em todos os Estados-
membros e na diáspora. Actualmente, a Reitoria da PAVEU é servida com um acesso 
interno muito limitado através de um Wi-Fi. 
 
64. A realização de dois cursos online - História de África e Género e Direitos 
Humanos - não pôde ser implementada em 2018. É necessário mais tempo para 
formar os facilitadores, elaborar um modelo de curso, elaborar componentes 
multimídia dos cursos, empacotar os cursos online e orientar os alunos a usar o 
sistema de gestão de aprendizagem do Ambiente de Aprendizagem Dinâmica 
Modular Orientado para Objectivos (Moodle) recomendado. 
 
65. A Conferência aprovou a recomendação do CTE de Educação, Ciência e 
Tecnologia (CTE-ECT) sobre a criação da PAVEU como um Instituto da Universidade 
Pan-Africana e a sua localização na Sede da Reitoria da UPA em Yaoundé. O 
coordenador interino da PAVEU mudou-se para Yaoundé em Agosto de 2018. A 
PAVEU é um membro do Grupo TIC na Educação do Grupo CESA. Foram 
igualmente anunciados os cargos de Coordenador da PAVEU (P5), Designer de 
Instrução (P3) e Responsável Sénior por Tecnologias Educacionais. Estão em 
consideração as especificações do equipamento de escritório para o escritório de 
Yaoundé. 
 

V. Plataforma Económica Africana 
 

66. A Plataforma Económica Africana (AEP) é um fórum anual para o envolvimento 
regular entre a liderança política, líderes empresariais e do sector privado, 
universidades e intelectuais, sobre a implementação da Agenda 2063, e questões da 
transformação económica e industrialização de África. Na sequência da decisão do 
Conselho Executivo EX.CL/Dec.924 (XXIX), de Julho de 2016, a Comissão, em 
parceria com o Governo das Maurícias e com o apoio da Fundação da União 
Africana, organizou o primeiro fórum nas Maurícias, em Março de 2017. 
 
67. A Conferência, na sua decisão Assembly/AU/Dec.643 (XXIX), de Julho de 
2017, aprovou a oferta da República das Maurícias para acolher a segunda 
Plataforma Económica Africana, em Março de 2018, e solicitou à Comissão e à 
Fundação da União Africana a trabalharem em estreita colaboração com o País 
Anfitrião, Maurícias, para garantir a realização com êxito da segunda Plataforma 
Económica Africana. No entanto, a Plataforma Económica Africana (AEP) não 
ocorreu em 2018, devido a desafios relacionados com a situação operacional e de 
governação da Fundação da União Africana (FUA). 
 
68. A Comissão tem trabalhado com a FUA para resolver essas questões 
pendentes. Entretanto, na sequência de uma proposta do Governo das Maurícias, o 
fórum da AEP para 2019 está agendado para Maio de 2019. 



EX.CL/1134(XXXIV) 
Pág. 12 

 
 

VI. Instituições Monetárias e Financeiras Continentais 
 

69. O Tratado que institui a Comunidade Económica Africana - conhecido 
igualmente como o Tratado de Abuja - perspectivava a criação da União Económica e 
Monetária Africana e do Banco Central Africano (BCA) como a instituição para cunhar 
a moeda única africana. O Acto Constitutivo da UA acrescentou mais duas (2) 
instituições, nomeadamente o Fundo Monetário Africano (FMA) e o Banco Africano de 
Investimento (BAI), tornando assim as três (3) instituições - o Banco Central Africano, 
o Fundo Monetário Africano e o Banco Africano de Investimento - as principais 
instituições financeiras da União Africana. Além disso, a Conferência na sua decisão 
Assembly/AU/Dec.109 (VI) de Janeiro de 2006, mandatou a Comissão a realizar um 
estudo de viabilidade sobre a criação de uma Bolsa de Valores Pan-africana (BVPA). 
70. Juntas, as três instituições financeiras e a Bolsa de Valores Pan-africana 
constituem as Instituições Financeiras Pan-Africanas (IFPA). 
 

 Banco Central Africano 
 

71. O Banco Central Africano (BCA) visa administrar a política monetária e cambial 
em África. Será precedido pelo Instituto Monetário Africano, que deverá conduzir os 
trabalhos preparatórios para o estabelecimento do BCA, com base numa abordagem 
gradual. 
 
72. A Comissão e a Associação de Bancos Centrais Africanos (ABCA) iniciaram 
um grupo de estudo e uma estratégia conjunta e um roteiro para o estabelecimento 
do Banco Central Africano. A estratégia foi adoptada pelo Conselho de Governadores 
da ABCA em Malabo, em Agosto de 2015. Foi submetida para aprovação tanto à 
Reunião Anual Conjunta do CTE de Finanças, Assuntos Monetários, Planificação e 
Integração Económica e a 49ª Conferência dos Ministros Africanos de Planificação, 
Finanças e Desenvolvimento Económico da Comissão Económica das Nações 
Unidas para África (UNECA), realizada em Adis Abeba, em Março/Abril de 2016. 
 
73. Em 2012, foi realizado um estudo técnico sobre a Bolsa de Valores Pan-
Africana por uma equipa de consultores. O resultado foi apresentado à Conferência 
dos Ministros da Economia e Finanças, realizada em Abuja, em Março de 2014, que 
recomendou que o relatório do estudo fosse apresentado aos Estados-membros para 
posterior análise. O relatório do estudo será apresentado à apreciação do CTE de 
Finanças, Assuntos Monetários, Planificação e Integração Económica, em 2019. 
 
74. Para acelerar o estabelecimento do Banco Central Africano, a Comissão 
elaborou um projecto de acordo de sede a ser negociado com a República Federal da 
Nigéria, o país anfitrião, e o Banco Central da Nigéria, como representante designado 
do governo nigeriano, para o estabelecimento do Banco Central Africano. Uma vez 
concluído o projecto de acordo de sede, o próximo passo será a criação do Instituto 
Monetário Africano, em colaboração com a Associação dos Bancos Centrais 
Africanos e de acordo com as recomendações da estratégia conjunta. 
 
75. Entretanto, a Comissão contactou as principais partes interessadas dos 
Bancos Centrais Africanos para promover a agenda do Banco Central Africano. O 
Departamento de Assuntos Económicos da Comissão participou na reunião do 
Comité Técnico da Associação dos Bancos Centrais Africanos em Dakar, em 
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Fevereiro de 2018, durante a qual o Comité Técnico reafirmou o compromisso da 
Associação de trabalhar com a Comissão para o cumprimento da agenda de 
integração continental. 
 
76. O Departamento de Assuntos Económicos da Comissão participou igualmente 
na reunião da Conferência da Associação dos Bancos Centrais Africanos em Sharm 
El Sheikh, em Agosto de 2018, para sensibilizar os Banqueiros Centrais Africanos 
sobre a necessidade da integração monetária e financeira em África. 
 

 Fundo Monetário Africano 
 

77. Prevê-se que o Fundo Monetário Africano facilite a integração das economias 
africanas, abolindo as restrições comerciais, financiando défices, promovendo a 
cooperação monetária e prestando assistência técnica aos Estados-membros, 
particularmente nas estratégias de redução da pobreza e da dívida. 
 
78. O Fundo Monetário Africano ainda não foi operacionalizado. Até ao período em 
análise, apenas dez (10) Estados-membros haviam assinado os instrumentos que 
criaram o Fundo Monetário Africano, nomeadamente o Benim, Camarões, Chade, 
Comores, República do Congo, Gana, Guiné-Bissau, Mauritânia, São Tomé e 
Príncipe e Zâmbia. Nenhum Estado-membro ratificou os instrumentos jurídicos do 
Fundo. 
 
79. Por seu turno, a Comissão assinou em Yaoundé, em Abril de 2018, o acordo 
com a República de Camarões, para dar início ao funcionamento desta instituição, 
logo que o seu protocolo receba as quinze (15) ratificações necessárias para entrar 
em vigor. 
 

 Banco Africano de Investimento 
 

80. Até Dezembro de 2018, os seguintes vinte e dois (22) Estados-membros 
haviam assinado os instrumentos jurídicos relevantes para o Banco Africano de 
Investimento: Angola, Benim, Burkina Faso, Chade, Côte d’Ivoire, Comores, 
República do Congo, República Democrática do Congo, Gabão, Gâmbia, Gana, 
Guiné-Bissau, Guiné, Libéria, Líbia, Madagáscar, Níger, Senegal, Sierra Leone, São 
Tomé e Príncipe, Togo e Zâmbia. No entanto, apenas cinco (5) os ratificaram, 
nomeadamente Benim, Burkina Faso, República do Congo, Líbia e Togo. 
 
81. À medida que a União avança na concretização da sua agenda de 
desenvolvimento e integração, os Estados-membros devem envidar todos os esforços 
para garantir que estas instituições financeiras iniciem as suas operações o mais 
cedo possível. Os Estados-membros que assinaram e ratificaram os instrumentos 
jurídicos destas instituições devem ser felicitados e todos devem ser exortados a 
acelerar este processo. Estas instituições financeiras continentais não só reforçam a 
capacidade de África de assumir a sua auto-suficiência financeira, como ajudam 
igualmente a proteger os Estados-membros das manipulações das moedas 
internacionais e das incertezas dos mercados financeiros globais. 
 
82. A Comissão publicou em 2018, um livro que destaca as principais 
características, protocolos e estatutos do Banco Africano de Investimento e do Fundo 
Monetário Africano. A publicação discute igualmente as pré-condições, desempenhos 
e desafios das Comunidades Económicas Regionais para o estabelecimento da 
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União Económica e Monetária, bem como a estratégia conjunta UA-AACB para o 
estabelecimento do Banco Central Africano. 
 

 Índice Africano de Integração Regional Multidimensional (AMRII) 
 

83. Durante o período em análise, o Departamento de Assuntos Económicos da 
Comissão, em colaboração com peritos das Comunidades Económicas Regionais 
(CER), a Associação de Bancos Centrais Africanos (ABCA) e o Comité de Directores-
Gerais (CoDGs) dos institutos nacionais de estatística, realizou um estudo para 
desenvolver uma ferramenta abrangente e coerente de monitorização e avaliação da 
integração regional em África. Após várias reuniões técnicas, o novo Índice Africano 
de Integração Regional Multidimensional (AMRII) foi adoptado por peritos em 
Kampala, em Setembro de 2018. 
 
84. O AMRII tem como base nas seguintes dimensões de integração regional: (i) 
livre circulação de pessoas; (ii) integração política e institucional; (iii) integração 
comercial; (iv) integração social; (v) integração de infra-estruturas; (vi) integração 
financeira; (vii) integração monetária; e (viii) integração ambiental. A Comissão prevê 
enviar o AMRII ao CTE de Finanças, Assuntos Monetários, Planificação e Integração 
Económica em Yaoundé, em Março de 2019. O AMRII será subsequentemente 
submetido à apreciação dos Órgãos Deliberativos em Niamey, em Julho de 2019. 
 

VII. Barragem do Grande Inga 
 

85. O “Projecto Hidroeléctrico do Grande Inga” na República Democrática do 
Congo (RDC) está a ser revisto seguindo um esquema geral (Inga 3 à Inga 8) que 
pretende atingir a sua capacidade total de mais de 44.000 MW e contribuir para o 
fornecimento de electricidade à RDC e para todo o continente. 
 
86. O processo de selecção do responsável pelo desenvolvimento privado iniciou 
em Agosto de 2015, mas até o período em análise, apenas dois (2) consórcios - 
China Inga 3 e ProInga - continuavam em competição. Por outro lado, o Governo da 
RDC decidiu, em Junho de 2017, alterar o conceito do Inga 3, da capacidade original 
de 4.800 MW para 10.000-12.000 MW de capacidade e solicitou aos dois consórcios 
restantes que apresentassem uma proposta de projecto conjunta optimizada. Esta foi 
apresentada em Junho de 2018, no novo conceito de capacidade de 11.000 MW do 
Inga 3. O governo da RDC acabou por assinar um acordo com os dois (2) 
responsáveis pelo desenvolvimento do projecto em Outubro de 2018. Estes últimos 
comprometeram-se a realizar estudos técnicos, incluindo uma avaliação do impacto 
ambiental e social da barragem. 
 
87. É importante notar que o projecto da Barragem do Grande Inga tem enfrentado 
grandes desafios desde o seu início, incluindo a falta de capacidade técnica do 
Governo e a incapacidade de mobilizar os seus próprios recursos como contribuição 
para a concretização deste projecto emblemático. Não obstante estes e outros 
desafios, a Comissão contínua empenhada na operacionalização deste projecto 
emblemático. 
 
88. A assistência financeira da Comissão permitiu a participação da Equipa do 
Inga da RDC na reunião do Subcomité do CTE de Energia em Nouakchott, em Março 
de 2018. O Subcomité do CTE de Energia fez duas importantes recomendações, 
nomeadamente: (i) o estabelecimento de um acordo de coordenação continental para 
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o projecto hidroeléctrico do Inga, que reunirá instituições relevantes como as CER, 
Grupos de Energia e Reguladores sob liderança da Comissão; e (ii) o alinhamento de 
todos os vários acordos sobre o Inga com os projectos de interligação que estão a ser 
planificados, ou seja, Inga para a África do Sul e Inga para a Nigéria. 
 
89. Para o efeito, o Presidente da Comissão enviou uma carta ao Presidente 
Joseph Kabila, da RDC, a 5 de Dezembro de 2017, na qual reiterou o compromisso 
da UA com a concretização deste projecto emblemático e propôs a criação de um 
“Comité Estratégico” (Comissão da UA – Banco Africano de Desenvolvimento – 
NEPAD) para apoiar a República Democrática do Congo, para este projecto 
emblemático. O Presidente da Comissão propôs igualmente a apresentação de 
relatórios regulares pelo Governo da RDC às cimeiras da UA, sobre a evolução do 
projecto Inga, a partir de Junho/Julho de 2018. 
 
90. A Comissão iniciou consultas com o Governo da República Democrática do 
Congo para garantir a concordância das autoridades para o estabelecimento de um 
acordo de coordenação continental para o projecto hidroeléctrico do Inga, conforme 
recomendado pelo Subcomité do CTE de Energia, e garantir a apresentação regular 
de relatórios ao supracitado Subcomité e Cimeiras da UA sobre o estado de 
implementação do projecto do Grande Inga. 
 
91. Entretanto, durante uma reunião consultiva entre a Comissão, o Comité do 
CRP sobre a Implementação da Agenda 2063, as CER e o Banco Africano de 
Desenvolvimento, que se realizou em Nairobi, em Setembro de 2018, uma delegação 
da RDC fez uma apresentação sobre o projecto do Grande Inga, resumindo o estado 
de implementação do projecto, os desafios enfrentados e as recomendações sobre a 
via a seguir. 
 

VIII. Grande Museu de África  
 

92. O processo de criação do Grande Museu de África em Argel ganhou força em 
2018. Conforme solicitado pelo Conselho Executivo, a Comissão trabalhou com o 
Governo da Argélia e outras partes interessadas em Junho de 2018, para estabelecer 
o Comité Técnico e Consultivo do Grande Museu de África. O Comité Técnico e 
Consultivo realizou sua primeira reunião em Adis Abeba em Junho de 2018, e outra 
em Argel, em Dezembro de 2018. Prevê-se que o Grande Museu de África abra em 
2022, com uma exposição de todo o continente. 
 

IX. Rede Integrada de Comboios de Alta Velocidade de África 
 

93. O projecto da Rede Integrada de Comboios de Alta Velocidade de África 
(AIHSRN) é uma iniciativa liderada pela Comissão, destinada a interligar as capitais, 
os centros económicos e outros polos industriais e grandes locais turísticos africanos 
com tecnologia ferroviária de alta velocidade adequada, com outras infra-estruturas e 
serviços complementares de electricidade, energia e TIC de banda larga. 
 
94. A Comissão concluiu o recrutamento da empresa de consultoria, a CPCS 
Transom Ltd JV, que deverá realizar a fase 1 - o estudo exploratório detalhado - do 
estudo de pré-viabilidade abrangente do projecto. Posteriormente, o foco estará na 
mobilização de recursos substanciais para um estudo de viabilidade completo. 
Enquanto isso, a Comissão disponibilizou 400.000 dólares americanos do orçamento 
de 2018 para apoiar a Agência NEPAD na execução do estudo exploratório 
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detalhado. 
 
95. Agência NEPAD assinou o contrato com a CPCS Transcom Ltd para o estudo 
exploratório detalhado. O estudo será realizado de Janeiro à Junho de 2019. A 
Agência NEPAD está igualmente a facilitar a mobilização de recursos para os estudos 
de pré-viabilidade e viabilidade com o desenvolvimento de um conjunto de 
ferramentas de financiamento. 
 

X. Estratégia do Espaço Exterior  
 

96. A Conferência na sua decisão Assembly/AU/Dec.589 (XXVI) de Janeiro de 
2016, apelou a um maior desenvolvimento de uma estrutura de governação, para 
além de avaliar as implicações jurídicas, estruturais e financeiras da proposta da 
Agência Espacial Africana.  
 
97. O Estatuto da Agência Espacial Africana foi aprovado pela Conferência em 
Janeiro de 2018 [Assembly/AU/Dec.676 (XXX)]. Posteriormente, a Comissão finalizou 
o estudo sobre as implicações estruturais e financeiras da Agência Espacial Africana 
e submeteu-o à apreciação dos Órgãos Deliberativos. A Comissão lançou um 
processo de organização institucional, convidando os Estados-membros a 
manifestarem a sua intenção de acolher a Agência Espacial Africana. Um painel de 
peritos de alto nível foi designado para finalizar a avaliação dos países que 
manifestaram interesse em acolher a Agência Espacial Africana. 
 
98. A Comissão iniciou igualmente duas pesquisas que servirão de base para o 
desenvolvimento de programas de observação da terra e navegação e 
posicionamento da Agência Espacial Africana: o primeiro é sobre a situação do sector 
privado de observação da terra em África, e o outro sobre a situação da navegação e 
posicionamento em África. 
 
99. A Comissão patrocinou a participação de dezenas de jovens engenheiros e 
cientistas na Conferência de Liderança Espacial Africana, realizada em Abuja e na 
Associação Africana de Sensoriamento Remoto para o Meio Ambiente, realizada em 
Alexandria, Egipto. 
 
100. A Comissão assinou em Bruxelas, em Junho de 2018, um acordo de 
cooperação com a Comissão Europeia no domínio do acesso gratuito a dados e 
utilização de dados Sentinel do programa Copernicus por todas as instituições e 
cidadãos africanos. Divulgou igualmente a Política e Estratégia Espacial Africana em 
vários fóruns internacionais. 
 
101. Em 2018, o Programa de Apoio da GMES e África, uma componente 
emblemática do Espaço Exterior Africano, foi co-financiado pela Comissão Europeia e 
pela Comissão da União Africana no valor de 29,5 milhões de euros e 0,5 milhões de 
euros, respectivamente. O programa GMES pretende usar a ciência e a tecnologia de 
observação da terra para fornecer serviços de recursos hídricos e naturais e serviço 
em áreas marinhas e costeiras. 
 
102. Como seguimento, a Comissão levou a cabo as missões de diligência devida 
da GMES e África aos consórcios de implementação com o objectivo de avaliar as 
suas capacidades institucionais nas áreas de observação da terra, TIC, finanças e 
aquisições, antes da disponibilização das subvenções. Os Países Líderes dos 
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Consórcios visitados durante esse período são Botswana, República do Congo, 
República Democrática do Congo, Egipto, Gabão, Maurícias e Namíbia. 
 
103. Foram adoptadas e publicadas as estratégias de formação e comunicação da 
GMES e África. Foi iniciada a concepção e desenvolvimento de um geo-portal para 
GMES e África. Será uma ferramenta permanente para monitorizar o desempenho 
dos consórcios e o progresso da implementação da GMES e África. A concepção 
para o website da GMES e África foi igualmente concluída com a assistência do 
Departamento de Informação e Comunicação (DIC) da Comissão e está agora 
operacional. 
 

XI. Rede Pan-Africana 
 

104. Preocupada com a inactividade deste projecto emblemático, a Comissão 
convocou, em Dezembro de 2018, a segunda Conferência das Partes Usuárias da 
Rede Electrónica Pan-Africana (PAeN) em Adis Abeba. Conforme solicitado pelos 
Órgãos Deliberativos, a reunião identificou opções para utilizar a infra-estrutura da 
PAeN para serviços suplementares adicionais, incluindo o estudo de pré-viabilidade 
sobre a TV Pan-Africana de Educação em Massa que foi desenvolvido pela 
Comissão. A reunião juntou os representantes dos dez (10) Estados-membros que 
utilizam as facilidades oferecidas pela Rede. 
 
105. O relatório do Presidente da Comissão sobre a sustentabilidade da Rede 
Electrónica Pan-Africana (PAeN) foi finalizado em Maio de 2018 e submetido à 
apreciação da Conferência de Usuários em Dezembro de 2018. O relatório final será 
apresentado ao CTE de Comunicação e TIC, em Novembro de 2019. 
 
106. A Comissão tem estado activa na promoção da digitalização através da 
implementação de vários projectos, nomeadamente o Programa para o 
Desenvolvimento de Infra-estruturas em África (PIDA), o Sistema Africano do Ponto 
de Intercâmbio da Internet (AXIS), a Liderança Africana em TIC (ALICT), a Iniciativa 
de Política e Regulamentação para a África Digital (PRIDA), o nome de domínio de 
topo DotAfrica e a implementação da Convenção da UA sobre Segurança Cibernética 
e Protecção de Dados Pessoais. 
 

XII. Mercado Africano Único de Transportes Aéreos (SAATM) 
 

107. Os seguintes vinte e oito (28) países fazem parte do SAATM: Benim, Burkina 
Faso, Botswana, Cabo Verde, Camarões, República Centro-Africana, República do 
Congo, Côte d’Ivoire, Chade, Egipto, Etiópia, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné, Quénia, 
Lesoto, Libéria, Mali, Moçambique, Níger, Nigéria, Ruanda, Sierra Leone, África do 
Sul, Eswatini, Togo e Zimbabwe. 
 
108. Os textos normativos e institucionais da Decisão de Yamoussoukro, que 
constituem o quadro regulamentar e de gestão do SAATM, foram adoptados pela 
Cimeira de Janeiro de 2018. A Comissão recrutou um consultor para reformular o 
mecanismo de resolução de litígios e as suas instituições. 
 
109. O Grupo de Trabalho Ministerial criado para liderar a criação e 
operacionalização do SAATM, realizou a sua quarta reunião em Lomé, em Maio de 
2018. Um resultado importante foi a adopção do memorando de implementação da 
Decisão de Yamoussoukro, a ser assinado por todos os estados que adiram ao 
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SAATM. A Comissão facilitou o reforço das capacidades da Agência de Execução da 
Decisão de Yamoussoukro, a Comissão Africana da Aviação Civil (CAFAC), incluindo 
o recrutamento do seu novo Secretário-Geral. 
 
110. A lentidão dos Estados-membros em aderir ao SAATM e a lentidão na 
implementação das medidas imediatas continuam a ser o maior desafio para a sua 
operacionalização. Os Estados-membros que assinaram e ratificaram o Acordo que 
estabelece a Zona de Comércio Livre Continental Africana (ZCLCA) são convidados a 
aderir ao SAATM, se ainda não o fizeram, para permitir a sua operacionalização. A 
liberalização do mercado dos transportes aéreos africano contribuirá 
significativamente para o comércio intra-africano. Por seu lado, a Comissão continuou 
a sua advocacia do SAATM e a mobilização de recursos financeiros e técnicos para 
reforçar a eficácia da Comissão Africana de Aviação Civil, que é a Agência de 
Execução. 
 

XIII. Silenciar as Armas até 2020 
 

111. De acordo com o seu papel de coordenação, o Alto Representante para o 
Silenciar das Armas, Ramtane Lamamra, organizou um workshop de dois dias em 
Adis Abeba, em Março de 2018, que reuniu peritos e profissionais de instituições 
activas na promoção da paz e segurança em África. O objectivo do workshop foi o de 
reflectir sobre a melhor forma de acelerar a operacionalização de um dos projectos 
emblemáticos da União sobre o Silenciar das Armas em África até 2020. 
 
112. Os participantes discutiram as tendências de paz e segurança no continente, 
incluindo ameaças tradicionais como extremismo e terrorismo violentos, criminalidade 
organizada transnacional, tráfico de armas ligeiras e de pequeno calibre e conflitos 
intercomunitários, mas igualmente os desafios mais recentes relacionados com as 
alterações climáticas, rápida urbanização e crescente desemprego juvenil. 
Concentraram igualmente a sua atenção nos principais complexos de conflito trans-
regionais do continente no Sahel (incluindo a bacia do Lago Chade), no norte de 
África, na região dos Grandes Lagos e no Corno de África (incluindo o Sudão do Sul).  
 
113. O workshop destacou dois imperativos indispensáveis para o silenciar das 
armas no continente. Em primeiro lugar, a necessidade de nos concentrarmos, mais 
do que no passado, na prevenção de conflitos violentos e no redobrar dos esforços 
da União para a prevenção estrutural de conflitos. Nesse sentido, os participantes 
manifestaram preocupação pelo aumento do uso do poder militar para resolução de 
conflitos. Em segundo lugar, é a necessidade urgente dos líderes africanos, a todos 
os níveis, demonstrarem um forte compromisso pessoal na promoção da paz. Nesse 
contexto, os participantes saudaram a liderança visionária que levou recentemente ao 
fim de alguns dos conflitos regionais mais longos do continente, nomeadamente no 
Corno de África, na sequência da aproximação entre a Etiópia e a Eritreia. 
 
114. Houve igualmente um consenso de que a legitimidade política e a 
responsabilidade governamental perante os seus cidadãos devem ser reforçadas 
para atingir o objectivo ambicioso de silenciar as armas em África até 2020. Assim, a 
boa governação foi identificada como o bem mais importante, não só para a 
promoção da paz, segurança e estabilidade política, mas igualmente para o 
desenvolvimento inclusivo. 
 
115. O Alto Representante da UA para o Silenciar das Armas em África liderou uma 
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missão às Comores, em Setembro de 2018, para apoiar o diálogo entre as partes 
comorianas. A visita foi uma continuação de uma reunião realizada em Pequim, em 
Setembro de 2018, entre o Presidente da União das Comores, Azali Assoumani, e o 
Presidente da Comissão. Viajou igualmente à Madagáscar, em Setembro de 2018, 
como parte dos esforços da UA para ajudar a República de Madagáscar na 
preparação das eleições presidenciais de 2018. A realização com êxito das eleições 
presidenciais e a aceitação da decisão do Alto Tribunal Constitucional por todas as 
partes malgaxes marcou um grande avanço para a promoção da democracia e a 
resolução de disputas eleitorais por meios constitucionais. O Alto Representante da 
UA continuou igualmente a apoiar as iniciativas de paz empreendidas pelo Painel de 
Implementação de Alto Nível da UA (AUHIP) e o Fórum de Revitalização de Alto Nível 
da IGAD no Sudão e Sudão do Sul, respectivamente. 
 
116. Como parte dos seus esforços para implementar o Artigo 17º da Carta Africana 
da Juventude (2006), que insta ao envolvimento activo e colaboração com a 
juventude na paz e segurança, a Comissão organizou uma Reunião Consultiva 
Inaugural em Lagos, em Novembro de 2018, com organizações juvenis que 
trabalham na área da paz e segurança. A reunião foi realizada com o objectivo de 
definir modalidades e estratégias de implementação para o envolvimento de 
organizações juvenis na prevenção de conflitos e utilizar os seus esforços no Quadro 
da Comissão para a Juventude na Edificação da Paz. Por seu lado, o Conselho de 
Paz e Segurança organizou uma sessão pública sobre a juventude, paz e segurança 
em África, em Novembro de 2018, e decidiu realizar essa sessão anualmente como 
uma forma de envolver a juventude africana nos esforços de paz. 
 
117. Em colaboração com as CER, o Departamento de Paz e Segurança da 
Comissão continuou os seus esforços para o desenvolver o Plano de Acção 
Continental sobre o Silenciar das Armas, Plano de Acção sobre armas ligeiras e de 
pequeno calibre, que visa traduzir em acção as prioridades de controlo de armas 
contidas no Roteiro Principal da UA. Os capítulos da África Ocidental e Oriental foram 
validados em Maio e Novembro de 2018, respectivamente. Finalmente, o 
Departamento de Paz e Segurança concluiu o estudo de mapeamento continental dos 
fluxos de armas ilícitas, que foi validado por peritos em Setembro de 2018. O estudo 
será apresentado ao Conselho de Paz e Segurança, no início de 2019. 
 
118. No âmbito do Quadro Continental da União Africana de Prevenção de Conflitos 
Estruturais (CSCPF), que foi aprovado pelo Conselho de Paz e Segurança em 2015, 
a Comissão lançou o seu Relatório Piloto sobre a Vulnerabilidade Estrutural e 
Resiliência (CSVRA) e o Relatório da Estratégia Nacional de Mitigação da 
Vulnerabilidade Estrutural (CSVMS) da República do Gana, em Outubro de 2018. O 
papel pioneiro do Gana neste exercício deve ser replicado por todos os Estados-
membros, como parte dos esforços para silenciar as armas e promover um continente 
livre de conflitos. 
 
C. REFORMAS INSTITUCIONAIS E AUTO-FINANCIAMENTO 
 

119. A Conferência, na sua decisão sobre a reforma institucional da UA 
Assembly/AU/Dec.635 (XXVIII) de Janeiro de 2017, definiu uma agenda abrangente 
de reforma da UA, destinada fundamentalmente a reposicionar a organização no 
sentido de satisfazer as necessidades crescentes dos seus Estados-membros e do 
continente. A decisão de reforma teve em conta as propostas de reforma anteriores, 
nomeadamente a Auditoria de Adedeji de 2007, que fez recomendações abrangentes 
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e de longo alcance sobre a forma de melhorar a eficácia global da União. 
Infelizmente, a maioria dessas recomendações nunca foi implementada. 
 
120. Para o efeito, a Conferência identificou as seguintes prioridades primordiais de 
reforma: (i) foco nas principais prioridades de âmbito continental; (ii) realinhamento 
das instituições da UA, a fim de cumprir essas prioridades; (iii) ligação da UA aos 
seus cidadãos; (iv) gestão das actividades da UA de forma eficiente e eficaz, tanto a 
nível político como operacional; e (v) financiamento da União Africana de forma 
sustentável e com a propriedade plena dos Estados-membros. 
 
121. Mais importante, a Conferência decidiu supervisionar o processo de reforma, 
designando o Presidente Paul Kagame, do Ruanda, para supervisionar o processo de 
implementação. Determinou que o Presidente Kagame trabalhasse com a Tróica da 
Reforma incluindo o Presidente cessante da União para 2016, o Presidente Idriss 
Déby do Chade e o Presidente da União para 2017, Presidente Alpha Conde da 
Guiné. A Conferência solicitou que o Presidente Kagame informasse sobre os 
progressos realizados na implementação da agenda de reforma em cada uma de 
suas sessões ordinárias. 
 
122. Durante a Cimeira de Janeiro de 2018, a Conferência decidiu que, como parte 
do processo de aprofundamento das consultas em torno do processo de 
implementação da reforma, a Tróica da Reforma deve ser alargada para a Mesa da 
Conferência da União. A Conferência decidiu igualmente estabelecer um grupo de 
quinze (15) Ministros dos Negócios Estrangeiros/Relações Exteriores, três (3) por 
região, para desempenhar um papel consultivo no processo de reforma. Em 
Nouakchott, em Julho de 2018, o grupo de Ministros dos Negócios 
Estrangeiros/Relações Exteriores foi alargado para vinte (20) membros. 
 
123. Progressos significativos foram registados na implementação da reforma 
institucional. Os destaques principais incluem o seguinte: 
 

 Financiamento da União:  
 

124. Após a adopção das “regras de ouro” para a gestão financeira na Cimeira de 
Janeiro de 2018, foi implementado um processo orçamental credível, do qual resultou 
a redução em 12% do orçamento da UA de 2019, em comparação com o orçamento 
de 2018.  
 
125. No momento da elaboração do relatório, vinte e cinco (25) Estados-membros 
encontravam-se em várias fases de aplicação da taxa de 0,2% para garantir o 
financiamento previsível e autónomo da União. Além disso, os Estados-membros 
contribuíram com aproximadamente 80,4 milhões de dólares americanos para o 
Fundo de Paz da UA. 
 
126. As Resoluções 2320 e 2378 do Conselho de Segurança da ONU sobre o 
financiamento previsível e sustentável das operações de apoio à paz mandatadas 
e/ou autorizadas pela UA representaram igualmente um progresso significativo no 
cumprimento da posição de longa data da UA de que as operações de apoio à paz 
lideradas pela UA que sejam autorizadas pelo Conselho de Segurança da ONU 
devem ser financiadas pelas contribuições estatutárias da ONU. 
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 Métodos de trabalho dos Órgãos Deliberativos:  
 

127. A partir de 2019, haverá apenas uma Cimeira ordinária por ano dos Chefes de 
Estado e de Governo. Foi instituída uma agenda simplificada para a Cimeira, 
centrada em apenas três (3) questões estratégicas para a atenção da Conferência. 
Além disso, a categorização sistemática da tomada de decisões que já está prevista 
no Regulamento Interno da Conferência será instituída a partir de 2019, com vista a 
melhorar a qualidade geral do processo de tomada de decisão e melhorar a 
implementação. 
 

 Representação do género e da Juventude:  
 

128. Foram definidas quotas para as mulheres - 50% até 2025 - e jovens - 35% até 
2025 - para os cargos em toda a UA e o recrutamento está a ser realizado em 
consonância com essas quotas. 
 

 Coerência das Políticas e Divisão de Tarefas na União:  
 

129. Durante o período em análise, o Presidente da Comissão estabeleceu um 
comité conjunto de peritos e oficiais de ligação das diferentes Comunidades 
Económicas Regionais (CER) na Sede da UA para dar seguimento à implementação 
das várias decisões da Conferência, nomeadamente; (i) Assembly/AU/Dec.690 
(XXXI), de Julho de 2018, que solicitou a implementação do roteiro sobre o 
esclarecimento da divisão de tarefas na UA, CER, Estados-membros e organizações 
continentais; (ii) Assembly/AU/Dec.635 (XXVIII), de Janeiro de 2017, que pedia uma 
divisão clara de tarefas e uma colaboração efectiva entre a UA, CER, Mecanismos 
Regionais (RM), Estados-membros e outras instituições continentais, em 
conformidade com o princípio da subsidiariedade; e (iii) Assembly/AU/Dec.112, de 
Julho de 2006, que exorta as CER a coordenarem e harmonizarem as suas políticas 
entre si e com a Comissão, com vista a acelerar o processo de integração em África. 
 
130. O Comité Conjunto Comissão-CER da UA apresentou um projecto de decisão 
sobre o estabelecimento de uma divisão efectiva de tarefas entre a União Africana, as 
Comunidades Económicas Regionais e as organizações continentais que foi 
adoptado pela Conferência na sua 11ª Cimeira Extraordinária, realizada em Adis 
Abeba, em Novembro de 2018 [Ext/Assembly/AU/Dec.1 (XI)]. 
 
131. Além disso, a Comissão, com o apoio técnico da Fundação Africana de 
Reforço das Capacidades, realizou três (3) estudos sobre coerência das políticas e a 
divisão de tarefas na União. O primeiro estudo analisou os papéis funcionais de todos 
os Órgãos da UA com um mandato de direitos humanos e governação. O objectivo foi 
o de identificar pontos de entrada para a introdução de processos, sistemas e 
mecanismos para a melhoria do alinhamento de políticas, orçamentação 
harmonizada, implementação de programas com base em resultados, monitorização 
e avaliação, gestão de conhecimento e elaboração de relatórios em todos esses 
Órgãos. 
 
132. O segundo estudo analisou a relação entre a Comissão e as Agências 
Especializadas. O objectivo foi o de (i) criar um inventário abrangente de todas as 
Agências Especializadas; (ii) elaborar uma definição jurídica coerente de uma 
Agência Especializada; (iii) analisar um conjunto padrão de critérios para a concessão 
do estatuto de agência especializada às instituições autónomas; (iv) propor um 
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processo consistente para a operacionalização dessas Agências; (v) criar um 
mapeamento da divisão de tarefas entre as Agências Especializadas e os relevantes 
departamentos da Comissão; e (vi) analisar possíveis modelos de financiamento para 
garantir a sustentabilidade dessas Agências. 
 
133. Além disso, reconhecendo a necessidade de melhorar a relação funcional com 
os seus Escritórios de Representação Permanentes, a Comissão levou a cabo outro 
estudo para avaliar a capacidade estratégica dos Escritórios de Representação 
Permanentes com vista a conceber mecanismos eficazes para melhorar a coerência 
institucional. 
 
134. Em 2019 continuará o trabalho para a implementação da decisão da 
Conferência e a realização de mais consultas com todas as partes interessadas sobre 
as questões e opções articuladas nos três (3) estudos. 
 

 Parlamento Pan-Africano e Órgãos Judiciais: 
 

135. A Comissão concluiu uma revisão inicial do Parlamento Pan-Africano e dos 
órgãos judiciais, e está em curso uma avaliação mais detalhada para desenvolver 
recomendações mais detalhadas sobre como reforçar a eficácia destes órgãos. 
 

 Parcerias Estratégicas: 
 

136. A Comissão concluiu igualmente uma revisão inicial das parcerias estratégicas 
da UA. Por seu lado, o Subcomité do CRP de Cooperação Multilateral iniciou a 
elaboração de uma estratégia global de parcerias, com vista a estabelecer princípios 
claros, reforçar a capacidade da União para negociar parcerias eficazes e monitorizar 
a sua implementação e impacto no povo africano. 
 

 Agência de Desenvolvimento da União Africana: 
 

137. A Conferência, reunida em Nouakchott, em Julho, adoptou a decisão 
Assembly/AU/Dec.691 (XXXI), sobre a transformação da Agência de Planificação e 
Coordenação da NEPAD (NPCA) em Agência de Desenvolvimento da União Africana 
(AUDA). Em Nouakchott, a Conferência concordou igualmente sobre a estrutura de 
governação da nova Agência de Desenvolvimento da UA. 
 

 Mecanismo Africano de Avaliação pelos Pares (MAAP): 
 

138. Propostas sobre como reforçar o Mecanismo Africano de Avaliação pelos 
Pares (MAAP) centraram-se no estabelecimento do financiamento previsível desta 
instituição, integrando-o no orçamento da UA e elaborando um relatório anual sobre o 
Estado da Governação em África como uma ferramenta para monitorizar a 
governação global em África. 
 

 Conselho de Paz e Segurança da UA: 
 

139. O Conselho de Paz e Segurança realizou um retiro, em Cairo, em Outubro de 
2018 para reflectir, entre outros, sobre como reforçar os seus métodos de trabalho e o 
seu papel na prevenção e gestão de conflitos. 
 
140. É nesse contexto que, na sua Cimeira Extraordinária sobre a reforma 
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institucional da UA, realizada na Sede da UA, a 17 e 18 de Novembro de 2018, a 
Conferência adoptou a sua decisão [Ext/Assembly/AU/Dec.1(XI): 
 

a) reduzir o tamanho da Comissão de dez (10) para oito (8), a fim de 
racionalizar as pastas dos altos dirigentes e melhorar a eficiência global. 
A partir de 2021, os altos dirigentes da Comissão serão constituídos pelo 
Presidente da Comissão, o Vice-Presidente e seis (6) Comissários; 
 

b) reforçar o processo de selecção para os altos dirigentes, introduzindo 
uma nova avaliação com base na competência, que será supervisionada 
por um Painel de Eminentes Personalidades Africanas, auxiliado por uma 
empresa de consultoria africana independente; 

 
c) reforçar a gestão do desempenho e a prestação de contas a nível dos 

altos dirigentes, introduzindo contratos de desempenho que serão 
monitorizados anualmente; 

 
d) esclarecer os procedimentos de rescisão/desvinculação para os altos 

dirigentes da Comissão; e 
 

e) adoptar um regime de sanções novo e melhorado contra os Estados-
membros, por não pagamento oportuno das suas contribuições. 

 
 
D. IMPLEMENTAÇÃO DO PRIMEIRO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO 

DECENAL DA AGENDA 2063 
 

I. Quadro de Monitorização e Avaliação (M&A) para a Agenda 2063 
 
141. A Comissão, em colaboração com as CER, Agência NEPAD, UNECA, Banco 
Africano de Desenvolvimento e o Simpósio Africano sobre Desenvolvimento da 
Estatísticas, elaborou o Quadro de M&A para o Primeiro Plano de Implementação 
Decenal da Agenda 2063 (FTYIP) e os ODS. O Quadro de M&A foi adoptado pelo 
Conselho Executivo em Janeiro de 2018 [EX.CL./ 998 (XXXII)]. 
 
142. A adopção do Quadro de M&A levou, entre outras medidas, a um acordo sobre 
um plano de implementação e monitorização unificado, bem como um modelo de 
apresentação de relatório para a Agenda 2063 e Agenda 2030 para os Objectivos de 
Desenvolvimento Sustentáveis (ODS). Em preparação para a operacionalização do 
Quadro, a Agência NEPAD elaborou um manual com perfis detalhados de cada um 
dos principais indicadores, bem como um manual de formação e uma arquitectura de 
apoio à implementação com ferramentas correspondentes para alinhamento, recolha, 
análise e apresentação de relatórios de dados e visualização de dados. Além disso, a 
Estratégia para a Harmonização das Estatísticas em África (SHaSA) foi iniciada para 
atender tanto a Agenda 2063 como a Agenda 2030 para os ODS. 
 

II. Implementação à Nível Local do Primeiro Plano de Implementação 
Decenal da Agenda 2063 

 

143. Implementação à Nível Local do Primeiro Plano de Implementação Decenal da 
Agenda 2063 nos quadros nacionais de planificação está a ganhar impulso com 
quarenta (40) Estados-membros que o fizeram até o período de elaboração do 
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presente relatório. 
 
144. A Comissão organizou o segundo workshop de consolidação sobre a 
implementação a nível local da Agenda 2063 em Nairobi, em Setembro de 2018, para 
fazer um balanço dos progressos realizados nesta área, partilhar experiências e as 
lições aprendidas neste processo, bem como extrair ideias sobre como a integração 
da Agenda 2063 e os ODS progrediram desde a última reunião realizada em Maseru, 
em Dezembro de 2016. 
 
145. A reunião de Nairobi identificou o tipo de assistência técnica e outras 
necessidades exigidas da Comissão, nos seus esforços para apoiar os Estados-
membros no processo. A reunião abordou igualmente a questão do progresso na 
apresentação de relatórios sobre a Agenda 2063 pelos Estados-membros às cimeiras 
da UA e identificou formas de divulgar a Agenda 2063 para os cidadãos africanos. 
 

III. Mobilização de Recursos Internos para a Agenda 2063 
 

146. Na sequência da adopção da estratégia de Mobilização de Recursos Internos 
pelo Conselho Executivo em Janeiro de 2018, a Comissão organizou uma reunião 
preparatória com o Banco Africano de Desenvolvimento em Adis Abeba, em Junho de 
2018, para a operacionalização da estratégia. Nesse sentido, foi acordado que uma 
plataforma composta pelas principais partes interessadas identificadas - a Comissão, 
o Banco Africano de Desenvolvimento, a UNECA e a Agência NEPAD - seria lançada 
em Fevereiro de 2019, para desenvolver um roteiro e directrizes de mobilização de 
recursos internos que serão distribuídos a todos os Estados-membros para a 
implementação a nível local. Prevê-se que a implementação da estratégia e do seu 
roteiro seja iniciada em 2019. 
 

IV. Quadro Conjunto UA/ONU sobre a implementação da Agenda 2063 e 
ODS 

 

147. Foram registados progressos desde a adopção das duas agendas em 2015. 
Incluem o desenvolvimento de uma quadro de monitorização e avaliação que 
acomode ambas as Agendas e um quadro de apresentação de relatórios comum que 
deverá ajudar a produzir um único relatório de desempenho periódico. 
 
148. O Presidente da Comissão e o Secretário-Geral das Nações Unidas assinaram 
em Adis Abeba, a 27 de Janeiro de 2018, o Quadro da União Africana-Nações Unidas 
para a Implementação da Agenda 2063 e da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável. O Quadro da UA-ONU estabelece as condições para a cooperação entre 
a União Africana e as Nações Unidas, que deverá incluir actividades e programas 
conjuntos para garantir a implementação, monitorização, avaliação e elaboração de 
relatórios eficientes sobre as duas agendas. 
 
149. A Comissão iniciou contactos com a ONU e as suas várias agências em vários 
países africanos sobre a forma como o quadro de M&A para a Agenda 2063 será 
implementado e que capacidade será necessária para a sua operacionalização. 
 
150. Enquanto isso, o primeiro relatório anual sob o título Relatório de 
Acompanhando dos Progressos de Desenvolvimento Sustentável em África sobre a 
Agenda 2063 e os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável foi concluído e 
divulgado em 2017. O segundo relatório para o ano de 2018 foi lançado no Ruanda, 



EX.CL/1134(XXXIV) 
Pág. 25 

em Dezembro de 2018. 
 

 
V. Revitalização do Comité Ministerial sobre a Agenda 2063 

 

151. Na sequência da adopção pelo Conselho Executivo da decisão sobre a 
revitalização do Comité Ministerial sobre a Agenda 2063, em Janeiro de 2018 
[EX.CL./998 (XXXII), foi criado o Comité dos Embaixadores sobre a Agenda 2063 e 
elaboradas o seu regulamento interno. 
 
152. O Comité Ministerial reuniu-se informalmente à margem da Cimeira de 
Nouakchott, em Julho de 2018. Planificou reunir-se em Dezembro de 2018 para 
finalizar o seu Relatório de Progresso sobre a Implementação da Agenda 2063 e o 
seu processo de revitalização. No entanto, a reunião foi adiada para Março de 2019, 
e o relatório será submetido à Conferência para uma posterior análise durante a 
Cimeira de Julho de 2019. 
 
E. IMPLEMENTAÇÃO DAS DECISÕES DOS ÓRGÃOS DELIBERATIVOS 
 

153. Durante o período em análise, a Comissão implementou cinquenta e cinco (55) 
das noventa e sete (97) decisões (56,7%). De salientar, no entanto, que algumas 
decisões - como aquelas que confirmam os resultados das eleições ou felicitam os 
Estados-membros por acolherem as Cimeiras da União - não dão origem a acções. 
Esta categoria de decisões reduz a taxa de implementação. 
 
154. No que diz respeito aos Estados-membros, a Comissão endereçou um 
questionário que visa obter informações sobre as actividades de implementação dos 
Estados-membros. Apenas três (3) - Mali, Maurícias e Marrocos - responderam.  
 
155. A responsabilidade de implementar as decisões da União cabe principalmente 
aos Estados-membros, com o apoio de vários órgãos e agências especializadas. 
Embora a tendência actual pareça ser positiva, muitas restrições continuam a impedir 
esse processo. Incluem o seguinte: 
 

(i) a maior parte das decisões é adoptada após a aprovação do orçamento 
do ano em curso e não pode, por conseguinte, ser implementada na 
ausência de uma previsão orçamental; 
 

(ii) algumas decisões provavelmente não serão implementadas devido ao 
custo financeiro exorbitante que acarretam; 

 
(iii) muitas vezes, algumas decisões enfrentam um tempo de implementação 

muito curto, devido ao intervalo de tempo limitado entre as sessões dos 
Órgãos Deliberativos; 

 
(iv) o atraso no pagamento pelos Estados-membros das suas contribuições 

estatutárias e a disponibilização tardia de fundos pelos parceiros 
contribuem igualmente para esses desafios de implementação; 

 
(v) apesar da redução no número de decisões, ainda há muitas para serem 

implementadas em cada sessão dos Órgãos Deliberativos. 
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156. É igualmente útil reformar o procedimento para a submissão e adopção de 
decisões e impedir a adopção de decisões que nunca serão implementadas, entre 
outras coisas, (i) garantindo que os projectos de decisão sejam coerentes com os 
recursos humanos e financeiros disponíveis; (ii) limitar o número de projectos de 
decisão a serem submetidos aos Órgãos Deliberativos; e (iii) garantir a conformidade 
dos projectos de decisão com os instrumentos jurídicos da UA. 
 
157. Os Estados-membros são igualmente instados a transmitir à Comissão a sua 
resposta ao questionário de implementação, a fim de facilitar a elaboração do 
relatório sobre a implementação das decisões dentro do prazo. 
 
F. EXECUÇÃO DOS QUADROS E MANDATOS CONTINENTAIS 
 

I. Transformação Económica, Crescimento Inclusivo, Redução da 
Pobreza 

 

 Semana Africana da Industrialização 
 

158. A Comissão comemorou a Semana Africana da Industrialização (AIW2018), 
em Adis Abeba, no período de 18 a 23 de Novembro de 2018, em conformidade com 
a resolução dos Chefes de Estado e de Governo da OUA – AHG/Res.180 (XXV) – de 
Julho de 1989, que proclamava 20 de Novembro como o Dia Africano da 
Industrialização, a ser celebrado anualmente, “com o propósito de mobilizar o 
compromisso dos países africanos e da comunidade internacional para a 
industrialização de África”. 
 
159. O evento de 2018 foi organizado em parceria com a Agência NEPAD, ONUDI 
e UNECA. Teve como objectivo aumentar a consciencialização e a compreensão das 
oportunidades e desafios associados ao impulso da industrialização no continente. 
Proporcionou igualmente uma plataforma para uma interface entre empresas, para 
melhorar as perspectivas de desenvolvimento de parcerias de negócios e promoção 
de investimentos. 
 

 Desenvolvimento Industrial Acelerado para África (AIDA) 
 

160. Na sequência da aprovação pela Conferência em 2008 - 
(Assembly/AU/Dec.175 (X) - do Plano de Acção para o Desenvolvimento Industrial 
Acelerado para África (AIDA), a Comissão, através do seu Departamento de 
Comércio e Indústria, trabalhou em estreita colaboração com os Estados-membros e 
as CER para implementar o modelo pan-africano de industrialização. 
 
161. Notável progresso foi feito neste sentido, uma vez que a maioria das CER têm 
agora as suas próprias estratégias regionais de industrialização. No entanto, a nível 
continental, a implementação da estratégia ao longo dos últimos dez anos (2008-
2018) foi lenta. Isso se deve principalmente à ausência de um mecanismo 
institucional para impulsionar a implementação e a coordenação das actividades da 
AIDA, bem como a falta de recursos financeiros específicos para esse programa. 
 
162. Num esforço para acelerar o ritmo de implementação da AIDA, a Comissão, 
com o apoio financeiro da ONUDI, criou a Unidade de Coordenação de 
Implementação (UCI) em Maio de 2018, para coordenar a implementação, 
monitorização e avaliação da AIDA. 
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163. As Zonas Económicas Especiais (ZEE) tiveram um ressurgimento promissor 
na agenda de industrialização de África, graças especialmente à cooperação com a 
China no desenvolvimento da capacidade industrial, bem como as realizações 
inspiradoras de alguns países africanos nesse sentido. Muitos Estados-membros e 
CER incluíram as ZEE como um elemento-chave nas suas políticas de 
industrialização e nas suas estratégias para promover o crescimento económico e a 
competitividade. 
 
164. Como parte das iniciativas nesta área, a Comissão participou no lançamento 
da primeira fase da maior zona de comércio livre de África em Djibuti, em Julho de 
2018. A zona de comércio livre, construída em parceria com o governo chinês, é parte 
das iniciativas sino-africanas. Foi aberto durante o Fórum Económico África-China, 
que foi organizado pelo Djibuti para garantir uma colaboração comercial mais 
profunda entre os sectores público e privado. 
 

 Implementação do Plano de Acção para a Promoção do Comércio 
Intra-africano 
 

165. No âmbito do Plano de Acção para a Promoção do Comércio Intra-africano, no 
domínio da Facilitação do Comércio e Cooperação Aduaneira, a necessidade de 
promover a competitividade dos países e mercadorias africanos no mercado 
internacional requer um mecanismo comum e partilhado que ajude as partes 
interessadas a ter uma abordagem coerente. Conforme orientação do Subcomité dos 
Directores-Gerais das Alfândegas da União Africana (AUSCDGC), a Comissão, 
através do Departamento de Comércio e Indústria, continuou a facilitar e coordenar 
as diferentes actividades do programa com vista a acelerar a livre circulação de 
mercadorias. De igual modo, foi elaborado um projecto da Estratégia de Facilitação 
do Comércio da UA, alinhado aos instrumentos internacionais e melhores práticas, 
como o Acordo de Facilitação do Comércio da OMC e a Convenção de Quioto revista 
da Organização Mundial das Alfândegas, e tendo igualmente em conta as iniciativas 
existentes de facilitação do comércio a nível nacional e regional. O desenvolvimento 
da estratégia de facilitação do comércio da UA tem um objectivo final de melhorar o 
crescimento económico e o desenvolvimento em África. 
 

 Observatório do Comércio da UA 
 

166. A Conferência, na sua decisão Assembly/AU/Dec.394 (XVIII), de Janeiro de 
2012, aprovou o quadro, o roteiro e a arquitetura para acelerar o estabelecimento da 
ZCLCA e o plano de acção para a promoção do comércio intra-africano. A 
arquitectura da ZCLCA inclui, entre outros, o estabelecimento do Observatório do 
Comércio da União Africana (ATO), a ser localizado no Departamento de Comércio e 
Indústria da Comissão. O ATO deverá fornecer dados e informações comerciais 
actualizadas e fiáveis para apoiar a elaboração de políticas e tomada de decisões de 
negócios, além de facilitar a monitorização do processo de implementação da 
ZCLCA. 
 
167. O Observatório do Comércio da UA é um projecto de colaboração entre a 
Comissão, a União Europeia e o Centro de Comércio Internacional, com as CER 
como co-parceiros. O Centro Africano de Estatística e a UNECA são membros do 
Comité Directivo. O projecto será financiado pela UE, em 4 milhões de euros, do 
pacote de 50 milhões de euros recentemente anunciado pela UE em apoio à 
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implementação da ZCLCA. 
 

 Estratégia Marítima (Economia Azul) 
 

168. A Comissão e o Governo das Seychelles organizaram, em conjunto, em Abril 
de 2018, a Cimeira de Carregadores de África de 2018 para os Ministros da UA e as 
partes interessadas no sector marítimo. Os participantes salientaram a necessidade 
da UA indicar um Líder da Economia Azul para África. Posteriormente, o Presidente 
Danny Faure, da Seychelles, foi indicado Líder da Economia Azul na Sessão 
Extraordinária da Conferência, realizada em Adis Abeba, em Novembro de 2018. 
 
169. Nos termos da decisão EX.CL/Dec.822 (XXV) de Junho de 2014, a Comissão 
activou uma equipa interdepartamental, sob coordenação do Gabinete do Conselheiro 
Jurídico, para garantir uma acção mais integrada com relação às questões marítimas. 
Nesse sentido, a organização de um evento paralelo da UA-ECA durante a 
Conferência de Economia Azul em Nairobi, em Novembro de 2018, constitui um 
passo significativo. 
 
170. Na Conferência de Nairobi, a Comissão, a trabalhar com a UNECA, organizou 
um evento paralelo que alcançou os seguintes resultados: 
 

(i) estabelecimento de uma melhor compreensão dos desafios e 
oportunidades para a governação das águas costeiras, marítimas e 
interiores africanas, bem como estimular propostas concretas que 
contribuam para a Estratégia de Economia Azul da União Africana de 
2019, com clara priorização da participação das mulheres e da 
Juventude; 
 

(ii) promoção de sectores-chave notáveis que requeiram um melhor 
envolvimento do sector privado, com foco na participação das mulheres. 
Incluem a pesca, o turismo, os transportes, as energias renováveis, a 
aquicultura, as actividades extractivas do leito marinho e a biotecnologia e 
a prospecção biológica; 

 
(iii) lançamento do estabelecimento de uma plataforma para coordenar e 

facilitar a sincronização entre os sectores, instituições e indústrias 
existentes relevantes para a Economia Azul, destacando as melhores 
práticas e premiando os Líderes a nível presidencial, indústria e parceiros 
colaboradores com um foco especial de mulheres no regime da Economia 
Azul. Quatro Chefes de Estado - Guiné, Maurícias, Seychelles e Togo - 
bem como a Organização de Mulheres no Sector Marítimo de África 
(WIMA) e uma excelente mulher profissional da Economia Azul - Sra. 
Nancy Kariginthi do Quénia - receberam prémios ligados à Economia Azul 
do Presidente da Comissão; 

 
(iv) lançamento igualmente de um dos mecanismos previstos na Estratégia 

Marítima Integrada de África 2050 (AIM) durante a cerimónia de outorga 
de prémios, nomeadamente o Alto Colégio de Líderes. Nomear os líderes 
e dar-lhes prémios de reconhecimento dos Chefes de Estado, Governos e 
Sociedade Civil foi uma implementação directa da estratégia AIM. O Líder 
- Presidente Faure das Ilhas Maurícias - é um membro do Alto Colégio, 
mas o seu mandato específico é mais continental e harmonizado aos 
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aspectos de desenvolvimento da Economia Azul. 
 
171. A Comissão iniciou a trabalhar no desenvolvimento de uma Estratégia de 
Economia Azul para garantir que África beneficie da sua dotação de recursos 
marítimos. A Estratégia deverá ser finalizada em Março de 2019. 
 

 Plano de Produção Farmacêutica para África 
 

172. A implementação do Plano de Produção Farmacêutica para África resultou no 
lançamento da iniciativa de Harmonização da Regulamentação de Medicamentos em 
África, liderada pela Agência NEPAD e a criação da Agência Africana de 
Medicamentos (AAM). 
 
173. O desenvolvimento do sector de produção farmacêutica tem sido dificultado 
pela falta de acesso a financiamento e capacidade de resposta às necessidades do 
sector. Foi tendo em vista estes desafios que o Comité Técnico Especializado (CTE) 
de Saúde, População e Controlo de Drogas recomendou, em Março de 2017, a 
criação do Fundo para o Desenvolvimento Farmacêutico Africano para acelerar a 
concretização do Plano de Produção Farmacêutica para África. 
 

 Visão Africana de Mineração 
 

174. O Estatuto que cria o Centro Africano de Desenvolvimento de Minerais 
(AMDC) como uma Agência Especializada da UA, responsável pela coordenação da 
implementação da Visão Africana de Mineração foi adoptado pela Conferência na 
Cimeira de Janeiro de 2016 [Assembly/AU/Dec.589 (XXVI)]. Subsequentemente, a 
Conferência, na sua decisão Assembly/AU/Dec.697 (XXXI), de Julho de 2018, decidiu 
que o AMDC será localizado na República da Guiné. A Conferência determinou 
igualmente que o Secretariado Interino do AMDC seja localizado na Comissão, para 
facilitar a finalização do Acordo de Sede e colocar em prática a Estrutura de 
Governação, assim como acelerar a ratificação do Estatuto do AMDC. O Secretariado 
Interino do AMDC já foi transferido para a Comissão, os fundos para o recrutamento 
de pessoal temporário foram garantidos e está em curso o recrutamento do novo 
pessoal do AMDC. O processo de transição foi iniciado e será concluído o mais 
rapidamente possível e, em qualquer caso, até o final de 2019. 
 
175. Desde a adoção da Visão Africana de Mineração pelos Chefes de Estado e de 
Governo em 2009, os Estados-membros ou a aplicaram na legislação interna na sua 
totalidade – Lesoto – ou a usaram para rever as suas leis de mineração – Gana, 
Quénia e Namíbia, entre outros. Além dos Estados-membros, várias instituições 
foram igualmente capacitadas, incluindo a Organização de Pesquisa Geológica de 
África (OAGS), que está agora em parceria com a EuroGeo Surveys para 
implementar um programa de capacitação em Geociências de 10 milhões de euros 
denominado PanAfGeo, que deverá capacitar mais de 1200 jovens geocientista em 
várias áreas nos próximos três (3) anos, 2018-2012. 
 
176. Em termos de reforço e consolidação do sector privado no sector de recursos 
minerais, foram estabelecidas uma Associação da Câmara de Minas e outras 
Associações de Mineração em África e a Associação de Mulheres Africanas no 
Sector da Mineração (AWIMA); estas já aprovaram o Pacto do Sector Privado da 
Visão Africana de Mineração. Está igualmente a ser desenvolvida uma Lei Modelo de 
Mineração para auxiliar na harmonização dos códigos de mineração africanos. Está 
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ainda a ser desenvolvida uma estratégia de mineração artesanal e de pequena 
escala, para garantir que o sector de mineração artesanal e de pequena escala 
contribua de maneira ideal para a agenda de desenvolvimento social e económico do 
continente. 
 

 Pequenas e Médias Empresas (PME) 
 

177. Reconhecendo a importância do crescimento liderado pelo sector privado na 
contribuição para o desenvolvimento económico de África, a Conferência da UA dos 
Ministros Africanos da Indústria (CAMI 20), realizada em Nairobi, em Junho de 2013, 
identificou a industrialização como a base para o desenvolvimento, com o sector 
privado a desempenhar um papel fundamental no apoio à industrialização 
sustentável. A CAMI orientou igualmente os Estados-membros a criar um ambiente 
favorável para a criação e funcionamento de pequenas e médias empresas (PME) e 
pequenas e médias indústrias (PMI); 
 
178. Na sequência, a Comissão elaborou uma Estratégia para as PME e um Plano 
Director para África (2019-2023). A Comissão tencionava apresentar a Estratégia 
para as PME para a apreciação do CTE de Comércio, Indústria e Minerais, em 
Janeiro de 2019, para a sua adopção final pelos Órgãos Deliberativos na Cimeira de 
Fevereiro de 2019. 

 

 Rede Africana de Empresas 
 
179. Durante o ano em análise, a Comissão trabalhou em estreita colaboração com 
organizações do sector privado e o Afreximbank na revitalização do Comité Pan-
Africano de Comércio e Investimento do Sector Privado (PAFTRAC), que foi criado 
em 2011, para servir como uma plataforma de advocacia para melhorar a 
participação do sector privado africano na formulação de políticas de comércio e 
investimento - incluindo as negociações e implementação de acordos comerciais - e 
para canalizar as expectativas do sector privado para os formuladores de políticas. 
Na sequência de uma reunião do grupo de trabalho que teve lugar em Nairobi, em 
Fevereiro de 2018, a Comissão organizou a reunião inaugural do PAFTRAC em Adis 
Abeba, em Outubro de 2018, que resultou na criação de um comité director para o 
projecto. 
 
180. Durante o período em análise, a Comissão procurou formas de resolver os 
problemas enfrentados pelas pequenas e médias empresas na sua tentativa de se 
sustentar. Este esforço foi para além da Estratégia para as PME que foi desenvolvida 
em 2017, e será submetida à apreciação dos Órgãos Deliberativos na Cimeira de 
Fevereiro de 2019. A Comissão iniciou um estudo de viabilidade sobre a “Rede 
Africana de Empresas” (EAN) no quadro do Mecanismo II de Apoio Estratégico 
Conjunto da UE-África (JAES), financiado pela UE. 
 
181. No que diz respeito ao desenvolvimento das Cadeias de Valor Regionais, a 
Comissão iniciou o desenvolvimento de uma cadeia de valor da mandioca viável em 
África. África é o Maior produtor de mandioca do mundo, produzindo cerca de 55% do 
mercado global. Quatro dos dez Maiores produtores mundiais de mandioca estão em 
África, nomeadamente, Nigéria, República Democrática do Congo (RDC), Gana e 
Angola. O Departamento de Comércio e Indústria da Comissão continuou a apoiar a 
capacidade dos produtores de mandioca de criar ligações com o mercado, ao mesmo 
tempo que implementavam programas para ancorar a transformação do sector num 
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sistema de produção de cadeias de valor mais elevado para melhorar a produção 
agrícola e a montante renda.  
 
182. O sector privado de África tem o potencial de fazer parte das cadeias de valor 
globais e beneficiar da tecnologia necessária por meio de joint ventures e outras 
formas de parcerias com actores do sector privado de outras partes do mundo. À luz 
do acima exposto, a Comissão elaborou a Estratégia da União Africana de 
Desenvolvimento do Sector Privado de 2016-2020, em Novembro de 2015, como um 
passo concreto no sentido de reforçar a capacidade do sector privado para fazer 
parte das cadeias de valor globais. Através do Departamento dos Assuntos 
Económicos, a Comissão esteve envolvida de forma activa em iniciativas destinadas 
a promover a cooperação público-privada e o reforço das capacidades da juventude e 
mulheres empresárias africanas, a fim de as equipar com ideias inovadoras e 
competências de empreendedorismo. A Comissão ajudou igualmente os Estados-
membros a desenvolver políticas conducentes ao desenvolvimento do sector privado, 
com particular ênfase no reforço das micro, pequenas e médias empresas locais. 
 
183. Por seu lado, a Agência NEPAD criou um Quadro de Parcerias para o 
Agronegócio no País e uma Plataforma Multissectorial para explorar recursos do 
sector privado, possibilitar a conexão dos principais actores nas cadeias de valor da 
agricultura e fazer corresponder os investidores às oportunidades de negócios 
enquadradas nos planos nacionais de desenvolvimento. Os seguintes Estados-
membros participaram na fase 1 dessas Plataforma Multissectoriais para os seguintes 
produtos: Benim (ananás), Côte d'Ivoire (arroz), Burkina Faso (manga) e Quénia 
(batata).  
 
184. Crescer África é parte integrante do processo de implementação do CAADP, 
defendendo o envolvimento do sector privado em apoio aos Planos Nacionais de 
Investimento na Agricultura. O projecto foi executado em quatro (4) áreas principais 
de resultados, nomeadamente: (i) mobilização de compromisso (político) de alto nível; 
(ii) integração do sector privado nos Planos Nacionais de Investimento na Agricultura; 
(iii) conexão de parceiros da cadeia de valor; e (iv) partilha de conhecimento para 
inovação. 

 

 Código de Investimento Pan-Africano 
 
185. Durante a Terceira Conferência dos Ministros Africanos Responsáveis pela 
Integração (COMAI III), realizada em Abidjan, em Maio de 2008, os Ministros 
solicitaram à Comissão a criar um ambiente propício para atrair maiores fluxos de 
investimentos em África e facilitar os investimentos transfronteiriços intra-africanos. 
Os Ministros conferiram mandato à Comissão “para desenvolver um Código de 
Investimento abrangente para África, com vista a promover a participação do sector 
privado”. 
 
186. O projecto do código foi submetido ao CTE de Finanças, Assuntos Monetários, 
Planificação e Integração Económica, realizado na Sede da UA, em Adis Abeba, em 
Outubro de 2017. Os Ministros analisaram o Código de Investimento Pan-Africano 
revisto e solicitaram à Comissão a submeterem-no ao CTE de Comércio, Indústria e 
Minerais. A Comissão apresentou o projecto à Reunião Consultiva desse CTE a nível 
de altos funcionários, realizada em Adis Abeba, em Outubro de 2018. A Reunião 
Consultiva recomendou que o Código de Investimento Pan-Africano seja usado como 
documento-quadro de referência nas negociações do capítulo de investimento da 
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ZCLCA. 
 

 Estabelecimento do Centro de Excelência do Mercado Inclusivo 
Africano 

 
187. Pela sua decisão EX.CL./DEC.987 (XXXII), de Janeiro de 2018, o Conselho 
Executivo aprovou a criação do Centro de Excelência de Mercado Inclusivo Africano 
(AIMEC) e solicitou à Comissão, entre outras, que analisasse as modalidades 
práticas de operacionalização do Centro, em conformidade com as normas e 
procedimentos, garantindo que a selecção do Estado-membro para acolher o Centro 
seja efectuada em conformidade com os critérios relevantes. Até agora, três (3) 
Estados-membros, nomeadamente o Benim, o Senegal e a Tunísia, ofereceram-se 
para acolher a AIMEC. A Comissão deverá concluir a selecção do país anfitrião no 
início de 2019. 

 
II. Produtividade e Produção Agrícola: Implementação do CAADP 

 

 Apoio aos Sistemas dos Países e Regionais 
 
188. Desde a adopção pela Conferência, em Junho de 2014 – Assembly/AU/Decl.1 
(XXIII) - da Declaração de Malabo sobre o Crescimento Agrícola Acelerado para a 
Prosperidade Partilhada e Melhoria dos Meios de Subsistência [Doc.Assembly/AU/2 
(XXIII)] e o desenvolvimento das directrizes de implementação do CAADP, a 
Comissão, a trabalhar com as CER e a Agência NEPAD, prestou apoio a vinte e sete 
(27) Estados-membros na implementação a nível local da Declaração de Malabo nos 
Planos Nacionais de Investimento na Agricultura (PNIA), com o objectivo de alcançar 
mais vinte (20) em 2019. O apoio incidiu sobre o alinhamento dos PNIA revistos ou 
actualizados nos ciclos de planificação e processos orçamentais dos países. 
 
189. A Comissão lançou igualmente dois importantes quadros continentais para 
ajudar os Estados-membros a implementarem os seus Planos Nacionais de 
Investimento na Agricultura, um sobre mecanização agrícola e outro sobre gestão de 
perdas pós-colheita. A Comissão elaborou igualmente o Quadro do País de Parceria 
para o Agronegócio (CAP-F) como uma ferramenta para mobilizar investimentos 
privados no sector agrícola. O CAP-F foi implementado em cinco (5) Estados-
membros da UA (Gana, Malawi, Senegal, Tanzânia e Uganda) com uma meta de 
atingir quinze (15) em 2019. 

 

 Melhoria da Segurança Alimentar e Nutricional - Declaração sobre 
uma África sem Fome até 2025 

 
190. Na Declaração de Malabo, os Estados-membros assumiram o compromisso de 
acabar com a fome em África até 2025, e decidiram acelerar o crescimento agrícola, 
duplicando pelo menos os actuais níveis de produtividade agrícola. Os Estados-
membros comprometeram-se igualmente a criar e aprimorar as condições 
institucionais e de políticas necessárias e sistemas de apoio para culturas, pecuária, 
pescas, entre outras, e para a promoção e protecção da agricultura familiar. 
 
191. Durante o ano em análise, a Comissão iniciou várias intervenções para apoiar 
os Estados-membros no alcance do objectivo de acabar com a fome em África até 
2025. A Comissão comemorou igualmente o Dia Africano para a Alimentação e 
Segurança Nutricional, que se comemora anualmente, para criar a consciencialização 
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necessária para o alcance de uma África sem fome até 2025. O Dia Africano para a 
Alimentação e Segurança Nutricional de 2017 teve lugar na Côte d’Ivoire, ao passo 
que a comemoração deste ano terá lugar em Dar es Salaam, a 5 de Dezembro de 
2018. 
 
192. A Agência NEPAD contribuiu para um inquérito preparatório em dez (10) 
Estados-membros - Burkina Faso, Etiópia, Gana, Quénia, Madagáscar, Malawi, 
Moçambique, Nigéria, Senegal e Sudão - que estão a implementar a Iniciativa sobre 
Alimentação e Nutrição em África (IFNA). Os resultados do inquérito deverão servir 
de base para a elaboração da Estratégia Nacional de Acção da IFNA (ICSA), que 
deverá dar prioridade às acções de intervenção em matéria de segurança alimentar e 
nutricional e deverá fornecer directrizes para a sua implementação. Um workshop 
consultivo da ICSA, que compreende os dez países, foi organizado em Dacar, em 
Abril de 2018, para partilhar as lições e boas práticas. Foi enviada uma missão 
técnica consultiva a dois (2) outros países da IFNA - Chade e Mauritânia - em Agosto 
e Setembro de 2018, respectivamente. 
 
193. Em Março de 2018, a Agência NEPAD associou-se com o Parlamento Pan-
Africano (PAP) na organização de um evento de advocacia de alto nível sobre 
nutrição e sistemas de alimentação para investimentos na nutrição a nível da 
comunidade. Foi adoptada uma resolução sobre nutrição e sistemas de alimentação 
em Maio de 2018, durante a 6a Sessão Ordinária do Parlamento Pan-Africano. A 
Agência NEPAD realizou igualmente em Joanesburgo, em Agosto de 2018, um 
workshop de capacitação para os Estados-membros da SADC, para a promoção da 
agenda de nutrição na região. Durante a sua sessão de Outubro de 2018, o 
Parlamento Pan-Africano adoptou uma resolução sobre o desenvolvimento de uma 
Lei Modelo sobre Segurança Alimentar e Nutricional em África. 
 
194. A FAO e a Agência NEPAD desenvolveram um Projecto de Cooperação 
Técnica (TCP) para incorporar as culturas indígenas na Cesta Africana de Alimentos 
Nutritivos para melhoria da segurança alimentar e nutricional. Estima-se que o custo 
do projecto para a África Oriental e Austral seja de 500.000 dólares americanos. Até 
ao momento da elaboração do presente relatório, as partes ainda não haviam 
assinado o TCP. 

 

 Reforço da Responsabilidade Mútua e Processo de Revisão Bienal 
 
195. De acordo com a Declaração de Malabo, a Comissão apresentou o primeiro 
relatório de revisão bienal do CAADP à Conferência, na sua Cimeira de Janeiro de 
2018. O relatório visa acompanhar os progressos na implementação da agenda de 
transformação agrícola da União e servir de instrumento de prestação de contas 
mútua para os Estados-membros neste esforço colectivo. Quarenta e sete (47) 
Estados-membros apresentaram os seus relatórios dos países que a Comissão 
utilizou para compilar o relatório de revisão bienal. Vinte (20) dos quarenta e sete 
países estão no caminho certo para atingir os objectivos e metas de Malabo até 2025. 
 
196. A Comissão, as CER e a Agência NEPAD, a trabalhar com os parceiros, 
ajudaram os Estados-membros a utilizar os resultados da revisão bienal de forma 
eficiente e instituem mecanismos de prestação de contas para a implementação da 
Declaração de Malabo a nível nacional, para obter mais resultados e maior impacto 
nos meios de subsistência das pessoas. 
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197. A Comissão criou um mecanismo específico e elaborou um roteiro para apoiar 
os Estados-membros na elaboração e apresentação das suas próximas contribuições 
até Junho de 2019. O segundo relatório de revisão do CAADP será apresentado aos 
Órgãos Deliberativos na Cimeira de Janeiro de 2020. 

 

 Estratégia de Desenvolvimento da Pecuária em África (LiDeSA) e 
quadro de política  

 
198. A Estratégia de Desenvolvimento da Pecuária em África (LiDeSA) é o modelo 
para o desenvolvimento da pecuária em África. O seu objectivo é transformar o sector 
da pecuária para uma contribuição reforçada para o desenvolvimento socioeconómico 
e o crescimento inclusivo de África. Isto está a ser alcançado através da promoção de 
cadeias de valor prioritárias no sector da pecuária com vantagem comparativa a nível 
nacional e regional. A Comissão está actualmente a implementar a LiDeSA através 
do Projecto de Desenvolvimento Sustentável da Pecuária para os Meios de 
Subsistência (Live2Africa), que procura abordar as questões das pecuárias no 
continente através de uma abordagem da cadeia de valor. 
 
199. A implementação do Live2Africa foi adiada no primeiro semestre de 2018, 
devido à lentidão dos processos de recrutamento, colocação do pessoal e o atraso na 
disponibilização do financiamento dos parceiros. No entanto, a implementação de 
actividades ganhou algum ímpeto no segundo semestre de 2018, com várias 
actividades, incluindo apoio aos Estados-membros e às CER para o desenvolvimento 
de estratégias para gerir uma doença de pequenos ruminantes chamada de Peste 
dos Pequenos Ruminantes (PPR) e a criação de plataformas continentais e 
associações das principais partes interessadas no desenvolvimento do seu sector de 
pecuária. 
 
200. Além disso, a Comissão criou a Associação Africana dos Estabelecimentos de 
Ensino Veterinário (2A2E-V) em Julho de 2018, com o Secretariado do BIRA-UA para 
a melhoria da qualidade do ensino, formação e pesquisa veterinária em África. A 
Associação deverá igualmente intensificar a colaboração entre as instituições 
académicas e de investigação africanas envolvidas no ensino veterinário e liderar a 
inovação e a harmonização curricular. 
 
201. De igual modo, a Associação Africana de Órgãos Estatutários Veterinários 
(2AVSB), os Estabelecimentos de Ensino Veterinário (VEE), Órgãos Estatutários 
Veterinários (VSB), as Mulheres Africanas na Agricultura e Agronegócio de Recursos 
Animais (AWARFA-N), a Juventude Africana na Pecuária (AY-L), e a Rede de 
Incubadoras da Pesca e Aquicultura foram criados em Julho de 2018. Prevê-se que 
essas associações e redes aborde o desafio da falta de regulamentações 
veterinárias; melhore a formação veterinária; promova maior investimento na 
agricultura e no agronegócio de recursos animais liderado por mulheres; e impulsione 
a criação de empregos para a juventude no sector de recursos animais. As 
actividades dessas associações/redes serão lançadas em 2019. 
 
202. Através do Live2Africa, foi igualmente criado o Sistema de Informação de 
Recursos Animais (ARIS). Além disso, está em curso a identificação e mapeamento 
das cadeias de valor prioritárias no sector da pecuária e prevê-se que seja 
concretizado no primeiro trimestre de 2019. 
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 Quadro de Política e Estratégia de Reforma para a Pesca e 
Aquicultura em África 

 
203. Durante o período em análise, o Departamento de Economia Rural e 
Agricultura da Comissão elaborou os seguintes quadros de políticas para promover a 
conservação e utilização sustentável dos recursos da pesca e da aquicultura na 
Economia Azul: (i) quadro para a formulação dos termos e condições mínimas para o 
acesso à pesca marinha; (ii) plano de acção regional para o combate à pesca ilegal 
para os organismos regionais de pesca na África Ocidental; e (iii) quadro para o 
estabelecimento de um centro de coordenação regional de Monitorização, Controlo e 
Vigilância (MCS) para a África Central nas instalações do Órgão Regional de Pescas 
(Comissão Regional do Golfo da Guiné) em Libreville. 
 
204. A Comissão planifica operacionalizar o Quadro de Política e Estratégia de 
Reforma para as Pescas e Aquicultura (PFRS) nas várias regiões do continente 
africano, apoiando o estabelecimento de centros de MCS para avaliar, regular e 
acompanhar de forma contínua a manutenção de questões de conformidade com os 
controlos regulamentares impostos às actividades de pesca. 
 
205. Além disso, a Comissão apoiou os Estados-membros e as CER na 
implementação de directrizes internacionais para garantir a sustentabilidade da pesca 
em pequena escala. Prestou igualmente assistência a trinta (30) Estados-membros, 
no alinhamento das suas políticas nacionais de pesca e aquicultura com o PFRS. Foi 
ainda desenvolvida uma estratégia continental para a gestão racional da pesca 
continental. 
 
206. Em 2019, a Comissão planeia ajudar os Estados-membros na incorporação 
destes quadros e estratégias nas suas políticas e regulamentos nacionais para uma 
gestão coerente dos recursos partilhados. 
 
207. A rede de aquicultura continental - a Rede Intergovernamental de Aquicultura 
para África (ANAF) - foi transferida da FAO para o BIRA-UA em Julho de 2018. A 
Agência NEPAD ajudou na transferência e no reforço dos vínculos entre as CER e os 
organismos regionais de pescas para aumentar a prestação de contas na gestão das 
pescas e no desenvolvimento da aquicultura. Através de um projecto-piloto da Eco 
Mark Africa, a Agência NEPAD apoiou quatro (4) Estados-membros - Camarões, 
Gabão, Guiné e Nigéria – nos seus esforços para melhorar a pesca, de acordo com 
os regulamentos regionais e internacionais e aumentar o seu acesso ao mercado 
global de peixe. Foi registado sucesso notável em relação à melhoria da governação 
da pesca e do comércio ornamental na Guiné. 
 
208. Na Côte d’Ivoire e no Senegal, a assistência da Agência NEPAD ajudou a 
aumentar o comércio entre as associações do sector privado. Foi dado apoio 
específico às mulheres processadoras e comerciantes de pescado bem como 
produtores de aquicultura para ajudá-las a aproveitar melhor as crescentes 
oportunidades comerciais através de empresas competitivas de pequeno e médio 
porte. O apoio prestado incluiu igualmente o desenvolvimento de capacidade e a 
operacionalização da rede africana de mulheres processadoras e comerciantes de 
pescado (AWFishNet). 
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 Utilização, gestão e conservação sustentáveis de recursos animais e 
seus ecossistemas 

 
209. Durante o ano de 2018, a Comissão auxiliou vinte e cinco (25) Estados-
membros na formulação de políticas e quadros regulamentares apropriados para os 
recursos animais. A Comissão elaborou igualmente cinco directrizes regionais para a 
formulação e harmonização de políticas sobre o cruzamento de animais. 
 
210. Foram elaboradas legislações e políticas para a gestão de recursos genéticos 
animais (AnGR) e validadas pelos Estados-membros, Coordenadores Nacionais para 
ANGR, CER, associações de agricultores, ONG, instituições terciárias e do sector 
privado em todas as cinco regiões da UA. No período em análise, dezoito (18) notas 
de política sobre vários aspectos da gestão e desenvolvimento da AnGR foram 
disponibilizadas para uso dos Estados-membros. Entretanto, prevê-se o lançamento 
de um Sistema Africano de Informação sobre Recursos Genéticos Animais (AAGRIS) 
no primeiro trimestre de 2019. Servirá como plataforma continental para a partilha de 
informações sobre a AnGR. 

 

 Governação Veterinária e Sistemas de Saúde Animal 
 
211. A Comissão concluiu a elaboração da Estratégia de Saúde Animal para África 
(AHSA) em Dezembro de 2018. Esta estratégia visa aumentar a contribuição do 
sector dos recursos animais para a melhoria dos meios de subsistência e da saúde 
pública através da melhoria da prestação de serviços veterinários; e a melhoria da 
harmonização e coordenação de programas e iniciativas e reforço das parcerias entre 
outras partes interessadas do sector da pecuária. Por meio do Departamento de 
Economia Rural e Agricultura, a Comissão deverá dar início e conclusão do processo 
de aprovação da AHSA pelo Conselho Executivo e pela Conferência, na Cimeira de 
Junho/Julho de 2019. 
 
212. Durante o ano em análise, a Comissão criou igualmente a Plataforma 
Continental de Saúde Animal (CAHP-Africa). Esta rede de actores públicos e privados 
em todo o continente envolvidos no sector da saúde animal busca reforçar a 
implementação da Estratégia de Saúde Animal para África. 

 

 Centro Pan-Africano de Vacinas 
 
213. Em 2018, o Centro Pan-Africano de Vacinas (PANVAC) recebeu um total de 
330 lotes de amostras de vacinas para a testagem de controlo de qualidade. No total, 
foram recebidos trinta e seis (36) tipos diferentes de vacinas de laboratórios de trinta 
e dois (32) Estados-membros. A taxa de aprovação para o controlo de qualidade foi 
superior a 85%, o que demonstra um aumento no número de lotes de vacinas 
testadas por ano e a visibilidade do PANVAC-UA. O número total de lotes testados 
representa um total de 912.187.289 doses de vacinas animais testadas. 
 
214. Os conjuntos de diagnóstico e reagentes produzidos no PANVAC foram 
fornecidos aos seguintes Estados-membros: Botswana, Camarões, República Centro-
Africana, Chade, República do Congo, República Democrática do Congo, Djibuti, 
Guiné Equatorial, Gabão, Marrocos, São Tomé e Príncipe e Zâmbia. 
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215. Como parte do compromisso da UA de erradicar todas as estirpes de vírus da 
Peste Bovina, o PANVAC implementou as resoluções da 8ª Conferência dos 
Ministros responsáveis pela Saúde Animal em África, realizada em Entebe, em Maio 
de 2010, conforme subsequentemente aprovada pelo Conselho Executivo 
[EX.CL/Dec.610 (XVIII)] em Janeiro de 2011. Actualmente, doze dos treze países 
transferiram as suas estirpes de vírus e sementes selvagens para a custódia segura 
do PANVAC-UA. Todos os materiais desnecessários - amostras de tecidos e outros 
materiais não purificados que contêm o vírus selvagem - foram destruídos pelos 
países que os detinham, sendo o último a Nigéria em Vom, a 27 de Setembro de 
2018. A destruição na Nigéria marcou a conclusão de um processo que iniciou com a 
descoberta dos materiais numa universidade no norte da Nigéria, em Novembro de 
2017. 
 
216. O Presidente da Comissão inaugurou o Banco Continental de Vacinas contra a 
Peste Bovina no PANVAC, em Janeiro de 2018. Estão em curso esforços para apoiar 
o estabelecimento de um laboratório moderno para o PANVAC-UA e aprovisionou o 
Banco com 10 milhões de doses de vacinas de emergência, de acordo com a 
resolução da reunião de Sequestro da Peste Bovina, realizada em Sharm el Sheik, 
em 2015. O Banco Continental de Vacinas contra a Peste Bovina possui actualmente 
estoques de sementes de vacinas e 1,5 milhões de doses de vacinas a serem usadas 
em qualquer surto de peste bovina em todo o mundo. 
 
217. O PANVAC finalizou igualmente o processo de aquisição de 250.000 doses de 
vacinas de emergência da Peste Bovina para armazenamento no Banco, bem como 
uma câmara frigorífica que será usada para o armazenamento das vacinas. 
 
218. O PANVAC realizou várias sessões de formação para os Estados-membros 
sobre produção de vacinas e controlo de doenças animais. Incluíram uma sessão de 
preparação para emergências para o surto da peste bovina para diagnósticos e 
laboratórios de vacinas dos Estados-membros que ocorreu em Debre Zeit, Etiópia, 
em Janeiro/Fevereiro de 2018. Além disso, foi realizado um Workshop sobre a 
produção e controlo de qualidade da temida doença de galinhas de aldeia, chamada 
de “Doença de Newcastle”, para dez (10) Estados-membros em Debre Zeit, em 
Novembro de 2018. Quatro (4) outros funcionários do laboratório foram formados em 
técnicas de controlo de qualidade de vacinas. Foi prestado apoio técnico para o 
controlo da doença de ovinos e caprinos, igualmente conhecida como a “peste dos 
pequenos ruminantes”, ao Botswana, em Janeiro de 2018, Burundi, em Janeiro à 
Fevereiro de 2018 e Djibuti, em Abril a Maio de 2015, enquanto dezassete (17) 
técnicos de laboratório foram formados em diagnóstico de doenças animais em geral. 
 
219. De acordo com as normas internacionais e em reconhecimento da sua 
capacidade e competência em testes de qualidade de vacinas, o PANVAC foi 
conferido pela Organização Internacional de Normalização (ISO) 17025 pela 
Organização Nacional de Acreditação da Etiópia (ENAO), a 22 de Novembro de 2018. 
Este é o maior reconhecimento que qualquer laboratório de testes pode receber a 
nível global. Coloca o PANVAC na categoria de laboratórios reconhecidos de classe 
mundial. 

 

 Campanha Pan-africana de Erradicação da Mosca Tsé-Tsé e da 
Tripanossomíase 

 
220. A Campanha Pan-Africana de Erradicação da Mosca Tsé-Tsé e da 
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Tripanossomíase da União Africana (PATTEC-UA) continuou a coordenar os esforços 
da União para a criação de áreas livres da mosca tsé-tsé e da tripanossomíase (T&T). 
Durante o período em análise, trinta e cinco (35) participantes de vinte e oito (28) 
países afectados receberam formação em planificação e gestão de programas de 
grande escala para reduzir o ónus da doença. Etiópia, Mali, Burkina Faso, Quénia, 
Uganda Gana, Zimbabwe, Nigéria, Senegal, Zâmbia mantiveram os ganhos 
registados nas áreas onde a carga da mosca tsé-tsé e da tripanossomíase foram 
reduzidas. 
 
221. Foram igualmente realizadas sessões de capacitação para a Tanzânia (Março 
de 2018) e Moçambique (Abril de 2018), bem como a CEDEAO (Maio de 2018) e a 
região de África Oriental (Agosto de 2018) sobre a aplicação da tecnologia de sistema 
de informação geográfica de fonte aberta nos projectos de erradicação da mosca tsé-
tsé e tripanossomíase. Além disso, a PATTEC realizou missões de monitorização e 
avaliação no Ruanda (Março de 2018) e na Côte d’Ivoire (Outubro de 2018) sobre a 
situação da implementação das iniciativas da PATTEC-UA. 
 
222. Reconhecendo a importância das CER na aceleração da integração regional 
da gestão das intervenções da mosca tsé-tsé e tripanossomíase (T&T), a PATTEC-UA 
realizou consultas com todas as CER afectadas pela T&T (SADC, COMESA, EAC, 
IGAD, CEDEAO e CEEAC), bem como duas reuniões bilaterais com a CEDEAO e a 
CEEAC. No futuro, as CER deverão assumir um papel maior na mobilização de 
recursos para os seus programas de erradicação da T&T. 
 
223. A PATTEC-UA realizou igualmente oito (8) actividades conjuntas em relação ao 
controlo da T&T, especialmente com a FAO, a Agência Internacional de Energia 
Atómica (AIEA) e a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE). A PATTEC 
trabalhou igualmente em estreita colaboração com o BIRA-UA, participando nas 
reuniões do grupo de orientação no processo de desenvolvimento de uma estratégia 
de saúde animal para África (AHSA). 

 

 Maior resiliência dos sistemas de produção às alterações climáticas 
e melhoria da gestão de riscos agrícolas 

 
224. Pequenas agricultoras compreendem quase metade da força de trabalho no 
sector agrícola de África. Nos Camarões, as mulheres representam 52% da 
população contribui com 75% do trabalho agrícola e produzem 80% dos alimentos. 
Na Etiópia, as mulheres representam cerca de 48% da força de trabalho agrícola e 
70% da produção doméstica de alimentos. As mulheres do Malawi representam 70% 
da força de trabalho agrícola do país e produzem 70% dos alimentos domésticos. As 
mulheres no Níger representam 49,5% da população agrícola nacional e 
supostamente gastam pelo menos cinco horas por dia em trabalho de campo 
agrícola. As mulheres no Ruanda contribuem imensamente para a cadeia de valor da 
agricultura, proporcionando mão-de-obra para o plantio, sacha, colheita e 
processamento, além de actividades reprodutivas e trabalho comunitário. 
 
225. Projectos sobre o nexo clima-agricultura-género estavam em implementação 
em cinco (5) países, nomeadamente Camarões, Etiópia, Malawi, Níger e Ruanda. O 
objectivo foi o de aumentar a implantação de tecnologias inteligentes para o clima 
entre mulheres e jovens pequenos agricultores e melhorar a sua capacidade de 
adaptação e mecanismo de enfrentamento das externalidades climáticas. A Agência 
NEPAD contribuiu com 700.000 dólares americanos e assessoria técnica para esses 
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países durante o ano de 2018. 
 

 

 Parceria para o Controlo de Aflatoxinas em África e Segurança 
Alimentar 

 
226. A Comissão, através da Parceria para o Controlo de Aflatoxinas em África 
(PACA), continuou o seu apoio aos Estados-membros e às CER na gestão eficaz e 
sustentável de aflatoxinas para melhorar a segurança alimentar e nutricional, bem 
como melhorar o comércio e a competitividade dos géneros alimentícios africanos. 
 
227. A Comissão organizou a 3ª Reunião da Plataforma de Parcerias da PACA 
(PPM) em Dakar, em Outubro. A reunião traçou o roteiro para o escalonamento para 
todos os Estados-membros e CER, o modelo liderado pelo país para o controlo de 
aflatoxinas, pilotado pela PACA desde 2015/2015 em seis Estados-membros, 
nomeadamente a Gâmbia, o Malawi, a Nigéria, o Senegal, a Tanzânia e o Uganda. A 
PACA participou igualmente de eventos continentais e globais para mostrar a 
preocupação da União com a segurança alimentar e seus esforços actuais. Incluíram 
dois eventos paralelos na 14ª Reunião da Plataforma de Parceria do CAADP em 
Libreville (Abril de 2018), o Fórum Africano da Revolução Verde (Setembro de 2018), 
o Workshop de Segurança Alimentar em África em Pretória (Junho de 2018), o 2º 
Simpósio Africano sobre Mico toxicologia em Mombaça (Junho de 2018), e o 
Workshop sobre Segurança Alimentar e Dietas Saudáveis, realizado no Vaticano 
(Setembro de 2018). 
 
228. A Comissão, através da PACA, defendeu a integração da segurança alimentar 
e do controlo das aflatoxinas nos quadros continentais. Como resultado, a segurança 
alimentar foi incluída no relatório de Revisão Bienal da Declaração de Malabo, com o 
desenvolvimento do Índice Africano de Segurança Alimentar. Através da PACA, a 
Comissão garantiu igualmente o financiamento de 800.000 euros do Centro Técnico 
de Cooperação Agrícola e Rural ACP-UE (CTA) para o apoiar o acompanhamento e a 
priorização da segurança alimentar nos Estados-membros. 
 
229. Publicações de alta qualidade sobre o controlo de aflatoxinas em seis (6) 
Estados-membros - Gâmbia, Malawi, Nigéria, Senegal, Tanzânia e Uganda - estão 
disponíveis como parte das análises das situações do país e planificação de acções 
(C-SAAP) da PACA. Além disso, a PACA, em colaboração com a agência alemã GIZ, 
publicou um livro sobre “Análise de Micotoxinas: Foco em Métodos Rápidos”, que 
fornece análises rápidas e de baixo custo de aflatoxinas e outras micotoxinas. A 
PACA produziu igualmente infográficos sobre as dez (10) perguntas mais frequentes 
sobre aflatoxinas, proporcionando uma apresentação visual simplificada do assunto 
complexo. A PACA publicou o Ponto da Situação das Aflatoxinas em África, usando 
dados dos sectores da agricultura, comércio e de saúde que trabalham com os seis 
(6) Estados-membros acima mencionados, que receberam apoio da Comissão na 
criação de testes e capacidade de monitorização de aflatoxinas. 
 
230. A Comissão, através da PACA, trabalhou com os seis Estados-membros acima 
mencionados, a Comissão da CEDEAO e o Secretariado do COMESA no 
desenvolvimento de planos de controlo de aflatoxinas, integrando-os nas estratégias 
nacionais ou regionais e apoiando a sua implementação. Com o apoio técnico da 
Comissão, o financiamento dos planos nacionais de controlo das aflatoxinas (NACAP) 
dos fundos nacionais e parceiros atingiu 4,6% do orçamento da NACAP no Malawi, 
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42% no Senegal e 93% do orçamento da NACAP na Tanzânia. 
 
231. A Comissão através da PACA celebrou um de contrato de subvenção de 1 
milhão de euros com a GIZ, dos quais 233.731 euros foram desembolsados no ano 
de 2018 para apoiar controlo de aflatoxinas nas cadeias de valor do amendoim no 
Malawi. Com a iniciativa e o apoio da PACA, a Comissão ajudou a Tanzânia a lançar 
um projecto de subsídio de 20 milhões de dólares que foi financiado pelo Programa 
Global de Agricultura e Segurança Alimentar (GAFSP). A Comissão contratou 
igualmente peritos em tempo integral para coordenar as implementações nacionais 
nos seis (6) Estados-membros acima mencionados. 
 
232. É neste contexto que a Comissão, juntamente com a FAO e a OMS, vai 
organizar a Primeira Conferência Internacional sobre Segurança Alimentar em Adis 
Abeba, a 12 e 13 de Fevereiro de 2019. Os objectivos da Conferência são duplos: (i) 
identificar as principais estratégias e acções para abordar desafios actuais e futuros 
para a segurança alimentar em todo o mundo; e (ii) reforçar o compromisso ao mais 
elevado nível para aumentar a segurança alimentar em todos os compromissos 
continentais e a Agenda 2030 para os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável. 
Prevê-se a participação de mais de 600 delegados neste evento. 

 

 SAFGRAD-UA  
 
233. No ano de 2018, o Gabinete Técnico Especializado de Pesquisa e 
Desenvolvimento de Alimentos em Regiões Semiáridas (SAFGRAD-UA) continuou a 
promover o desenvolvimento de cadeias de valor de Produtos de Base agrícolas 
estratégicas em termos de competitividade, eficiência e confiabilidade.  
 
234. O SAFGRAD-UA formou jovens investigadores e cientistas dos seguintes vinte 
e cinco (25) Estados-membros sobre formas de melhorar o desenvolvimento agrícola, 
em particular pequenos programas de desenvolvimento de irrigação: Argélia, 
Botswana, Burkina Faso, Chade, Gabão, Gana, Quénia, Madagáscar, Mali, 
Mauritânia, Namíbia, Níger, Nigéria, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, 
Seychelles, Sierra Leone, África do Sul, Sudão, Tanzânia, Gâmbia, Togo, Tunísia e 
Uganda. 
 
235. O SAFGRAD-UA promoveu um diálogo sobre políticas para reforçar o papel da 
comunicação e das redes sociais na adaptação e mitigação das alterações climáticas 
e no combate às questões de desertificação que afectam a resiliência dos meios de 
subsistência rurais nas terras secas de África. Participantes do Benim, Burkina Faso, 
Djibuti, Camarões, Côte d’Ivoire, Gabão, Gâmbia, Guiné, Mauritânia, Senegal, Togo, 
Ruanda e Uganda, bem como da Agência NEPAD, discutiram o tópico acima 
mencionado, identificaram os principais desafios e formularam recomendações que 
serão submetidas à Conferência do Comité Técnico Especializado (CTE) de 
Agricultura, Desenvolvimento Rural, Água e Meio Ambiente e será acompanhada 
pelas CER e associações juvenis em África. 
 
236. O SAFGRAD-UA iniciou um programa de formação especial em 
Ouagadougou, em Maio de 2018, sobre a neutralidade da degradação da terra para 
os correspondentes científicos e técnicos da UNCCD e Pontos focais da Grande 
Muralha Verde em África dos seguintes vinte e nove (29) Estados-membros - Benim, 
Botswana, Burkina Faso, Cabo Verde, Chade, Côte d’Ivoire, Djibuti, República 
Democrática do Congo, Etiópia, Guiné Equatorial, Eritreia Gâmbia, Gana, Guiné, 
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Guiné-Bissau, Quénia, Libéria, Mali, Mauritânia, Namíbia, Níger, Nigéria, São Tomé e 
Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Sudão, Eswatini e Uganda. O objectivo foi o de criar 
uma plataforma eficaz para reforçar e coordenar o Grupo Africano de Cientistas 
Nacionais e Correspondentes Técnicos da UNCCD. Em Julho-Agosto de 2018, o 
SAFGRAD-UA ajudou igualmente a CEEAC priorizando os seus Produtos de Base 
estratégicas agrícolas regionais.  
 
237. O SAFGRAD-UA finalizou o seu plano estratégico para o período de 2019-
2023, que visa contribuir para a segurança alimentar sustentável e melhoria dos 
meios de subsistência rural nas zonas semiáridas de África. Para a sua 
concretização, o plano tem como base a necessidade de reforçar o ambiente político 
e institucional para melhorar a resiliência dos meios de subsistência rurais nas zonas 
semiáridas de África, e a capacidade relacionada à pesquisa para produtividade 
agrícola e adaptação às alterações climáticas para maior resiliência das comunidades 
rurais em zonas semiáridas de África. 

 

 Actividade Pastoril 
 
238. O Grupo de Trabalho Interdepartamental da Comissão sobre a Prevenção de 
Conflitos, organizou um workshop de dois dias na sede da UA, em Setembro de 
2018, sobre conflitos de transumância em África, para reflectir sobre os 
impulsionadores de conflitos violentos entre agricultores e pastores e elaborar uma 
política continental sobre como lidar com esses conflitos. Os participantes incluíram 
representantes das cinco Associações Regionais de Agricultores e Redes Pastorais. 
Uma reunião de acompanhamento teve lugar em Ouagadougou, em Novembro de 
2018, para elaborar um plano de implementação. Um roteiro para a implementação 
do plano de acção será finalizado em Março de 2019. 

 

 Quadro de política de infra-estruturas rurais 
 
239. O Departamento de Economia Rural e Agricultura da Comissão elaborou um 
projecto de Quadro de Política sobre Infra-estruturas Rurais e Acesso a Mercados. 
Foi realizada uma reunião de peritos em 2015 em Nairobi, durante a qual esse 
documento de política foi revisto e aperfeiçoado de forma crítica. Estão planificadas 
consultas de acompanhamento com as Comunidades Económicas Regionais e outras 
importantes partes interessadas no segundo trimestre de 2019. 

 

 Conselho Fitossanitário Inter-africano (IAPSC)  
 
240. Com base nas recomendações das últimas reuniões da Conferência Geral e 
do Comité Director do Conselho Fitossanitário Inter-africano (IAPSC), realizadas em 
Cairo, em Abril de 2017, o foco das actividades do Conselho Fitossanitário Inter-
africano (IAPSC) para 2018 foi o reforço das capacidades fitossanitárias dos Estados-
membros e ajudá-los a prevenir a introdução e propagação de pragas. 
 
241. Durante o ano de 2018, o IAPSC trabalhou de forma assídua para harmonizar 
a posição de África sobre as Normas Fitossanitárias Internacionais. Em Março de 
2018, o IAPSC realizou um workshop para preparar as partes contratantes africanas 
em relação às Normas Fitossanitárias Internacionais e participou numa sessão da 
Comissão de Medidas Fitossanitárias (Pre-CPM). Doze (12) Estados-membros das 
cinco (5) regiões da UA reuniram-se em Adis Abeba para debater as normas 
fitossanitárias internacionais e criar uma visão e uma posição africana comum. O 
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relatório dessa reunião foi posteriormente partilhado com todos os Estados-membros.  
 
242. Em Abril de 2018, o IAPSC participou nas discussões do CPM13, em Roma, 
sobre padrões internacionais de moscas de frutas, doenças de Xylella fastidiosa e 
contentores marítimos. Em Junho e Novembro de 2018, o IAPSC participou nas 
reuniões do Comité de Padrões da Convenção Internacional de Protecção de Plantas 
(IPPC) para sensibilizar os participantes sobre a necessidade dos países africanos 
em relação aos padrões fitossanitários para revitalização. Até agora, a Convenção 
Internacional de Protecção de Plantas adoptou 142 padrões em várias questões 
fitossanitárias. 
 
243. O IAPSC, em colaboração com a FAO, realizou igualmente em Madagáscar, 
em Setembro de 2018, um workshop regional para África, no âmbito da Convenção 
Internacional para a Protecção de Plantas (IPPC), em Madagáscar, em Setembro de 
2018. Os participantes reviram o projecto de padrões fitossanitários para África e 
recomendaram a formação dos países africanos sobre o seu uso. O IAPSC organizou 
igualmente dois workshops sobre a lagarta do cartucho do milho, em Março e 
Setembro de 2018, para sensibilizar os Estados-membros sobre como controlar essa 
praga. O IAPSC e a FAO estão a planificar outro programa de formação sobre o 
controlo da lagarta do cartucho do milho para todos os Estados-membros, em Janeiro 
de 2019. 

 
III. Sustentabilidade Ambiental 

 

 Envolvimento de África nas negociações globais sobre alterações 
climáticas  

 
244. O Comité dos Chefes de Estado e de Governo Africanos sobre as Alterações 
Climáticas (CAHOSCC) reuniu-se à margem da Cimeira de Janeiro de 2018, em Adis 
Abeba, e adoptou a decisão sobre os resultados da Conferência das Partes COP 
23/CMP 13 (Assembly/AU/9 (XXX) e Engajamentos de África na Conferência Global 
sobre Alterações Climáticas na COP24/CMP 14. 
 
245. A 48ª Sessão dos Órgãos Subsidiários de Implementação da UNFCCC (SBI 
48) e Assessoria Científica e Tecnológica (SBSTA 48) bem como a Quinta Parte da 
Reunião do Grupo de Trabalho Ad-hoc sobre o Acordo de Paris (APA 1.5), foi 
realizada em Bona, Alemanha, de 30 de Abril a 10 de Maio de 2018. Os resultados 
dessas reuniões contribuíram para as negociações sobre o clima na UNFCCC COP 
24, em Dezembro de 2018. 
 
246. A Comissão participou igualmente na 48ª Sessão do Painel 
Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas (IPCC), realizada em Outubro de 
2018, em Songdo, Coreia. A reunião do IPCC adoptou o Resumo para os 
Formuladores de Políticas sobre o Relatório Especial referente ao Aquecimento 
Global de 1.5ºC (SR1.5). A sessão foi importante para que o pessoal da Comissão se 
actualizasse sobre as descobertas científicas sobre as alterações climáticas. A 
principal recomendação feita pela Comissão foi a de que é necessário apoio para os 
cientistas africanos participarem na elaboração dos relatórios do IPCC. 
 
247. Os Coordenadores Líderes do Grupo Africano de Negociadores sobre 
Alterações Climáticas (AGN), com o apoio da Comissão, convocaram uma reunião de 
estratégia no Cairo, em Novembro de 2018, que harmonizou as posições africanas 
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sobre questões emergentes, em preparação para a 24ª Conferência das Partes (COP 
24) da UNFCCC, realizada em Katowice, Polónia, em Dezembro de 2018. Os 
Coordenadores Líderes trocaram pontos de vista com a Comissão sobre os desafios 
que os Estados-membros enfrentam ao apresentar relatórios sobre as Contribuições 
Determinadas a Nível Nacional (NDC). Esta informação ajudará a Comissão a prestar 
uma melhor assistência aos Estados-membros na implementação do Acordo de 
Paris. 
 
248. A Agência NEPAD apoiou a implementação das disposições da Declaração de 
Paris, dando formação e capacitação aos Estados-membros na implementação das 
Contribuições Determinadas a Nível Nacional (NDC) dentro do sector agrícola. A 
primeira sessão de formação atraiu participantes do Gana, Quénia, Ruanda, 
Tanzânia, África do Sul e Uganda. 
 
249. A Agência NEPAD apoiou igualmente os governos nacionais para mobilizar 
financiamento climático para investimentos no sector agrícola. Especificamente, doze 
(12) Estados-membros - Botswana, Camarões, República do Congo, Gana, Quénia, 
Malawi, Moçambique, Níger, África do Sul, Tanzânia, Uganda e Zâmbia - receberam 
apoio técnico para desenvolver propostas de projectos de adaptação agrícola e 
alterações climáticas para apoio financeiro do Fundo Verde para o Clima (GCF). 
 
250. O processo de acreditação da Agência NEPAD junto do Fundo Global para o 
Clima está no bom caminho. Foi apresentado um pedido formal em Novembro de 
2018. Esse processo pode levar mais um ou dois anos para ser concluído com êxito. 

 

 Conservação da Fauna e Flora Selvagens 
 
251. A República de Angola acolheu, em Julho de 2018, a reunião da Comissão do 
Grupo de Peritos sobre a implementação da Estratégia da UA para o Combate à 
Exploração e Comércio Ilegal da Fauna e Flora Selvagens em África. O grupo de 
peritos validou o quadro de monitorização e apresentação de relatórios para a 
implementação da Estratégia da UA da Vida Selvagem e adoptou um projecto de 
roteiro e um plano de acção para uma posição comum africana relativa à Convenção 
sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas 
de Extinção (CITES), para a 18a Conferência das Partes (COP18), prevista para Maio 
de 2019, bem como um plano de mobilização de recursos para a implementação da 
estratégia a nível regional e nacional. O projecto de documento foi finalizado em 
Dezembro de 2018.  

 

 Reforço da governação ambiental através da Conferência Ministerial 
Africana sobre o Ambiente (AMCE) e da Plataforma Africana de 
Parceria Ambiental (AEPP)  

 
252. A Conferência Ministerial Africana sobre o Ambiente (AMCEN) organizou a sua 
7ª Sessão Especial e a primeira reunião da Plataforma Africana de Parceria 
Ambiental (AEPP) em Nairobi, em Setembro de 2018, com o apoio da Comissão e da 
Agência NEPAD. A sessão preparou a participação dos Ministros em três (3) eventos 
globais, nomeadamente: (i) a 14ª Conferência das Partes da Convenção das Nações 
Unidas sobre a Diversidade Biológica (CBD COP 14), realizada em Sharm El Sheikh, 
em Novembro de 2018; (ii) a COP 24 da UNFCCC, em Katowice, Polónia, em 
Dezembro de 2018; e (iii) a 4ª Conferência Ambiental das Nações Unidas (UNEA-4), 
prevista para 2019. 
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 Monitorização do Ambiente e Segurança em África (MESA) e a 
Estratégia Africana sobre Meteorologia 

 
253. A Comissão, através do seu programa de Monitorização do Ambiente e 
Segurança em África (MESA) e com o financiamento da União Europeia, concluiu um 
exercício de melhoria das capacidades para quarenta e nove (49) Estados-membros 
das regiões da CEEAC, CEDEAO, IGAD, Comissão do Oceano Índico e SADC. O 
aumento da capacidade incluiu a prestação de formação e equipamento para aceder, 
processar e disseminar dados e informações ambientais, marítimos e climáticos tanto 
com base em satélite como no local para os Estados-membros.  
 
254. As seguintes sete (7) Instituições Técnicas Regionais foram seleccionadas 
pelas regiões para liderar a implementação: 

 
(i) Centro Africano de Aplicações Meteorológicas para o Desenvolvimento 

(ACMAD) - com sede em Niamey - para serviços climáticos para redução 
do risco de calamidades para todo o continente; 
 

(ii) Centro de Previsão e Aplicações Climáticas da IGAD (ICPAC) - com sede 
em Nairobi - para a região da IGAD; 
 

(iii) Centro Regional Agrhymet - com sede em Niamey - para a região da 
CEDEAO; 
 

(iv) Centro de Recursos Costeiros e Marinhos da CEDEAO - com sede na 
Universidade do Gana, em Acra - para a região da CEDEAO; 
 

(v) Centro de Serviços Climáticos da SADC (SADC-CSC) e o Departamento 
de Serviços Meteorológicos do Botswana (BDMS) - com sede em 
Gaborone - para a região da SADC; 
 

(vi) Instituto de Oceanografia das Maurícias - com sede em Albion, Maurícias 
- para a região da Comissão do Oceano Índico (COI); e 
 

(vii) Comissão Internacional do Congo-Oubangui-Sangha (CICOS) – com 
sede em Kinshasa - para as regiões CEEAC/CEMAC. 

 
255. A fim de garantir a sustentabilidade das actividades, a Comissão forneceu 
equipamento de formação e software a quatro (4) Centros Africanos de Formação 
Regionais reconhecidos pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), 
nomeadamente o Instituto de Formação e Investigação Meteorológica (IMTR), com 
sede em Nairobi, l'Ecole africaine de la Météorologie et de l'Aviation Civile (EAMAC), 
com sede em Niamey, Níger; a Agência Meteorológica da África do Sul (SAWS), com 
sede em Pretória; e os Serviços Meteorológicos das Maurícias, nas Maurícias. A 
formação ajuda os Estados-membros a produzir informações sobre o estado do meio 
ambiente e dos recursos naturais. 
 
256. A Comissão formou 1.500 peritos dos Estados-membros e de Instituições 
Regionais, tanto no domínio técnico como no domínio de políticas. Algumas dos 
aspectos da formação incluíram a monitorização, processamento e disseminação de 
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informações ambientais e climáticas no local e com base em satélite. 
 
257. A Comissão mobilizou ainda recursos adicionais da União Europeia no valor de 
52 milhões de euros para melhorar a geração e provisão de informações precisas, 
adaptadas e oportunas sobre o clima e permitir que os Estados-membros abordem as 
questões relacionadas às alterações climáticas nas áreas de agricultura e segurança 
alimentar, redução do risco de calamidades, energia, saúde e recursos hídricos. Esta 
actividade será realizada através da implementação do Quadro Global para os 
Serviços Climáticos (GFCS) no âmbito da Estratégia Africana Integrada sobre 
Meteorologia (serviços meteorológicos e climáticos). 

 

 Iniciativa da Grande Muralha Verde para o Sahara e Sahel 
 
258. Durante o período em análise, a Comissão colaborou com o Secretariado da 
SADC para desenvolver uma estratégia para a implementação do conceito da 
Iniciativa da Grande Muralha Verde para o Sahara e Sahel na África Austral. O 
objectivo é o de ajudar a região austral a intensificar os seus esforços no combate à 
degradação da terra e desertificação e criar resiliência nas suas terras secas. Foi 
igualmente prestado apoio aos governos dos Camarões e Gana para desenvolver 
planos de acção nacionais para a Iniciativa da Grande Muralha Verde para o Sahara 
e Sahel. 
 
259. Entretanto, o Departamento de Economia Rural e Agricultura da Comissão 
continuou o seu envolvimento com parceiros, incluindo a UNCCD, na mobilização de 
recursos para apoiar as actividades da Iniciativa da Grande Muralha Verde para o 
Sahara e Sahel. Através destas actividades, o Governo da República da Irlanda, 
comprometeu-se a apoiar a iniciativa e irá contribuir com mais de 1.400.000 euros 
para várias actividades, incluindo os estudos detalhados de avaliação do impacto da 
Iniciativa da Grande Muralha Verde para o Sahara e Sahel uma década depois. Além 
disso, as discussões estão em fase avançada para financiar a elaboração da 
Estratégia para a implementação da Iniciativa na região da SADC. 

 

 Acordos Ambientais Multilaterais (AAM)  
 
260. O Departamento de Economia Rural e Agricultura da Comissão organizou um 
workshop em Cartum, em Agosto de 2018, sobre a implementação sinérgica dos 
Acordos Ambientais Multilaterais e obrigações relacionadas. A Comissão elaborou 
igualmente ferramentas e directrizes para a gestão integrada de resíduos, incluindo 
produtos químicos perigosos, bem como a integração da biodiversidade nos 
processos de planificação e desenvolvimento nacional. Desde então, as orientações 
foram utilizadas pelo Burkina Faso, Gabão, Libéria e Zâmbia para elaborar os seus 
respectivos programas sobre gestão integrada de resíduos, incluindo produtos 
químicos perigosos. 
 

 Estratégias regionais africanas sobre redução do risco de 
calamidades e programa de acção para implementação do Quadro 
de Sendai de 2015-2030 em África 

 
261. O Departamento de Economia Rural e Agricultura da Comissão realizou várias 
actividades durante o ano de 2018, que resultou na adopção do quadro de 
monitorização e apresentação de relatório para o Programa de Acção para a 
implementação do Quadro de Sendai pela 6ª Reunião de Alto Nível de Redução do 
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Risco de Calamidades, em Túnis, em Outubro de 2018. A “Declaração de Túnis” foi 
submetida para aprovação dos Órgãos Deliberativos na Cimeira da UA em 2019. 
 
262. A Comissão elaborou e publicou o primeiro relatório para o programa “Criar 
resiliência às calamidades aos riscos naturais nas regiões, países e comunidades da 
África Subsaariana”. O relatório implica as realizações alcançadas na redução do 
risco de calamidades no âmbito da criação de resiliência às calamidades em África. O 
relatório está agora disponível publicamente e deverá ajudar a aumentar a 
consciencialização sobre o trabalho da União na redução do risco de calamidades em 
África. 

 

 Implementação das Iniciativas de Água e Saneamento (Água 
Africana 2025), em consonância com os Compromissos dos Chefes 
de Estado e de Governo da UA em Junho de 2008, em Sharm El 
Sheikh 

 
263. A Comissão trabalhou com o Conselho dos Ministros Africanos das Águas 
(AMCOW) para organizar a 7ª Semana Africana da Água e a 11ª Conferência Geral 
da AMCOW em Libreville, em Outubro/Novembro de 2018. Nessa ocasião, a 
Conferência Geral da AMCOW lançou a Estratégia da AMCOW (2018-2030) para a 
concretização da Visão Africana de Água 2025, da Agenda 2063 e dos ODS. 

 

 Programa do Planalto de Fouta Djallon 
 
264. Em conformidade com a Decisão do Conselho Executivo EX.CL./DEC.971 
(XXXI), de Julho de 2017, a Comissão transferiu oficialmente o Programa de Gestão 
Integrada do Planalto de Fouta Djallon ao Secretariado da CEDEAO, a 24 de Outubro 
de 2018. A transferência justifica-se pelo facto de todos os Estados-membros neste 
programa serem da CEDEAO. 

 

 Gestão sustentável de florestas e de solos 
 
265. Vinte e seis (26) Estados-membros demonstraram compromisso com a 
implementação da Iniciativa Africana de Restauração da Paisagem Florestal 
(AFR100), com 86% (cerca de 86 milhões de hectares) de terras degradadas 
comprometidas para a restauração de terras. São: Benim, Burundi, Camarões, 
República Centro-Africana, Chade, Côte d’Ivoire, RDC, Etiópia, Gana, Guiné, Quénia, 
Libéria, Madagáscar, Malawi, Moçambique, Nigéria, Níger, República do Congo, 
Ruanda, Senegal, Sudão, África do Sul, Eswatini, Togo, Tanzânia e Uganda. O 
Secretariado da AFR100, que está sediado na Agência NEPAD, está agora 
totalmente funcional. 
 
266. Durante o período em análise, a Agência NEPAD lançou o portal <nepad.org> 
para programas emblemáticos regionais, para mostrar os progressos registados na 
coordenação e implementação de projectos emblemáticos regionais para a 
Conferência Ministerial Africana sobre o Ambiente (AMCEN). O apoio contínuo nesta 
área resultou no lançamento da Plataforma Africana de Parceria Ambiental (AEPP), 
que está agora funcional. A primeira plataforma da parceria da AEPP foi lançada em 
Nairobi, em Setembro de 2018. 
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G. INVESTIMENTO NAS PESSOAS AFRICANAS, ESPECIALMENTE A 
JUVENTUDE, AS MULHERES E AS CRIANÇAS 
 

I. Educação Orientada para a Ciência, Tecnologia e Inovação 
 

 Implementação do STISA - 2024 
 
267. Na sequência da adopção da Aliança para Aceleração a Excelência na Ciência 
em África (AESA), pela Conferência, em Junho de 2015, a Comissão criou um Comité 
dos Dez (10) Chefes de Estado como Líderes na Educação, Ciência e Tecnologia - 
Chade, Gabão, Egipto, Quénia, Malawi, Maurícias, Namíbia, Senegal, Sierra Leone e 
Tunísia. 
 
268. Foram empreendidos esforços para produzir uma nova estratégia para a 
pesquisa e inovação em matéria de saúde para apoiar a operacionalização da 
Estratégia de Saúde de África de 2016-2030. A estratégia está em curso para mais 
revisão e validação. 
 
269. Durante o ano em análise, a Agência NEPAD concluiu o relatório sobre a 
Perspectiva Africana de Inovação. O relatório apresenta uma análise aprofundada 
dos principais indicadores de desempenho de Inovações Científicas e Tecnológicas 
(ICT) em geral e a Estratégia de Ciências, Tecnológica e Inovação para África 
(STISA) 2024, em particular. Destaca o desempenho da Pesquisa e Desenvolvimento 
(P&D) e inovações e consolida as informações de oito (8) países – Botswana, Egipto, 
Etiópia, Moçambique, Namíbia, África do Sul, Eswatini e Uganda, dos vinte e três (23) 
países que realizaram pesquisas de P&D. 
 
270. A Agência NEPAD ofereceu igualmente formação em P&D e Inovação, com 
foco nos Escritórios Nacionais de Estatística e Conselhos de Concessão Científica de 
quinze (15) países, Botswana, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Etiópia, Gana, Quénia, 
Malawi, Moçambique, Namíbia. Ruanda, Senegal, Tanzânia, Uganda, Zâmbia e 
Zimbabwe, com o objectivo de aumentar a consciencialização sobre os indicadores 
de ciência, tecnologia e inovação e P&D e equipar os países com as habilidades 
necessárias para desenvolver e implementar sistemas para rastrear esses 
indicadores. 
 
271. Esses Estados-membros receberam igualmente formação sobre a revisão dos 
instrumentos de recolha de dados, tanto para P&D como para a Inovação. Como 
resultado, dezanove (19) – os quinze acima e quatro outros, nomeadamente, Egipto, 
Mali, Seychelles Eswatini – adoptaram agora um sistema para avaliar e rastrear a 
utilização dos indicadores de CTI. 
 
272. O Painel de Alto Nível da União Africana sobre Tecnologias Emergentes 
(APET) apresentou as suas recomendações para a Cimeira Africana de Inovação que 
foi realizada em Kigali, em Junho de 2018, sobre como aproveitar as seguintes três 
(3) tecnologias emergentes, para a transformação sustentável: (i) impulsos genéticos 
para controlo e eliminação da malária; (ii) drones para aumentar a transformação 
agrícola; e (iii) micro-redes para o empoderamento da comunidade. As 
recomendações foram aprovadas pelo Conselho Executivo durante a Cimeira de 
Janeiro de 2018, e os relatórios sobre as três (3) tecnologias foram lançados em 
Junho de 2018, na Cimeira de Inovação em África. 
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 Universidade Pan-Africana (UPA) 
 
273. O Governo dos Camarões e a Comissão assinaram o acordo de sede para a 
reitoria da UPA em Yaoundé, em Abril de 2018, de acordo com a decisão da 
Conferência Assembly/AU/Dec.552 (XXIV), de Janeiro de 2015. A cerimónia de 
passagem de pastas foi realizada a 31 de Julho de 2018, marcando a transferência 
oficial da Reitoria da UPA de Adis Abeba. 
 
274. A reunião de Planificação e Coordenação da UPA aconteceu em Nairobi, em 
Junho de 2018. A reunião analisou o estado das actividades na UPA e avaliou os 
progressos registados no sentido de o tornar uma ferramenta académica eficaz para 
o desenvolvimento apropriado do capital humano em África. 
 
275. A Srª. Audrey Nthabiseng Ogude foi eleita Vice-Presidente do Conselho da 
UPA em Julho de 2018. O Conselho Executivo aprovou igualmente o orçamento da 
Universidade Pan-Africana para o exercício de 2019. O valor é de 16.209.157 de 
dólares americanos, dos quais 13.387.180 dólares americanos para o orçamento de 
programas e 2.821.977 de dólares americanos para o orçamento operacional. 
 
276. A Universidade Pan-Africana continuou a conceder diplomas nos seus quatro 
institutos. As cerimónias de graduação ocorreram no Instituto de Ciências da Vida e 
da Terra da Universidade Pan-Africana, incluindo Saúde e Agricultura (PAULESI), 
Instituto de Governação, Ciências Humanas e Sociais da Universidade Pan-Africana 
(PAUGHSS), Instituto de Ciências Básicas, Tecnologia e Inovação da Universidade 
Pan-Africana (PAUSTI) e o Instituto de Água e Energia da Universidade Pan-Africana, 
incluindo as Alterações Climáticas (PAUWES). Um total de 327 estudantes - 237 do 
sexo masculino e 90 do sexo feminino - formaram-se nos Institutos da Universidade 
Pan-Africana. Destes graduados, 295 e 32 foram agraciados com graduações de 
Mestrado e Doutorado, respectivamente. 
 
277. Foi lançado um apelo de candidaturas nos vários institutos da UPA para o ano 
lectivo de 2018-2019. Foram recebidas 13.048 candidaturas de 53 Estados-membros, 
dos quais 77,93% foram requerentes do sexo masculino e 22,07% foram requerentes 
do sexo feminino. 
 
278. No total, 919 estudantes - 29,2% do sexo feminino e 70,8% do sexo masculino 
- fizeram os seus estudos nos quatro Institutos da UPA. Para 2018-2019, a 
Universidade Pan-Africana está empenhada em aumentar a representação feminina 
para pelo menos 40% de todos os estudantes admitidos. 
 
279. Desde a sua criação em 2014, a Universidade Pan-Africana (UPA) recebeu 
apoio financeiro de parceiros para financiar os seus programas. Embora a Comissão 
receba com satisfação as contribuições financeiras dos doadores e algum apoio 
crescente dos Estados-membros, o tecto orçamental de 16.209.157 dólares 
americanos previsto para a UPA é um desafio para a sua capacidade de desenvolver 
programas de ensino e pesquisa de classe mundial, bem como de aumentar o 
número de estudantes. Embora estejam em curso iniciativas para atrair novos 
parceiros, os Estados-membros são incentivados a aumentar o seu apoio, tanto em 
dinheiro como em espécie, de modo a reforçar a concretização dos objectivos de 
desenvolvimento de uma Universidade Africana de classe mundial. 
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 Implementação do CESA 
 
280. A principal actividade da Comissão em 2018 na implementação da Estratégia 
Continental de Educação para África (CESA) consistia em garantir a apropriação 
pelos Estados-membros da CESA. Este objectivo foi alcançado através do 
lançamento de quatro (4) novas Plataformas de Grupos Temáticos da CESA, 
nomeadamente os Grupos Temáticos sobre (i) Paz e Educação em Março de 2018); 
(ii) em EFTP em Abril de 2018; (iii) sobre Cuidados e Educação na Primeira Infância 
em Setembro de 2018; e sobre Curriculum em Dezembro de 2018. Isto foi adicionado 
aos oito (8) Grupos Temáticos já existentes, lançados antes de 2018. Cada Grupo 
tem um roteiro e uma equipa de coordenação de Estados-membros e agências que, 
entre outros, submetem relatórios semestrais à Comissão. 
 

o CESA, Meninas e Educação Feminina em África 
 
281. O Centro Internacional da União Africana para a Educação de Meninas e 
Mulheres em África (CIEFFA/UA) realizou várias actividades a favor do acesso de 
raparigas e mulheres à educação. O CIEFFA desenvolveu um Plano Estratégico 
(2018-2020) que compreende quatro (4) eixos: (i) estrutura jurídica para os direitos 
das meninas à educação; (ii) ambientes de ensino e aprendizagem sensíveis ao 
género; (iii) EFTP focada na Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM); 
e (iv) advocacia e comunicação. 
 
282. O CIEFFA/UA organizou igualmente o Segundo Diálogo de Alto Nível (HLD) 
sobre o “Aprimoramento de políticas e práticas para promover a Ciência, Tecnologia, 
Engenharia e Matemática (STEM), com ênfase no Ensino e Formação Técnica e 
Profissional (EFTP) para mulheres e meninas”, que foi realizada em Adis Abeba, em 
Janeiro de 2018, para Ministros Africanos da Educação, Género e Finanças. Os 
participantes identificaram as melhores práticas para aumentar o interesse de 
meninas e mulheres nas áreas de STEM e EFTP e reconfirmou o apoio político às 
mulheres no EFTP focada na STEM, uma área que é dominada por homens. 
 
283. Uma Reunião Consultiva dos Ministros do Género em Nova Iorque, em Março 
de 2018, à margem da 62ª Sessão da Comissão sobre o Estatuto da Mulher (CSW 
62) em Nova Iorque. Os participantes discutiram os desafios e oportunidades para o 
alcance da igualdade do género e o empoderamento das mulheres e meninas rurais. 
 
284. Consultas com as CER, o Parlamento Pan-Africano (PAP) e demais Órgãos e 
Agências Especializadas da UA em Midrand, África do Sul, em Maio de 2018, que 
resultou na validação e operacionalização de um quadro para monitorizar a 
implementação dos instrumentos e políticas existentes sobre a educação de meninas 
e mulheres em África. Este evento ajudou igualmente a divulgar o CIEFFA entre os 
Membros do Parlamento Pan-Africano e incentivou a cooperação com a Comissão 
Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (CADHP) e o Comité Africano sobre os 
Direitos e Bem-estar da Criança. Os participantes recomendaram igualmente a 
nomeação de um Relator Especial para a Educação de Meninas e Mulheres em 
África.  
 
285. O CIEFFA/UA realizou em Dakar, em Novembro de 2018, um workshop de 
formação de formadores de professores em matéria de ciência, tecnologia, 
engenharia e matemática, em cooperação com a UNESCO, para mais de vinte (20) 
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formadores de professores de países francófonos. 
 
286. Foi igualmente realizada em Dakar, em Outubro de 2018, uma Exposição de 
Inovação na Educação, sob o tema “Cumprimento de Metas Continentais para 
Educação e Formação Inclusiva, de Qualidade e Transformadora no Século XXI”. 
Apresentou inovações técnicas e sociais nas áreas de educação e formação. 
 
287. O CIEFFA/UA co-organizou com a Iniciativa das Nações Unidas de Educação 
de Raparigas (UNGEI) e com a Parceria Global pela Educação (GPE), um workshop 
de capacitação em Planificação do Sector de Educação Sensível ao Género, em 
Nairobi, em Novembro de 2018. A reunião recomendou, entre outros, uma 
sensibilização multissectorial sobre a planificação do sector de educação sensível ao 
género e o desenvolvimento de um plano de implementação trienal para o sector de 
educação sensível ao género. 

 
o CESA, IPED e Planificação Educacional 

 
288. Durante o período em análise, o l'Insitut Panafricain pour l'Education pour le 
Développement (IPED) liderou a elaboração do Manual de Indicadores do CESA, 
juntamente com o desenvolvimento de um quadro de monitorização e elaboração de 
relatórios. Como resultado, a primeira avaliação abrangente da implementação do 
CESA está prevista para 2019. Foi desenvolvida uma plataforma para sistemas de 
informação de gestão para educação, ciência e tecnologia e inovação, pelo 
Departamento de Recursos Humanos, Ciência e Tecnologia da Comissão, em 
parceria entre o AOSTI, IPED, NEPAD e a Associação para o Desenvolvimento da 
Educação em África (ADEA). 

 

 Bolsa de estudos, harmonização e garantia de qualidade do ensino 
superior 

 
289. Na implementação da Estratégia da UA para a Harmonização do Ensino 
Superior, a Comissão, com o apoio da União Europeia, continuou a apoiar o reforço 
de capacidades nas universidades africanas para estabelecer processos de 
desenvolvimento de currículos orientados para a competência, proporcionando um 
mecanismo de comparabilidade de crédito. Até agora, foram envolvidas 200 
universidades de 43 Estados-membros neste esforço. A segunda fase do projecto 
terminou este ano, com a publicação dos currículos.  
 
290. Foram igualmente concluídas as Normas e Directrizes Continentais Africanas 
para Garantia da Qualidade no Ensino Superior. Foi publicado um relatório 
consolidado sobre as terceiras avaliações institucionais utilizando o Mecanismo 
Africano de Avaliação da Qualidade (AQRM) para 15 instituições de ensino superior. 
Em 2019 serão empreendidos esforços para garantir que o AQRM se torne uma 
ferramenta regular para promover a garantia contínua da qualidade. A Associação de 
Universidades Africanas, como agência coordenadora do Grupo de Ensino Superior, 
deverá garantir a promoção contínua do AQRM e dos Padrões Africanos. 
 
291. Em 2018, as Candidaturas para as Bolsas de Estudo “Mwalimu Nyerere” 
incidiu em jovens mulheres que buscavam estudos em matéria de ciência, tecnologia, 
engenharia e matemática a nível de mestrado e doutoramento. Vinte (20) novos 
estudantes foram seleccionados por um processo competitivo e foi feito o pagamento 
do primeiro semestre em seu nome. Desde o lançamento deste programa de bolsas 
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de estudo, a Comissão patrocinou cerca de 250 estudantes que estudam em 
universidades africanas, principalmente fora dos seus próprios países. Como 2019 
será o ano dos refugiados, retornados e deslocados em África, serão envidados 
esforços para incluir os jovens que vivem como refugiados entre os outorgados. 
 
292. O programa de mobilidade académica Intra-africano patrocinado pela UE, um 
programa de parceiros da Comissão, concluiu o processo de selecção para o quarto 
apelo. Até agora, 1255 africanos receberam bolsas de estudo integrais ou parciais 
para programas para mestrados, doutoramentos e de mobilidade de funcionários no 
âmbito deste programa. 
 

 Desenvolvimento de Professores 
 
293. As recomendações do estudo sobre a Formação de Professores, Condições 
de Trabalho e de Vida em África, solicitado pela Conferência, em Julho de 2014, 
estavam em fase de implementação. Como coordenador do Grupo de 
Desenvolvimento de Professores, o Instituto Internacional de Capacitação em África 
da UNESCO (IICBA) tem sido instrumental na implementação do CESA e nas 
recomendações do estudo dos professores. 
 
294. Durante o período em análise, a Comissão concluiu um Protocolo Continental 
de Mobilidade dos Professores (CTMP) em parceria com a UNESCO IICBA. O CTMP 
é necessário para auxiliar na gestão da mobilidade de professores de regiões e 
países que são supridos em excesso àqueles com grande necessidade. A fim de 
reforçar as agências reguladoras dos professores, a Comissão iniciou a elaboração 
de um Quadro Continental de Qualificação de Professores, em parceria com a 
Federação Africana de Agências Reguladoras de Professores (AFTRA), para servir 
de base à necessária verificação mútua das qualificações, conforme está a ser feito 
na região da SADC. Foram igualmente desenvolvidas normas e directrizes 
continentais para a profissão docente para melhorar o profissionalismo neste sector. 

 
II. Desenvolvimento Social - Bem-Estar Social, Grupos Vulneráveis e 

Controlo de Drogas 
 

 Protecção Social 
 
295. No seguimento das recomendações do CTE de Desenvolvimento Social, 
Trabalho e Emprego, a Comissão elaborou o Projecto de Protocolo sobre os Direitos 
dos Cidadãos para a Protecção Social e Segurança Social e apresentou-o para 
revisão à Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. (CADHP). O 
projecto foi discutido pela primeira vez durante a Sessão Extraordinária da CADHP, 
em Agosto de 2018. Foi validado em Novembro de 2018, e será revisto pelo CTE de 
Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego, em Março de 2019. 
 
296. A Comissão elaborou igualmente o Projecto de Agenda Social 2063, que visa 
concretizar os objectivos sociais da Agenda 2063 e outros instrumentos relevantes da 
UA no domínio do desenvolvimento social. O projecto foi validado em Novembro de 
2018, e será submetido ao CTE de Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego, em 
Março de 2019. 
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 Casamento Infantil 
 
297. A Campanha para Acabar com o Casamento Infantil continuou os seus 
esforços para abordar a questão do casamento infantil em África, através da 
implementação de várias actividades. Liderada pelo Relator Especial da UA para 
Acabar com o Casamento Infantil, a equipa da UA realizou quatro visitas pós-
lançamento da campanha no Egipto, Eritreia, Moçambique e Zâmbia, 
respectivamente. O objectivo foi de observar os progressos registados pelos Estados-
membros que lançaram a Campanha na implementação das suas estratégias 
nacionais para acabar com o casamento infantil e indagar sobre o nível de protecção 
da menina contra o casamento infantil. As visitas proporcionaram igualmente uma 
oportunidade para a equipa da UA avaliar o papel dos governos e de outras partes 
interessadas em acabar com o casamento infantil. 
 
298. Como resultado dos esforços de advocacia da Comissão, os seguintes vinte e 
quatro (24) Estados-membros lançaram as suas campanhas para acabar com o 
casamento infantil e outras práticas nocivas: Benim, Burkina Faso, Camarões, Chade, 
República Democrática do Congo, Eritreia, Etiópia. Gabão, Gana, Gâmbia, Quénia, 
Lesoto, Libéria, Madagáscar, Malawi, Mali, Níger, Nigéria, Senegal, Sierra Leone, 
Sudão, Uganda, Zâmbia e Zimbabwe. 
 
299. A segunda reunião anual do Grupo de Referência das Organizações da 
Sociedade Civil para a Campanha da UA teve lugar em Adis Abeba, em Maio de 
2018, para preparar a 2ª Cimeira das Meninas Africanas sobre Acabar com o 
Casamento Infantil e desenvolver um roteiro na direcção da Campanha para além de 
2018. 
 
300. A Comissão e o Governo do Gana co-organizaram a Pré-Cimeira da Juventude 
e a 2ª Cimeira das Meninas Africanas sobre Acabar com o Casamento Infantil e 
outras práticas nocivas em Acra, em Novembro de 2018, sob o tema “Basta de 
silêncio”. Os participantes abordaram várias questões de interesse para a saúde 
sexual e reprodutiva dos adolescentes, a violência com base no género e o papel da 
juventude no combate ao casamento infantil e outras práticas nocivas. 
 
301. Além disso, a Comissão, em colaboração com a ONU Mulheres e a União 
Internacional de Telecomunicações, lançou a Iniciativa do Código as Meninas 
Africanas Podem [African Girls Can Code Initiative]. Esta iniciativa de quatro anos 
(2018-2022) visa melhorar o domínio das TIC para meninas e mulheres e, portanto, 
aumentar a sua contribuição para a inovação de África neste sector. O primeiro 
acampamento de codificação foi realizado em Adis Abeba, em Agosto de 2018, e 
envolveu 88 meninas de 32 Estados-membros africanos que foram formadas em TIC 
e habilidades de programação. 
 
302. Por seu lado, o Comité Africano de Peritos sobre os Direitos e Bem-Estar da 
Criança (ACERWC) trabalhou com a Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos 
Povos (CADHP) no lançamento do Comentário Geral Conjunto sobre Acabar com o 
Casamento Infantil. O objectivo é o de debruçar-se sobre a natureza das obrigações 
do Estado Parte que decorrem da alínea (b) do Artigo 6º do Protocolo de Maputo e do 
nº (2) do Artigo 21º da Carta Africana dos Direitos e Bem-estar da Criança, que 
proíbem o casamento infantil. O Comentário Geral Conjunto descreve as medidas 
legislativas, institucionais e outras que devem ser tomadas pelos Estados Partes para 
dar efeito à proibição e proteger os direitos das pessoas em risco ou afectadas pelo 
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casamento infantil. 
 

 Pessoas Idosas 
 
303. A Comissão, através do Departamento dos Assuntos Sociais, continuou os 
seus esforços de advocacia para a ratificação do Protocolo à Carta Africana dos 
Direitos Humanos e dos Povos sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência em 
África e o Protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos sobre os 
Direitos das Pessoas Idosas em África, para demonstrar o compromisso dos Estados-
membros à dignidade, o empoderamento e os direitos das pessoas com deficiência 
em todo o continente. O Reino do Lesoto tornou-se o primeiro Estado-membro a 
ratificar o Protocolo sobre Pessoas Idosas, ao passo que a República Centro-Africana 
tornou-se o primeiro Estado-membro a assinar o Protocolo sobre Deficiência. 
 
304. No que diz respeito à dissolução do Instituto Africano de Reabilitação (IAR), a 
Comissão efectuou pagamentos parciais - aproximadamente 200.000 de dólares 
americanos - para a liquidação dos emolumentos do antigo pessoal do IAR. A 
Comissão continua a fazer o acompanhamento dos restantes dezassete (17) 
Estados-membros do IAR de modo que contribuam para que os pagamentos dos 
direitos definitivos do antigo pessoal possam ser concluídos. Ainda não receberam os 
seus salários de desvinculação. 

 

 Trabalho, Emprego e Protecção Social - Declaração e Plano de 
Acção Ouaga + 10 para o Emprego, Erradicação da Pobreza e 
Desenvolvimento Inclusivo 

 
305. O Primeiro Programa Quinquenal Prioritário sobre o Emprego, Erradicação da 
Pobreza e Desenvolvimento Inclusivo - 2017-2022 - (5YPP) incide na criação de 
empregos decentes para jovens e mulheres, visando alcançar um crescimento mais 
inclusivo e erradicação sustentável da pobreza. 
 
306. Com 10 a 12 milhões de jovens africanos a entrar no mercado de trabalho 
todos os anos, a criação de emprego em África é um desafio urgente. 
Lamentavelmente, o crescimento em África não gerou empregos suficientes para o 
alcance da redução da pobreza em grande escala. Como resultado, muitos jovens 
são empregados de forma desproporcional no sector informal. A implementação do 
5YPP em 2018 produziu os seguintes resultados: 
 
307. Estabelecimento do Fundo de Emprego e Coesão Social (ESCF): Foi realizado 
um estudo de viabilidade em 2017, com a supervisão da Comissão, da UNECA e da 
OIT para esclarecer as condições em que o ESCF pode ser estabelecido. As 
conclusões foram submetidas à reunião do Comité Técnico Especializado (CTE) de 
Finanças, Assuntos Monetários, Planificação e Integração Económica, em Adis 
Abeba, em Abril de 2018. Conforme solicitado pelo CTE, foi posteriormente realizado 
um estudo adicional sobre o mecanismo de operacionalização e implementação, e 
submetido aos Ministros das Finanças do F15 e à reunião conjunta da Mesa dos 
Comités Técnicos Especializados de Finanças e Trabalho para posterior submissão 
para apreciação dos Órgãos Deliberativos na Cimeira de Fevereiro de 2019. 
 
308. Promoção do trabalho decente nas micro, pequenas e médias empresas da 
economia informal: A Comissão iniciou a implementação de um projecto quinquenal 
com o título “Trabalho Decente para a Transformação da Economia Informal: 
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Crescimento das Micro, Pequenas e Médias Empresas” (2018-2022)”. O projecto é 
em parceria com a Agência NEPAD, a Fundação Africana de Reforço das 
Capacidades e as Mulheres na Economia Informal, Globalização e Organização 
(WIEGO). Cinco países-piloto - Camarões, Quénia, Senegal, Tanzânia e Zâmbia - 
tiveram apoio técnico da Comissão e da OIT para o desenvolvimento e 
implementação dos seus respectivos projectos nacionais. Foi igualmente prestado 
apoio ao reforço das capacidades aos Camarões, Gana, Quénia, Senegal, Sudão, 
Tanzânia e Zimbabwe. Estavam igualmente em curso, preparativos para a elaboração 
em 2019 do “Primeiro Relatório Informal sobre Estatísticas Económicas em África”. 
 
309. Implementação à Nível Local da Declaração e Plano de Acção sobre o 
Emprego, Erradicação da Pobreza e Crescimento Inclusivo e seu Primeiro Programa 
Quinquenal Prioritário (2017-2021): A Comissão trabalhou com a CEDEAO na 
integração na região da CEDEAO dos quadros de políticas continentais em matéria 
de emprego. A CEDEAO adoptou o seu novo quadro de políticas alinhadas com o 
quadro da UA. As outras CER, nomeadamente SADC, EAC, IGAD, COMESA e 
CEEAC, participaram no exercício para aprender sobre o processo de implementação 
a nível local. 
 
310. Promoção de Quadros de Parcerias Público-Privadas sobre a Criação de 
Empregos Decentes para um Crescimento Inclusivo: A Conferência adoptou, em 
Janeiro de 2015, o Quadro de Parcerias Público-Privadas (QPPP) sobre a Criação de 
Empregos e Desenvolvimento Inclusivo [Assembly/AU/Decl.6 (XXIII)]. A Comissão, a 
trabalhar com a Business Africa e a Organização de Empregadores da CEDEAO, 
adoptou um roteiro em Dakar, em Novembro de 2018, sobre o envolvimento dos 
Estados-membros e organizações regionais de empregadores na implementação de 
quadros de PPP. 
 
311. Por seu lado, A Agência NEPAD auxiliou quatro (4) Estados-membros - Benim, 
Camarões, Malawi e Níger - na elaboração dos seus planos de acção nacionais sobre 
o emprego juvenil e desenvolvimento de competências, com especial enfoque nas 
cadeias de valor da economia rural. Todos os quatro (4) Estados-membros levaram a 
cabo um conjunto catalisador de intervenções-piloto através do Fundo Fiduciário de 
Solidariedade Africana para conceber, desenvolver e implementar projectos de 
reforço das capacidades para jovens. Dezasseis (16) jovens dos quatro países 
participaram em visitas de aprendizagem entre pares e intercâmbio de conhecimentos 
sobre o Emprego para a Juventude rural e empreendedorismo nas áreas da 
agricultura e do agronegócio. Um total de 178 jovens (44 no Benim, 91 nos Camarões 
e 43 no Malawi) foram formados em empresas da cadeia de valor no sector da 
agricultura. Além disso, vinte (20) planos de negócios (5 em Benim, 10 nos Camarões 
e 5 no Malawi) foram posteriormente desenvolvidos e submetidos para financiamento. 
 
312. A Agência NEPAD desembolsou igualmente o montante de 1,3 milhões de 
dólares americanos como contribuição para a implementação da Incubação de 
Empresas para Mulheres Empresárias Africanas (BIAWE) na CEDEAO e no 
COMESA. Os seguintes Estados-membros beneficiaram da contribuição: Burkina 
Faso, Burundi, Quénia, Sierra Leone, Sudão e Eswatini. 

 

 Migração e Desenvolvimento 
 
313. Foram levadas a cabo as seguintes actividades no âmbito do Programa 
Conjunto UA-OIT-OIM-CEA sobre a Gestão da Migração Laboral para o 
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Desenvolvimento e Integração (JLMP). 
 
314. Projecto Trienal Prioritário do JLMP (2018-2022): Este projecto foi 
implementado com o apoio financeiro do Reino da Suécia de 9 milhões de dólares 
americanos. O objectivo é o de melhorar a governação da migração laboral para o 
alcance de uma migração segura, ordenada e regular em África. 
 
315. Segunda Edição do Relatório de Estatística da Migração Laboral em África: O 
relatório foi lançado à margem da Conferência das Nações Unidas sobre o Pacto 
Global para uma Migração Segura, Ordenada e Regular, realizada em Marraquexe, 
em Dezembro de 2018. O primeiro relatório, publicado em Março de 2017, cobriu 
trinta e sete (37) institutos nacionais de estatística. Por outro lado, apenas cinquenta 
(50) contribuíram com estatísticas e dados para o segundo relatório. 
 
316. Operacionalização do Comité Consultivo da UA sobre Migração Laboral: O 
Comité realizou a sua reunião inaugural em Dakar, em Maio de 2018, durante a qual 
adoptou as suas normas, procedimentos e roteiro para os próximos três (3) anos. É 
composto por representantes das CER, organizações de parceiros sociais, 
Parlamento Pan-Africano, ECOSOCC, mulheres comerciantes transfronteiriças, 
Academia e parceiros internacionais como a OIT, a OIM e a ECA. 
 
317. Acesso à segurança social e portabilidade para trabalhadores migrantes: No 
âmbito do JLMP, a OIT iniciou em Fevereiro de 2018, a implementação de um 
projecto de dois anos sobre acesso à segurança social e portabilidade para 
trabalhadores migrantes, abrangendo as três áreas geográficas prioritárias CER – 
EAC, CEDEAO e SADC. Financiado pela UE com 2 milhões de euros, o projecto é 
coordenado pela Comissão como componente do Programa Conjunto UA-OIT-OMI-
ECA. 
 
318. Estratégia de comunicação sobre a migração laboral: De acordo com o JLMP, 
foi adoptada uma estratégia de comunicação sobre migração laboral com a 
participação de todas as CER, organizações de parceiros sociais. ou seja OIT, OIM e 
CEA. A Direcção de Informação e Comunicação da Comissão coordenará a 
implementação global da estratégia. O objectivo é promover e proteger os direitos dos 
trabalhadores migrantes. 
 
319. Por seu lado, o Parlamento Pan-Africano continuou a sua campanha de 
sensibilização sobre os quadros de políticas da UA sobre migração e migração 
laboral, em particular o novo Quadro de Política Migratória e a Posição Comum da UA 
sobre o Pacto Global para uma Migração Segura, Ordenada e Regular. O Parlamento 
Pan-Africano defendeu igualmente o fomento da mobilidade laboral dentro e fora de 
África. 
 

  Tráfico de Seres Humanos 
 
320. Na sua Decisão EX.CL/987(XXXII) de Janeiro de 2018, o Conselho Executivo 
solicitou à Comissão que apoiasse, replicasse e ampliasse os mecanismos 
operacionais da Iniciativa da União Africana do Corno de África (AU-HoAI) para 
outras rotas de tráfico e contrabando em todo o continente e outras regiões. 
 
321. A Iniciativa da União Africana do Corno de África abrange três (3) rotas 
migratórias, nomeadamente (i) a Rota Oriental – através do Djibuti, norte da Somália, 



EX.CL/1134(XXXIV) 
Pág. 56 

Iémen e eventualmente da Arábia Saudita e outros países do Médio Oriente; (ii) a rota 
do norte - através do Sudão, Egipto, Líbia, para a Europa; e (iii) a Rota do Sul - 
através do Quénia, Tanzânia, Zâmbia, Malawi, Zimbabwe, Moçambique para a África 
do Sul. 
 
322. O Conselho Executivo solicitou igualmente à Comissão que agilizasse o 
estabelecimento do Centro Operacional Regional em Cartum (para partilhar 
informações sobre o tráfico de seres humanos e contrabando de migrantes) e o 
Centro de Formação para a Aplicação da Lei em Cairo, e facilitar a participação de 
outros Estados-membros não parte da UA-HoAI e as CER a seu pedido. 
 
323. No período em análise, a Comissão estava em fase de criação do Centro 
Operacional Regional em Cartum e do Observatório Africano de Migrações em 
Marrocos. O Centro de Cartum facilitará a cooperação regional dos parceiros de 
aplicação da lei no combate ao tráfico e contrabando de seres humanos através do 
intercâmbio de informações e inteligência entre os países de origem, trânsito e 
destino em estreita colaboração com a AFRIPOL, INTERPOL e demais Órgãos 
regionais. O Centro de Marrocos, por seu lado, centrar-se-á na recolha de dados de 
migração e no intercâmbio de informação e coordenação entre os Estados-membros, 
a fim de responder de forma eficaz os desafios dos fluxos migratórios em África. 

 

 Iniciativa da UA do Corno de África sobre o Tráfico de Seres 
Humanos e Contrabando de Migrantes 

 
324. A Comissão reuniu em Maseru, em Dezembro de 2018, um workshop sobre a 
“Promoção do Diálogo e Colaboração entre a Iniciativa da União Africana do Corno 
de África (UA-HoAI) e a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) 
na Abordagem da Migração Irregular na Rota Migratória do Sul”. A reunião 
proporcionou uma plataforma para os Estados-membros da UA-HoAI e SADC 
deliberarem e partilharem experiências sobre o tratamento da migração irregular com 
vista a estabelecer mecanismos de colaboração para abordar a migração irregular 
(especificamente o tráfico de seres humanos e contrabando de migrantes) ao longo 
da rota migratória do sul. 
 
325. Para além das recomendações sobre a colaboração entre os Estados-
membros da UA-HoAI e da SADC nos domínios da prevenção, protecção e repressão 
no combate ao tráfico de seres humanos e contrabando de migrantes, os 
participantes recomendaram a formalização do diálogo inter-regional sobre migração 
sob os auspícios da Comissão e o título do Diálogo Intercontinental Africano sobre 
Migração (AIDoM). Os participantes propuseram igualmente que o diálogo deveria 
incluir outras CER. O Diálogo Intercontinental Africano sobre Migração poderia 
constituir a base do Fórum Pan-Africano sobre Migração. 
 
326. A Comissão contribuiu igualmente para o reforço da coordenação e 
colaboração para uma melhor gestão da migração irregular através dos esforços 
combinados do Grupo de Trabalho Tripartido, composto pela UA-UE-ONU, criado em 
2017 para resolver a situação na Líbia. Desde a sua criação, o Grupo de Trabalho 
facilitou o retorno ou o reassentamento e a evacuação de 20.138 migrantes e 
refugiados para os seus países de origem e outros países, respectivamente. O 
número inclui 1.334 pessoas que o ACNUR evacuou da Líbia para o Níger, a fim de 
acelerar o processamento de sua reivindicação de reassentamento. O envolvimento 
contínuo com as autoridades líbias resultou no desmantelamento de vinte e quatro 
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(24) centros de detenção. 
 
327. Além disso, a Comissão organizou, em Adis Abeba, em Novembro de 2018, 
um workshop conjunto com a UE e os Estados-membros da África e da Europa, para 
melhor abordar o sofrimento dos repatriados em África. Os participantes levantaram a 
necessidade de Directrizes de Retorno, Readmissão e Reintegração Continental que 
levem em conta, entre outros, as necessidades de indivíduos e comunidades de 
retorno. 
 
328. No seguimento do Plano de Acção Conjunto de Valeta sobre Migração, 
adoptado pelos Chefes de Estado e de Governo de África e da Europa, em Valetta, 
Malta, em Novembro de 2017, e em prol da Declaração da 5ª Cimeira UA-UE de 
Novembro de 2017, a Comissão co-organizou, em Adis Abeba, em Novembro de 
2018, a reunião de altos funcionários africanos e europeus sobre o Plano de Acção 
Conjunto de Valeta de 2018. Entre outros, a reunião confirmou o papel abrangente 
dos processos regionais (Processos de Rabat e Cartum e da Iniciativa da UA do 
Corno de África) na abordagem da migração irregular nas regiões Ocidental e do 
Corno de África e incentivou ainda mais a sua coordenação. 

 

 Quadro de políticas de migração para África e Plano de Acção para 
2018-2030 

 
329. Tendo em conta o crescente número de migrantes e a complexidade dos 
movimentos migratórios dentro e ao longo das regiões de África, o Conselho 
Executivo adoptou o Quadro de Política de Migração para África (2018-2030) e o seu 
Plano de Acção (2018-2030) pela sua decisão. EX.CL/987(XXXII) de Janeiro de 2018. 
O Quadro de Política de Migração para África de 2018 realça a necessidade de 
desenvolver abordagens interestatais e inter-regionais para gerir a migração em 
África através do desenvolvimento de objectivos claros, proporcionando 
oportunidades de troca de experiências, pontos de vista e melhores práticas, e 
trabalhando para a implementação coordenada de políticas e programas. Além disso, 
o Quadro de Política de Migração para África recomenda a necessidade de falar 
numa “linguagem comum” ao abordar questões de migração e deslocação forçada 
como uma etapa crítica, e que está em curso e em evolução. 
 
330. Desde a adopção do Quadro de Política de Migração para África, a Comissão 
empreendeu esforços para divulga-lo entre os Estados-membros, as CER e outras 
partes interessadas, incluindo através da organização de workshops regionais para 
as regiões da África Austral, África Ocidental e Central e África Oriental e Norte. Os 
participantes, entre outros, identificaram os desafios que militam contra a gestão 
coerente da migração nos seus respectivos países/CER, e propuseram acções para 
garantir a coerência e o ímpeto nessa questão. Mais de 300 cópias impressas e 
electrónicas do Quadro de Política de Migração para África foram distribuídas para os 
Estados-membros, CER, OSC e parceiros nesta ocasião. 
 
331. A Comissão realizou igualmente uma avaliação das necessidades de 
capacidade dos Estados-membros e das CER para gerir a migração como parte de 
um esforço continental mais amplo de capacitação para os Estados-membros e CER. 
O relatório de avaliação foi validado pelos Estados-membros e servirá de base para 
um programa de capacitação continental quinquenal na área de governação da 
migração. 
332. Uma vez que cerca de 80% da migração africana ocorre no próprio continente 
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africano, é de suma importância que sejam canalizados mais esforços e recursos 
para a capacitação dos Estados-membros e das CER na gestão do fenómeno. É 
igualmente importante que os Estados-membros e as CER continuem a trocar 
opiniões sobre os desafios e melhores práticas entre si para gerir as questões de 
migração. O diálogo inter-regional sobre migração deverá aproximar os Estados-
membros e as CER e permitir que a União fale a uma só voz quando dialogar com 
outras regiões (especialmente a Europa e os Estados do Golfo) sobre questões de 
migração. 

 
III. Bem-estar e Qualidade de Vida 

 

 Regulamento de Saúde Médica 
 
333. Na sequência da sua aprovação pela UA em 2016, os regulamentos da Lei 
Modelo sobre Produtos Médicos foram agora adoptados por doze (12) Estados-
membros, nomeadamente Burkina Faso, Burundi, Côte d’Ivoire, Gâmbia, Lesoto, 
Moçambique, Namíbia, Ruanda, Seychelles, Eswatini, Tanzânia e Zimbabwe. 

 

 Centro Africano de Controlo de Doenças 
 
334. A Conferência, através da sua decisão Assembly/AU/Dec.554 (XXIV), de 
Janeiro de 2015, estabeleceu o Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças 
(CDC África) como uma agência especializada para apoiar os Estados-membros a 
melhorar a saúde dos seus cidadãos através da prevenção de infecções, vigilância e 
resposta a emergências (incluindo surtos, calamidades naturais e provocados pelo 
homem e eventos de saúde pública de interesse regional e internacional) e 
capacitação para reduzir o ónus da doença no continente. Como uma de suas 
principais funções, o CDC África realizou as seguintes actividades durante os surtos 
em 2018. 
 
335. A 11 de Maio de 2018, o Governo da República Democrática do Congo, 
através do seu Ministério da Saúde, informou o nono surto da Doença do Vírus do 
Ébola em Bikoro, província de Equateur, seguido a 1 de Agosto de 2018, com o 
décimo surto nas províncias de Kivu Norte e Ituri. O 10º surto foi considerado o 
segundo maior depois do surto na África Ocidental. Ainda está em curso, com 645 
casos actualmente e um total de 377 mortes. 
 
336. O CDC África apoiou o Ministério da Saúde da RDC na resposta ao surto, 
disponibilizando 63 profissionais de saúde nas seguintes especialidades: equipa de 
apoio central (11); equipa de coordenação nacional (4); epidemiologistas (24); 
especialistas em prevenção e controlo de infecção (14); cientistas de laboratório (4); 
antropólogo (1); especialistas em comunicação (3); gestor de dados (1) e logístico (1). 
 
337. O CDC África apoiou igualmente actividades de resposta, incluindo vigilância e 
verificação de contactos; prevenção e controlo de infecção; sepultamentos seguros e 
dignos; investigações de morte comunitária; e a aquisição de seis (6) máquinas de 
diagnóstico laboratorial (GeneXperts) com 3.000 cartilagens de testes para utilização 
nas áreas de Goma, Butembo, Beni, Mangina e Tshomia. O CDC África formou 469 
profissionais de saúde locais, curandeiros tradicionais e professores em matéria de 
prevenção de infecções e abasteceu 13 (treze) centros de saúde e hospitais locais 
com equipamentos de protecção individual (EPI). 
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338. Durante o ano em análise, o CDC África apoiou igualmente a resposta dos 
Estados-membros aos seguintes surtos: cólera nos Camarões, no Zimbabwe e no 
Malawi; Chikungunya no Sudão e a febre do Vale do Rift na África Oriental. Nos 
Camarões, foram notificados 640 casos de cólera, incluindo 43 mortes, enquanto no 
Zimbabwe, 9557 casos, incluindo 55 mortes, e no Malawi 900 casos e 30 mortes 
foram igualmente relatados. Quanto à febre do Vale do Rift e Chikungunya, foram 
relatados 21 casos, incluindo 11 mortes, e 13.978 com 11 mortes, respectivamente. O 
CDC África apoiou estes países através do fornecimento de workshops de formação 
em várias áreas e aquisição de conjuntos de laboratório e consumíveis.  
 
339. O CDC África, em colaboração com outros parceiros, desenvolveu e reviu 
igualmente o pacote básico dos materiais de formação que serão usados para 
capacitação dos Estados-membros nos Centros de Operações de Emergência de 
Saúde Pública (PHEOC). Três países - Somália, Sudão do Sul e Zâmbia - realizaram 
um processo de avaliação inicial para identificar a situação actual, as lacunas e a 
área de apoio e melhoria. Os documentos técnicos, como o quadro jurídico para o 
PHEOC e o manual para o desenvolvimento do manual do PHEOC, estão em 
revisão. 
 
340. O CDC África verifica de forma contínua semanalmente os locais oficiais e da 
comunicação social para detectar e avaliar os eventos de importância para a saúde 
pública. Dados de alta qualidade sobre o número e as causas de morte permitirão 
que os Estados-membros atribuam recursos de forma eficaz para prevenir mortes 
evitáveis e aumentar a expectativa de vida. Apesar da importância destes dados, 
poucos Estados-membros dispõem de dados de alta qualidade para os níveis 
nacional e sub-nacional sobre as causas de morte. Dos 55 países africanos, 38 (69%) 
não produziram dados fiáveis sobre as causas de morte de 2010 a 2016. 
 
341. Para fazer face à esta situação, o CDC África realizou reuniões com a 
Fundação Bill e Melinda Gates em Abril (Seattle) e Junho (Adis Abeba) de 2018, para 
desenvolver uma proposta sobre como ajudar os Estados-membros a criar a sua 
capacidade de recolher dados mais fiáveis sobre o número e as causas de morte. É 
encorajador notar que o CDC África recebeu 2,6 milhões de dólares americanos, 
efectivo a partir de 1 de Janeiro de 2019, para contratar dois funcionários, trabalhar 
com os Estados-membros sobre um Quadro para a Vigilância da Mortalidade e apoiar 
iniciativas nos Estados-membros seleccionados para melhorar a vigilância da 
mortalidade. 
 
342. O CDC África realizou igualmente um workshop em todo o continente para 
identificar actividades de alta prioridade para a implementação do Quadro do CDC 
África para o Controlo da Resistência Anti-microbiana. O workshop incluiu parceiros 
de todo o continente, representando os sectores de saúde humana e animal. 
 
343. O CDC África, em colaboração com a ONUSIDA, desenvolveu uma plataforma 
para integrar dados de vigilância sanitária recolhidos de forma rotineira. A “Sala de 
Situação” é uma plataforma gerida pela ONUSIDA que permite à ONUSIDA aceder 
directamente ao “Sistema Distrital de Informação de Saúde” (DHIS) em sete (7) 
Estados-membros para fornecer relatórios detalhados sobre a incidência da doença, 
gestão e programa de TB e VIH e condições relacionadas. Em Maio de 2018, a 
ONUSIDA e o CDC África realizaram um workshop com sete (7) Estados-membros – 
Côte d'Ivoire, Quénia, Lesoto, Namíbia, Uganda, Zâmbia e Zimbabwe – para rever 
uma proposta sobre a expansão da Sala de Situação para incluir a recolha e análise 
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de doenças propensas a se tornarem epidemias, como a cólera, a febre tifóide, a 
meningite, a febre-amarela e o sarampo. Uma reunião continental prevista para 
Novembro de 2018, para apresentar esses dados a todos os Estados-membros e 
obter apoio para a expansão da Sala de Situação para estes outros Estados-
membros, foi adiada para Fevereiro de 2019. 
 
344. O CDC África reforçou e expandiu a rede de Institutos Nacionais de Saúde 
Pública (INSP) e desenvolveu normas para orientar e monitorizar o estabelecimento 
de INSP em África. O CDC África, em colaboração com a INSP, produziu várias 
publicações, incluindo um cartão de monitorização dos Institutos Nacionais de Saúde 
Pública, para apoiar e reforçar os INSP no continente. Foram contratados dois 
consultores para prestar apoio técnico aos Estados-membros, nomeadamente 
Quénia, Madagáscar, Somália e o Sudão do Sul, no processo de estabelecer INSP 
funcionais. 
 
345. O reforço dos sistemas e redes de laboratórios clínicos e de saúde pública de 
África está entre os principais objectivos dos sistemas de laboratório e do pilar de 
rede do CDC África. Em Março e Maio de 2018, o CDC África realizou duas reuniões 
regionais, em Libreville, na região da África Central, e em Lusaka, na região da África 
Austral, respectivamente. O objectivo foi identificar, priorizar e defender intervenções 
efectivas e eficientes para o reforço de sistemas laboratoriais nacionais e regionais, 
melhorando os padrões de qualidade e promovendo redes de laboratórios. 
 
346. Estas reuniões proporcionaram ao CDC África uma oportunidade de obter uma 
adesão dos Estados-membros no mapeamento de recursos laboratoriais nos 
Estados-membros, avaliações da situação dos países em relação aos planos 
estratégicos de laboratórios nacionais e o estado das redes laboratoriais nacionais e 
regionais existentes dentro das duas regiões. Essas informações foram necessárias 
para a planificação e a execução eficazes de sistemas de laboratórios e actividades 
de reforço das redes nas regiões. 
 
347. Posteriormente, em Novembro de 2018, foi lançada oficialmente na África 
Central uma Rede Regional Integrada de Vigilância e Laboratório (RISLNET), que 
visa tirar proveito dos recursos de saúde pública existentes em cada uma das cinco 
regiões da UA. O CDC África, através do processo de aquisições da Comissão, 
recrutou um parceiro, nomeadamente a Global Health Systems Solution (GHSS), para 
apoiar a implementação das actividades da RISLNET na África Central. 
Posteriormente, o CDC África, em colaboração com a GHSS, organizou em 
Brazzaville, em Novembro de 2018, a 1ª formação em gestão da qualidade de 
laboratórios (SGQ) para 35 gestores de laboratórios de seis países: Chade, República 
do Congo, República Centro-Africana, República Democrática do Congo (RDC), 
Guiné Equatorial e Gabão. Outra formação de desenvolvimento da força de trabalho 
incluiu a formação em gestão da qualidade de laboratórios para o Malawi e 
Zimbabwe, em apoio durante os surtos de cólera. 
 
348. Orçamentos e espaços de escritórios inadequados, e limitação em termos de 
pessoal, continuam um desafio para a plena operacionalização do CDC África. Além 
disso, as respostas a surtos de emergência nem sempre foram oportunas na maioria 
dos casos, devido a processos burocráticos. 
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 Estratégia Africana de Saúde (AHS) 2016-2030 
 
349. A Estratégia Africana de Saúde revista (2016-2030) foi aprovada pela 
Conferência em 2016. O seu principal objectivo é o de reforçar o desempenho dos 
sistemas de saúde, aumentar os investimentos em matéria de saúde, melhorar a 
equidade e abordar as determinantes sociais de saúde para reduzir os encargos 
prioritários de doenças até 2030. A Estratégia Africana de Saúde prestou igualmente 
orientação abrangente para o desenvolvimento da Estratégia Regional Africana de 
Nutrição, o Plano de Acção de Maputo, o Plano de Produção Farmacêutica para 
África e o Quadro Catalisador para acabar com a SIDA, TB e Malária. 
 
350. A fim de promover a implementação da Estratégia Africana de Saúde, a 
Comissão, através do Departamento de Assuntos Sociais e em estreita colaboração 
com os seus parceiros, implementou mecanismos para melhorar a prestação de 
contas e monitorizar a sua implementação. Incluem o website AfricahealthStats, que 
fornece dados aprovados pelos Estados-membros sobre vários indicadores de saúde 
e seu progresso para a implementação do Plano de Acção de Maputo (MPoA), o 
Apelo de Abuja e os compromissos do Quadro Catalisador para acabar com a SIDA, 
TB e Malária.  
 
351. Outras ferramentas de prestação de contas incluem o quadro de prestação de 
contas para a Estratégia Africana de Saúde, a Campanha para a Redução Acelerada 
da Mortalidade Materna em África (CARMMA) e o website para a monitorização da 
saúde materna, neonatal, infantil e adolescente, em particular. Ambas as plataformas 
de dados - Quadro de Resultados do AfricaHealthStats e CARMMA - foram revistos 
em 2018, para incluir indicadores de outros sectores de determinantes da saúde, tais 
como nutrição, produtos farmacêuticos e práticas nocivas. Essas ferramentas 
actualizadas serão apresentadas à 3ª sessão do CTE de Saúde, População e 
Controlo de Drogas para aprovação em 2019. 

 

 Quadro catalisador para acabar com o SIDA, Tuberculose e eliminar 
a Malária até 2030 

 
352. Para traduzir os compromissos relacionados com a saúde da Agenda 2063 em 
acções concretas, os Chefes de Estado e de Governo comprometeram-se num novo 
conjunto de orientações estratégicas e políticas, aprovando o Quadro catalisador para 
acabar com o SIDA, Tuberculose e eliminar a Malária até 2030, que prevê metas 
ousadas e ambiciosas, um argumento e prioridades estratégicas para acabar com as 
três (3) doenças como ameaça à saúde pública até 2030. Os líderes africanos 
aprovaram igualmente a Estratégia Africana de Saúde (2016-2030) para reforçar os 
sistemas de saúde e alcançar a cobertura universal de saúde. Em 2018, a Comissão 
liderou a implementação tanto da Estratégia Africana de Saúde como do Quadro 
catalisador para acabar com o SIDA, Tuberculose e eliminar a Malária até 2030. 
 
353. Os Chefes de Estado e de Governo do Observatório da SIDA para África 
(AWA) realizaram uma reunião de alto nível à margem da Cimeira de Julho de 2018, 
em Nouakchott. Aprovaram a campanha “Zero Malária Começa Comigo”, que é uma 
campanha de advocacia e mobilização social para acabar com a malária como uma 
ameaça à saúde pública até 2030. Em 2018, os seguintes Estados-membros 
lançaram campanhas nacionais contra a malária: Mauritânia, Moçambique, Níger, 
Uganda e Zâmbia. Outros prevêem lançar as suas próprias campanhas nacionais 
contra a malária em 2019. A reunião do AWA aprovou igualmente a Posição Comum 
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Africana sobre TB, para influenciar as negociações globais sobre Declarações 
Políticas da ONU sobre TB (aprovadas em Setembro de 2018) que influenciaram 
fortemente o pacto global final. 
 
354. A Comissão e a Organização das Primeiras-Damas (OAFLA) estão a liderar 
uma nova campanha continental para eliminar novas infecções por VIH para crianças 
e manter as mães vivas. Essa campanha foi lançada à margem da Cimeira de Janeiro 
de 2018. Um quarto dos Estados-membros lançou os seus próprios em 2018. 
 
355. A Comissão produziu o Quadro de Resultados de África de 2018 sobre o 
Financiamento Interno para a Saúde, como uma ferramenta de advocacia e prestação 
de contas. O Quadro de Resultados tem vários indicadores que ajudam na verificação 
de gastos e na promoção de maior responsabilidade por parte dos governos e dos 
parceiros de desenvolvimento. 
 
356. A Reunião de Liderança de África sobre Financiamento da Saúde está 
agendada para ser realizada em Adis Abeba, no dia 09 de Fevereiro de 2019. O 
objectivo é o de garantir os compromissos dos Chefes de Estado e Governo e do 
sector privado para o aumento do financiamento interno para a saúde e defender a 
reposição das organizações de fundos da saúde. O resultado da reunião será 
submetido à Conferência para aprovação na Cimeira de Fevereiro de 2019. 
 
357. África é a região com a maior incidência da Tuberculose entre as cinco regiões 
da OMS, com uma estimativa de 275 por 100.000. Na região de África Austral, 
estima-se que a carga seja de 591 por 100.000. O sector de mineração tem a maior 
incidência da tuberculose do mundo, com estimativas de 3.000 a 7.000 por 100.000. 
Durante o período em análise, a Agência NEPAD proporcionou formação em saúde e 
segurança no trabalho a doze (12) peritos do Lesoto e vinte e dois (22) do Malawi. 
Dez (10) médicos e vinte e três (23) profissionais de saúde do Lesoto foram 
igualmente formados em classificação de raio-X da OIT e em funcionamento do 
pulmão, e em Health WISE, respectivamente. 
 
358. A Agência NEPAD lançou igualmente dois estudos de pesquisa operacional, 
abrangendo o Lesoto, Malawi, Moçambique e Zâmbia – sobre a regulação da saúde 
nas minas e serviços de saúde e segurança no trabalho na África Austral. 
 
359. A Agência NEPAD foi designada como o secretariado para o Programa TB no 
Sector Mineiro. 

 

 Saúde Materna, Neonatal e Infantil  
 
360. O Grupo de Trabalho de Saúde Materna, Neonatal e Infantil reuniu-se em Dar 
es Salaam, em Maio de 2018. Os participantes, compreendendo os Estados-
membros, as CER e os relevantes parceiros, reviram o estado de implementação da 
agenda continental de saúde materna e infantil. Reviram igualmente os critérios para 
o Prémio Mama Africa e receberam uma informação actualizada sobre os indicadores 
revistos do website AfricaHealthStats e do quadro de resultados da CARMMA, bem 
como o Quadro de Prestação de Contas da Saúde da União Africana. Os indicadores 
revistos e quadro de resultados vão fornecer dados fiáveis e validados sobre os 
progressos que os Estados-membros estão a fazer para o cumprimento dos seus 
compromissos em matéria de saúde, incluindo os de saúde materno-infantil. 
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361. O Grupo de Trabalho deliberou igualmente sobre o lamentável lento progresso 
na eliminação da mutilação genital feminina em todo o continente. O resultado das 
deliberações e as recomendações do Grupo de Trabalho serão submetidas à 
apreciação do Comité Técnico Especializado (CTE) de Saúde, População e Controlo 
de Drogas, em 2019. No momento da elaboração do presente relatório, a Campanha 
CARMMA faz dez anos. Cinquenta (50) Estados-membros lançaram a campanha 
CARMMA. Uma avaliação da campanha que foi realizada em 2017 será submetida ao 
CTE de Saúde, População e Controlo de Drogas em 2019. 
 
362. No que diz respeito à eliminação da mutilação genital feminina em África, a 
Comissão, em parceria com o programa conjunto da ONU sobre a eliminação da 
MGF, realizou uma conferência internacional em Ouagadougou, em Outubro de 2018, 
sob a liderança do Presidente Roch Marc Christian Kabore do Burquina Faso, para 
galvanizar acção política para eliminar a mutilação genital feminina. A conferência 
reuniu doze (12) ministros africanos, vinte e três (23) Estados-membros e mais de 
300 participantes, principalmente dos países mais afectados. Adoptaram uma 
declaração política, que decidiu acabar com a prática e anunciou o lançamento da 
Campanha Continental da UA para Eliminação da MGF. 
 
363. A Campanha da UA, a ser conhecida como Saleema, está agendada para ser 
lançada durante a Cimeira de Fevereiro de 2019, com o Presidente Roch Marc 
Christian Kabore como Líder. A ambição é a eliminação total da MGF em África até 
2030. 

 

 Estratégia Regional Africana de Nutrição (2016-2025) 
 
364. O Décimo (10º) Grupo de Trabalho de África sobre Alimentação e 
Desenvolvimento Nutricional (ATFFND) reuniu-se no Burundi, em Junho de 2018. 
Constituído por Estados-membros, CER e outros parceiros, a reunião analisou os 
progressos registados na implementação das iniciativas continentais existentes, 
incluindo os estudos sobre o Custo da Fome em África, que foram concluídos e 
lançados por catorze (14) Estados-membros. A Iniciativa Líderes Africanos pela 
Nutrição desenvolveu um quadro de resultados continental para a nutrição. O 
resultado e as recomendações serão submetidos à apreciação da 3ª reunião do 
Comité Técnico Especializado (CTE) de Saúde, População e Controlo de Drogas e 
outros CTE relacionados em 2019. 
 
365. Ao longo de suas sessões de Maio e Outubro de 2018, o Parlamento Pan-
Africano abordou a questão da nutrição e dos sistemas alimentares em África e 
adoptou recomendações em apoio à estratégia da União sobre nutrição e segurança 
alimentar. 

 

 Declaração de Adis Abeba sobre População e Desenvolvimento 
(AADPD) 

 
366. A Declaração de Adis Abeba sobre População e Desenvolvimento (AADPD) 
Para Além de 2014, foi adoptada pelos Ministros em Outubro de 2013 e aprovada 
pelo Conselho Executivo em Janeiro de 2014, [EX.CL/Dec. 799(XXIV)]. A Comissão, 
em colaboração com a UNECA e o FNUAP, realizou em 2018 uma revisão 
continental de cinco anos da Declaração de Adis Abeba. O relatório da revisão foi 
adoptado pelo Grupo de Trabalho do CTE de Saúde, População e Controlo de 
Drogas, em Outubro de 2018. 
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367. A revisão salientou a necessidade dos Estados-membros, Comissão e outras 
partes interessadas acelerarem a implementação plena da AADPD, especialmente 
nos domínios da saúde, educação, harmonização de dados, desenvolvimento e 
Emprego para a Juventude. Isso é crucial para concretizar a transformação de África, 
aproveitando o seu dividendo demográfico, a partir de 2014 e além. 
 
368. Durante uma reunião de pré-consulta realizada em Nova Iorque em Março de 
2018, antes da 50ª sessão da Comissão sobre a População e Desenvolvimento, os 
representantes das Missões Permanentes Africanas em Nova Iorque apelaram à 
Comissão a desenvolver uma Posição Comum Africana sobre Questões da 
População e Desenvolvimento. O projecto de relatório está em fase inicial de 
elaboração. Passará por um processo de consulta com os Estados-membros, a partir 
do terceiro trimestre de 2019. 

 

 Plano de Acção sobre Controlo e Prevenção de Drogas 
 
369. Na sua segunda reunião realizada em Adis Abeba, em Março de 2017, o CTE 
de Saúde, População e Controlo de Drogas recomendou aos Estados-membros que 
investissem mais em respostas nacionais ao consumo de drogas com orçamento 
adequado e uma abordagem integrada a nível político, estratégico e de 
implementação. Como seguimento, a Comissão trabalhou com os Estados-membros 
na elaboração de um novo quadro estratégico continental para o controlo de drogas - 
“Plano de Acção da União Africana sobre o Controlo de Drogas e Prevenção da 
Criminalidade (2019-2023)” que será analisado para adopção pelos Ministros 
Africanos da Saúde, População e Controlo de Drogas, na sua reunião bianual prevista 
para Abril de 2019. 
 
370. A Comissão facilitou igualmente o estabelecimento de redes de vigilância de 
consumo de drogas em cinco (5) novos Estados-membros, elevando o total para 
quinze (15), nomeadamente Angola, Botswana, Camarões, Cabo Verde, Gâmbia, 
Gana, Guiné, Malawi, Namíbia, Eswatini, Tanzânia, Togo, Tunísia, Uganda, Zâmbia. 
As redes visam ajudar os Estados-membros no reforço das capacidades para a 
formulação e programação de políticas na área do tratamento e cuidado à 
dependência de drogas. 
 
371. A Comissão lançou o primeiro relatório epidemiológico continental da União 
Africana em Dezembro de 2018. Produziu igualmente o primeiro Compêndio 
Continental de Boas Práticas sobre a prevenção e tratamento de transtornos por 
consumo de substâncias, incluindo a redução de danos. 
 
372. A Comissão, em colaboração com o Governo do Quénia, a Sociedade 
Internacional de Prevenção e Tratamento do Consumo de Substâncias (ISSUP) e o 
Escritório de Assuntos Internacionais de Narcóticos e Aplicação da Lei dos Estados 
Unidos, convocou no Quénia, em Dezembro de 2018, o primeiro evento do ISSUP, 
que incide na prevenção, tratamento e cuidados para transtornos pelo consumo de 
substâncias. Mais de 2.000 delegados de 84 países partilharam conhecimentos e 
experiências na prevenção e tratamento de transtornos pelo consumo de substâncias. 
Concomitantemente, foram realizadas várias formações e eventos, incluindo o 
primeiro diálogo sobre políticas África-América Latina para partilhar as melhores 
práticas e experiências no desenvolvimento e implementação de políticas sólidas com 
base em evidências para a prevenção, tratamento e cuidados ao consumo de drogas. 
Os participantes discutiram igualmente a necessidade de promover o diálogo 
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intercontinental sobre o estabelecimento e operacionalização de redes nacionais de 
epidemiologia de drogas. Reviram um novo projecto de quadro para orientar o 
desenvolvimento de políticas de drogas - o “Plano de Acção da União Africana para o 
Controlo de Drogas e Prevenção da Criminalidade” (2019-2023) - que será analisado 
pelo Comité Técnico Especializado (CTE) de Saúde, População e Controlo de 
Drogas, em Adis Abeba, em Março/Abril de 2019. 
 
373. A Comissão trabalhou igualmente com outras organizações internacionais para 
formar pessoal profissional na prevenção e tratamento do consumo de substâncias. 
Concomitante a isso, a UA tem colaborado com outras organizações internacionais 
para desenvolver cinco observatórios regionais de criminalidade organizada em 
África, bem como o Índice Africano de Criminalidade Organizada. 
 
374. Um novo projecto para reforçar a capacidade regional e nacional e a acção 
contra a exploração sexual infantil na Internet (OCSE) em África, foi lançado em Julho 
de 2018. No âmbito do projecto, foi reforçada a capacidade técnica do pessoal do 
Projecto da CUA e da equipa colaboradora interdepartamental, bem como do Comité 
Africano de Peritos sobre os Direitos e Bem-estar da Criança (ACERWC). Está a ser 
recrutado um consultor para investigar o estado da OCSE em África, bem como para 
mapear respostas nacionais apropriadas. 

 

 Agência Africana de Medicamentos 
 
375. Os Ministros da Saúde da UA reuniram-se em Genebra, em Maio de 2018, 
como um grupo de trabalho do CTE de Saúde, População e Controlo de Drogas, e 
adoptaram o projecto de tratado para a criação da Agência Africana de Medicamentos 
(AMA). O projecto de tratado foi submetido ao CTE de Justiça e Assuntos Jurídicos, 
em Novembro de 2018, e será encaminhado à Conferência, em Fevereiro de 2019, 
para sua adopção e lançamento da AAM. O Tratado da AMA exigirá quinze 
ratificações para entrar em vigor. Após a sua adopção, a Comissão deverá trabalhar 
com os Estados-membros para identificar o país anfitrião da AMA. 

 

 Fundo para o Desenvolvimento Farmacêutico Africano 
 
376. Em parceria com o Banco Africano de Desenvolvimento e o Banco Africano de 
Importação e Exportação (Afreximbank), a Comissão realizou uma consulta em Cairo, 
Maio de 2018, para determinar as modalidades de criação de um fundo de apoio à 
produção por fabricantes locais de medicamentos essenciais e produtos médicos em 
África. A reunião foi presidida pela mesa do CTE de Saúde, População e Controlo de 
Drogas. Reuniu Estados-membros, CER e peritos do sector. 
 
377. A reunião consultiva recomendou a necessidade de etapas preliminares e um 
estudo de viabilidade para determinar a exequibilidade do fundo para fabricação 
farmacêutica em África. A reunião solicitou igualmente à Comissão (i) a apresentar 
um relatório ao próximo CTE de Comércio e Mineração sobre os progressos na 
criação do Fundo para o Desenvolvimento Farmacêutico Africano; e (ii) elaborar um 
roteiro, incluindo cronogramas e prazos claros, para a criação do Fundo antes de 
Março de 2019. 
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 Implementação do Quadro de Políticas para o Desenvolvimento 
Sustentável do Desporto em África (2008-2018) 

 
378. O Quadro de Políticas para o Desenvolvimento Sustentável do Desporto em 
África (2008-2018) chegou ao fim em 2018. O objectivo do Quadro foi o de promover 
a participação e a excelência, reforçar a capacidade e promover a ética e os valores 
do desporto. Identificou os principais problemas relacionados com o desporto, com 
recomendações a serem abordadas pelos governos e outras partes interessadas. 
 
379. Houve progresso na implementação da Arquitectura para o Desporto em África 
e na promoção do desporto como ferramenta para o desenvolvimento social e 
económico. Em Abril de 2018, o Governo dos Camarões e a Comissão assinaram o 
acordo de sede para o Conselho do Desporto da União Africana, com sede em 
Yaoundé, em conformidade com a decisão do Conselho Executivo EX.CL/Dec.680 
(XX), de Janeiro de 2012. 
 
380. O Conselho Executivo investiu igualmente a propriedade dos Jogos Africanos 
na União Africana, confiando a sua organização e gestão à Associação dos Comités 
Olímpicos Nacionais da África (ANOCA), com contribuições técnicas da Associação 
das Confederações Africanas de Desportos (AASC). Na sequência, as três 
instituições assinaram um Memorando de Entendimento em Adis Abeba, em 
Fevereiro de 2018, sobre a organização e gestão dos Jogos Africanos e programas 
relacionados. 
 
381. A Comissão, em colaboração com a ANOCA e a AASC, seleccionou o Reino 
de Marrocos e a República do Gana como anfitriões das edições de 2019 e 2023 dos 
Jogos Africanos, respectivamente. O Conselho do Desporto da União Africana e o 
Governo de Marrocos assinaram um acordo de país anfitrião em Novembro de 2018. 
 
382. A Comissão participou activamente na luta global contra o flagelo da dopagem 
no desporto. Presidiu as reuniões das Autoridades Públicas da WADA para o ano de 
2018. 
 
IV. Capacitação da juventude 

 

 Roteiro da UA sobre o Aproveitamento do Dividendo Demográfico 
 
383. A Comissão esteve envolvida na recolha de dados e na finalização de 
indicadores nos quatro pilares do dividendo demográfico: Emprego e 
Empreendedorismo, Educação e Desenvolvimento de Competências, Saúde e Bem-
Estar, Direitos, Governação e Capacitação da Juventude. O Relatório sobre o Ponto 
da Situação da Juventude Africana será elaborado logo que este processo for 
concluído no primeiro trimestre de 2019. Isso irá ajudar a ampliar o conhecimento e 
facilitar a partilha de informações sobre o desenvolvimento da juventude em África. 
 
384. O Dividendo Demográfico da UA exige à Comissão a criar um índice com base 
num conjunto de indicadores específicos para cada pilar do Roteiro, com o objectivo 
de medir, monitorizar e apresentar relatório sobre investimentos na juventude em 
África. Este processo está em curso em parceria com os Institutos Nacionais de 
Estatística, a UNECA, Mesa de Referência da População, Commonwealth, Afristat e a 
Fundação Packard. Catorze (14) jovens pesquisadores receberam formação 
especializada em Yaoundé, em Maio de 2018, no âmbito do Corpo de Jovens 
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Voluntários da UA, para auxiliar na recolha de dados. 
 

 Desenvolvimento de Competências e Empoderamento Juvenil 
 
385. Como seguimento da decisão da Conferência - Assembly/AU/Dec. 652 (XXIX) 
- de Julho de 2017, a Comissão elaborou um plano de acção para a Década Africana 
de Formação Técnica, Profissional e de Empreendedorismo e para o Emprego para a 
Juventude bem como a criação de uma Plataforma de Diálogo Continental sobre o 
Desenvolvimento de Competências em África. O projecto foi aprovado pelo CTE de 
Juventude, Cultura e Desporto, em Outubro de 2018. A validação final deverá ocorrer 
no início de 2019. 
 
386. A Comissão lançou o Grupo de Ensino e Formação Técnica e Profissional 
(EFTP) em Túnis, em Abril de 2018, reunindo uma coligação de partes interessadas, 
agências e peritos que trabalham no desenvolvimento do EFTP em África. A Agência 
NEPAD coordena as actividades do grupo, enquanto a CISCO Systems Inc., e a 
Fundação Africana de Reforço das Capacidades (ACBF) irão co-presidir o Grupo de 
EFTP. 
 
387. Foi realizado um Fórum sobre Habilidades e Empresas da Juventude na Era 
Digital, em Túnis, em Abril de 2018. O Fórum reuniu altos funcionários dos Estados-
membros, parceiros de desenvolvimento, sector privado, jovens empreendedores e 
representantes da sociedade civil para discutir modelos e programas inovadores de 
Desenvolvimento de Habilidades Técnicas e Profissionais (TVSD)/EFTP destinados a 
desenvolver liderança e habilidades digitais para o emprego. 

 

 Carta Africana da Juventude  
 
388. O Artigo 17º da Carta Africana da Juventude (2006) apela a um envolvimento e 
colaboração activas com a juventude em matéria de paz e segurança. Nesse sentido, 
a Comissão organizou em Lagos, em Novembro de 2018, uma Reunião Consultiva 
Inaugural com organizações juvenis que trabalham em prol da paz e segurança. O 
objectivo foi o de definir modalidades e estratégias de implementação para o 
envolvimento das organizações juvenis na prevenção de conflitos para servir de base 
para o Quadro Geral da CUA para a Juventude na Edificação da Paz. Por sua vez, o 
Conselho de Paz e Segurança organizou uma sessão pública sobre a juventude, paz 
e segurança em África e concordou em realizar essa sessão todos os anos como 
uma das formas de envolver a juventude nos esforços de paz. 

 

 Declaração de Malabo sobre o Emprego para a Juventude 
 
389. O desemprego e o subemprego juvenil constituem um desafio central ao 
desenvolvimento de África. Estima-se que as economias africanas geram apenas três 
(3) milhões de empregos formais por ano para cerca de 12 milhões de jovens que 
entram no mercado de trabalho em África a cada ano. 
 
390. A Declaração de Malabo sobre o Emprego para a Juventude proporcionou um 
trampolim para discussões sobre o desemprego e subemprego juvenil. Vários outros 
quadros foram introduzidos para abordar esta questão no âmbito do apelo da Agenda 
2063 para uma revolução das competências em África. Um desses quadros é o Plano 
de Acção para a Década Africana para a Formação Técnico, Profissional, 
Empreendedorismo e Emprego para a Juventude (2019-2028), que é um roteiro para 
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implementação acelerada da estratégia continental para o Ensino e Formação 
Técnico e Profissional (EFTP) para promover o Emprego para a Juventude. Ao 
alinhar regularmente os programas de EFTP com os requisitos do mercado de 
trabalho, o Plano de Acção procura aumentar a relevância e qualidade dos sistemas 
africanos de EFTP (formais, informais e não formais) para munir aos jovens e adultos 
com as habilidades necessárias para o (auto) emprego, trabalho decente, 
empreendedorismo e aprendizagem ao longo da vida. Visa igualmente abordar 
questões fundamentais que dificultam o desenvolvimento do EFTP e do emprego 
juvenil, incluindo a necessidade de reorientar os sistemas africanos de EFTP para 
fazer face à incompatibilidade entre educação e formação e as necessidades do 
mercado de trabalho por meio de experiências de aprendizado de alta qualidade e 
políticas coerentes a nível continental, regional e nacional. 
 
391. O CTE de Juventude, Desportos e Cultura (CTE-JDC) reuniu-se em Mahe, 
Seychelles, em Dezembro de 2018, para finalizar a elaboração do Plano de Acção 
para o Empoderamento da Juventude (APAYE), para o seu lançamento em Junho de 
2019. O CTE adoptou o Plano de Acção e instou a Comissão, os Estados-membros e 
os parceiros a advogarem a sua implementação. O CTE instou igualmente os 
Estados-membros a responder com agilidade às questões da migração e mobilidade 
laboral e implementar políticas para responder ao desemprego e ao subemprego 
juvenil. 

 

 Corpo de Jovens Voluntários da UA 
 
392. Desde o lançamento do programa em Dezembro de 2010, a Comissão 
recrutou mais de 600 jovens africanos de ambos os sexos e destacou mais de 400 
em todo o continente. Os destaques para 2018 são os seguintes: 

 
(i) 156 jovens voluntários prestaram serviço no segundo trimestre de 2018, 

dos quais 58,4% eram do sexo feminino e 41,6% do sexo masculino; 
 

(ii) 19 jovens voluntários completaram o seu serviço no mesmo período; e 
 

(iii) 70 novos jovens voluntários foram mobilizados após a conclusão de seus 
processos de correspondência e administrativos. 

 
393. A Comissão lançou um apelo online para candidaturas em Maio/Junho de 
2018, para o ciclo de implantação de 2018-2019. Enquanto isso, foi finalizado o 
processo de selecção para o 9º Grupo do Corpo de Jovens Voluntários da União 
Africana. Duas sessões de formação em Kigali, em Setembro de 2018, e em 
Brazzaville, em Novembro de 2018, respectivamente. 
 

 Relatório do Comité Africano de Peritos sobre os Direitos e Bem-Estar 
da Criança (ACERWC) 

 
394. O Comité Africano de Peritos sobre os Direitos e Bem-Estar da Criança 
(ACERWC) concluiu o primeiro projecto de estudo em todo o continente sobre a 
situação das crianças em movimento. Estavam em curso consultas para finalizar o 
estudo até o final de 2018. 
 
395. A comemoração do Dia da Criança Africana (DCA) de 2018 teve lugar em 
Lilongwe, sob o tema "Não deixe nenhuma criança para trás para o desenvolvimento 
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de África". As crianças apresentaram uma declaração ao Governo do Malawi, 
manifestando as suas expectativas sobre o papel que gostariam que as autoridades e 
outras partes interessadas envolvidas em questões da criança fosse desempenhado 
para a concretização do tema do Dia da Criança Africana de 2018. 
 
396. Recorde-se que o Conselho Executivo, reunido na sua 33ª Sessão Ordinária 
em Nouakchott, em Julho de 2018, adoptou o tema “Acção Humanitária em África: 
Direitos da Criança em Primeiro Lugar” para a comemoração do Dia da Criança 
Africana em 2019. 
 
397. O período em análise testemunhou um aumento na apresentação de relatórios 
dos Estados-membros sobre a implementação da Carta Africana dos Direitos e Bem-
estar da Criança. Dos quarenta e oito (48) Estados que ratificaram a Carta, trinta e 
sete (37) apresentaram os seus relatórios iniciais e nove (9) apresentaram os seus 
primeiro e segundo relatórios periódicos. Além disso, durante a sua 31ª Sessão 
realizada em Bamaco, em Abril e Maio de 2018, o ACERWC analisou quatro 
Relatórios de Estados Parte e dois Relatórios Complementares do Burkina Faso, 
Burundi, Malawi e Níger, e da Nigéria e Zâmbia, respectivamente. 
 
398. O ACERWC elaborou igualmente quatro Observações e Recomendações 
Finais para a atenção dos Estados-membros envolvidos. Essas tarefas são 
determinadas pelos Artigos 43º, 44º e 45º da Carta do ACRWC. 
 
399. O ACERWC continuou os seus esforços de advocacia para a assinatura e 
ratificação da Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar da Criança. Foram realizadas 
discussões frutíferas a respeito em Mogadíscio, em Julho de 2018, com o Governo da 
Somália e outras partes interessadas envolvidas em questões da criança, para 
incentivar a ratificação da Carta. Como resultado, o Governo da Somália 
comprometeu-se em acelerar o processo de ratificação, enquanto os parceiros no 
país prometeram apoiar o Governo neste esforço. 
 
400. No próximo ano, o ACERWC deverá continuar os seus esforços de influenciar 
para a ratificação universal da Carta Africana dos Direitos e Bem-estar da Criança e 
vai monitorizar as medidas adoptadas pelos Estados-membros para a implementar. O 
ACERWC deverá igualmente aumentar o número de visitas de advocacia e vai 
alarga-las aos Estados Partes e demais órgãos com relação a alegações de violações 
dos direitos das crianças. 
 
401. Os Estados-membros são encorajados a prestem a sua total cooperação ao 
ACERWC, incluindo através da adopção, sem demora, da alteração ao Artigo 5º do 
Protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, para permitir o acesso 
do ACERWC ao Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos. 

 
V. Género  

 

 Estratégia do Género 
 
402. O ano em análise testemunhou várias actividades em apoio à igualdade do 
género e ao empoderamento da mulher. Durante a sua 30ª sessão ordinária, a 
Conferência decidiu alcançar uma paridade do género de 50/50 e reservar 35% dos 
postos para a juventude em todos os órgãos da UA até ao ano de 2025 
[Assembly/AU/Dec.687 (XXX)]. Para implementar essa decisão, foi iniciado um 
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projecto de Paridade 2025, e realizou a sua primeira reunião em Dakar, em Julho de 
2018, para chegar a acordo sobre a via a seguir. 
 
403. A Comissão concluiu a avaliação da Política do Género da UA de 2009. O 
resultado deverá servir de base para a implementação da nova Estratégia da UA 
sobre Igualdade do Género e Empoderamento da Mulher, que foi adoptada pelo 
Conselho Executivo - EX.CL/Dec.1012 (XXXIII) - durante a cimeira de Junho/Julho de 
2018, em Nouakchott. A nova Estratégia e o seu Plano Operacional serão lançados 
durante a Cimeira de Fevereiro de 2019, em Adis Abeba. 
 
404. 2018 assinalou igualmente o décimo quinto aniversário do Protocolo à Carta 
Africana dos Direitos Humanos e dos Povos sobre os Direitos das Mulheres em 
África, conhecido igualmente por Protocolo de Maputo. Quarenta e um (41) Estados-
membros já o ratificaram, sendo a República Federal Democrática da Etiópia a mais 
recente a apresentar os seus instrumentos de ratificação, em Julho de 2018. 
 
405. A Comissão, em colaboração com a Relatora Especial sobre os Direitos das 
Mulheres em África, os parceiros da ONU e a coligação de Solidariedade Africana 
para os Direitos das Mulheres (SOAWR), organizou na Sede da UA em Adis Abeba, 
em Dezembro de 2018, uma Consulta de Alto Nível sobre a Ratificação, Aplicação na 
Legislação Interna e Implementação do Protocolo de Maputo pelos Estados ainda por 
Ratificar o Protocolo. Os participantes aproveitaram a oportunidade para conceber um 
roteiro para as Missões de Advocacia no país que terão início em 2019 para os 
Estados-membros que ainda não ratificaram o Protocolo de Maputo. Este evento foi 
seguido pela comemoração, a 14 de Dezembro de 2018, do 15º Aniversário do 
Protocolo de Maputo, para celebrar as conquistas alcançadas até agora na 
concretização dos direitos das mulheres e lançamento do programa “Todos pelo 
Protocolo de Maputo [All for Maputo]”. 
 
406. De igual modo, a Comissão iniciou uma Campanha em todo o Continente para 
Acabar com a Violência Contra Mulheres e Meninas, em prol da implementação de 
instrumentos da UA e internacionais para promover e proteger os direitos das 
mulheres contra a violência. O lançamento oficial da campanha deverá ocorrer em 
2019. 
 
407. Para assinalar o Dia Internacional da Mulher em 8 de Março de 2018 e o Dia 
Pan-Africano da Mulher em 31 de Julho de 2018, o Presidente da Comissão emitiu 
declarações que celebram as realizações e contribuições das mulheres para o 
desenvolvimento de África e apelam a uma acção colectiva maior para acelerar a 
implementação dos compromissos acordados sobre igualdade do género e 
empoderamento da mulher. Além disso, nas suas observações iniciais durante a 
Reunião de Alto Nível da UA/UE em Nouakchott em Junho-Julho de 2018 sobre 
Mulheres no Poder, o Presidente da Comissão reiterou a necessidade de mudar o 
foco da retórica para a acção, resultados e maior prestação de contas e recursos 
adequados para a igualdade do género e o empoderamento da mulher. 
 
408. A Rede Africana de Mulheres Líderes (AWLN) reuniu na Sede da UA, em Abril 
de 2018, o seu Segundo Fórum de Mulheres Líderes para a Transformação da África, 
em colaboração com a ONU-Mulheres e o Gabinete da Enviada Especial do 
Presidente da Comissão sobre as Mulheres, Paz e Segurança. Foi elaborado um 
Plano de Acção para melhorar a liderança das mulheres africanas em trazer 
mudanças transformadoras com foco na paz, segurança e desenvolvimento em 
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África. 
 
409. O Fundo da Mulher Africana (FAW) contribui para o empoderamento 
económico das mulheres, prestando apoio financeiro às organizações de base 
femininas. Durante o período em análise, foi desembolsado um montante de 2 
milhões de dólares americanos para 119 organizações em todo o continente. De 30 
de Janeiro a 7 de Fevereiro de 2018, foram realizadas duas visitas de campo pelos 
membros do Comité Directivo do Fundo e pelo pessoal da Direcção da Mulher, 
Género e Desenvolvimento à Nigéria e Namíbia, para avaliar os progressos 
realizados na implementação dos projectos que foram financiados no âmbito do tema 
do FAW de "combater a pobreza e promover o empoderamento económico das 
mulheres e do empreendedorismo". As informações recolhidas durante as visitas de 
campo contribuíram para a elaboração do boletim sobre as realizações da FAW. 
 
410. A Declaração Solene sobre a Igualdade do Género em África (DSIGA) é uma 
ferramenta de prestação de contas e apresentação de relatórios sobre como os 
Estados-membros e a Comissão implementam os compromissos em matéria de 
igualdade do género. Em 2018, foi aprovado um relatório de síntese de onze (11) 
Estados-membros e um relatório do Presidente da Comissão, pelos Órgãos 
Deliberativos, em Adis Abeba. Preocupado com o baixo número de relatórios dos 
Estados-membros, o Conselho Executivo, na sua Decisão EX.CL/Dec.1009 (XXXIII), 
de Junho de 2018, apelou “aos Estados-membros que ainda não apresentaram os 
seus relatórios a fazê-lo com urgência”. Está a ser elaborado um quadro para o 
sistema de elaboração de relatórios online pela Direcção da Mulher, Género e 
Desenvolvimento, para facilitar esse processo e incentivar a partilha das melhores 
práticas sobre questões relativas à igualdade do género e ao empoderamento da 
mulher. 
 
411. O Gabinete da Enviada Especial do Presidente da Comissão sobre as 
Mulheres, Paz e Segurança organizou na Sede da UA, em Adis Abeba, em Março de 
2018, uma reunião dos vinte e três (23) Estados-membros e das CER que elaboraram 
Planos de Acção Nacionais e Regionais sobre a Resolução 1325 do Conselho de 
Segurança da ONU para a validação do Quadro de Resultados Continental (CRF) 
sobre Mulheres, Paz e Segurança. O Quadro de Resultados Continental foi validado 
em Março de 2018, e adoptado pelo Conselho de Paz e Segurança, em Maio de 
2018. 
 
412. A Comissão, através da Direcção da Mulher, Género e Desenvolvimento, 
continuou a coordenar a integração da posição de política da UA sobre igualdade do 
género e empoderamento da mulher nos processos globais de tomada de decisão. 
Em colaboração com a ONU-Mulheres e a Comissão Económica das Nações Unidas 
para África (UNECA), foi realizada a reunião pré-consulta de África para a Comissão 
sobre o Estatuto da Mulher da ONU (CSW), em Adis Abeba, em Fevereiro de 2018. A 
reunião elaborou uma Posição Comum Africana consolidada sobre os temas dos 
programas da 62ª sessão da CSW e uma advocacia africana estratégica coordenada 
para influenciar as Conclusões Acordadas da sessão da CSW. A reunião de consulta 
foi precedida por consultas nacionais e regionais de múltiplas partes interessadas em 
todo o continente, lideradas pelos Ministérios responsáveis pela Igualdade do Género 
e Assuntos da Mulher, bem como pelas CER e Organizações da Sociedade Civil 
(OSC).  
 
413. A Comissão, através da Direcção da Mulher, Género e Desenvolvimento, 
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organizou em Adis Abeba, em Novembro de 2018, a 2ª Formação de Indução da 
FemWise-Africa, a 3ª Reunião do Comité Executivo da FemWise-Africa, bem como a 
2ª Conferência Geral da FemWise-Africa. Estes eventos reuniram cerca de cem (100) 
membros da FemWise-África, que foram formados durante a 1ª sessão de formação 
de indução da FemWise-Africa, em Junho de 2018, a liderança da FemWise, e outros 
líderes na área das mulheres, paz e segurança. 
 
414. A implementação dos compromissos acordados em matéria de igualdade do 
género e empoderamento da mulher continua a ser um dos principais desafios para a 
concretização plena dos direitos das mulheres em África. Os Estados-membros são, 
portanto, incentivados a atribuir recursos necessários às suas instituições nacionais 
do género para que possam realizar o seu trabalho de acordo com as decisões dos 
Órgãos Deliberativos da UA. 
 
415. De igual modo, a elaboração de relatórios múltiplos de vários instrumentos 
internacionais e regionais contribui para a fadiga na apresentação de relatórios, 
frequentemente caracterizada por atrasos ou menos envios dos Estados-membros. É, 
portanto, oportuno que os Órgãos Deliberativos reflictam sobre como conciliar a 
elaboração de relatórios sobre vários instrumentos num único relatório nacional que 
cubra múltiplos instrumentos internacionais e regionais. A Comissão está pronta a 
ajudar os Estados-membros neste compromisso. 
 
416. Por último, há necessidade de uma coordenação mais forte dos Estados-
membros da UA nas negociações e eventos paralelos da Comissão sobre o Estatuto 
da Mulher (CSW). Treze (13) países africanos são membros dos 45 que constituem a 
CSW. Por conseguinte, os Estados-membros são incentivados a continuar a trabalhar 
com a Comissão na coordenação dos seus esforços para o alcance de posições 
comuns africanas sobre várias questões, em conformidade com as decisões da UA 
sobre igualdade do género e empoderamento da mulher. 

 

 Reuniões da Pré-cimeira do Género e Painéis de Alto Nível 
 
417. A 10ª sessão da Pré-Cimeira do Género da UA foi realizada em Adis Abeba, à 
margem da Cimeira de Janeiro de 2018, sob o lema “Vence o Combate à Corrupção: 
uma via sustentável para a igualdade do género e empoderamento da mulher em 
África”. O resultado incluiu um resumo das acções a serem tomadas a nível nacional, 
regional e continental para acelerar o Combate à Corrupção, bem como os planos de 
desempenho e termos de referência para cada uma das plataformas políticas de 
múltiplas partes interessadas em matéria do género, que faziam parte do relatório 
sobre a “Melhoria do Desempenho das Plataformas de Políticas da WGDD”. 
 
418. A Comissão organizou igualmente reuniões presidenciais de alto nível à 
margem da 30ª e 31ª Cimeiras realizadas em Adis Abeba e Nouakchott, 
respectivamente. Incluíram (i) o Pequeno-almoço de Trabalho de Alto Nível sobre 
Igualdade do Acesso das Mulheres Africanas aos Cargos de Alto Nível na UA e no 
Sistema das Nações Unidas, que foi organizado pelo Presidente Alpha Conde, da 
Guiné; (ii) o Lançamento pela Região da África Oriental do Renascimento da 
Organização Pan-Africana da Mulher (OPM), organizada pelo Presidente Yoweri 
Kaguta Museveni, do Uganda; e (iii) a Consulta de Alto Nível sobre a Ratificação do 
Protocolo de Maputo pelos Estados ainda por Ratificar o Protocolo. 
 
419. Houve igualmente a Reunião de Consulta de Alto Nível da UA/UE sobre 
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Mulheres no Poder, organizada pelo Presidente Paul Kagame, do Ruanda, e pelo 
Presidente da UA. Os resultados incluíram o reforço do compromisso da 
implementação da paridade em toda a União, o estabelecimento de um mecanismo 
de avaliação pelos pares para a implementação de políticas sobre a igualdade do 
género e empoderamento da mulher e a aceleração da ratificação, aplicação na 
legislação interna e implementação do Protocolo de Maputo e outros instrumentos da 
UA sobre igualdade do género e empoderamento da mulher. 

 

 Protocolo de Maputo e Direitos das Mulheres 
 
420. A Comissão, através da Direcção da Mulher, Género e Desenvolvimento 
(WGDD), realizou em Adis Abeba, em Dezembro de 2018, uma Consulta de Alto 
Nível para acelerar a ratificação, a aplicação na legislação interna e implementação 
do Protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos sobre os Direitos 
das Mulheres em África (Protocolo de Maputo). A reunião de consulta foi organizada 
em colaboração com o Escritório da Relatora Especial sobre os Direitos das Mulheres 
em África (SRRWA) da Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos 
(ACHPR), a Solidariedade para os Direitos das Mulheres Africanas (SOAWR), o 
Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos 
(ACNUDH), o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e com 
o apoio dos parceiros de desenvolvimento. Até à data, quarenta e um (41) Estados-
membros ratificaram o Protocolo e estão vinculados às suas disposições. No entanto, 
catorze (14) ainda não o fizeram. 
 
421. Durante a reunião, os Estados-membros que não ratificaram o Protocolo de 
Maputo partilharam os desafios e oportunidades que enfrentam em relação ao 
processo de ratificação. Por outro lado, deram exemplos das disposições jurídicas 
que promulgaram, os programas que implementaram e as instituições que tinham 
estabelecido e que, na sua opinião, promovem as disposições estabelecidas no 
Protocolo de Maputo. 
 
422. Três documentos foram revistos e adoptados durante a consulta de dois (2) 
dias. Eram os Perfis dos Países do Roteiro de Todos pelo Protocolo de Maputo, e as 
suas respectivas estratégias de advocacia (para países que ainda não ratificaram), e 
o documento de síntese e plano de acção para as missões de advocacia no país para 
acelerar a ratificação. 
 
423. Os Estados-membros comprometeram-se a cumprir o objectivo de ratificação 
universal do Protocolo de Maputo até 2020, afirmando que a sua ratificação, 
aplicação na legislação interna e implementação universais irão abordar a variedade 
de desafios que as mulheres e raparigas enfrentam em todo o continente, garantindo 
um ambiente que permita a sua liberdade, autodeterminação e autonomia livre de 
violência, coerção e discriminação. 
 
424. A Consulta de Alto Nível concluiu a 14 de Dezembro de 2018, com a 
celebração do 15º aniversário da adopção do Protocolo de Maputo e os progressos 
realizados até ao momento na concretização dos direitos das mulheres. 
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H. POLÍTICAS, QUADROS E NORMAS CONTINENTAIS 
 
I. Programa para o Desenvolvimento de Infra-estrutura em África (PIDA) 
 
425. A Conferência aprovou a declaração Assembly/AU/Decl.1(XII), em Fevereiro 
de 2009, através da qual solicita à Comissão para formular o Programa para o 
Desenvolvimento de Infra-estruturas em África (PIDA), que foi lançado oficialmente 
em Kampala em Julho de 2010. Posteriormente, a Conferência, na sua decisão 
Assembly/AU/Decl.2 (XVIII), de Janeiro de 2012, adoptou o PIDA como programa de 
referência para o desenvolvimento de infra-estruturas regionais e continentais em 
África. 
 
426. Desde então, a Comissão, em parceria com a Agência NEPAD e o Banco 
Africano de Desenvolvimento (BAD), trabalhou durante anos no sentido de resolver o 
défice de infra-estruturas que caracteriza o continente. Além disso, iniciativas como o 
Plano de Acção de Infra-estruturas do G20, o Consórcio de Infra-estruturas para 
África (ICA), o Fundo Fiduciário UE-África para Infra-estruturas e o Diagnóstico de 
Infra-estruturas de África destacam a necessidade do desenvolvimento de infra-
estruturas regionais para o crescimento económico do continente. 
 
427. A carteira de projectos do Plano de Acção Prioritário do PIDA (PIDA-PAP) 
priorizados para implementação no período de 2012 a 2020 compreende mais de 400 
projectos contidos em 51 programas transfronteiriços, que abrangem os quatro 
sectores, nomeadamente, transportes (235 projectos), energia (54 projectos), TIC 
(113 projectos) e gestão transfronteiriça dos recursos hídricos (9 projectos). O custo 
de capital da implementação do PIDA-PAP é estimado em USD 68 bilhões ou USD 
7,5 bilhões anuais.  
 
428. Os Estados-membros deram passos significativos no sentido de garantir a 
implementação dos projectos do PIDA. Assim, das 433 fichas de projectos individuais, 
cerca de 32% (131 projectos) estão na fase de construção ou já estão em 
funcionamento, 16% estão actualmente a ser preparados para a respectiva 
adjudicação, enquanto cerca de 26% passaram da fase de concepção para a fase 
anterior à fase do estudo de viabilidade e para a fase de estudo viabilidade.  
 
429. Até ao momento, a implementação dos Projectos do PIDA deu lugar aos 
seguintes resultados:  

 
(i) Foram construídas estradas com uma capacidade total de 

aproximadamente 16.066 quilómetros em todo o continente; 
 

(ii) Foram construídas ferrovias com uma capacidade de 4.077 quilómetros 
através de Projectos Ferroviários do PIDA; 
 

(iii) No sector de energia, foi criada uma capacidade adicional total de linha 
de transmissão de aproximadamente 3.506 KM; 
 

(iv) No sector das TIC, procedeu-se a ligação a cabos regionais de fibra 
óptica de treze (13) países, nomeadamente: Argélia, Benim, Burquina 
Faso, República do Congo, Guiné, Libéria, Malawi, Níger, Sierra Leone, 
Sudão do Sul, Tanzânia, Uganda e Zâmbia;  
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(v) Através de projectos construídos e operacionais do PIDA, foram criados 
directa e indirectamente 112.900 e 49.400 postos de emprego 
respectivamente. 

 
430. O cronograma do Plano de Acção Prioritário (PAP) do PIDA abarca o período 
2012-2020. Assim, na sequência das decisões relevantes do CTE de Transportes, 
Infra-estruturas Intercontinentais e Transnacionais, Energia e Turismo (CTE-TTIIET), 
bem como de consultas realizadas junto de parceiros continentais e regionais, a 
Comissão da União Africana, através do Departamento de Infra-estruturas e Energia, 
iniciou o processo de Revisão Intercalar do PIDA com vista a fazer o balanço da 
implementação do PIDA até à data, identificar os pontos fortes e fracos dos 
processos e instrumentos actualmente em uso para alcançar as metas de 2020. 
 
431. Neste contexto, foram realizados workshops regionais de consulta com a 
finalidade de avaliar o grau de implementação dos projectos do PIDA nas 
Comunidades Económicas Regionais (CER) e nos Estados-membros. O resultado 
dos referidos workshops fornecerá orientação sobre a forma através da qual se irá 
acelerar a implementação do PIDA-PAP. Além disso, fornecerá a base para a 
formulação da Segunda Fase do Plano de Acção Prioritário do Programa para o 
Desenvolvimento de Infra-estruturas em África (PIDA-PAP II) (2020-2030). 
 
432. Durante o período objecto do presente relatório, a Comissão convocou quatro 
reuniões de monitoria da implementação do PIDA, incluindo uma reunião do Comité 
Directivo e os fóruns de recolha de dados. A reunião do Grupo de Referência sobre 
Infra-estrutura (GRI), que foi convocada conjuntamente com a União Europeia, em 
Adis Abeba, em Maio de 2018, tomou nota dos progressos positivos alcançados até o 
momento no âmbito do PIDA e elaborou o roteiro de infra-estruturas estratégicas para 
o período de 2018-2020. Tomou nota igualmente que a parceria UA-UE figura como 
sendo a mais estruturada de todas as parcerias de África e possui mecanismos de 
implementação institucionalizados a todos os níveis, desde o nível de implementação 
técnica até ao nível político e de tomada de decisões ao mais alto nível político que é 
incorporado pela Cimeira UA-UE dos Chefes de Estado e de Governo. 
 
433. Por seu turno, a Agência NEPAD convocou a primeira reunião técnica em 
Junho de 2018 com vista a debater a necessidade da implementação de um regime 
agregado de garantia financeira com a finalidade de garantir mais investimentos em 
projectos do PIDA. Além disso, foi agendada uma outra reunião técnica com Fundos 
de Pensões e Soberanos para o último trimestre de 2018. Ademais, a Agência 
NEPAD promoverá alguns projectos emblemáticos através do Mecanismo de 
Preparação de Projectos de Infra-estrutura, a fim de atrair investidores institucionais e 
Chefes de Estado e de Governo para liderar os projectos, inicialmente ao longo da 
Barragem de Batoka Gorge e do Corredor do Porto de Lamu – Sudão do Sul - Etiópia 
(LAPSSET). 
 
434. A Agência NEPAD continuou a prestar apoio às CER, inclusive através do 
envio de peritos técnicos para várias regiões. Mais dois peritos foram destacados 
para a União do Magreb Árabe (UMA) e um para a Comunidade Económica dos 
Estados da África Central (CEEAC). 

 

 Projecto de Capacitação do PIDA 
 
435.  Para garantir a implementação dos PAP PIDA (2012-2020) sem problemas, a 
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Comissão e a Agência NEPAD, com o apoio do Banco Africano de Desenvolvimento, 
iniciaram o Projecto de Capacitação do PIDA (PIDA CAP). O Banco Africano de 
Desenvolvimento disponibilizou quase 9 milhões de dólares americanos para a sua 
implementação ao longo de três (3) anos. 
 
436. O principal objectivo do Projecto de Capacitação do PIDA foi o de reforçar as 
capacidades dos Estados-membros, através das respectivas Comunidades 
Económicas Regionais (CER), bem como da Comissão e da Agência NEPAD, na 
planificação, preparação e coordenação da implementação de programas e projectos 
de infra-estruturas regionais. Através da Agência NEPAD, foram recrutados peritos 
para todas as CER para apoiar as actividades de preparação de projectos nos 
Estados-membros. A Comissão está igualmente a utilizar os fundos do Projecto de 
Capacitação do PIDA para reforçar a sua estratégia de comunicação, bem como as 
intervenções políticas nos Estados-membros. A Comissão e a Agência NEPAD estão 
em fase de negociação de uma segunda fase do Projecto de Capacitação do PIDA 
com o Banco Africano de Desenvolvimento. 
 
437. Para além do Projecto de Capacitação do PIDA, a Comissão realizou 
igualmente vários workshops de capacitação ao longo dos anos para apoiar a recolha 
de dados sobre projectos de infra-estruturas nos Estados-membros. Esses workshops 
ajudaram a recolher e prestar informações sobre os projectos do PIDA, que estão 
disponíveis no Centro de Informações Virtuais PIDA (VPIC). 

 

 Esforços de Advocacia do PIDA 
 
438. A advocacia no PIDA foi reforçada em 2018. O Departamento de Infra-
estruturas e Energia da Comissão implementou a sua Estratégia de Comunicação do 
PIDA para aumentar a consciencialização sobre os projectos do PIDA a nível 
nacional, regional e local. O Departamento criou igualmente a Rede de Jornalistas do 
PIDA, cujos membros chegaram a 40 meios de comunicação de todo o continente. A 
Rede de Jornalistas do PIDA assumiu a tarefa de aumentar a visibilidade do 
desenvolvimento de infra-estruturas. Espera-se aumentar o volume e a qualidade da 
cobertura positiva sobre o impacto do PIDA no desenvolvimento de África.  
 
439. Como parte de sua estratégia de comunicação para a implementação do PIDA, 
o Departamento de Infra-estruturas e Energia realizou actividades de formação para 
jornalistas africanos, a fim de aumentar a visibilidade dos projectos do PIDA a nível 
global, regional e nacional. Em 2018, o Departamento levou jornalistas de todo o 
continente para uma visita ao maior projecto hidroeléctrico de África - a Grande 
Barragem do Renascimento da Etiópia [Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD)] 
– como um dos projectos do PIDA num estágio avançado. A visita à GERD foi 
precedida por um terceiro workshop da comunicação social realizado em Addis 
Abeba, em Novembro de 2018, para aprimorar as habilidades de 24 jornalistas para 
cobrir de forma efectiva os projectos do PIDA. 
 
440. Além disso, como parte das actividades anuais para apresentar projectos do 
PIDA às partes interessadas, o Departamento de Infra-estruturas e Energia, em 
colaboração com o Governo do Zimbabwe, a Agência NEPAD e o Mercado Comum 
para a África Oriental e Austral (COMESA), organizou a Quarta (4ª) Semana do PIDA 
em Victoria Falls, em Novembro de 2018. O principal objectivo da Semana do PIDA 
foi mostrar os progressos registados na implementação de projectos seleccionados 
do PIDA, proporcionar uma plataforma de marketing para acelerar a sua 
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implementação e abordar questões cruciais em torno da mobilização de recursos e do 
ambiente favorável, entre outros. A 4ª Semana do PIDA contou com mais de 450 
participantes. 
 
441. A Comissão e a Agência NEPAD organizaram uma sessão de informação 
especial para o Comité dos Representantes Permanentes (CRP) em Adis Abeba, no 
dia 21 de Junho de 2018, para sensibilizar os Estados-membros sobre o PIDA. Como 
resultado de um forte trabalho de advocacia e sensibilização, trinta e quatro (34) 
programas do PIDA dos cinquenta e um (51) existentes estão agora incluídos nos 
planos nacionais de desenvolvimento em quarenta e dois (42) Estados-membros.  
 
442. Durante a reunião do CTE de Transportes, Infra-estruturas Transcontinentais e 
Inter-regionais, Energia e Turismo, realizada em Lomé, em Março de 2017, os 
Ministros ressaltaram o potencial do desenvolvimento de infra-estruturas regionais 
como uma alavanca essencial na criação de empregos. Solicitaram à Comissão e à 
Agência NEPAD que desenvolvessem uma ferramenta para estimar, integrar e 
promover a criação de empregos através do desenvolvimento de infra-estruturas no 
âmbito do PIDA. Na sequência da solicitação Ministerial, o Departamento de Infra-
estruturas e Energia da Comissão e a Agência NEPAD, com o apoio do Governo 
Alemão através da GIZ, desenvolveram o Conjunto de Ferramentas de Criação de 
Empregos do PIDA em 2017. A Comissão e a Agência NEPAD vão lançar o Conjunto 
de Ferramentas à margem da Cimeira de Fevereiro de 2019. 

 

 Base de Dados de Infra-estruturas Africanas (AID) e o Centro de 
Informações Virtuais do PIDA (VPIC)  

 
443.  O Sistema de gestão de informações do PIDA – composto pelo Centro de 
Informações Virtuais do PIDA (VPIC), a Base de Dados de Infra-estruturas de África 
(AID), bases de dados regionais (CER) e o portal de monitorização e avaliação (M&A) 
do PIDA http://www.au-pida.org - foram desenvolvidos e implantados para prestar 
uma informação actualizada  sobre a implementação do PIDA. O sistema de 
informação do PIDA é uma ferramenta eficaz para a disseminação de informação e 
conhecimento sobre o PIDA, e a priorização do desenvolvimento de infra-estruturas a 
nível dos Estados-membros.  

 

 Corredores Inteligentes Pilotos do PIDA 
 
444. Na sequência da sessão consultiva realizada entre a Agência NEPAD e o 
Governo do Quénia, foram identificados projectos específicos no Corredor LAPSSET, 
bem como um roteiro e as respectivas acções para acelerar o seu desenvolvimento e 
financiamento. O roteiro está em sintonia com o Plano Nacional de Desenvolvimento 
do Quénia e com a Agenda de 5% da União Africana.  
 
445. O projecto de desenvolvimento do Corredor Multimodal Multissectorial Praia-
Dakar-Abidjan destina-se à realização, a título piloto, da metodologia do PIDA ASII 
(Iniciativa Africana de Infra-estruturas Estratégicas). O seu objectivo consiste em 
agrupar os projectos pré-seleccionados com base na sua relativa capacidade de 
atracção de investimentos do sector privado (financiamento privado) e do 
investimento público. Tem ainda o objectivo de preparar um Plano de Investimento e 
Marketing de Desenvolvimento do Corredor para projectos nos sectores de 
Transportes, Energia, Água Transfronteiriça e TIC, que serão seleccionados por 
peritos dos Estados-membros do Corredor da CEDEAO. A Consultoria para o 

http://www.au-pida.org/
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agrupamento de Projectos seleccionados no âmbito do PIDA-ASII está no processo 
de conclusão.  
 
446. Preparativos estavam igualmente em estágios avançados na Agência NEPAD 
para a implementação da Agência Central de Facilitação de Transporte de Trânsito 
no Corredor (CCTTFA). A fase inicial do projecto se concentrará no desenvolvimento 
de um estudo de viabilidade, impacto ambiental e avaliação social e o 
desenvolvimento de um reassentamento para a secção do porto de Kalundu até à 
estrada Uvira-Ruberizi, transitando pela Tanzânia, República Democrática do Congo, 
Ruanda e Burundi. 
 
447. Os seguintes cinco projectos prioritários do PIDA foram seleccionados, 
nomeadamente: dois (2) projectos na região da SADC; um (1) na CEDEAO; um (1) na 
EAC; e um (1) na CEEAC. Os perfis dos projectos destacando, entre outras, 
oportunidades específicas para investimentos do sector privado em cada um dos 
cinco projectos estão actualmente a ser desenvolvidos. 
 
448. A Agência NEPAD elaborou um Relatório Global sobre o Ponto de Situação 
dos Projectos para todos os dez (10) projectos da Iniciativa de Liderança 
Presidencial, nomeadamente: 

 
(i) O troço em falta da Estrada Trans-sahara - Argélia;  

 
(ii) Fibra óptica da Argélia para a Nigéria, via Níger;  

 
(iii) Estrada/Linha férrea Dakar-Ndjamena-Djibuti - Senegal;  

 
(iv) Gasoduto Nigéria - Argélia: Gasoduto Trans-sahariano (TSGP); 

 
(v) Ponte Rodoviária/Ferroviária Kinshasa-Brazzaville;  

 
(vi) O desbloqueamento de nós de estrangulamentos políticos para projectos 

de banda larga e fibra óptica de TIC nos estados vizinhos; 
 

(vii) Criação de uma linha de navegação a partir do Lago Victoria até ao Mar 
Mediterrâneo, através do Projecto do Rio Nilo (VICMED); 
 

(viii) O Projecto do Corredor de Transporte do Porto de Lamu – Sudão do Sul - 
Etiópia;  
 

(ix) Os projectos do centro internacional de logística. Espera-se que o 
relatório seja concluído até o final do ano; e 
 

(x) O projecto SMART África  
 

 Projecto integrado do PIDA para o acesso à infra-estruturas e 
serviços básicos para zonas rurais/remotas 

 
449. A Comissão, em colaboração com a Agência NEPAD, Comissão Económica 
das Nações Unidas para África (UNECA) e o Banco Africano de Desenvolvimento 
(BAD), organizou em Adis Abeba, em Dezembro de 2018, uma sessão de diálogo 
político sobre as infra-estruturas regionais e continentais do PIDA para desbloquear o 
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acesso às zonas remotas e rurais de África. O objectivo consistia em fornecer uma 
plataforma na qual as partes interessadas do PIDA pudessem criar sinergias entre as 
diferentes instituições de implementação, entre elas, regionais, continentais e outras 
partes interessadas, a fim de minimizar a duplicação de esforços e maximizar o 
impacto socioeconómico dos projectos do PIDA nas zonas remotas e rurais. 
Estiveram presentes no evento 200 participantes alguns dos quais provenientes de 
comunidades rurais. 

 

 Projecto do PIDA sobre política e iniciativa de regulamentação sobre 
a África digital (PRIDA) 

 
450. A Comissão estabeleceu a Assistência Técnica e a governação do Projecto 
PRIDA. Foram elaborados os termos de referência para um estudo de avaliação das 
necessidades relacionadas aos resultados do PRIDA 2 (política e regulamentação de 
TIC) e 3 (governação da Internet). A implementação do projecto iniciou em Agosto de 
2018. A reunião do comité directivo global do PRIDA ocorreu em Adis Abeba, em 
Dezembro de 2018, e chegou a acordo sobre as modalidades de implementação do 
projecto. 

 

 Pontos Africanos de Interconexão de Internet (AXIS) 
 
451. Durante o período em análise, a Comissão criou um ponto de intercâmbio na 
Internet no Mali e concedeu USD 75.000 ao serviço de Internet na República do 
Congo. Foram celebrados acordos de subvenção com a Autoridade Nacional de 
Regulamentação de Telecomunicações do Egipto e com o Serviço de Internet do 
Ruanda.  
 
452. Alem disso, a Comissão processou o pagamento de USD 39.870 para o ponto 
de interconexão de Internet da Nigéria e procedeu um segundo desembolso na ordem 
de USD 45.000 para o ponto de interconexão de Internet na República do Congo. O 
Ponto de Interconexão de Internet no Gabão igualmente recebeu um pagamento na 
ordem de USD 37.855,43. 
 
II. Política Continental de Transportes 

 

 Transportes Rodoviários 
 
453. Em Abril de 2014, os Ministros Africanos dos Transportes adoptaram a 
Declaração de Malabo sobre o Desenvolvimento do Sector dos Transportes em 
África, que solicitou à Comissão que, entre outros, elaborasse uma estratégia de 
transportes a longo prazo através da qual o continente poderá responder aos desafios 
relacionados com o transporte. Em resposta à referida solicitação, a Comissão 
elaborou um projecto de documento de política dos transportes, que estabelece um 
quadro comum para a implementação de transportes integrados e sustentáveis a 
nível continental, regional e nacional.  
 
454. O projecto de documento foi apresentado à primeira reunião do Subcomité 
Ministerial dos Transportes, realizada em Adis Abeba, em Dezembro de 2017. A 
reunião concordou que o projecto de documento deveria ser concluído como o 
Quadro de Política Continental de Transportes e submetido aos Órgãos Deliberativos 
pela Comissão da União Africana final de 2018.  
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455. Em Novembro de 2018, a Comissão da União Africana convocou um workshop 
continental especializado para validar o projecto de política continental de transportes 
antes da sua aprovação pelo Comité Técnico Especializado de Transportes, Infra-
estruturas Transcontinentais e Inter-regionais, Energia e Turismo (CTE-TTIIET) e 
respectiva apresentação à Cimeira de Julho de 2019. 
 
456. De igual modo, a Declaração de Malabo adoptou o Acordo Intergovernamental 
sobre a harmonização de normas e padrões da rede rodoviária transafricana (TAH) e 
seus cinco (5) anexos. Os Ministros solicitaram à Comissão a garantir uma aplicação 
rigorosa das normas para evitar o incumprimento do ónus do eixo, que está na origem 
da destruição maciça do património rodoviário. Salientaram que este Acordo é 
igualmente essencial para facilitar o comércio em todo o continente. 
 
457. O objectivo do Acordo Intergovernamental e dos seus anexos é estabelecer 
normas e padrões mínimos para a concepção e manutenção da rede de transportes 
transafricana, contribuir para a integração e a coesão física, política, económica e 
social de África, e garantir instalações de transportes entre as principais áreas de 
produção e consumo do continente. A sua implementação permitirá a 
interoperabilidade das redes continentais de transportes rodoviários, contribuindo 
assim para a implementação harmoniosa da ZCLCA, reduzindo os acidentes de 
trânsito, minimizando os efeitos nocivos das infra-estruturas no continente e evitando 
os elevados custos de manutenção de estradas. 
 
458. A Comissão organizou em Adis Abeba, em Outubro de 2018, um workshop 
continental de peritos para analisar, entre outros, a ratificação e implementação do 
Acordo Intergovernamental sobre a TAH. Entre outros resultados, a reunião 
concordou sobre um roteiro para acelerar a ratificação e implementação do Acordo 
Intergovernamental. O roteiro recomendou o lançamento do grupo de trabalho sobre 
a TAH, intensificação da advocacia de ratificação e implementação e garantia de um 
desenvolvimento adequado das capacidades para as várias partes interessadas. 

 

 Plano de Segurança Rodoviária 
 
459. Em conexão com a recomendação 64/225 da Conferência Geral das Nações 
Unidas de 2 de Outubro de 2010, que adopta um Plano de Acção para a Segurança 
Rodoviária para a Década de Acção 2011-2020, os Ministros Africanos dos 
Transportes, na sua reunião realizada em Luanda em Novembro de 2011, aprovaram 
o Plano de Acção para a Segurança Rodoviária Africana.  
 
460. Igualmente, os Ministros adoptaram a Declaração de Luanda que, entre outros, 
proclamou o terceiro domingo de Novembro, que é actualmente o Dia Mundial da 
Memória das vítimas dos acidentes rodoviários, o Dia Africano da Segurança 
Rodoviária. Além disso, solicitaram à Comissão que preparasse uma Carta Africana 
de Segurança Rodoviária. Ademais, a Comissão e a UNECA receberam a tarefa de 
dar seguimento e apresentar relatórios sobre a implementação dos instrumentos 
continentais de segurança rodoviária, incluindo a organização de reuniões regulares 
sobre segurança rodoviária em África. A Declaração Ministerial de Luanda foi 
aprovada pela Sessão do Conselho Executivo, em Janeiro de 2012 [EX.CL/682(XX)]. 
 
461. No seguimento do acima referido, a Comissão, de forma repetida, incentivou 
todos os Estados-membros a ratificarem a Carta Africana de Segurança Rodoviária 
adoptada pela Conferência durante a Cimeira de Janeiro de 2016. Nesta senda, a 
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última comunicação foi enviada aos Estados-membros em Junho de 2018. Além 
disso, como um prelúdio para o Dia Africano da Segurança Rodoviária (18 de 
Novembro de 2018), foi envida a todos os Estados-membros uma nota informativa e 
um guião de celebração, lembrando-os de celebrar o Dia da Segurança Rodoviária 
nos seus respectivos países, ao mais alto nível possível. 
 
462. Na sequência da recomendação formulada pelo CTE-TTIIET, foi desenvolvido 
o Observatório Africano de Segurança Rodoviária e, com o apoio da UNECA, estão 
actualmente a ser concebidos os Indicadores Mínimos de Segurança Rodoviária e a 
Política de Transporte da África (SSATP).  
 
463. A Comissão deu início a uma avaliação intercalar da implementação do Plano 
de Acção para a Segurança Rodoviária Africana. E, neste contesto, reuniu peritos dos 
Estados-membros para fazer um balanço dos progressos realizados neste domínio, 
bem como avaliar em que medida os objectivos do plano de acção podem ser 
alcançados até 2021. A avaliação teve início em Novembro de 2018 e deverá estar 
concluída até finais de Fevereiro de 2019. 
 
464. O maior desafio prende-se com a assinatura e ratificação da Carta Africana de 
Segurança Rodoviária por todos os Estados-membros da União Africana, bem como 
a operacionalização do Observatório Africano da Segurança Rodoviária. Até a altura 
da elaboração do presente relatório, apenas quatro (4) Estados-membros tinham 
assinado a Carta Africana de Segurança Rodoviária, nomeadamente, Comores, 
Gana, Sierra Leone e Zâmbia, mas nenhum Estado-membro a tinha ratificado. 
 
465. No que lhe diz respeito, a Comissão da União Africana continuará a defender a 
implementação do Plano de Acção Africano para a Década de Segurança Rodoviária 
e a envidar esforços no sentido de concluir o estabelecimento do Observatório 
Africano da Segurança Rodoviária. 

 

 Carta Africana dos Transportes Marítimos Revista 
 
466. A Carta Africana dos Transportes Marítimos Revista foi adoptada através da 
Decisão [Assembly/AU/Dec.293(XV)] da Conferência, em Kampala, em Julho de 
2010. Esta foi concebida como uma política continental global do transporte marítimo 
para facilitar o comércio entre a África e o resto do mundo. No entanto, desde a sua 
adopção, apenas nove (9) países apresentaram os instrumentos de ratificação à 
Carta Revista, nomeadamente, Benim, Burquina Faso, Congo, Etiópia, Gabão, 
Quénia, Maurícias, África do Sul e Togo. 
 
467. A Comissão organizou em Adis Abeba, em Outubro de 2018, uma reunião de 
consulta de peritos em assuntos marítimos sobre a ratificação e implementação da 
Carta Africana de Transportes Marítimos de 2010 Revista. A reunião aprovou um 
roteiro para acelerar a ratificação e implementação plena da Carta Africana dos 
Transportes Marítimos de 2010 Revista. Este instrumento recomendou a revitalização 
do comité de supervisão, tal como previsto no Artigo 44, e a intensificação da 
advocacia a favor da ratificação da Carta. É igualmente oportuno que os Estados-
membros analisem a possibilidade de designar Líderes para dirigir a ratificação da 
Carta e identificar pontos focais a nível nacional e das CER. 
 
468. Igualmente, a Comissão da União Africana revitalizou o Grupo de Trabalho 
Estratégico para a Implementação da Estratégia Marítima Integrada de África 2050, 
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criado em 2014. O Grupo de Trabalho reuniu-se em Maio e Agosto de 2018 para 
analisar oito (8) Projectos de Anexos à Carta Africana de Segurança e Protecção 
Marítima e Desenvolvimento em África (Carta de Lomé), que foram elaborados em 
2017, relativamente aos seguintes pontos: (i) Definições; (ii) Disposições Gerais; (iii) 
Recursos Marinhos Vivos; (iv) Extracção de Recursos não Vivos; (v) Sustentabilidade 
Climática e Ambiental; (vi) Erradicação da pobreza, Emprego e Desenvolvimento 
Social; (vii) Economia Azul; e (viii) Cabotagem.  
 
469. O Grupo de Trabalho reuniu-se mais uma vez em Outubro de 2018 para 
validar os Projectos de Anexos e distribuí-los a todos os Estados-membros para que 
pudessem formular os seus comentários. A Comissão pretende submetê-los à 
consideração dos vários CTE e, finalmente, aos Órgãos Deliberativos através do CTE 
de Justiça e Assuntos Jurídicos. 
 
470. No cumprimento da Decisão EX.CL/Dec.822 (XXV) do Conselho Executivo, de 
Junho de 2014, a Comissão criou uma equipa composta por vários departamentos 
com vista a garantir uma acção mais coordenada no domínio dos assuntos marítimos. 
Além disso, a Comissão e a UNECA organizaram um evento paralelo durante a 
cimeira da Economia Azul em Nairobi, em Novembro de 2018, para promover o 
aumento da criação de riqueza a partir dos oceanos e mares africanos através de 
uma economia marítima sustentável e próspera. 

 
III. Energia Geotérmica 

 

 Operacionalização do Mecanismo de Mitigação de Risco Geotérmico 
 
471. O Mecanismo de Mitigação de Risco Geotérmico (GRMF) foi criado em 2012 
pela Comissão da União Africana, com o apoio do Ministério Federal Alemão para a 
Cooperação Económica e do Fundo Fiduciário da União Europeia para Infra-
estruturas em África, que está sob a égide do Banco Alemão de Desenvolvimento 
(KfW). Em 2014, o Departamento para o Desenvolvimento Internacional (DFID) do 
Reino Unido acrescentou o seu contributo ao GRMF, aumentando deste modo, a 
magnitude do mecanismo para aproximadamente USD 115 milhões. Inicialmente, foi 
planeado que o mecanismo vigorasse por um período de cinco anos. Contudo, a sua 
vigência foi prorrogada para 2021, pois os fundos ainda não foram totalmente gastos 
devido ao atraso na implementação dos projectos que forram atribuídos subvenções 
no âmbito do GRMF.  
 
472. De 2012 a 2018, foram lançados cinco convites de apresentação de propostas 
e foram atribuídas subvenções na ordem de USD 117.5 milhões para 30 (trinta) 
projectos com potencial de 2.783 MW. O volume de investimentos previsto pelas 
empresas do sector geotérmico para os 30 projectos é estimado em USD 9.2 bilhões.  
 
473. O principal desafio enfrentado pelo GRMF prende-se com o atraso na 
implementação dos projectos que receberam subvenções, devido, entre outros 
factores, a atrasos na concessão de licenças, assinatura de contratos de compra de 
energia e o custo elevado das infra-estruturas para acesso aos locais do projecto. A 
Comissão realizou consultas regulares com os países abrangidos pelo GRMF, bem 
como com as empresas envolvidas nesses projectos para abordar esses desafios e 
acelerar a implementação. 

 
 



EX.CL/1134(XXXIV) 
Pág. 83 

 Desenvolvimento de energia sustentável nos Pequenos Estados 
Insulares em Desenvolvimento (SIDS) em África 

 
474. Os Estados insulares africanos têm uma preocupação única em abordar 
questões energéticas devido à sua localização. Actualmente, são altamente 
dependentes de combustíveis fósseis e a maioria gasta mais de 30% de seus ganhos 
em divisas estrangeiras anualmente na importação de combustíveis fósseis. 
 
475. O conceito de Energia Renovável nos Pequenos Estados Insulares foi 
desenvolvido e validado pelos Chefes de Energia Renovável nos Estados Insulares 
Africanos. Foram igualmente aprovados termos de referência para implementar o 
conceito e iniciada a implementação. Um workshop de validação foi organizado em 
Adis Abeba em Agosto de 2018, e os pedidos de propostas anunciados em Setembro 
de 2018. As propostas estão actualmente a ser avaliadas. 

 
IV. Padrões de Electricidade 

 

 Sistema de Informação de Energia de África  
 
476. Em 2018, a Comissão Africana da Energia (AFREC) continuou a trabalhar no 
Sistema e Base de Dados Africano de Informação sobre Energia (AEIS) e na 
divulgação para os Estados-membros, CER e outras instituições internacionais. 
 
477. A AFREC publicou a “Base de Dados Africana de Energia de 2018” em 
Outubro de 2018. O trabalho sobre indicadores de eficiência energética para o sector 
residencial será publicado em Março de 2019. Enquanto isso, a AFREC realizou 
quatro workshops regionais sobre a recolha de dados para estatísticas de energia e 
eficiência energética no sector residencial para as cinco regiões africanas. Os 
workshops foram organizados no âmbito da capacitação dos pontos focais dos 
Estados-membros, CER e dos Consórcios de Energia Regionais. 

 

 Harmonização dos quadros regulatórios para o mercado de energia 
em África 

 
478. A Comissão da União Africana lançou o projecto sobre o “Quadro 
Regulamentar Harmonizado para o Mercado de Energia em África” em 2015-2016, 
com a elaboração de uma Estratégia e do respectivo Plano de Acção. Estes 
instrumentos foram aprovados pelo Comité Técnico Especializado de Ministros de 
Transportes, Infra-estruturas Transcontinentais e Inter-regionais, Energia e Turismo 
em Lomé em Março de 2017, e pelo Conselho Executivo na sua decisão 
EX.CL/1024(XXXI) de Junho de 2017.  
 
479. A implementação da Estratégia e do Plano de Acção teve início em Maio de 
2017 e foi concluída em Março de 2018 com a adopção de uma metodologia tarifária 
do sistema de transmissão continental, bem como da política e de modelos técnicos 
de mini-redes pelo Subcomité de Energia do CTE-TTIIET, realizada em Nouakchott 
em Julho de 2018. A Unidade de Coordenação do Departamento de Infra-estruturas e 
Energia da Comissão da União Africana iniciou as suas actividades em 2018 com a 
elaboração de directrizes para as Normas Mínimas de Desempenho Energético 
(MEPS) e de Sistemas de Rotulagem Energética para África. 
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480. No entanto, regista-se um atraso na implementação da terceira fase do Plano 
de Acção, devido ao facto de a confirmação do financiamento e o recrutamento de 
consultores terem durado mais tempo que o previsto. Igualmente, o recrutamento 
lento de pessoal atrasou a operacionalização da Unidade de Coordenação. 
 
481. Para fazer face à indisponibilidade de dados suficientes para as Normas 
Mínimas de Desempenho Energético e atribuição de Rotulagem Energética, a 
Comissão está a trabalhar em estreita colaboração com os Centros Regionais de 
Energias Renováveis e Eficiência Energética e com a União das Nações Unidas para 
a Eficiência Energética (U4E). Neste contexto, foram envidados esforços no sentido 
de reforçar as relações de trabalho com as CER, Grupos de Empresas do Sector de 
Energia e Centros Regionais de Energia Renovável e Eficiência Energética na 
implementação dos projectos que foram iniciados. 
 
482. Por fim, importa salientar que o financiamento para estes projectos é bastante 
dependente de doadores externos, principalmente a União Europeia. Por 
conseguinte, a contribuição dos Estados-membros é fundamental para garantir a 
estabilidade financeira na implementação destes projectos importantes. 

 

 Padrões de infra-estruturas eléctricas 
 
483. Os membros da Comissão Africana de Normalização Electrotécnica (AFSEC), 
através dos Comités Electrotécnicos Nacionais, aumentaram para dezasseis (16) - 
Côte d’Ivoire, República Democrática do Congo, Egipto, Etiópia, Gana, Guiné, 
Quénia, Namíbia, Nigéria, Ruanda, Senegal, África do Sul, Sudão, Tunísia, Zâmbia e 
Zimbabwe. A sexta Conferência geral da AFSEC foi realizada em Julho de 2018, 
onde várias resoluções importantes foram tomadas. 
 
484. O 3º Fórum da Rede Inteligente de África (ASGF) foi realizado em Kigali, em 
Outubro de 2018. Registaram-se progressos em vários Estados-membros na 
aplicação de tecnologias de redes inteligentes desde o 2º ASGF em 2016. O apoio 
contínuo e crescente das organizações parceiras ficou evidente com propostas para 
celebrar novos Memorandos de Entendimento em Novembro de 2017 com o Fórum 
Africano de Reguladores de Serviços Públicos (AFUR) e o Conselho Internacional de 
Grandes Sistemas Eléctricos (CIGRE), respectivamente, para promover a aplicação 
de padrões recomendados pela AFSEC. 
 
485. O compromisso do governo egípcio para acolher a sede da AFSEC em Cairo 
foi implementado, com a nomeação em Janeiro de 2019, de um Secretário Executivo 
para substituir o voluntário em regime de curta duração que está a prestar serviço 
nessa qualidade na África do Sul, desde a inauguração da AFSEC em 2008. Por 
outro lado, foi alocado espaço de escritório e pessoal de apoio. 

 
V. Iniciativa Africana de Energias Renováveis (AREI) 

 

 Operacionalização da Iniciativa Africana de Energias Renováveis 
(AREI) 

 
486. A Iniciativa Africana de Energias Renováveis (AREI) foi lançada pela 
Conferência Ministerial Africana sobre o Meio Ambiente (AMCEN) na Cimeira de 
Junho de 2015 e pela 21ª Sessão Anual da Conferência das Partes (COP 21), em 
Paris, em Dezembro de 2015. A meta da AREI consiste em facilitar o 
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desenvolvimento de 10GW de nova capacidade instalada de fontes de energias 
renováveis até 2020 e 300 GW até 2030. 
 
487. O Conselho de Administração da AREI, composto por cinco Chefes de Estado 
e de Governo que representam as cinco regiões da União Africana, aprovou, a título 
provisório, a atribuição de 24 programas e projectos de investimento com uma 
capacidade de produção total esperada de 1.7GW para um total de €4 bilhões de 
investimentos já planeados. Estes investimentos foram preparados com o apoio de 
vários parceiros técnicos e financeiros, nomeadamente, a União Europeia, a Agência 
Francesa de Desenvolvimento (AFD), o Grupo KfW, o Banco Europeu de 
Investimento (BEI) e o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD). A maioria desses 
projectos está actualmente na fase de licitação.  
 
488. Foram organizadas reuniões regionais de consulta para as regiões da África 
Central e Oriental, em Nairobi, em Julho de 2018, e no Cairo, em Outubro de 2018, 
respectivamente. Segundo o programa, as reuniões de consulta para as outras 
regiões serão realizadas antes do final de 2018. As reuniões consultivas têm por 
objectivo iniciar o trabalho sobre os roteiros para a eliminação de barreiras e criação 
de condições necessárias para a operacionalização das carteiras adequadas de 
projectos de modo a permitir que o Conselho de Administração tome as medidas 
adequadas para acelerar a sua implementação. A próxima reunião do Conselho de 
Administração estava agendada para ter lugar em Janeiro de 2019. 

 

 Desenvolvimento de Bioenergia em África 
 
489. O Quadro Africano de Bioenergia e as Directrizes de Política foram aprovados 
pelo Conselho Executivo em Janeiro de 2013, através da decisão EX.CL/Dec 
.748(XXII). O Quadro tem por objectivo (i) criar consenso em relação a um quadro 
comum e fornecer orientação a países a título individual e regiões em relação à 
elaboração de políticas e regulamentação no domínio de bioenergia; e (ii) Reforçar a 
sensibilização no seio dos decisores políticos africanos e da sociedade civil sobre a 
necessidade de políticas de desenvolvimento de bioenergia mais favoráveis ao 
ambiente e socialmente aceitáveis. 
 
490. O Departamento de Infra-estruturas e Energia da Comissão, em colaboração 
com a Comissão Económica das Nações Unidas para África, elaborou um documento 
de reflexão em Maio de 2018, para a concepção de estratégias regionais de 
bioenergia e planos de investimento. Em Junho do mesmo ano, foi lançado o 
concurso para a contratação de serviços de consultoria para a elaboração de 
estratégias regionais de desenvolvimento de bioenergia e planos de investimento 
para as regiões da África Oriental e Central. O contrato para a África Oriental foi 
adjudicado ao Dr. Bothwell Batidzirai em Agosto de 2018, e por seu turno, o contrato 
para a África Central foi adjudicado ao Dr. Bemba Diop em Setembro de 2018. Ambos 
os consultores deviam terminar a sua missão até 31 de Dezembro de 2018. 
Igualmente, a Comissão iniciou a mobilização de recursos para missões semelhantes 
nas regiões Sul, Ocidental e Norte.  
 
491. O desenvolvimento de recursos bioenergéticos no continente requer que os 
Estados-membros priorizem os sectores nacionais que lidam a bioenergia, 
disponibilizem fundos adequados para o desenvolvimento de projectos de bioenergia 
e reforcem as relações de trabalho com as CER e os Centros Regionais de Energia 
Renovável e Eficiência Energética. 
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 Pequenas Centrais Hidreléctricas e de Desenvolvimento de Energia 
Solar 

 
492. A energia hidreléctrica e a energia solar são fontes de energia limpa 
comprovadas e reconhecidas internacionalmente. Esta situação tornou-se 
particularmente mais evidente agora que a comunidade global está a priorizar a 
energia solar e pequenas centrais hidroeléctricas para atender às crescentes 
demandas de energia e melhorar o acesso à energia. 
 
493. Devido a muitas barreiras e restrições, o continente ainda não beneficiou 
plenamente desta transição. A África faz parte das regiões que recebem o maior 
isolamento no mundo. No entanto, a partir de 2016, a capacidade solar fotovoltaica 
total instalada situou-se em pouco mais de 2GW, o que representa menos de 1% da 
capacidade instalada global de energia solar (estimada em 300 GW). 
 
494. Reconhecendo o enorme potencial destas duas fontes de energia para África e 
a sua capacidade de contribuir para o acesso à energia a baixo custo e com alto 
impacto, a Comissão concebeu, no período de Fevereiro a Julho de 2018, um 
programa para pequenas centrais hidroeléctricas e energia solar. A sua 
implementação começou com a avaliação de recursos do pequeno potencial 
hidroeléctrico e a elaboração de um quadro de políticas de energia solar. Espera-se 
que o mesmo seja concluído em meados de 2019.  
 
495. No que respeita ao desenvolvimento de energia hidreléctrica, a Agência 
NEPAD realizou debates em Victoria Falls, em Junho de 2018, com o Grupo de 
Empresas do Sector de Energia da África Austral (SAPP) com vista a apoiar a 
integração sinérgica dos projectos Batoka, Barragem Inga III e ZTK, que resultaram 
num acordo segundo o qual se deverá aguardar a aprovação do Plano Director do 
SAPP para orientação. Estes debates envolveram três CER, nomeadamente, SADC, 
COMESA e EAC, e quatro Estados-membros, a saber, República Democrática do 
Congo, Quénia, Tanzânia, Zâmbia e Zimbabwe. 
 
496. Deu-se inicio a esforços no sentido de reforçar a linha de transmissão do Norte 
da África e apoiar a criação de uma plataforma regional de mercado de energia. 
Neste contexto, está agendada para o final do presente ano, uma sessão de 
interacção com a União do Magrebe Árabe (UMA) e o Grupo de Empresas do Sector 
de Energia do Norte de África.  
 
497. Igualmente, a Agência NEPAD prestou apoio técnico e financeiro à projectos 
nacionais pilotos de energias renováveis. O referido apoio abarca a prestação de 
apoio financeiro ao projecto eólico de 6MW na Gâmbia, aplicação da energia solar em 
edifícios públicos em Madagáscar e instalação de mini-redes nas pequenas ilhas em 
Tanzânia.  
 
498. O apoio prestado facilitou o início da realização de auditorias energéticas para 
as indústrias pesadas no Ruanda e na Tanzânia. Espera-se que as auditorias sejam 
concluídas no segundo semestre de 2019. Além disso, estava em curso a realização 
de missões de definição de âmbito e mobilização de recursos no Uganda e Burundi 
com a finalidade de identificar projectos de eficiência energética e de energias 
renováveis. 
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VI. Estratégias Abrangentes das TIC para África (CISA) 

 

 Quadro Continental de Governação Electrónica  
 
499. A Comissão, em colaboração com o Governo do Sudão, organizou o Fórum 
Africano de Governação da Internet de 2018 (AfIGF) que teve lugar em Cartum, em 
Novembro de 2018. Entretanto, o site do Fórum de Governação da Internet foi 
alterado de www.afigf.org para www.afigf.africa, ou seja, foi transferido para o 
“DotAfrica”. 
 
500. A Comissão desenvolveu um Quadro de Governação Electrónica e uma 
Plataforma (Ferramenta) de Governação Electrónica para os Estados-membros. Além 
disso, à margem da Cimeira UE-UA em Abidjan, em Novembro de 2017, foi celebrado 
um Memorando de Entendimento com o Governo da Estónia, sobre a prestação de 
assistência através de formação em matéria de governação electrónica. 

 

 DotAfrica  
 
501. A Comissão e os advogados do Registro Central da África do Sul (ZACR) 
reuniram-se com a Corporação para Atribuição de Nomes e Números da Internet 
(ICANN), uma organização sem fins lucrativos responsável pela manutenção da base 
de dados relacionados à atribuição de nomes e espaços numéricos da Internet, para 
se preparar para a audiência sobre o litígio sobre o DotAfrica acerca da transparência 
do processo seguido pela ICANN para delegar o gTLD do DotAfrica à ZACR em 
nome da UA, e a legitimidade da alegação da DCA, um oponente da ZACR que se 
candidatou para o DotAfrica. A Comissão e a ICANN aguardam pela data do 
julgamento num tribunal dos Estados Unidos na Califórnia. O objectivo é demitir o 
DCA para sempre. Enquanto isso, a DotAfrica está operacional e está a ser usada por 
mais de 17.000 entidades em todo o mundo. 
 
502. Igualmente, a Comissão acolheu a reunião das Empresas Africanas de 
Registadores de Internet, realizada em Adis Abeba, em Novembro de 2018. 

 

 Segurança Cibernética 
 
503. A segurança cibernética continua a constituir uma grande preocupação para a 
UA. Como parte dos seus esforços visando fazer face às ameaças relacionadas à 
segurança das Tecnologias de Informação, a Comissão realizou a sua primeira 
avaliação de ameaças em colaboração com o país anfitrião. A avaliação revelou 
graves atentados resultantes, entre outros aspectos, da insegurança da rede da UA, 
vulnerabilidade do seu site e pela falta de conhecimento dos funcionários sobre os 
requisitos de segurança das Tecnologias de Comunicação. Se estas questões de 
segurança não forem abordadas podem causar um controlo de acesso fraco e, por 
conseguinte, expor a rede da UA a actividades mal-intencionadas perpetrada por 
intrusos. Neste contexto, a Comissão tenciona atribuir uma maior prioridade à 
segurança cibernética nos próximos anos, em conformidade com a decisão 
EX.CL./Dec.987(XXXII) do Conselho Executivo de Janeiro de 2018, que solicita à 
Comissão que implemente a segurança cibernética como um projecto emblemático 
da Agenda 2063. 
 
504. Conforme solicitado pelo CTE-CICT-2, a Comissão lançou oficialmente as 

http://www.afigf.org/
http://www.afigf.africa/
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Directrizes sobre Privacidade e Protecção de Dados Pessoais, à margem da Cimeira 
Africana da Internet, em Dakar em Maio de 2018. Este projecto foi realizado em 
colaboração com a Sociedade da Internet (ISOC). 
 
505. De igual modo, tal como foi solicitado pela Cimeira de Janeiro de 2016, através 
da decisão EX.CL/Dec.900(XXVIII) do Conselho Executivo, a Comissão continuou a 
dar seguimento ao processo de ratificação da Convenção de Malabo sobre 
Segurança Cibernética e Protecção de Dados Pessoais. Desde a sua adopção em 
Junho de 2014, a Convenção foi assinada por onze (11) Estados-membros, enquanto 
somente três (3) – Guiné, Maurícias e Senegal – a ratificaram. O Presidente da 
Comissão enviou correspondência aos Estados-membros e às CER solicitando que 
se acelere a ratificação. Igualmente, a Comissão organizou uma sessão de 
sensibilização para o Comité de Transportes, Indústria, Comunicação, Energia, 
Ciência e Tecnologia do Parlamento Pan-Africano (PAP) sobre as TIC relativa à 
necessidade de incentivar os Estados-membros a ratificarem a Convenção de 
Malabo.  
 
506. A Comissão organizou um workshop sobre “Política e Diplomacia no domínio 
da Segurança Cibernética para a Comunidade diplomática baseada na Etiópia”, em 
Adis Abeba, em Abril de 2018. Ademais, a Comissão modernizou a sua infra-
estrutura, reforçou a sua capacidade de segurança cibernética e criou um mecanismo 
de prevenção, preparação e recuperação de situações de emergências para impedir 
e responder às ameaças ligadas à segurança cibernética. 
 
507. Além disso, foi realizada em Adis Abeba, em Outubro de 2018 a Primeira 
Cimeira Africana sobre Criminalidade Informática. Este evento resultou na 
colaboração entre a Comissão e o Conselho Europeu. Igualmente, foi organizado em 
Adis Abeba, em Julho de 2018, um workshop de capacitação para os Estados-
membros sobre a elaboração e adopção de estratégias cibernéticas, legislação 
cibernéticas e criação de equipas nacionais de resposta a emergências informáticas 
(CERT). 
 
508. A Comissão é actualmente membro do Fórum Global de Perícia Cibernética 
(GFCE) e do Conselho Editorial da Revista do GFCE. Nesta qualidade, a Comissão 
contribui para a rede global de investigação, especialização e intercâmbio de boas 
práticas neste domínio. 
 
509. Por seu turno, a Agência NEPAD concluiu o quadro de avaliação da segurança 
cibernética. No segundo semestre de 2019, será posto em funcionamento um portal 
de segurança informática para a partilha conhecimento, lições e melhores práticas 
entre os Estados-membros. Está prevista a criação de plataformas digitais para 
melhorar a transformação das comunidades rurais através do acesso ao emprego, 
educação, saúde e ao mercado. Esta iniciativa é implementada no âmbito da iniciativa 
“Futuros Rurais”. 

 
VII. Quadro de política para o desenvolvimento sustentável do turismo em 

África (2008-2018) 
 
510. O Subcomité de Turismo do CTE-TTIET realizou a sua primeira reunião em 
Nairobi em Outubro de 2018. O Subcomité analisou o ponto de situação em relação à 
implementação do Plano de Acção de Lomé para o Turismo e traçou o caminho a 
seguir relativamente ao alinhamento das estratégias de turismo à Agenda 2063.  
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511. O Subcomité identificou as principais metas para o desenvolvimento do sector 
do turismo e apelou à formulação e implementação plena de uma estratégia 
continental de turismo, bem como à criação da Organização Africana do Turismo. Em 
particular, o Subcomité manifestou preocupação em relação à implementação do 
plano de acção do turismo revisto, especialmente a coordenação de actividades e 
atribuição de responsabilidades entre as principais partes interessadas, 
nomeadamente a Comissão, as CER, os Estados-membros, a Agência NEPAD, a 
UNECA e a Organização Mundial do Turismo. Instou a Comissão a divulgar o plano 
de acção do turismo revisto, tal como adoptado, e a elaborar um orçamento para a 
coordenação de actividades. 

 
VIII. Harmonização das Estatísticas em África: criação de instituições 

estatísticas e implementação da SHaSA II 
 
512. Deu-se continuidade ao trabalho com vista ao estabelecimento de instituições 
estatísticas africanas e implementação da Estratégia Revista para a Harmonização 
das Estatísticas em África (SHaSA II). 
 
513. A Comissão e o Governo da Tunísia assinaram o acordo de acolhimento para 
o Instituto Africano de Estatística em Adis Abeba, em Janeiro de 2018. Em Novembro 
de 2018, uma equipa do Departamento dos Assuntos Económicos da Comissão 
viajou para Tunes, com a missão de inaugurar o Instituto Africano de Estatística. A 
partir de então, o Instituto iniciou as suas actividades. 
 
514. A Comissão e o Governo da Côte d’Ivoire concluíram as negociações para o 
acolhimento do Centro de Formação de Estatística de Yamoussoukro. O acordo de 
colhimento deverá ser assinado no início de 2019.  
 
515. A Estratégia Revista para a Harmonização das Estatísticas em África foi 
adoptada pelo Conselho Executivo em Janeiro de 2018, através da decisão 
EX.CL/DEC.987 (XXXII). Estão em curso consultas sobre a incorporação da SHaSA II 
nas estratégias nacionais e regionais de desenvolvimento estatístico. A Comissão 
realizou duas reuniões, a primeira em Madagáscar em Junho 2018 e a segunda na 
Côte d’Ivoire em Julho de 2018, com os pontos focais dos diferentes institutos 
nacionais de estatística sobre como harmonizar todas as políticas de 
desenvolvimento estatístico no continente, a fim de alcançar uma melhor 
implementação da SHaSA II. São necessários recursos para permitir a 
implementação plena da SHaSA II o mais rápido possível.  

 
I. INSTITUIÇÕES DE GOVERNAÇÃO E DE DIREITOS HUMANOS 

 

 Governação 
 
516. A Arquitectura de Governação Africana (AGA) é o mecanismo de coordenação 
da UA para todos os Órgãos e instituições da UA e CER com o mandato sobre 
democracia, direitos humanos e governação. A Plataforma de Governação Africana, 
que é o mecanismo de consulta e diálogo da AGA, reuniu-se em Magaliesburg, África 
do Sul, em Março de 2018 e aprovou o desenvolvimento do Roteiro da AGA. Espera-
se que o roteiro vigore de 2019 a 2023 em consonância com o plano Intercalar da UA 
(2018-2023). 
 
517. Como parte dos esforços para melhorar os relatórios dos Estados-membros 
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sobre a implementação da Carta Africana sobre Democracia, Eleições e Governação 
(ACDEG), a Comissão realizou um workshop Consultivo de Intervenientes Nacionais 
sobre os Relatórios dos Estados Partes, na República do Ruanda, com vista a auxiliar 
o Governo do Ruanda na preparação do seu primeiro relatório. O workshop teve lugar 
em Nyagatare em Outubro 2018. 
 
518. Em Agosto de 2018, a Plataforma de Governação Africana concluiu a sua 
avaliação interna do Relatório de Estado inicial do Togo sobre a implementação da 
ACDEG. O Togo é o primeiro Estado Parte da ACDEG a apresentar o seu Relatório 
de Estado. 
 
519. Numa tentativa de aprofundar a sinergia entre a Arquitectura Africana de 
Governação (AGA) e a Arquitectura de Paz e Segurança Africana (AAPS), a 
Comissão realizou três sessões abertas do Conselho de Paz e Segurança sobre 
questões relacionadas com o Silenciar das Armas até 2020. As sessões foram 
realizadas em Adis Abeba em Abril e Agosto de 2018.  

 

 Valores e Práticas Democráticas como a Norma 
 
520. Durante o período em análise, a Comissão, através do Departamento de 
Assuntos Políticos, implantou observadores eleitorais a curto e longo prazos para os 
seguinte doze (12) Estados-membros: Camarões, República Democrática do Congo, 
Djibuti, Egipto, Gabão, Madagáscar, Mali, Mauritânia, Ruanda, Sierra Leone, Eswatini 
e Zimbabwe. A Comissão iniciou igualmente a capacitação dos Órgãos de Gestão 
Eleitoral em Madagáscar, Mali e Zimbabwe, incluindo uma contribuição financeira de 
100.000 US$ para Madagáscar e Mali durante a preparação das eleições 
presidenciais. 
 
521. No geral, houve uma melhora notável na gestão eleitoral nesses países. No 
entanto, os incidentes de violência eleitoral e contestações de resultados eleitorais 
continuam elevados em alguns lugares, enquanto a afluência às urnas variou de 30 a 
90%. 
 
522. A Comissão prestou assistência técnica à Associação das Autoridades 
Eleitorais Africanas (AAEA) no desenvolvimento de estratégias para o reforço da 
AAEA e para torná-la mais relevante e sensível às necessidades dos órgãos de 
gestão eleitoral (OGE). Além disso, o Departamento de Assuntos Políticos da 
Comissão e a Associação das Autoridades Eleitorais Africanas realizaram o 5º fórum 
continental anual dos OGE em Dezembro 2018, para uma troca de experiências 
sobre o Combate à Corrupção e para melhorar a integridade e a credibilidade dos 
processos eleitorais em África. 
 
523. Durante o período em análise, a Comissão, em colaboração com a Missão da 
UA na Somália (AMISOM), liderou a formação e a capacitação sobre a concepção do 
sistema eleitoral da Somália bem como a delimitação de fronteiras eleitorais. O 
sistema vai ajudar os intervenientes somalis na organização do primeiro sufrágio 
universal programado para ter lugar em 2020. 
 
524. Por sua vez, o Comité de Representantes Permanentes, na sua reunião de 11 
de Abril de 2018, estabeleceu o seu Subcomité de Democracia, Governação e 
Direitos Humanos, para permitir uma ligação entre o CRP e demais Órgãos da UA 
com mandatos sobre democracia, governação e direitos humanos. O Subcomité 
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iniciará o seu trabalho no primeiro trimestre de 2019. 
 

 Constitucionalismo e do Estado de Direito 
 
525. Durante o período em análise, a Comissão prestou assistência técnica aos 
governos da Gâmbia, Sudão do Sul e Somália sobre os processos de elaboração de 
uma constituição. A assistência tinha como objectivo auxiliar os três Estados-
membros a garantirem que os seus processos de elaboração da constituição, que 
está em curso, são inclusivos e sensíveis à gestão da diversidade. 
 
526. Durante uma reunião realizada em Acra, em Junho de 2018, a Comissão, por 
meio do Departamento de Assuntos Políticos, lançou um novo programa sobre o 
reforço institucional dos partidos políticos em África, com o objectivo de inculcar e 
consolidar uma cultura de democracia, pluralismo político, gestão construtiva da 
diversidade, tolerância e paz no continente africano. O estudo exploratório e de 
viabilidade do programa foi validado e as directrizes e principais prioridades 
finalizadas e identificadas. 

 

 Governo Participativo e Governação Local 
 
527. Durante o período em análise, a Comissão, através do Departamento de 
Assuntos Políticos, financiou um seminário organizado pela MISAHEL em Abril de 
2018, para o intercâmbio de experiências sobre descentralização no Mali. 
 
528. A Comissão, através do Departamento de Assuntos Políticos, enviou uma 
comunicação a todos os Estados-membros lembrando-os de comemorar o Dia 
Africano da Administração Pública nos seus respectivos países, em Junho de 2018, 
sob o tema “Combate à corrupção nas instituições da Administração Pública através 
da participação e promoção das partes interessadas de liderança ética para 
concretizar os objectivos da Agenda 2063 e os ODS”. 
 
529. Além disso, a Comissão iniciou as campanhas de ratificação e aplicação na 
legislação interna da Carta Africana sobre Valores e Princípios da Função Pública e 
Administração, que foi adoptada em Janeiro de 2011. Até agora, trinta e oito (38) 
Estados-membros assinaram e dezoito (18) a ratificaram. A Comissão organizou a 
primeira Conferência dos Estados Partes em Novembro de 2018, que adoptou as 
directrizes para ajudar os Estados Partes a apresentarem relatórios sobre a 
implementação da Carta. 
 
530. O Subcomité de Assentamentos Humanos e Desenvolvimento Urbano do 
Comité Técnico Especializado (CTE) de Administração Pública, Governação Local, 
Desenvolvimento Urbano e Descentralização realizou um evento paralelo à margem 
do Fórum Urbano Mundial em Kuala Lumpur, Malásia, em Fevereiro de 2018. As 
discussões centraram-se na via a seguir em relação às prioridades políticas em 
relação ao Quadro Regional Harmonizado para a Implementação da Nova Agenda 
Urbana em África. 
 
531. A Comissão, através do Departamento de Assuntos Políticos, organizou em 
Nairobi, em Julho de 2018, uma consulta técnica sobre a elaboração de um Projecto 
de Lei Modelo sobre o Desenvolvimento Urbano e Assentamentos Humanos. Esta 
reunião foi seguida por uma reunião regional ministerial em Entebbe, em Novembro 
de 2018, que validou o Quadro Regional Harmonizado para a Implementação, 
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Monitorização e Apresentação de Relatórios da Nova Agenda Urbana em África. O 
quadro foi adoptado oficialmente na Terceira Sessão Ordinária do CTE, em 
Dezembro de 2018. 
 
532. Quanto à operacionalização do Alto Conselho das Autoridades Locais (HCCL), 
conforme solicitado pelo Conselho Executivo na sua Decisão EX.CL./Dec.993 
(XXXII), de Janeiro de 2018, a Comissão apresentou um relatório ao Subcomité do 
CRP de Estruturas e Orçamento sobre as implicações estruturais, financeiras e 
jurídicas, para a operacionalização do Alto Conselho de Autoridades Locais (HCCL). 
Foi enviado um pedido ao Subcomité para registar o ponto na agenda para a sua 
apreciação antes da Cimeira de Fevereiro de 2019. 

 

 Combate à Corrupção 
 
533. A Convenção da União Africana sobre a Prevenção e Combate à Corrupção foi 
adoptada em 2003 e entrou em vigor em 2006. Até à data, quarenta e nove (49) 
Estados-membros assinaram a Convenção, e 40 (quarenta) ratificaram a mesma. Ao 
proclamar o ano de 2018, como o ano para o combate à corrupção (Projecto 2018), a 
Conferência renovou sua determinação de vencer o Combate à Corrupção e colocar 
África num caminho sustentável para a sua transformação. Dois Estados- membros - 
a República de Angola e a República da Maurícia - foram os últimos a ratificar a 
Convenção em 2018. 
 
534. O Conselho Consultivo da UA para a Corrupção (Conselho) liderou os esforços 
da União neste esforço. Várias actividades foram realizadas em colaboração com os 
Estados-membros e demais Órgãos da UA, e sob a liderança do presidente 
Muhamadu Buhari da República Federal da Nigéria, na qualidade de líder do tema do 
ano. Um destaque principal do Projecto 2018 foi o Diálogo África Anticorrupção, 
realizado em Arusha, em Outubro de 2018, durante o qual os participantes 
deliberaram sobre o desenvolvimento de uma Aferição Anticorrupção Africana que 
será adaptada especificamente às realidades do continente Africano. Um dos 
principais resultados do diálogo foi a elaboração do documento sobre a Aferição 
Africana de Corrupção. 
 
535. O Conselho Consultivo da UA para a Corrupção realizou reuniões de defesa 
da causa no Botswana, Egipto, Maurícias, Ruanda, África do Sul, Tanzânia e Uganda, 
à margem de outras reuniões existentes, para aumentar a consciencialização sobre o 
tema do ano e ampliar os esforços dos Estados-membros no combate à corrupção. 
Um dos principais resultados das reuniões de consultas e defesa da causa foi a 
proposta de criação de Comunidades de Juventude Africana de Prática 
Anticorrupção. As actividades aumentaram a visibilidade do Conselho e 
sensibilizaram mais o público no que diz respeito à arquitectura da UA para o 
combate à corrupção. Como resultado, a página de Twitter do Conselho cresceu de 
50 seguidores em Março 2018 para 1.000 seguidores até o final de Novembro de 
2018. 
 
536. O Conselho Consultivo da UA sobre a Corrupção iniciou um estudo continental 
para rever o estado da implementação da Convenção da UA sobre a Prevenção e 
Combate à Corrupção com vista a garantir a ratificação universal e sua plena 
implementação pelos Estados-membros. O Conselho trabalhou com as CER a fim de 
identificar as novas tendências de corrupção, bem como para retirar ensinamentos 
sobre boas práticas no combate à corrupção. 
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537. O Conselho realizou igualmente missões de avaliação na Namíbia em 
Setembro de 2018 e no Ruanda em Novembro de 2018, como parte das actividades 
principais do projecto 2018. As missões de avaliação passaram em revista o 
cumprimento e a implementação das disposições da Convenção da AU sobre a 
Prevenção e Combate à Corrupção pelos Estados-membros. 
 
538. No âmbito da Arquitectura de Governação Africana (AGA) para a estratégia de 
envolvimento da juventude, a Comissão realizou três consultas junto da juventude, a 
nível regional, destinadas a mobilizar a juventude em todas as cinco regiões, 
convidando-as a participar no Combate à Corrupção. Estas consultas foram 
realizadas em Gaborone em Agosto de 2018 para a África Oriental e Austral, em 
Dacar, em Setembro de 2018 para a África Ocidental e Central e em Casablanca, em 
Setembro de 2018 para a África do Norte. As consultas culminaram com a realização 
em Abuja, em Dezembro de 2018, do Congresso da Juventude Contra a Corrupção 
organizado pelo Presidente Muhammadu Buhari da Nigéria e Líder do Ano do 
Combate à Corrupção. O Congresso da juventude em Abuja foi precedido pelo Fórum 
das Mulheres e de um Diálogo de Alto Nível da AGA, tendo ambos os evento sido 
realizados em Gaberone em Novembro de 2018, sob os auspícios do Presidente 
Mokgweetsi Masisi do Botswana. 
 
539. Os participantes dessas consultas enfatizaram a necessidade de uma vontade 
política renovada para implementá-las. Enfatizaram igualmente a necessidade de 
ampliação dos espaços cívicos a nível nacional, para permitir a participação 
significativa dos cidadãos africanos no combate à corrupção. Apelaram para a 
assinatura, ratificação, incorporação nas legislações nacionais e implementação 
universal da Convenção da UA sobre a Prevenção e Combate à Corrupção e 
instaram os Estados-membros a promulgarem leis progressistas que protejam os 
denunciantes de práticas corruptas. Tendo em conta o espaço limitado para a 
interacção entre redes da juventude e activistas de combate à corrupção a nível 
regional e continental, os participantes resolveram organizar-se através de uma 
Comunidade da Juventude Africana de Prática e Anticorrupção (AYCPAC), que irá 
facilitar, entre outras questões, a troca de experiências Sul-Sul e Norte-Sul e lições 
comparáveis sobre como envolver os jovens no Combate à Corrupção. 
 
540. Dirigentes sindicais de vinte e sete (27) Estados-membros reuniram-se em Dar 
es Salaam, em Agosto de 2018 sob os auspícios da Comissão e da organização da 
Unidade Sindical Africana (OATUU), para trocar opiniões sobre o "Desenvolvimento e 
Transformação de África através da Boa Governação: O Papel dos Sindicatos em 
Vencer o Combate à Corrupção ". Os participantes louvaram a Declaração da UA de 
2018 como o ano Africano de Luta contra a Corrupção e comprometeram-se, como 
dirigentes sindicais, a contribuir para o Combate à Corrupção no continente e 
realização da Agenda 2063. 
 
541. Durante o ano em análise, os Estados-membros tomaram medidas firmes no 
Combate à Corrupção a nível nacional e continental. Na Cimeira de Nouakchott, em 
Julho de 2018, declaração do Assembly relativa ao Ano Africano Anticorrupção - 
Assembly/AU/Decl.1 (XXXI) - fornece um roteiro para melhorar a luta coletiva contra a 
corrupção. Compromissos principais incluem capacita agências nacionais de luta 
contra a corrupção, combatendo todas as formas de fluxos financeiros ilícitos e 
acelerar a implementação das recomendações do painel de alto nível sobre os fluxos 
ilícitos. 



EX.CL/1134(XXXIV) 
Pág. 94 

 
 
542. A nível nacional, o órgão anticorrupção da Nigéria, e a Comissão de Crimes 
Económicos e Financeiros (EFCC), recuperou a N794 mil milhões, US$ 261 milhões, 
£ 1,1 milhões; €8.168.871 e 407 mansões de concidadãos nigerianos que 
alegadamente enriqueceram através da corrupção. O EFCC nigeriano igualmente 
obteve condenações de nada menos que 703 pessoas supostamente corruptas e o 
confisco de N147 mil milhões que reverteram a favor do estado. Acções semelhantes 
foram levadas a cabo em Angola e na Etiópia. 
 
543. O Conselho Executivo, na sua Decisão EX.CL/1012 (XXXIII), de Junho de 
2018, exortou a Comissão a liderar a agenda de transparência fiscal e partilha de 
informações para África e a promover uma colaboração mais forte entre países e 
regiões para combater as causas profundas dos fluxos financeiros ilícitos (FFI). Na 
sequência, a Comissão, através do Departamento de Assuntos Económicos, elaborou 
um livro de referência sobre Mobilização de Recursos Internos e Combate aos Fluxos 
Financeiros Ilícitos e à Corrupção, que será lançado em breve. Este livro inclui 
contribuições sobre as melhores práticas e experiências dos Estados-membros e 
instituições internacionais, a fim de promover as melhores políticas contra os FFI e a 
corrupção, bem como fomentar a colaboração. Trata-se de um primeiro passo para a 
criação de uma plataforma de partilha de experiências entre os Estados-membros 
sobre as FFI e a corrupção. 

 
I. Direitos Humanos 

 

 Direitos Humanos e Justiça de Transição 
 
544. Durante o ano de 2018, a Comissão implantou um total de sessenta e dois (62) 
observadores de direitos humanos como se segue: quarenta e sete (47), no Burundi, 
três (3) cada na República Democrática do Congo e República Centro Africana, 
respectivamente, cinco (5) no Mali e um 1 cada na Somália e no Sudão do Sul, 
respectivamente. Os Observadores de direitos humanos ajudam na recolha de 
informações sobre as situações de direitos humanos no terreno e contribuem para o 
desenvolvimento de acções adequadas para resolver essas situações de forma 
oportuna. 
 
545. A Comissão e a União Europeia realizaram o 14º Diálogo UA-UE em matéria 
de direitos humanos em Bruxelas em Outubro de 2018. O diálogo foi precedido pelo 
Seminário das organizações da sociedade civil da UA-UE em matéria de direitos 
humanos, tendo este contado com a participação de peritos da sociedade civil 
africana e Europeia, para em conjunto, discutir questões de interesse para ambos os 
continentes. 
 
546. A Comissão e a organização da Nações Unidas realizaram o 1º diálogo sobre 
direitos humanos UA-NU em Adis Abeba, em Abril de 2018. O diálogo serviu como 
uma plataforma para as duas organizações desenvolverem abordagens conjuntas 
visando a prevenção e resolução de abusos e violações de direitos humanos. 
 
547. A Conferência, por sua decisão Assembly/AU/5 (XIV), mandatou a Comissão 
para "empreender medidas no sentido de construir um monumento permanente para 
as vítimas de violações dos direitos humanos, incluindo genocídio, dentro da sede da 
União Africana". Como seguimento desta decisão, a Comissão realizou um workshop 
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de validação em Debre Zeit, Etiópia, em Agosto de 2018, sobre o Plano de Execução 
do projecto do Monumento de Direitos Humanos da UA. A consulta finalizou a 
concepção do projecto, bem como a concepção do Centro de Documentação, que irá 
fornecer o histórico de violações passadas e servir como centro de comunicação para 
pesquisadores que trabalham em direitos humanos. Espera-se que o monumento 
seja erguido na sede da UA no decurso de 2019. 
 
548. A Comissão realizou as seguintes actividades como parte da implementação 
do Plano de Acção Decenal para a Década dos Direitos Humanos e dos Povos em 
África (2017-2026): 

 
(i) a consulta de Género Continental sobre a Década dos Direitos Humanos 

e dos Povos em África e o respectivo Plano de Acção foi realizada em 
Ouagadougou em Maio de 2018, tendo como objectivo integrar o género 
no Plano de Acção Decenal; 
 

(ii) a Consulta junto da Sociedade Civil e comunicação social Continental 
sobre a Década dos Direitos Humanos e dos Povos em África e o 
respectivo Plano de Acção foi igualmente realizada em Maio de 2018, 
para envolver organizações da sociedade civil e a comunicação social na 
implementação do Plano de Acção Decenal em África; e 
 

(iii) a consulta junto do Comité Directivo da Década dos Direitos Humanos em 
África foi realizada em Arusha, em Julho de 2018. A reunião concentrou-
se no desenvolvimento de um roteiro para a implementação do Plano de 
Acção Decenal. 

 
549. A Comissão trabalhou com peritos dos Estados-membros no sentido de 
finalizar o projecto de Política de Justiça de Transição da UA. O projecto foi 
apresentado em 2016 para apreciação pelo CTE de Justiça e Assuntos jurídicos. 
Enquanto aguardava a sua aprovação pelos Órgãos Deliberativos, a Comissão 
realizou em Niamey em Setembro de 2018, uma conferência regional sobre a 
Impunidade, Acesso à Justiça e Direitos Humanos. A reunião abordou questões 
relacionadas com a justiça de transição, impunidade, justiça e direitos humanos no 
contexto das novas ameaças à paz e segurança na África Ocidental e no Sahel. 
 
550. A Comissão organizou igualmente em Cartum em Outubro de 2018, o 2º 
Fórum Continental sobre Justiça de Transição em África, com vista a analisar o 
estado da justiça transicional em África, incluindo os vários desafios, oportunidades e 
experiências novas no continente africano. A Comissão organizou igualmente uma 
série de workshops regionais com os chefes e líderes tradicionais em toda África, 
para destacar o seu papel na promoção do acesso à justiça para as comunidades 
marginalizadas. O trabalho para desenvolver as directrizes para preencher a lacuna 
entre as estruturas de justiça formal e tradicional deverá ser concluído em 2019. 
 
551. Por sua vez o Parlamento Pan-Africano realizou uma sessão de formação para 
os seus parlamentares sobre justiça de transição. 

 

 Comissão Africana Dos Direitos dos Homem e dos Povos (CADHP) 
 
552. Durante o período em análise, a CADHP apreciou 20 comunicações ou 
reclamações. A CADHP decidiu não se ocupar de nove (9), emitiu cinco (5) medidas 
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provisórias, declarou uma (1) admissível e duas (2) inadmissíveis e decidiu sobre 
uma com base nos seus méritos. A CADHP realizou a audiência de uma 
comunicação, cancelou treze (13) por falta de um processo diligente e diferiu 
dezassete (17) em várias fases. A CADHP forneceu orientação ao Secretariado 
relativamente a 2 duas comunicações e revogou a sua decisão de remeter dois (2) 
casos ao Tribunal Africano. A CADHP igualmente enviou inúmeros apelos urgentes 
aos Estados, sobre a situação de violações dos direitos humanos no continente, que, 
em um caso levou à libertação de defensores de direitos humanos ilegalmente 
detidos. 
 
553. Além disso, nos termos da Decisão do Conselho Executivo EX. CL/995(XXXII) 
no seu 43ª relatório de actividades, a CADHP realizou um retiro conjunto com o 
Comité dos Representantes Permanentes em Junho de 2018, para resolver várias 
preocupações sobre as relações entre a CADHP, os Órgãos Deliberativos e Estados 
Partes, entre outros. O retiro e outras iniciativas semelhantes ajudaram a melhorar a 
cooperação entre a CADHP e demais Órgãos da União, como o atesta a publicação 
do documento final do Retiro Conjunto, a Decisão do Conselho Executivo [EX. 
CL/Dec.1015 (XXXIII)]. A decisão, nomeadamente, assinalou a "necessidade da 
CADHP e dos Estados Partes através do CRP de reforçar a confiança, a confiança e 
a cooperação entre os dois órgãos para o benefício do continente”. 
 
554. As actividades promocionais da CADHP durante o período em análise 
produziram os seguintes resultados: 

 
(i) A ratificação do protocolo de Maputo, pelos governos do Sul Sudão e da 

Etiópia, o que aumentou o número de Estados Partes no Protocolo para 
quarenta e um (41); 
 

(ii) Aprovação pela Conferência do Protocolo à Carta Africana sobre os 
Direitos Humanos e dos Povos relativa aos Direitos das Pessoas com 
Deficiência em África, em Janeiro de 2018; 
 

(iii) Publicação pelo governo da Gâmbia da moratória sobre a pena de morte 
em 18 de Fevereiro de 2018; 
 

(iv) A promulgação pelo governo do Ruanda de uma lei que protege os 
denunciantes; e; 
 

(v) O compromisso do Governo da Sierra Leone de despenalizar a 
difamação. 

 
555. Os Estados Partes aumentaram o seu nível de participação nas sessões 
ordinárias da CADHP tendo fornecido informações sobre evolução da situação na 
área de protecção dos direitos humanos a nível nacional. Estas sessões igualmente 
ofereceram aos Estados Partes a oportunidade de responder a alegações de 
violações dos direitos humanos, incluindo as medidas tomadas, se for o caso, para 
remediar a alegadas violações. 
 
556. O Protocolo à Carta Africana sobre os Direitos das Pessoas Idosas em África 
só foi ratificado por 5 cinco Estados-membros, ou seja, Benim, Comores, Gana, 
Sierra Leone e Zâmbia. Este baixo nível de ratificação e de elaboração de Relatórios 
pelos Estados Partes ao abrigo do Artigo 26.º do Protocolo de Maputo e do Artigo 14º 
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da Convenção de Kampala constituem grandes desafios para a realização dos ideais 
defendidos na Carta Africana. Além disso, certas disposições dentro das legislações 
nacionais de vários Estados Partes estão ainda por ser harmonizadas com as 
disposições da Carta Africana. 
 
557. Além disso, a recusa dos Estados Partes de respeitarem as medidas 
provisórias emitidas contra eles e atrasos na aprovação de missões promocionais e 
outras da CADHP nos seus territórios são um obstáculo sério à implementação eficaz 
do mandato do CADHP. Durante o período em análise, o CADHP não recebeu 
nenhuma informação dos Estados Partes em questão sobre as suas medidas 
provisórias relativas à implementação das suas decisões em conformidade com o 
Artigo 112 do seu Regulamento interno. 
 
558. Para abordar estas questões, o Conselho Executivo na sua decisão EX. 
CL/Dec.1014 (XXXIII) convida os Estado Partes a assinarem e a ratificarem os vários 
tratados e protocolos do CADHP, e a apresentar relatórios periódicos ao abrigo 
destes instrumentos, bem como a facilitar a investigação das alegadas violações de 
direitos humanos às missões de averiguação. Além disso, o Conselho Executivo 
apela a todos Estados Partes a cumprirem com os pedidos de Medidas Provisórias, a 
implementarem as decisões do CADHP nas Comunicações em que são Partes e a 
informarem o CADHP sobre as medidas tomadas visando a implementação dessas 
decisões em consonância com Regulamento Interno da CADHP. A Comissão 
aguarda com expectativa a cooperação dos Estados Partes no que diz respeito ao 
cumprimento dos pedidos do Conselho Executivo sobre estes desafios nas próximas 
semanas e meses que se seguem. 
 
559. A questão do recrutamento de pessoal para a CADHP continua por resolver. 
Actualmente, apenas vinte e três (23) de um total ideal previsto de quarenta e seis 
(46) funcionários regulares foram contratados, resultando em restrições de 
desempenho importantes nas principais unidades, secções e Secretariado da 
CADHP. É gratificante, no entanto, notar que o Conselho Executivo na sua decisão, 
EX. CL/Dec.1014 (XXXII), solicitou que a Comissão agilizasse o recrutamento para as 
várias vagas a serem preenchidas no Secretariado da CADHP em conformidade com 
o seu organigrama e quadro de pessoal aprovado. 

 

 Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos 
 
560. A missão do Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos é a de 
“reforçar, através de decisões judiciais, o mandato de protecção da Comissão 
Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, reforçando o sistema de protecção dos 
direitos humanos em África, e garantindo o respeito e cumprimento com a Carta 
Africana e instrumentos de direitos humanos relacionados”. 
 
561. A 31 de Dezembro de 2018, o Protocolo foi ratificado por trinta (30) dos 
cinquenta e cinco (55) Estados-membros, nomeadamente: Argélia, Benim, Burkina 
Faso, Burundi, Camarões, Chade, Congo, Côte d’Ivoire, Comores, Gabão, Gâmbia, 
Gana, Quénia, Líbia, Lesoto, Malawi, Mali, Mauritânia, Maurícias, Moçambique, Níger, 
Nigéria, Uganda, Ruanda, República Árabe Saaraui Democrática, Senegal, África do 
Sul, Tanzânia, Togo e Tunísia.  
 
562. Dos 30 Estados Partes ao Protocolo, apenas nove (9) fizeram a declaração de 
acordo com o nº (6) do Artigo 34º do Protocolo, aceitando a jurisdição do Tribunal 
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para receber casos de indivíduos e organizações não-governamentais. São o Benim, 
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gâmbia, Gana, Malawi, Mali, Tanzânia e Tunísia. 
563. Durante o ano em análise, o volume de trabalho do Tribunal Africano continuou 
a aumentar. Em 2018, o Tribunal recebeu um total de vinte e nove (29) novos pedidos 
(casos), realizou quatro sessões ordinárias e uma sessão extraordinária. Organizou 
igualmente dezanove (19) audiências públicas para receber argumentos orais das 
partes, e proferiu dezasseis (16) decisões definitivas, bem como decisões e ordens 
emitidas em vários casos pendentes. O Tribunal tomou igualmente medidas para 
reduzir o atraso dos pedidos, instalando um sistema electrónico de gestão de 
processos, que vai garantir uma análise e finalização rápidas dos processos. 
 
564. Este aumento do número de casos recebidos pelo Tribunal demonstra que 
cada vez mais Estados-membros, organizações não-governamentais e indivíduos 
estão gradualmente a tomar consciência da existência e do trabalho do Tribunal. 
 
565. Não obstante o desenvolvimento acima, o Tribunal continua a enfrentar uma 
série de desafios que continuam a privá-lo da capacidade de garantir a protecção dos 
direitos humanos em todo o continente e a contribuir de forma significativa para o 
desenvolvimento do continente. Incluem: (i) o nível de ratificação do Protocolo que 
estabelece o Tribunal, considerando o tempo de existência do Tribunal; (ii) o número 
bastante reduzido de Estados que depositaram a declaração nos termos do nº (6) 
Artigo 34º do Protocolo, que permite o acesso directo de indivíduos e ONG ao 
Tribunal; (iii) o incumprimento pelos Estados-membros das decisões do Tribunal; e 
(iv) recursos humanos e financeiros inadequados. 
 
566. É importante recordar que, pelas suas decisões Assembly/AU/Dec.196 (XI), de 
2008 e Assembly/AU/Dec.529 (XXIII), de 2014, a Conferência aprovou o Protocolo 
sobre a fusão do Tribunal de Justiça com o actual tribunal de direitos humanos 
(Protocolo de Sharm el Sheikh) e as Alterações ao Protocolo sobre o Estatuto do 
Tribunal Africano de Justiça e Direitos Humanos (Protocolo de Malabo), 
respectivamente. Ambos os instrumentos visam reforçar o sistema de justiça 
continental e o combate a criminalidade internacional e a impunidade no continente. 
 
567. Até agora, apenas seis (6) Estados-membros ratificaram o Protocolo de Sharm 
el Sheikh, enquanto o Protocolo de Malabo não recebeu nenhuma. Por conseguinte, 
é imperioso que, à luz da posição da União sobre o Tribunal Penal Internacional, os 
Estados-membros acelerem o estabelecimento de um sistema judicial credível e fiável 
para lidar com os desafios em matéria de direitos humanos e justiça penal 
internacional que enfrentamos no continente.  

 

 Comissão da União Africana para o Direito Internacional 
 
568. A Comissão da União Africana para o Direito Internacional (CUADI) foi 
estabelecida com base no nº 2 do Artigo 5º do Acto Constitutivo como um órgão 
consultivo da União. É composto por 11 onze nacionais dos Estados-membros que 
exercem funções a título pessoal. A CUADI tornou-se operacional em 2010, após a 
aprovação dos seus estatutos pela Conferência [Assembly/AU/Dec.209 (XII)] em 
2009. O Gabinete do Conselheiro Jurídico actua como Secretariado da CUADI. 
 
569. Durante o período em análise, a CUADI realizou vários estudos através dos 
relatores especiais nomeados. Em particular, o estudo sobre a Lei Modelo da UA para 
a implementação da Convenção da União Africana para a Protecção e Assistência de 
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Pessoas Deslocadas Internamente em África. A Lei Modelo da UA foi adoptada, 
através da Assembly/AU/Dec 676 (XXX), tornando-se a primeira vez que um 
documento da CUADI foi adoptado pelos Estados-membros. Em colaboração com o 
Alto-Comissário das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), a CUADI 
igualmente publicou a Lei Modelo para utilização posterior pelos Estados-membros 
durante a celebração em 2019 do 50º e 10º aniversário da Convenção da OUA de 
1969 e a Convenção de Kampala, respectivamente. 
 
570. Os outros estudos que estão em curso abrangem vários assuntos, a saber: 
tributação não-dupla; incorporação da Convenção da União Africana sobre a 
Prevenção e o Combate à Corrupção nas legislações nacionais; incorporação do 
Protocolo da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos relativo aos Direitos 
da Mulher em África nas legislações nacionais; jurisprudência das Comunidades 
Económicas Regionais; implementação da Visão Mineira Africana; Direito Ambiental 
Internacional; incorporação da Carta Africana sobre os Direitos e o Bem-Estar da 
Criança nas legislações nacionais; a pirataria e a segurança marítima; Combate ao 
terrorismo; e direito constitucional comparado em África. 
 
571. A CUADI igualmente realizou o seu 7ª Fórum de Direito Internacional, sob o 
tema “A gestão dos Recursos naturais de África”. A CUADI vai publicar uma 
compilação dos contributos para o Fórum. A publicação do 3º e 4º Jornal da CUADI 
está prevista para acontecer até o final de 2018, cumprindo assim o seu mandato 
para divulgação do direito internacional dentro e fora do continente. 
 
572. Como órgão de assessoria jurídica da União, a CUADI por meio do Relator 
Geral, Prof. Hajer Gueldich é um dos peritos que orientam a reforma institucional da 
UA. 
 
573. Ao preparar o seu 10º Aniversário e em consonância com o Artigo 25º do 
Estatuto da CUADI, que solicita o órgão a colaborar com as organizações 
internacionais de interesse semelhante, a CUADI fez o seu pedido de uma sessão 
conjunta com a Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas, de modo para 
criar uma plataforma para uma discussão alargada sobre temas de direito 
internacional. A CUADI igualmente trabalha em estreita colaboração com a Comissão 
Jurídica Interamericana, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados 
(ACNUR), o Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) e outras organizações 
internacionais. 

 
II. Questões Humanitárias 
 
574. A deslocação forçada continua a ser um desafio complexo para a União. África 
abriga mais de um terço das pessoas deslocadas à força globalmente. Isso traduz- se 
em 6,3 milhões de refugiados e 14,5 milhões de deslocados internos. O continente 
tem igualmente 509,900 requerentes de asilo e 712.000 pessoas apátridas. 
 
575. Seis anos após a criação da OUA, os líderes africanos adoptaram a 
Convenção histórica da OUA sobre os Aspectos Específicos dos Problemas dos 
Refugiados em África. Em 2009, os líderes africanos adoptaram a Convenção 
histórica da União Africana sobre a Protecção e Assistência às Pessoas Deslocadas 
Internamente em África. Mais recentemente, em Janeiro de 2015, a Conferência 
aprovou a Posição Comum Africana sobre a Eficácia da Ajuda Humanitária, o que 
compromete a União a abordar as causas da deslocação forçada em África e a 
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explorar soluções duradouras. 
 
576. Durante a Cimeira de Julho de 2018 em Nouakchott, a Conferência declarou 
2019 como “O Ano dos Refugiados, Repatriados e Deslocados Internos. Rumo a 
Soluções Duradouras para a Deslocação Forçada em África” Este tema de 2019 será 
lançado oficialmente durante a Cimeira de Fevereiro de 2019. Importa referir que o 
ano de 2019 marca o 50º aniversário da Convenção da OUA de 1969 sobre 
refugiados e o 10º aniversário da Convenção da União Africana de 2009 para a 
Protecção e Assistência às Pessoas Deslocadas Internamente em África - conhecido 
como a Convenção de Kampala. 
 
577. Em conformidade com a decisão da Conferência, o CRP e a Comissão 
realizaram em Novembro de 2018 uma missão conjunta ao Saara Ocidental para 
lançar a Campanha da União Africana sobre a Redução Acelerada da Mortalidade 
Materna em África (CARMMA) e avaliar a situação dos refugiados, a fim de 
demonstrar a solidariedade da União e a urgência de encontrar-se uma resolução 
rápida para a questão do Sahara Ocidental. 
 
578. Em consonância com a Posição Comum da UA sobre a Eficácia da Ajuda 
Humanitária e de acordo com a decisão da Conferência [Assembly/AU/Dec.604 
(XXVI)] de Janeiro de 2016, a Comissão continuou a tomar medidas concretas para a 
operacionalização da Agência Humanitária da União Africana. Conforme solicitado 
pela Conferência, a Comissão iniciou um estudo de viabilidade para determinar as 
implicações jurídicas, estruturais e financeiras da Agência para a União. Igualmente 
foram realizadas consultas com os Estados-membros e as Comunidades Económicas 
Regionais sobre a criação da Agência. As conclusões deste processo serão 
apresentadas aos Órgãos Deliberativos para análise e aprovação no decurso de 
2019. 

 
III. Instituições 
 

 Instituições e Liderança 
 
579. As interacções da Comissão com as Instituições de Direitos Humanos 
Nacionais (INDH) prosseguiram durante o ano de 2018. As instituições nacionais de 
direitos humanos são os principais instrumentos para a implementação dos 
instrumentos de direitos humanos pelos Estados-membros e para levar adiante a 
agenda de direitos humanos da União. As seguintes actividades foram realizadas 
durante o ano, em colaboração com a Rede Africana de Instituições Nacionais de 
Direitos Humanos baseada em Nairobi: 

 
(i) Uma consulta continental com as instituições Nacionais de Direitos 

Humanos sobre a Década dos Direitos Humanos e dos Povos em África e 
respectivo Plano de Acção, realizada em Nouakchott, em Abril de 2018, 
que criou uma plataforma continental para envolver as INDH para a 
promoção eficaz e protecção dos direitos Humanos e dos povos; 
 

(ii) O 2º Fórum de Politicas co-organizado pela Comissão da UA e a Rede 
Africana das Instituições Nacionais de Direitos Humanos (NANHRI) sobre 
o estado das instituições Africanas de Direitos Humanos foi realizada em 
Adis Abeba, em Novembro de 2018. O objectivo final é aumentar a 
contribuição de NANHRI na promoção e protecção dos direitos humanos 
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em África como parte da implementação da Década dos Direitos 
Humanos e dos Povos em África (2017-2026). 

 
580. A Declaração da Conferência sobre o Tema do Ano de 2016 
[Assembly/AU/Dec l.1 (XXVII) Rev.1], mandatou a Comissão, em estreita colaboração 
com todos os órgãos da UA, com um mandato de direitos humanos, a criar um 
Instituto Pan-Africano para os Direitos Humanos (PAHRI). Esta decisão foi tomada 
em conformidade com a letra e o espírito do Artigo 45º da Carta Africana dos Direitos 
dos Homem e dos Povos. 

 

 Parlamento Pan-Africano 
 
581. Durante o ano em análise, o Parlamento Pan-Africano organizou várias 
actividades dentro de seu mandato, o que ajudou a reforçar as suas funções 
parlamentares. Estas actividades incluíram a realização das suas reuniões 
estatutárias e não estatutárias, nomeadamente duas sessões ordinárias em Maio e 
Outubro de 2018, sessões das comissões em Março e Agosto de 2018 e as reuniões 
da Mesa e Comissões regionais e temáticos. Todas essas actividades foram 
organizadas sob o tema do ano da UA de 2018 “Vencer o Combate à Corrupção: 
Uma Via Sustentável para a Transformação de África”. 
 
582. Durante o mesmo período, houve igualmente um aumento do número de 
assinaturas e ratificação do novo protocolo do PAP, que agora atingiu o número de 
dezanove (19) assinaturas e dez (10) ratificações. 
 
583. No decurso da sua actividade no ano de 2018, o Parlamento Pan-Africano 
adoptou várias resoluções e recomendações cuja implementação irá reforçar a 
agenda da União relativamente às questões fundamentais, incluindo evoluções no 
domínio das TIC, o papel da mulher no Combate à Corrupção e os direitos dos 
idosos. 
 
584. Em consonância com o seu papel de plataforma para a integração de vozes 
africanas nos processos de definição de políticas da UA, o Parlamento Pan-Africano 
co-organizou um seminário sobre fluxos migratórios e sobre os fluxos financeiros 
ilícitos em Maio 2018. Além disso, organizações da sociedade civil participaram em 
todos as sessões dos comités, bem como nas sessões plenárias em Maio e Outubro 
2018. 
 
585. Durante o ano de 2018, o Parlamento Pan-Africano deliberou sobre várias 
questões que afectam os direitos humanos, governação, justiça de transição e do 
Estado de direito no continente. As resoluções, recomendações e declarações 
adoptadas nas referidas sessões irão contribuir para o avanço dos direitos humanos e 
agenda de governação da União. 
 
586. O Parlamento Pan-Africano igualmente debateu questões relacionadas com a 
paz, segurança e estabilidade e realizou workshops de formação para os 
parlamentares para melhorar a sua capacidade de lidar com as questões de paz e 
segurança. A formação concentrou-se particularmente na regulamentação e controlo 
do uso e circulação de armas ligeiras e de pequeno calibre e igualmente sobre justiça 
de transição. 
 
587. Promover a integração continental está no cerne do mandato do PAP. Para a 
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prossecução deste objectivo, o Parlamento Pan-Africano contribuiu para o discurso 
sobre o nexo entre a política fiscal e administração tributária para melhorar a 
mobilização eficaz de receitas no continente. O Parlamento Pan-Africano igualmente 
sensibilizou membros do Parlamento relativamente à luta contra os fluxos financeiros 
ilícitos, aprofundando a sua consciência sobre a renovada Política Quadro de 
Migração da UA e a Posição Comum da UA sobre o Pacto Global para uma Migração 
Segura, Ordenada e Regular. 
 
588. O Parlamento Pan-Africano participou no 4º Fórum da União Africana de 
Peritos aduaneiros Dedicados à Facilitação do Comércio, realizada no Cairo em 
Agosto de 2018, onde defendeu a ratificação, incorporação nas legislações nacionais 
e implementação da ZCLCA e outros tratados pertinentes da UA. 
 
589. O Parlamento Pan-Africano implementou várias actividades para reforçar sua 
capacidade de gestão institucional, nomeadamente o que diz respeito à 
administração, recursos humanos e, questões financeiras e orçamentais. Importa 
referir que, relativamente à parte financeira, o PAP deu mostras de boa gestão 
conforme atestam as conclusões da auditoria externa das demonstrações financeiras 
de 2017 e uma execução orçamental positiva, bem como o aumento orçamental 
assegurado para o orçamento de 2019.  
 
590. Durante o ano em análise, o Parlamento Pan-Africano realizou progressos na 
prossecução do seu mandato. No entanto, este órgão continuou a enfrentar vários 
desafios devido, entre outras questões, a alta rotatividade dos seus membros, o que 
afecta a memória institucional e a capacidade do PAP de executar eficazmente suas 
actividades definidas. Em 2018, setenta e sete (77) novos membros - quase um terço 
dos membros do PAP - foram empossados. Vagas no Secretariado do PAP e o 
congelamento de recrutamento igualmente causaram um sério entrave e uma 
instabilidade relativa do pessoal no Secretariado do PAP. 
 
591. Com base no seu trabalho em 2018, o Parlamento Pan-Africano planeia 
envolver-se mais activamente em 2019 com os parlamentares a nível nacional e ao 
nível das CER no que diz respeito à necessidade dos Estados- membros ratificarem, 
incorporarem nas legislações nacionais e implementarem todas os quadros jurídicos 
e políticos sobre o comércio livre continental e a livre circulação de pessoas, o 
Combate à Corrupção, os direitos dos migrantes forçados e os direitos das Pessoas 
com Deficiência. 

 

 Mecanismo Africano de Avaliação pelos Pares (MAAP)  
 
592. A 31 de Dezembro de 2018, o Mecanismo Africano de Avaliação pelos Pares 
(MAAP) contava com 37 membros. No final do ano de 2018, o MAAP tinha concluído 
avaliações de governação de 21 Estados-membros, com avaliações do Sudão 
(primeira avaliação) e do Uganda (segunda avaliação) concluídas no Fórum dos 
Chefes de Estado e do Governo do Mecanismo de Avaliação pelos Pares, em Janeiro 
de 2018. 
 
593. Na 11ª Cimeira Extraordinária em Adis Abeba, em Novembro de 2018, a 
Conferência exortou os restantes dezoito (18) Estados-membros da UA que não são 
membros do MAAP a aderirem ao mesmo, a fim de alcançar a universalidade nos 
Estados-membros do MAAP até 2023. 
 



EX.CL/1134(XXXIV) 
Pág. 103 

594. Durante o ano de 2018, o MAAP concluiu missões de avaliação à Côte d’Ivoire 
em Julho de 2018 e à Moçambique em Novembro de 2018. O próximo conjunto de 
avaliações pelos pares do Fórum dos Chefes de Estado e de Governo do Mecanismo 
de Avaliação pelos Pares terá lugar a 09 de Fevereiro de 2019. Vai discutir os 
relatórios de avaliação que emanam das missões de avaliação à Côte d’Ivoire, 
Moçambique e Libéria, que receberam uma missão de avaliação no ano anterior. 
 
595. O MAAP publicou e lançou igualmente o relatório de avaliação do Djibuti a 29 
de Março de 2018, num evento nacional que reuniu mais de 400 participantes no 
Palácio do Povo na Cidade de Djibuti, incluindo o Primeiro-Ministro de Djibuti, 
Abdoulkader Mohamed Kamil e membro do Painel do Mecanismo de Avaliação pelos 
Pares para o Djibuti, Professora Fatima Karadja. 
 
596. O MAAP abriu novos caminhos em 2018, introduzindo avaliações específicas 
sobre tópicos específicos de governação. Directrizes de avaliação específicas foram 
enviadas aos Estados-membros. O Senegal e o Djibuti concordaram voluntariamente 
em realizar Avaliações Específicas no início de 2019, em “Recursos Minerais no 
Coração da Transformação Estrutural da Economia Senegalesa” e “Descentralização 
em Djibuti”, respectivamente. 
 
597. O Secretariado do MAAP é o actual Presidente da Plataforma da Arquitectura 
de Governação Africana (AGA), que em Março de 2018 concordou com um Plano de 
Trabalho e um Quadro Estratégico que identificou actividades prioritárias de 
colaboração para 2018. O MAAP é a instituição líder para a elaboração do Relatório 
sobre o Estado da Governação em África (SoGR). O relatório avalia a situação da 
governação africana, incluindo os progressos na consecução dos valores comuns da 
UA, e será a base do futuro acompanhamento das tendências de governação. 
 
598. O Secretariado do MAAP organizou a primeira reunião de validação do 
projecto de relatório em Outubro de 2018. No início de Janeiro de 2019, o projecto de 
relatório será validado pelas estruturas do MAAP e pela Plataforma AGA. O relatório 
deverá ser apresentado pelo Presidente Idris Déby, do Chade, presidente do Fórum 
do Mecanismo de Avaliação pelos Pares, na Cimeira de Fevereiro de 2019. 
 
599. Os Relatórios de Avaliação do MAAP de Djibuti, Chade e Senegal foram 
apresentados durante a Primeira Sessão Ordinária da Quinta Legislatura do 
Parlamento Pan-Africano, em Outubro de 2018. Simultaneamente, esses relatórios 
foram apresentados na 63ª Sessão Ordinária da Comissão Africana dos Direitos 
Humanos e dos Povos, pela Presidente do Painel de Eminentes Personalidades do 
MAAP, Sua Excelência Brigitte Mabandla. 
 
600. A 13 e 14 de Março de 2018, o MAAP realizou a sua reunião anual principal, o 
2º Fórum Anual de Metodologia do MAAP. O evento contou com a presença de 
membros da comunidade do MAAP, peritos, colaboradores participantes e 
representantes governamentais e não estatais seleccionados. O Fórum trocou ideias 
e práticas sobre a Metodologia do MAAP e processos relacionados para melhorar a 
execução da missão. A discussão centrou-se na racionalização e melhoria das 
abordagens do MAAP na avaliação da governação, especialmente as ferramentas e 
processos utilizados no contexto do mandato alargado, bem como a melhor forma de 
incorporar as avaliações do MAAP nos quadros da AGA e APSA. 
 
601. Em 2018, o MAAP iniciou um projecto para aprofundar as suas avaliações, 
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incluindo os processos de auto-avaliação e revisão externa do país, através dos quais 
é elaborado o relatório final de avaliação do MAAP e o programa nacional de acção. 
Os resultados do exercício deverão ser entregues até Dezembro de 2019 e incluirão 
um questionário de auto-avaliação revisto; um documento revisto dos Organismos e 
Processos do MAAP; Orientações Revistas para os países se prepararem e 
participarem no MAAP, e um manual do MAAP. O MAAP iniciou igualmente 
compromissos com instituições académicas, a fim de construir a governação africana 
e a base de conhecimento do MAAP e enriquecer as capacidades de pesquisa 
continentais em matéria de governação.  
 
602. A Rede Africana de Governação Corporativa de Empresas Estatais foi 
oficialmente lançada nas Ilhas Maurícias, em Novembro de 2018. A Rede que foi 
fundada e gerida pela OCDE, em benefício dos países da SADC, é agora lançada 
sob a liderança do MAAP para todas as regiões de África. O MAAP deverá alinhar as 
prioridades da Rede com o objectivo do MAAP de promover a boa governação 
corporativa no continente. O lançamento contou com a participação de 
representantes de dezoito (18) Estados-membros, incluindo Angola, Botswana, 
Chade, República do Congo, República Democrática do Congo, Quénia, Lesoto, 
Mauritânia, Maurícias, Namíbia, Níger, Senegal, Seychelles, África do Sul, Sudão, 
Eswatini, Zâmbia e Zimbabwe, bem como um Estado não membro, a Turquia. Além 
disso, instituições financeiras de desenvolvimento que apoiam empresas estatais 
foram representadas, incluindo o Banco de Desenvolvimento da África Austral 
(DBSA), o Banco Afrexim e o Banco Mundial. Os parceiros estratégicos do MAAP, a 
Fundação Africana de Reforço das Capacidades (ACBF) e a Fundação Mo-Ibrahim 
participaram igualmente na reunião de lançamento, bem como a OCDE. 
 
603. O Secretariado do MAAP vai continuar com a implementação do seu plano de 
trabalho em 2019, apesar de um ambiente de financiamento desafiador devido a um 
défice de contribuições dos Estados-membros. A decisão da Conferência de integrar 
o orçamento do MAAP no orçamento estatutário da União permitirá ao MAAP 
continuar a cumprir as suas obrigações da Agenda 2063, como parte da família da 
UA.  
 
604. Por fim, o Fórum Mecanismo de Avaliação pelos Pares, agendado para ter 
lugar à margem da Cimeira de Nouakchott, em Julho de 2018, foi adiado para a 
Cimeira de Fevereiro de 2019, devido à agenda carregada da Conferência. 

 
J. CONSOLIDAÇÃO DA PAZ E SEGURANÇA 
 
605. A Comissão da UA organizou o Terceiro Fórum de Diálogo Interconfessional 
durante o Mês da Paz, em Novembro de 2018, em N'Djamena consagrado ao tema 
“Fé em Acção: O papel dos Líderes Religiosos na Promoção da Paz, Inclusão e 
Desenvolvimento nas Comunidades Africanas”. A reunião fez consciencialização 
sobre os instrumentos da UA sobre a juventude, paz e segurança, bem como a 
necessidade de sua rápida implementação pelos Estados-membros que enfrentam 
ameaças armadas ou trabalham activamente no sentido de prevenir conflitos. O 
Terceiro Fórum de Diálogo Interconfessional igualmente elegeu um novo Comité 
Director para desenvolver mecanismos de comunicação concretos entre os líderes 
religiosos, através de conselhos interconfessionais, da UA e dos Estados-membros. 
 
606. A Direcção de Organizações da Sociedade Civil e da Diáspora (CIDO) da 
Comissão e a Agência de Cooperação Alemã GIZ lançaram conjuntamente o 
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projecto-piloto do Diálogo Interconfessional sobre Extremismo Violento (iDoVE) em 
2017, uma abordagem intercontinental e inovadora para destacar o poder persuasivo 
da religião na Prevenção Extremismo Violento (PEV). O iDove concentra-se 
explicitamente na juventude, pois é o maior grupo directamente afectado pelo 
extremismo violento. Fundamenta-se nas iniciativas juvenis existentes e apoia o 
envolvimento da Juventude e suas iniciativas no desenvolvimento de abordagens não 
violentas para a resolução de problemas e criação da coesão social.  
 
607. Em 2018, o projecto iDove organizou um workshop para Formação de 
Formadores, elaborou um manual detalhado e outros materiais didácticos sobre o uso 
do poder de persuasão na prevenção do extremismo violento. Além disso, em 
Outubro de 2018, foi lançado o Segundo Fórum Intercontinental da Juventude, no 
âmbito deste projecto, na Sede da Comissão em Adis Abeba, Etiópia.  
 
608. A Direcção dos Serviços Médicos e de Saúde da Comissão trabalhou em 
estreita colaboração com o Departamento de Paz e Segurança com vista a melhorar 
a avaliação da incapacidade e morte de membros das forças de manutenção de paz 
da UA na AMISOM e na MISCA. Na sequência de aprovação em Setembro de 2018 
da adenda de procedimento operacional normalizado pela Junta Médica da UA para 
Morte e Incapacidade, os Serviços Médicos da UA, em colaboração com os países 
contribuintes de tropas da AMISOM, conseguiram em 2017 atender 95% dos 
processos em atraso de 2007 a 2014. Os pagamentos de indemnização pelos casos 
de morte e ferimento de soldados de paz que contrairão deficiência começaram em 
2018. 
 
609. Em colaboração com o Departamento de Paz e Segurança, a Direcção dos 
Serviços Médicos e de Saúde da Comissão concluiu a elaboração de especificações 
de equipamentos médicos para o hospital de nível II em Gao, no Mali. O equipamento 
foi entregue depois do envio de convites de propostas aos concorrentes e posterior 
avaliação técnica e financeira. 
 
610. No que diz respeito à situação no Burundi, o Comissário para Paz e 
Segurança, acompanhado pela antiga Presidente da Transição da África Central, Sra. 
Catherine Samba-Panza, na qualidade de Co-Presidente da FemWise, reuniu-se com 
funcionários de alto nível no Burundi em Novembro de 2018 para manifestar a 
solidariedade da UA ao Governo burundês e o seu apoio na busca de uma paz 
sustentável. Além disso, a Comissão decidiu, em Agosto de 2018, manter dez (10) 
Observadores de Direitos Humanos e três (3) Peritos Militares da UA no país, após o 
fim da primeira fase da sua missão em 31 de Agosto de 2018, para permitir à UA 
continuar monitorando e informando sobre a situação política e de segurança no país. 
 
611. Em relação à situação em Darfur, a União Africana e as Nações Unidas co-
organizaram um evento de Alto Nível em Nova Iorque em Setembro de 2018 sobre a 
transição da manutenção da paz para a construção da paz e desenvolvimento em 
Darfur. 
 
612. O Presidente da Comissão reuniu-se em Bangui em Setembro de 2018, com o 
Presidente Faustin-Archange Touadera da República Centro-Africana. Eles 
sublinharam a necessidade de apropriação pelo povo da RCA da Iniciativa Africana 
para a Paz e Reconciliação. Uma delegação da Comissão igualmente visitou Bangui 
em Outubro de 2018, para avaliar a implementação do Programa do Género da UA 
para Paz e Segurança. 

https://www.linguee.pt/portugues-ingles/traducao/poder+de+persuas%C3%A3o.html
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613. Quanto à situação na República Democrática do Congo, o Comissário para a 
Paz e Segurança e a Sra. Catherine Samba-Panza viajaram para Kinshasa em 
Novembro de 2018, com vista a apoiar o processo eleitoral em curso e o combate à 
Doença do Vírus do Ébola na província do Norte do Kivu. As eleições presidenciais e 
legislativas nacionais e provinciais realizaram-se no dia 30 de Dezembro de 2018, 
numa atmosfera relativamente pacífica. 
 
614. Relativamente à situação no Sudão, o Painel de Implementação de Alto Nível 
da UA para o Sudão e Sudão do Sul (AUHIP) organizou reuniões em Adis Abeba, 
Cartum e Joanesburgo em Outubro e Novembro de 2018, respectivamente, com o 
SPLM Norte (SPLM-N) e Governo do Sudão, com base no Acordo de Roteiro, que 
estipula que as partes retomarão urgentemente as suas negociações para concluir 
um Acordo de Cessação de Hostilidades (CoH) levando a um Acordo de Cessar-Fogo 
Permanente (PC) em relação às Duas Áreas. Nas negociações realizadas com o 
Governo do Sudão, o SPLM-N concordou em continuar a consultar os seus membros 
e, subsequentemente, reunir-se novamente com o AUHIP, a fim de se preparar para 
um envolvimento estruturado com o Governo numa fase posterior. 
 
615. Em relação à situação no Sudão do Sul, a Comissão realizou uma missão 
consultiva a Juba em Novembro de 2018, a fim de verificar junto das autoridades do 
país como é que a Comissão poderia contribuir na fase de reconstrução pós-conflito e 
na implementação eficaz do Acordo Revitalizado para a resolução da crise no Sudão 
do Sul. 
 
616. Importa recordar que durante as negociações do Acordo Revitalizado sobre a 
Resolução de Conflitos no Sudão do Sul foram realizadas várias consultas entre a UA 
e a IGAD. Estas consultas, inclusive pelo AUHIP, continuaram após a assinatura do 
Acordo com o objectivo de apoiar a sua implementação pacífica. Na cerimónia de 
assinatura que se realizou em Adis Abeba em 12 de Setembro de 2018 a Comissão 
esteve representada pelo Comissário Smail Chergui. 
 
617. No que diz respeito à situação na Somália, os esforços combinados da 
AMISOM e das Forças de Segurança Nacional da Somália degradaram as 
capacidades de combate de Al Shabaab. Existe necessidade de capacitação flexível 
e coordenada das Forças de Segurança Nacional da Somália, particularmente no que 
tange ao apoio de formação prestado ao Exército somali, com distribuição clara de 
papéis e responsabilidades entre as partes interessadas, incluindo a AMISOM. Por 
seu lado, uma avaliação conduzida pelo Departamento de Paz e Segurança da 
Comissão, em Junho de 2018, sobre reconstrução e desenvolvimento pós-conflito, 
concluiu que projectos de impacto rápido (QIP) desempenharam um papel 
fundamental na geração de apoio local no contexto da implementação do mandato da 
AMISOM e do Plano de Transição da Somália. 
 
618. Na sequência de um pedido formulado pelo Governo da Gâmbia e sob a 
orientação do Conselho de Paz e Segurança de 15 de Junho de 2017, a Comissão 
enviou uma Equipa de Apoio Técnico à Gâmbia para apoiar os processos de reforma 
do sector da segurança (RSS) e de justiça de transição. O Presidente da Comissão 
igualmente visitou Banjul em Outubro de 2018, a fim de demonstrar o apoio político 
da UA à transição democrática e às reformas institucionais em curso na Gâmbia. 
 
619. Em Novembro de 2018, o Departamento de Paz e Segurança da Comissão 
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publicou três documentos políticos fundamentais, a saber: o “Quadro Baseado em 
Resultados para as Actividades de Reconstrução e Desenvolvimento Pós-Conflito 
(RDPC)”; “Nota de Directrizes para a Implementação da Política da União Africana 
para Reconstrução e Desenvolvimento Pós-Conflito”; e “Implementação de Projectos 
de Impacto Rápido da União Africana: Lições Aprendidas da Somália”. Os mesmos 
abrangem as fases de planificação, coordenação, implementação, monitorização e 
avaliação das intervenções de reconstrução e desenvolvimento pós-conflito em África 
e ajudarão a facilitar as intervenções estratégicas nesta área. 
 
620. Na sequência da adopção em Agosto de 2018, pelo Conselho de Ministros da 
Comissão da Bacia do Lago Chade (LCBC), da Estratégia Regional para a 
Estabilização, Recuperação e Resiliência das áreas afectadas pelo Boko Haram na 
Bacia do Lago Chade, o Grupo de Trabalho Interdepartamental da Comissão reuniu-
se com os Países da Bacia do Lago Chade e a Força de Intervenção Conjunto 
Multinacional em N’Djamena, em Novembro de 2018, com vista a deliberar sobre a 
via a seguir para a operacionalização de instituições-chave previstas na Estratégia. 
Esta Estratégia será apresentada ao CPS para sua apreciação durante o mês de 
Dezembro de 2018. 
 
621. Em Setembro de 2018, a Comissão fez uma Revisão da Unidade Técnica 
Bilateral com o Gabinete do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos 
Humanos com vista a aperfeiçoar os indicadores existentes referentes a direitos 
humanos no Sistema Continental de Aviso Prévio (AU-CEWS) e reforçar a integração 
geral de uma abordagem baseada em direitos humanos aos dados de prevenção de 
conflitos. 
 
622. Ciente do aumento de conflitos entre agricultores e pastores de gado no 
continente e as suas consequentes crescentes ameaças e vínculos com outros 
crimes organizados transnacionais, a Comissão organizou uma reunião sobre 
“Conflito entre Agricultores e Pastores de Gado em África: Rumo a um Mecanismo 
Continental de Transformação de Conflitos” em Setembro de 2018, com vista a 
desenvolver uma política sustentável complementar às estratégias de acção para a 
sua transformação global. 
 
623. O Programa de Fronteiras da UA realizou missões de avaliação nos seguintes 
países: Moçambique em Junho de 2018; Namíbia em Agosto de 2018; Zimbabwe em 
Setembro de 2018; e Zâmbia em Outubro de 2018, com objectivo de determinar as 
capacidades humanas e institucionais desses Estados-membros para delimitar, 
demarcar e reafirmar as suas fronteiras internacionais comuns. Além disso, a 
Comissão facilitou as reuniões do Comité Conjunto de Demarcação do Sudão do Sul 
e Sudão em Agosto de 2018, e do Comité Técnico Conjunto dos Estados Ribeirinhos 
do Lago Tanganica em Setembro de 2018. O objectivo das reuniões era avaliar o 
progresso que os Estados-membros envolvidos nessas iniciativas registaram e 
abordar quaisquer desafios encontrados na delimitação/demarcação das suas 
fronteiras comuns. 
 
624. No que diz respeito à cooperação transfronteiriça, o Programa de Fronteiras da 
UA envidou esforços de advocacia para a assinatura e ratificação da Convenção 
Africana sobre Cooperação Transfronteiriça (conhecida como “Convenção de 
Niamey”), adoptada pela Conferência em Junho de 2014 [Assembly/AU/Dec.529 
(XXIII)]. A este respeito, a Comissão prestou assistência na criação de comités 
transfronteiriços locais entre o Malawi e a Tanzânia em Agosto de 2018. Além disso, 
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organizou igualmente a 4a Reunião de Coordenação do Programa de Fronteiras da 
UA com as CER/MR em Arusha, após o que foram aprovados o Roteiro AUBP-
CER/MR para 2018-2022 e os Termos de Referência propostos para os Pontos 
Focais Fronteiriços das CER/MR, bem como houve partilha das melhores práticas em 
matéria de gestão de fronteiras. 
 
625. Durante o período em análise, em harmonia com as decisões dos Órgãos 
Deliberativos, a Comissão prosseguiu os seus esforços com vista à plena 
operacionalização da Força Africana em Estado de Alerta (ASF) e a sua Capacidade 
de Rápido Desdobramento (RDC). No âmbito do processo de implementação do 
Plano de Trabalho Quinquenal de Maputo sobre o reforço das FAEA, foi realizado em 
Jinja, Uganda, de 26 de Agosto a 4 de Setembro de 2018 um Exercício do Posto de 
Comando (CPX) denominado com o Código UTILIVU AFRICA IV (UA IV) 2018, da 
Capacidade Africana de Resposta Imediata a Crises (ACIRC), com Nações 
Voluntárias (NV). 
 
626. Na implementação da decisão Assembly/AU/Dec.679 (XXX) da Conferência 
sobre a harmonização das actividades da ACIRC com o Quadro das FAEA, o 
Departamento de Paz e Segurança da Comissão facilitou a reunião do Comité do 
Estado-Maior do CPS que foi designado para desenvolver um roteiro sobre 
harmonização da ACIRC no Quadro das FAEA. As recomendações serão analisadas 
pelo CPS em Dezembro de 2018 para posterior apresentação à Conferência na sua 
próxima sessão a ter lugar em Fevereiro de 2019. 
 
627. No âmbito de Monitorização e Avaliação de Implementação, a Comissão 
realizou, em Outubro de 2018, o 10º Workshop da Formação sobre a Implementação 
visando analisar os progressos alcançados na implementação das Directivas de 
Formação. Um dos principais desafios identificados foi a falta de financiamento para 
as prioridades de formação das FAEA, conforme destacado na Directiva. A CUA e as 
CER/MR continuam a depender do financiamento de parceiros, mas estes nem 
sempre estão em consonância com as prioridades destacadas na Directiva. 
 
628. O Comité Técnico Especializado em Defesa, Protecção e Segurança 
(STCDSS) reuniu-se em Adis Abeba em Outubro de 2018 para analisar duas 
políticas, a saber, “Conduta e Disciplina” e “Prevenção e Resposta à Exploração e 
Abuso Sexuais”. Como seguimento do pedido do STCDSS formulado ao CPS para 
adoptar estas políticas, a Comissão comunicou-as aos Estados-membros em 
Novembro de 2018 para sua contribuição e resposta ao CPS. Subsequentemente, o 
CPS adoptou os dois documentos de políticas em 29 de Novembro de 2018. 
 
629. Durante o período em análise, as operações conduzidas pela Força de 
Intervenção Conjunta Multinacional (MNJTF) nas ilhas do Lago Chade resultaram na 
degradação das capacidades do Boko Haram e no resgate de mais de 21.000 civis 
raptados, aumentando, assim, a segurança da população afectada. De acordo com o 
Memorando de Entendimento (MdE) e o Acordo de Implementação de Apoio (SIA) 
entre a UA, os Países da Bacia do Lago Chade os Contribuintes de Tropas para a 
MNJTF, a Comissão ofereceu apoio adicional à MNJTF e ao financiamento de 
Projectos de Impacto Rápido (QIPs) usando os seus próprios recursos. 
 
630. Em conformidade com o Quadro de Políticas da UA para a Reforma do Sector 
da Segurança (SSR), a Comissão prestou apoio técnico ao Governo do Madagáscar 
em Novembro de 2018, com a operacionalização do quadro nacional da RSS. 
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Igualmente foi prestada assistência técnica ao Mali, em Novembro de 2018, para 
apoiar o desenvolvimento da visão estratégica nacional para a implementação do 
projecto de DDR/RSS, de acordo com os princípios do Acordo de Paz. Além disso, 
realizou-se em Adis Abeba, em Setembro de 2018, um seminário de formação para 
os Estados-membros sobre o desenvolvimento de códigos de conduta nacionais para 
as instituições de segurança, a fim de melhorar a sua eficiência e profissionalismo. 
 
631. O Departamento de Paz e Segurança organizou o 2º Fórum Africano sobre a 
Reforma do Sector de Segurança em Outubro de 2018 para troca de pontos de vista 
sobre os desafios e oportunidades de iniciativas sustentáveis da RSS em África. O 
Departamento igualmente lançou a II Fase do Projecto “Envolvimento da Sociedade 
Civil nas Reformas do Sector de Segurança e da Justiça”, com dois seminários de 
capacitação para grupos da sociedade civil realizadas em Julho e Dezembro de 2018, 
respectivamente. 
 
632. Ao reforçar as capacidades nacionais e regionais em matéria de 
Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR), e no âmbito da Estratégia de 
Estabilização da Bacia do Lago Chade, o Departamento de Paz e Segurança da 
Comissão organizou consultas regionais e nacionais que culminaram na aprovação 
de um quadro abrangente sobre detecção, acusação, reabilitação e reintegração de 
pessoas associadas ao Boko Haram. 
 
633. Por seu lado, o Governo da Somália recebeu assistência para o 
desenvolvimento de um base de dados integrado a fim de facilitar o armazenamento, 
recuperação e análise de todas as informações relacionadas com o programa 
nacional de reabilitação dos desertores. A Comissão auxiliou ainda o Governo da 
Somália na revisão do seu programa nacional de reabilitação de desertores com vista 
a identificar as actuais lacunas e desafios investigação, política de amnistia e 
processos de reintegração, bem como as melhorias necessárias para o reforço do 
programa. 
 
634. Além disso, e a fim de ajudar os Estados-membros para lidar com os desafios 
impostos pelos conflitos temporários e os desafios relacionados com abordagens 
tradicionais, o Departamento elaborou Notas de Orientação Operacional sobre 
Combatentes Estrangeiros e Combate ao Extremismo Violento nos contextos de 
Desarmamento, Desmobilização e Reintegração. Ambas as notas foram aprovadas 
pelos Estados-membros, peritos regionais e internacionais em Julho de 2018 e, no 
momento da elaboração do presente relatório, estavam prontas para uma divulgação 
mais ampla. 
 
635. No contexto do mês de Setembro, o Mês Africano de Amnistia, a Comissão 
ajudou os Estados-membros a conceber e implementar iniciativas nacionais visando 
promover o desarmamento voluntário e combater o fluxo ilícito de armas. A Comissão 
igualmente aumentou o apoio prestado aos Estados-membros, em conformidade com 
a Iniciativa de Gestão Segura de Munições. No Malawi, o Departamento de Paz e 
Segurança da Comissão realizou uma missão de avaliação técnica em Março de 
2018 para ajudar a identificar as lacunas e as necessidades de gestão de munições, 
seguido de um formação técnico nessa matéria realizada em Junho de 2018. O 
projecto da Política da UA para a Gestão de Armas e Munições Recuperadas durante 
as Operações de Apoio à Paz (OAP) foi aprovado pelos Estados-membros, peritos 
regionais e internacionais em Novembro de 2018. Espera-se que ela seja endossada 
pelo CTE-DPS em 2019. 
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636. No domínio do desarmamento e não-proliferação de armas de destruição 
massiva (ADM), a Comissão prestou apoio técnico e financeiro para a convocação da 
4ª Sessão Ordinária da Conferência dos Estados Partes ao Tratado de Pelindaba, em 
Março, em Adis Abeba, assim como da 1ª e 2ª Sessões Extraordinárias, em Adis 
Abeba, em Junho e Novembro de 2018, respectivamente. A Comissão igualmente 
apoiou a convocação da 9ª Sessão Ordinária da Comissão Africana de Energia 
Nuclear (AFCONE) em Outubro de 2018, em Adis Abeba. Em Agosto de 2018, a 
Comissão organizou um curso de formação para os Pontos Focais Nacionais sobre a 
Resolução 1540 (2004) do Conselho de Segurança da ONU. A pedido dos Estados-
membros, o Departamento de Paz e Segurança da Comissão iniciou a elaboração de 
uma Lei-Modelo abrangente sobre as ADM, com uma reunião inaugural de peritos 
que teve lugar em Dezembro de 2018 para decidir sobre o seu âmbito e estrutura. 
 
637. De um modo geral, é necessário aumentar a vontade política e a cooperação 
por parte dos Estados-membros na área da prevenção de conflitos, financiamento 
previsível, fornecimento fiável de logística e afectação dos recursos humanos 
necessários, bem como de melhor coordenação entre o CPS e as CER/MR, Órgãos 
deliberativos que lidam com a paz e a segurança. 

 
K. AUMENTO DO PAPEL E DA POSIÇÃO DE ÁFRICA NO CONTINENTE E NO 

MUNDO 
 

I. Envolvimento da Sociedade Civil e da diáspora 

 ECOSOCC 
 
638. O ECOSOCC prosseguiu com as suas reformas e esforços de transferência. 
As actividades desenvolvidas durante o ano de 2018 abrangeram a operacionalização 
dos grupos temáticos do ECOSOCC, a transferência do Secretariado com o 
recrutamento de uma estrutura de funcionários específica e a expansão dos domínios 
nacionais em todos os Estados-membros. 
 
639. Em Março de 2018, ECOSOCC organizou em Nairobi a 8ª Sessão Ordinária 
do Comité Permanente da 2ª Conferência-Geral Permanente do ECOSOCC. Os 
debates centraram-se na eleição da 3ª Conferência Geral Permanente do 
ECOSOCC, que deveria ter lugar em Nairobi em Dezembro de 2018. Em preparação 
para esta eleição, o Comité de Credenciais se reuniu três vezes: primeiro no Cairo em 
Abril e Outubro de 2018, segundo em Casablanca em Setembro de 2018 e finalmente 
em Adis Abeba em Novembro de 2018. 
 
640. Registaram-se progressos no processo de transferência do Secretariado do 
ECOSOCC para Lusaka. A Comissão e o Governo da Zâmbia assinaram o acordo de 
acolhimento durante a Cimeira de Julho de 2018 realizada na Mauritânia. Onze (11) 
postos prioritários foram anunciados e decorre o processo de recrutamento para a 
operacionalização eficaz do Secretariado. 
 
641. O ECOSOCC e o Conselho Consultivo da UA sobre a Corrupção convocaram 
uma reunião conjunta de Planificação de Grupos Sectoriais que teve lugar em Nairobi 
em Fevereiro de 2018. Eles analisaram o mecanismo para combate à corrupção e 
criaram uma estratégia de colaboração, com ênfase no papel das Organizações da 
Sociedade Civil a nível dos Estados-membros com vista a facilitar o diálogo e 
sinergias nesta área. 
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642. Quinze (15) Capítulos Nacionais do ECOSOCC foram lançados de acordo com 
as decisões relevantes do Conselho Executivo [EX.CL./Dec.869 (XXVI) de Janeiro de 
2015 e EX.CL./DEC.924 (XXVI) de Junho de 2015], que consideram os capítulos 
nacionais como um quadro para a prestação de contas dos membros eleitos, bem 
como um meio para disseminar informação e mobilizar apoio para os programas e 
actividades da UA. O baixo número de capítulos nacionais é devido à falta de uma 
atribuição orçamental especifica para apoiar a sua operacionalização e coordenar o 
seu trabalho. 
 
643. O ECOSOCC organizou dois eventos paralelos durante o Fórum Político de 
Alto Nível sobre o Desenvolvimento Sustentável, realizado em Nova Iorque em Julho 
de 2018. O primeiro deles, intitulado "O Nexo Economia Azul e Verde na África", foi 
realizado em conjunto com a Divisão da CIDO da Comissão e o outro, intitulado "Criar 
uma Economia Verde em África: Lições e Oportunidades para o Futuro", foi co-
organizado pelo governo da Zâmbia. Foram levantadas questões críticas sobre o 
papel das OSC na influência da tomada de decisões políticas. 
 
644. Durante o período em análise, o ECOSOCC apresentou um parecer consultivo 
sobre duas questões críticas que afectam o continente, nomeadamente a migração 
centrada nos migrantes retidos da Líbia, e, sobre o reforço da paz e segurança em 
África. 
 
645. A primeira fase da implementação da decisão do Conselho Executivo sobre a 
reforma do ECOSOCC culminou com a convocação de uma consulta multilateral para 
desenvolver o quadro e dar contributo para a segunda e última fase. Previa-se que 
este fosse concluído no último trimestre de 2018. 
 
646. Saudamos o aumento do apoio dos Estados-membros ao ECOSOCC, 
particularmente com a aprovação e disponibilização dos seus orçamentos operacional 
e de transferência. Contudo, este Órgão enfrenta vários desafios, incluindo pouca 
representação das organizações da sociedade civil dos Estados-membros, a falta de 
um quadro padronizado para o desenvolvimento e apresentação de pareceres - uma 
função chave deste Órgão - e uma reduzida participação das mulheres nas estruturas 
do ECOSOCC. 

 

 Corpo de Voluntários da Diáspora e Projectos do Fundo de 
Investimento da Diáspora 

 
647. O trabalho começou abrangendo dois projectos do legado da diáspora, 
nomeadamente o Corpo de Voluntários da Diáspora e o Fundo de Investimento da 
Diáspora Africana. Uma fase piloto para o Corpo de Voluntários da Diáspora Africana 
foi lançada no último trimestre de 2018. Um estudo de viabilidade do Fundo de 
Investimento da Diáspora Africana está em curso. Ele inclui uma análise dos fundos e 
fundos de investimento existentes e planificados, programas promovidos e geridos 
pelo Banco Africano de Desenvolvimento, Estados-membros, organizações da 
Diáspora e outros organismos relevantes em África. 

 

 Projecto Mercado Global da Diáspora Africana 
 
648. Este projecto foi uma proposta do Banco Mundial no início de 2010. Foi 
incluído nos projectos do Legado da Diáspora da Comissão em 2012. No entanto, 



EX.CL/1134(XXXIV) 
Pág. 112 

desde então, nenhuma actividade foi realizada para sua implementação devido à falta 
de orçamento. Estão em andamento planos para revivê-lo em 2019 e executá-lo ao 
lado dos outros projectos do Legado da Diáspora. 

 

 Envolvimento da diáspora nas actividades da União 
 
649. A Declaração da Cimeira Global da Diáspora, realizada em Joanesburgo em 
Maio de 2012, reconheceu a necessidade de criar parcerias sustentáveis entre África 
e os governos e povos de origem africana em diferentes regiões do mundo. 
Subsequentemente, reconhecendo a importância de envolver a comunidade africana 
a nível global, a Conferência designou a Diáspora Africana como a Sexta (6ª) Região 
do continente. 
 
650. A Comissão e outras partes interessadas no continente e na Diáspora Africana 
tomaram várias iniciativas para implementar esta decisão em conformidade com a 
alínea q) do Artigo 3o do Protocolo sobre Emendas ao Acto Constitutivo da União 
Africana [Assembly/AU/Dec.26 (II)] de Julho de 2003, que “convida a Diáspora 
Africana a participar como parte importante da construção e desenvolvimento da 
União”. 
 
651. Importa referir que o Protocolo sobre Alterações ao Acto Constitutivo 
[Doc.Assembly/AU/8 (II) Add.10] ainda não entrou em vigor porque não recebeu o 
número de ratificações necessárias. No entanto, a Comissão elaborou um quadro 
jurídico permitindo a participação da Diáspora na UA, em conformidade com as 
decisões EX.CL.Dec.406 (XII) do conselho Executivo de Janeiro de 2008, e 
Assembly/AU/Dec.443 (XIX) da Conferência de Julho 2012. 
 
652. O quadro jurídico foi apresentado aos pontos focais dos Estados-membros em 
Dezembro de 2018, para uma revisão técnica. O projecto de quadro jurídico será 
apresentado ao Comité dos Representantes Permanentes durante o ano de 2019. 
 
653. O Primeiro Fórum de Jovens Líderes da Diáspora Africana ocorreu em 
Washington, DC, em Agosto de 2018, subordinado ao tema “Ligando Líderes em 
África e na Diáspora”. O fórum foi organizado pelo Escritório da UA em Washington 
DC, em colaboração com o Departamento de Estado dos EUA e de duas 
organizações da Diáspora baseadas nos EUA, nomeadamente a Fundação Africana 
para o Desenvolvimento e o Círculo de África, que trabalha na política externa entre 
EUA-África com particular ênfase na Diáspora Africana. Mais de trezentos jovens de 
ambos os sexos provenientes de várias partes do continente reuniram-se com os 
seus homólogos da Diáspora para abordar questões tais como a imagem negativa de 
África nos meios de comunicação dos EUA, as relações entre africanos no continente 
e na Diáspora, e o papel que o desporto e a tecnologia podem desempenhar na 
promoção do crescimento, da paz e da unidade. 
 
654. O esforço da UA para o desenvolvimento da alfabetização em África garantiu o 
apoio do grupo Livros para África, uma organização sem fins lucrativos sediada nos 
Estados Unidos que é o maior distribuidor e doador de livros para o continente. Livros 
de África comprometeu-se a fornecer à Comissão 22.000 livros abrangendo áreas de 
direito, direitos humanos, relações internacionais, ciência, direito, saúde e outros 
assuntos, uma acção que coincidirá com a Cimeira de Fevereiro de 2019. 
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655. Nos seus esforços para mobilizar e organizar a Diáspora nos EUA, o Escritório 
da UA em Washington DC criou Representações da Diáspora da UA em Washington, 
DC, Maryland e Virgínia (Região de DMV), Carolina do Norte e Carolina do Sul 
(Pensilvânia, Nova Jersey) e Delaware (os Três Estados) e Califórnia. Dentro de cada 
Representação da UA, a Diáspora está organizada em Associação de Mulheres Pan-
Africanas da Diáspora (PADWA), Associação da Juventude Pan-Africana (PADYA) e 
Associação dos Homens da Diáspora Pan-Africana (PADMA). Neste momento 
decorre o trabalho visando cobrir todos os EUA, Canadá, América do Sul, América 
Central e a Região do Caribe. O próximo passo será a implementação de programas 
decididos pelas Representações da UA, em prol do desenvolvimento de África, com 
base na Agenda 2063 da UA. 
 
656. A Revista Invista em África (Invest in Africa Magazine), a principal publicação 
do Escritório da UA em Washington DC, será produzida duas vezes ao ano (Janeiro e 
Junho/Julho), a partir de 2019. Desde o lançamento da revista em Maio de 2018, 
foram distribuídas milhares de cópias online e em cópias impressas. A revista 
apresenta o melhor que o continente possui em termos de agricultura, infra-
estruturas, comércio, turismo e intercâmbio comercial. Oferece às empresas, 
instituições governamentais e negócios a oportunidade de investir em vários sectores 
em África. 
 
657. Rádio e Podcast da UA: a Rádio da Diáspora da UA foi lançada em Outubro de 
2017, pela Missão da UA em Washington, DC, e foi reestruturada a fim de poder 
alcançar um público mais amplo. A mesma transmite programas via internet no site 
da UA e tem como uma audiência alvo permanente de cerca de 10.000 pessoas. 
Onze (11) produtores voluntários realizam vários programas cobrindo questões pan-
africanas, desde socioeconómicas, política dos EUA sobre África, comércio e 
investimento, saúde, histórias infantis e folclore tradicional. Os ouvintes podem 
sintonizar a rádio através de https://steams.radio.co/s614501e52/listen via site da 
Missão da UA https://wwwauwashingtondc.org. Além disso, a CIDO da Comissão 
lançou o Podcast da UA em Movimento no Dia de África. Assim como a Rádio da UA, 
o podcast visa reforçar uma imagem positiva de África entre os cidadãos africanos 
dentro e fora do continente e a comunidade internacional em geral, com um foco 
específico na juventude. Até hoje, o podcast lançou cinco episódios nos quais procura 
explicar vários tópicos relacionados com o trabalho da União. O podcast está em 
Android, iTunes e Soundcloud. 

 

 Mapeamento da Diáspora Africana 
 
658. Em reconhecimento ao facto de que as comunidades da diáspora são 
dinâmicas e geralmente fragmentadas e divididas, a Comissão, por meio da CIDO, 
integrou o mapeamento da diáspora como uma característica integral no seu trabalho. 
Além do envolvimento com a diáspora africana através de conferências consultivas 
regionais, normalmente é realizado um exercício de mapeamento antes de visitar um 
país não africano. Este exercício ajuda a averiguar factos pertinentes sobre os 
membros da diáspora africana naquele país, em particular, e compreende as 
circunstâncias que levaram à sua migração. Durante o ano de 2018, foi realizado 
mapeamento em cinco países da Europa Ocidental (Bélgica, França, Alemanha, 
Holanda e Reino Unido), na Austrália, China, Arábia Saudita, Emirados Árabes 
Unidos e Qatar. 
 

https://steams.radio.co/s614501e52/listen
https://wwwauwashingtondc.org/
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II. Reforço da imagem positiva através da auto-suficiência económica e 
cultura 

 

 Projecto da Enciclopédia Africana 
 
659. De acordo com os objectivos estabelecidos no Primeiro Plano Decenal de 
Implementação da Agenda 2063, o segundo Workshop Técnico sobre a 
implementação da Enciclopédia Africana teve lugar em Acra em 2016 e 2017. Os 
principais resultados do mesmo incluíram um Roteiro para o Financiamento do 
Projecto, a reconstituição do Comité Científico para produzir o seu conteúdo 
académico, o papel da Comissão na implementação do projecto, a estrutura e 
conteúdo da próxima edição da Enciclopédia. 
 
660. O terceiro Workshop Técnico realizou-se em Freetown em Junho de 2018. Ela 
incidiu sobre a criação do Comité Científico Internacional para desenhar a estrutura 
para a próxima edição da Enciclopédia Africana. A estrutura traça a metodologia de 
trabalho do comité científico para dar início do processo da produção da próxima 
edição da Enciclopédia. 

 

 Carta do Renascimento Cultural Africano 
 
661. A Comissão continuou a fazer a sua campanha de advocacia e sensibilização 
para a ratificação da Carta do Renascimento Cultural Africano. A Carta foi adoptada 
pela Conferência em 2006, mas ainda não entrou em vigor, porque apenas doze (12) 
Estados-membros a ratificaram. Trabalhando com os Líderes da Carta – ou seja, os 
doze países que a ratificaram, nomeadamente Angola, Benim, Burkina Faso, 
Camarões, Chade, República do Congo, Etiópia, Mali, Níger, Nigéria, Senegal e 
África do Sul - a Comissão desenvolveu um projecto de Guia de Implementação da 
Carta que tem como objectivo ajudar os Estados-membros no processo da sua 
implementação. 
 
662. A 4ª Sessão Ordinária do Comité Técnico Especializado em Justiça e Assuntos 
Jurídicos, realizada em Novembro de 2018, adoptou a emenda ao Artigo 35o da Carta 
para Renascimento Cultural Africano referente à entrada em vigor. O objectivo é que 
a Carta entre em vigor trinta dias após a recepção, pela Comissão, do décimo quinto 
instrumento de ratificação. 
 
663. A Comissão Africana de Cinema e Audiovisual foi criada em Julho de 2016 
como uma Agência Especializada da UA através da decisão EX.CL./Dec.921(XXIX) 
do Conselho Executivo. O projecto do seu Estatuto foi aprovado em 2017 pelo CTE 
em Juventude, Cultura e Desporto, e endossado pelo CTE em Justiça e Assuntos 
Jurídicos, realizado em Adis Abeba em Novembro de 2018. Presentemente, decorre, 
no Quénia, o processo da criação provisório da Comissão, que se prevê que seja 
lançado em princípios de 2019. 
 
664. A Comissão concluiu o projecto de Lei-Modelo da UA sobre a Protecção da 
Propriedade e Património Cultural, que foi adoptado pelo CTE em Juventude, Cultura 
e Desporto realizado em Argel em Outubro de 2018. A lei-modelo ajudará os Estados-
membros a promulgar as suas próprias leis sobre propriedade e património cultural e 
no combate ao tráfico ilícito de bens culturais. 
 
665. Na sua Decisão EX.CL/Dec.1006 (XXII) de Janeiro de 2018, o Conselho 
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Executivo solicitou “à Comissão e aos Estados-membros que desenvolvam 
programas visando promover uma cultura de leitura entre crianças, jovens e adultos, 
bem como para promoção de Escritores e conteúdos africanos nos currículos 
escolares, em consonância com a Estratégia de Educação do Continente para África, 
aprovada pela Conferência em Janeiro de 2016”. Em jeito de acompanhamento, a 
Comissão iniciou o desenvolvimento de um programa continental sobre a promoção 
da leitura com vista a capacitar as jovens gerações de africanos a aprender e renovar 
o espírito do pan-africanismo. Prevê-se que o lançamento desse programa ao nível 
continental ocorram em 2020. 

 

 Línguas Africanas 
 
666. O Secretariado da Academia Africana de Línguas (ACALAN), em 2018, 
continuou a implementar os seus projectos principais, incluindo a harmonização do 
sistema de escrita das línguas africanas, desenvolvimento de terminologia, a 
implementação do capítulo da CEDEAO (incluindo a República Islâmica da 
Mauritânia) do Atlas Linguístico da África, o desenvolvimento do corpo de Kiswahili 
como um componente das Línguas Africanas e o projecto do ciberespaço e a 
promoção do Kiswahili como uma língua de comunicação mais ampla. 
 
667. A ACALAN lançou igualmente a Escola Pan-Africana de Tradução e 
Interpretação, cujo objectivo é formar africanos para traduzir de uma língua africana 
ou de uma antiga língua colonial para outra. A Academia defendeu igualmente o 
desenvolvimento de políticas linguísticas nos Estados-membros no contexto do Plano 
de Acção Linguístico para África (LPAA). Incentivou a publicação em línguas 
africanas, instituindo e distribuindo prémios e outorgas para organizações e pessoas 
que contribuem para a promoção das línguas africanas. 
668. No período abrangido pelo presente relatório, a ACALAN realizou campanhas 
de visibilidade e advocacia nos Estados-membros para divulgar as suas actividades e 
programas e criar mais sinergias e parcerias e apoio. 
 
669. Em 2018, a ACALAN estabeleceu Comissões de Línguas Veiculares 
Transfronteiriças (VCLC) para cinco (5) línguas africanas, das quais três foram na 
África Ocidental - Ewe, Soninke e Songhay; e duas para (mega) línguas veiculares na 
República Centro-Africana (Sango) e IsiZulu (África do Sul), respectivamente. A 
ACALAN harmonizou igualmente os sistemas de escrita de oito (8) Línguas 
Veiculares Transfronteiriças, nomeadamente: Beti-fang, Kikongo, 
Kinyarwanda/Kirundi, Kiswahili, Lingala, Luganda, Malgaxe, Somali. 
 
670. O Comité Técnico Especializado de Juventude, Cultura e Desportos (CTE-
JCD-3), reunido em Argel, em Outubro de 2018, adoptou a semana de 24 a 30 de 
Janeiro como a Semana das Línguas Africanas, para assinalar, entre outros, o 
importante papel das línguas africanas na integração e desenvolvimento de África. 
Serão realizadas reflexões e advocacia para sensibilizar a população africana sobre a 
importância das línguas africanas para uma África pacífica, próspera e integrada. 
 
671. As perspectivas da ACALAN para 2019 incluem a colaboração contínua com 
os Estados-membros no desenvolvimento de políticas de línguas nacionais que 
levarão a uma política de línguas continentais no contexto do Plano de Acção de 
Línguas para África. A ACALAN vai igualmente continuar a harmonização dos 
sistemas de escrita das línguas veiculares transfronteiriças, permitindo-lhes assumir o 
seu papel como línguas de integração. A implementação do atlas linguístico de África 
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vai continuar como um projecto prioritário, e serão intensificados os esforços para 
modernizar as ferramentas linguísticas africanas, possibilitando a efectiva redução do 
fosso digital. A ACALAN pretende igualmente instituir e premiar organizações e 
indivíduos que contribuam para a promoção das línguas africanas para incentivar 
publicações em línguas africanas. 

 

 Salvaguarda e promoção da tradição oral e da história africana e da 
sua Diáspora 

 
672. Durante séculos, os descendentes de origem africana enfrentaram injustiça, 
privação e discriminação sem precedentes em diferentes partes do mundo. Por isso, 
a Declaração do Programa de Acção de Durban (DDPA) de 2001 proporciona a 
estrutura para o combate do racismo, da discriminação racial, da xenofobia e da 
intolerância conexa, e afirma que os descendentes de origem africana eram vítimas 
de escravidão e têm estado a sofrer das suas consequências. 
 
673. Em 2013, a Conferência Geral da ONU aprovou a Resolução 68/237 que 
proclama a “Década Internacional dos Descendentes de Africana: reconhecimento, 
justiça e desenvolvimento”. A Década iniciou e 1 de Janeiro de 2015 e terminará a 31 
de Dezembro de 2024. Tem como objectivo promover o respeito, o reconhecimento e 
a realização de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais para os 
descendentes de origem africana. 
 
674. A Comissão, em coordenação com o Escritório do Alto Comissariado das 
Nações Unidas para os Direitos Humanos, organizou em Acra, em Setembro de 
2018, um simpósio sobre a implementação da resolução da Década Internacional 
para Pessoas de Descendência Africana. O evento constituiu o primeiro grande 
evento da UA a comemorar a Década e elaborar uma plataforma continental para a 
realização do Programa de Acção das Décadas com relação aos três principais 
pilares de reconhecimento, justiça e desenvolvimento. 
 
675. O simpósio sensibilizou os Estados-membros e as CER sobre a Década, 
consolidou as diversas metas estabelecidas pela Década Internacional para os 
Descendentes de Origem Africana e as estruturas conexas, e desenvolveu medidas 
práticas dentro do contexto do Programa de Actividades da Década, de acordo com a 
Declaração e Programa de Acção de Durban (DDPA) e a Convenção Internacional 
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (ICEARD). 
 
676. Durante o ano em análise, a Comissão iniciou, através da CIDO, um projecto 
de sensibilização para a comunidade africana na China como parte da Diáspora 
africana. A comunidade africana na China não é apenas a maior, mas igualmente a 
mais jovem da Ásia, composta por empresários e comerciantes africanos (cerca de 
61%) e estudantes (23%), a maioria dos quais tem entre 25 e 34 anos e detentores 
de universitários. 
 
677. A Comissão, em colaboração com o Governo da China, iniciou actividades 
para projectar a visão da UA na China e melhorar a divulgação de África. Incluem o 
aumento dos contactos com o corpo diplomático africano e a rede da diáspora 
africana na China e o reforço dos intercâmbios culturais e pessoais entre a China e 
África, através do recém-aberto Escritório de Representação da UA em Pequim. 
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III. Papel de África nas Instituições Globais e Regionais 
 

 Coordenação do Envolvimento Global de África no Comércio 
 
678. A Comissão, em ligação com a UNCEA e a Missão de Representação da UA 
nos Estados Unidos (Escritório de Washington DC), co-organizou um seminário com 
o objectivo de ajudar os Estados-membros elegíveis a desenvolver as suas 
estratégias de utilização do AGOA. Além disso, a Comissão igualmente participou da 
organização de Avaliação Intermediária do AGOA em 2018, que analisou o grau de 
utilização do AGOA pelos países elegíveis. Esta avaliação igualmente fez 
recomendações que foram apreciadas durante o Fórum do AGOA de 2018, realizado 
durante o mês de Julho. Entre outros resultados, o Fórum fez recomendações para 
que se melhorasse a utilização das preferências do AGOA, sobre os processos pós-
AGOA e desenvolvimentos recentes no comércio mundial. 
 
679. No que diz respeito à Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 
Desenvolvimento (CNUCED), a Delegação Permanente da UA em Genebra 
continuou a prestar apoio ao Grupo Africano para implementação efectiva do 
documento final "Maafikiano" de Nairobi, que irá garantir que África tire o máximo 
proveito das decisões da referida Conferência. Além disso, o Escritório de Genebra 
igualmente continuou a prestar apoio ao Grupo Africano nas negociações sobre a 
revitalização do Mecanismo Intergovernamental da CNUCED. 
 
680. Durante o ano em análise, a Delegação Permanente da UA em Genebra 
continuou a envidar esforços no sentido de ajudar o Grupo Africano envolvido nos 
processos da OMC. Por conseguinte, teve lugar em Julho de 2018, um retiro interno 
para o Grupo Africano e preparação da Conferência Ministerial Pós-Buenos Aires 
(MC11). Neste contexto, o Escritório de Genebra organizou várias reuniões ao nível 
dos Embaixadores e Peritos do Grupo Africano para preparar a Posição Comum 
Africana a todos os níveis de negociações. 
 
681. O retiro produziu recomendações concretas com vista a garantir que haja 
coerência entre a agenda de negociação do Grupo Africano no que diz respeito às 
prioridades da OMC e da ZCLCA. Abordou igualmente as principais questões 
políticas, nomeadamente sobre o apoio nacional com efeitos de distorção do 
comércio, incluindo o Algodão, o Mecanismo Especial de Salvaguardas (SSM) e 
Reservas Alimentares Públicas (PSH) e as propostas de tratamento especial e 
diferenciado (S & DT) do G90 que o Grupo Africano enfrenta em relação às actuais 
dinâmicas na OMC e traçou a via a seguir para o Grupo Africano no que concerne a 
questões remanescentes das negociações de Doha. As dificuldades nas negociações 
foram agravadas pelos desafios relacionados com o Mecanismo de Resolução de 
Litígios e pelo aumento de riscos sobre os princípios e disciplinas centrais que 
sustentam o sistema de negociação. 

 
L. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARCERIAS E PROMOÇÃO 
 

I. Prestação de Serviços  
 

 Questões Orçamentais e Financeiras 
 
682. Durante o período em análise, a Comissão envidou esforços para consolidar 
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as reformas orçamentais e o relato financeiro e aplicar os mecanismos de fiscalização 
de maneira efectiva, conforme decisão dos órgãos deliberativos. 
 
683. O Comité dos Ministros das Finanças da UA (F15) aprimorou a sua função de 
fiscalização durante a preparação e aprovação do orçamento da UA de 2019. 
Auxiliados pelo Subcomité do CRP sobre Supervisão Geral e Questões Orçamentais, 
Financeiras e Administrativas e Programas e Conferências, o F15 conseguiu 
identificar desperdícios e redundância na proposta de orçamento.  
 
684. Das nove (9) regras básicas aprovadas pela Conferência em Janeiro de 2018 
para sustentar o processo de reforma orçamental, quatro (4) regras relacionadas com 
a elaboração do orçamento foram aplicadas na totalidade no orçamento de 2019, o 
que levou à redução do orçamento na ordem dos 12% face à 2018, e a um orçamento 
equilibrado para 2019. 
 
685. Os tectos orçamentais introduzidos no orçamento de 2019 foram comunicados 
a todas as unidades da UA - a Comissão e demais Órgãos e agências especializadas 
- e deu-se início ao processo gradual para reduzir o rácio do orçamento de 
funcionamento (incluindo salários) em relação ao orçamento total, dos actuais 48% 
em direcção aos 30% recomendados até 2021.  
 
686. Em termos gerais e como resultado das medidas supramencionadas, registou-
se uma redução do orçamento de 2019 na ordem dos 12% em face a 2018, 
certificando-se ao mesmo tempo que os Estados-membros aumentam gradualmente 
as suas contribuições estatutárias. Lamentavelmente, até Julho de 2018, as 
contribuições estatutárias dos Estados-membros situavam-se numa percentagem 
muito baixa de 34%. Enquanto isso, a dependência pelo financiamento dos parceiros 
continua, especialmente em alguns projectos essenciais. 
 
687. Em Junho de 2018, a Comissão propôs uma tabela de contribuições 
estatutárias reformulada, com base nos princípios da repartição dos encargos, da 
capacidade de pagar, solidariedade, da prevenção da concentração de riscos e a 
fixação de “limites máximos e mínimos”. Representando o Comité Ministerial sobre a 
Tabela de Contribuições, os membros do CRP debateram a tabela de contribuições 
estatutárias em Adis Abeba, em Junho de 2018. No entanto, o CRP solicitou mais 
esclarecimentos e decidiu efectuar consultas mais alargadas a nível do CRP, antes 
de remeter a tabela em causa a análise do Comité Ministerial em Novembro de 2018. 
A sessão extraordinária da Conferência de Novembro de 2018 adoptou uma decisão 
sobre o assunto. 
 
688. Execução da decisão da cimeira de Sandton de 2015 de financiar 100% do 
orçamento de funcionamento, 75% do orçamento para os programas e 25% das 
operações de apoio à paz até 2021 caminha igualmente a bom ritmo. Vinte e quatro 
(24) Estados-membros, nomeadamente o Quénia, Gâmbia, República do Congo, 
Gabão, Ruanda, Camarões, Chade, Sierra Leone, Djibuti, Côte d'Ivoire, Guiné, 
Benim, Sudão, Gana, Maurícias, Seychelles, Malawi, Argélia, Nigéria, Comores, 
Mauritânia, Etiópia, Senegal e a Líbia estão em diferentes fases de enquadramento 
da taxa de importação da UA a nível nacional. Entre estes, catorze (14) Estados-
membros, nomeadamente Quénia, Gâmbia, Congo, Brazzaville, Gabão, Ruanda, 
Camarões, Chade, Sierra Leone, Djibuti, Côte d' Ivoire, Guiné, Benim, Sudão e Gana 
cobram actualmente a quotização e, com excepção do Chade e da Gâmbia, têm pago 
as suas contribuições estatutárias através do novo sistema. 
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689. A Comissão envidou igualmente esforços para apresentar relatórios financeiros 
e de auditoria aos órgãos deliberativos, tal como estipulado nas Normas e 
Regulamentos Financeiros da UA. Em consequência disso, os relatórios de auditoria 
foram apresentados aos órgãos deliberativos pela primeira vez na cimeira de 
Junho/Julho de 2018 em Nouakchott.  
 
690. A Comissão deu início à aquisição e instalação de equipamento de ponta para 
gestão de conferências. Trata-se de seis computadores I-Mac, uma máquina de 
fabrico de letreiros, convite a cores, panfleto e impressão de cartões, bem como a 
instalação de um sistema de conferência sem fio infravermelho para o salão 
multiusos. O novo equipamento transfere a produção de material de conferência para 
o interior da instituição, ajudando assim a reduzir o custo do aluguer e da 
terceirização. Melhora igualmente o tempo de processamento do projecto e a 
apresentação.  

 

 Questões Relativas ao Pessoal  
 
691. A situação dos funcionários da UA apresenta um número elevado e crescente 
de funcionários de curto prazo na ordem de 64%, comparados com os funcionários 
regulares (36%). Isto deve-se, sobretudo, ao desequilíbrio entre a aplicação 
actualmente da estrutura de Maputo, que foi revisto pela última vez em 2012, e o 
mandato dinâmico da UA. A estrutura de Maputo está obsoleta, na medida em que 
não responde à necessidade dos novos cargos altamente qualificados e tecnicamente 
diversificados alinhados com a agenda 2063. A Comissão propôs uma nova estrutura 
em 2016, que foi aprovada condicionalmente pelos órgãos deliberativos. A estrutura 
em causa aguarda a aplicação. 
 
692. Os funcionários a curto prazo são financiados pelos Estados-membros e 
Parceiros da seguinte forma: 39% dos funcionários a curto prazo são pagos a partir 
do orçamento para cargos vagos, 29% dos Programas dos Departamentos como 
Jovens Voluntários ou Representantes Especiais junto do Presidente da Comissão, 
ao passo que 32% são funcionários de projectos pagos por fundos de parceiros que 
financiam actividades essenciais dos programas como CDC, CAADP, PAU e 
Subvenções para Investigação. 
 
693. Importa referir que mais de duzentos funcionários a curto prazo estão nesta 
situação contractual há mais de dez anos, o que demostra que a estrutura dos 
recursos humanos utilizada deixou de estar alinhada com as necessidades da 
organização. A maioria presta serviços essenciais de apoio essenciais, 
nomeadamente agentes de segurança, motoristas e assistentes administrativos.  
 
694. O número significativo de funcionários em regime de curto prazo é motivo para 
a moral baixa dos funcionários. Leva a uma rotação do pessoal alta e, 
consequentemente, à perda da memória e conhecimento institucionais. 
 
695. Por intermédio da Direcção de Administração e Recursos Humanos, a 
Direcção continuou a trabalhar para encontrar uma solução duradoura para esta 
questão relativa aos funcionários, que igualmente constou da agenda da sessão 
extraordinária da Conferência em Novembro de 2018. 
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 Gestão do Desempenho 
 
696. O sistema de gestão de desempenho da UA é outro problema crítico que 
requer atenção maior da liderança da UA. A gestão de desempenho decorre de 
acordo com o Estatuto e Regulamento do Pessoal da UA a fim de alinhar de forma 
sistemática a visão da organização com os seus programas, orçamento e 
desempenho do pessoal. O sistema foi objecto de melhorias em 2017 para resolver 
vários problemas, incluindo a falta de alinhamento do sistema de gestão do 
desempenho com os objectivos da UA e com a subutilização do sistema. O novo ciclo 
de gestão de desempenho está alinhado com o ciclo orçamental. 

 

 Viagens Oficiais 
 
697. As viagens dos funcionários estão entre as actividades principais da 
organização e um factor de custo financeiro. Actualmente, 46% das despesas da 
Comissão vão para viagens oficiais que incluem alojamento, passagens aéreas e 
ajudas de custo. Durante o período em análise, a Comissão adoptou várias medidas 
destinadas a racionalizar o processo de viagem e a torná-lo mais eficiente em termos 
de custos. As medidas são, entre outras, a revisão da Política de Viagens da UA e a 
aplicação de medidas como a apresentação obrigatória de um plano trimestral de 
missões, fixar um limite máximo de vinte e um (21) dias de viagem por trimestre por 
funcionário e a automatização de todos os pedidos de viagem. 
 
698. A gestão das aquisições é fundamental para o desempenho satisfatório da 
organização se for possível minimizar os custos e os riscos da cadeia de 
suprimentos. No entanto, importa referir que devido à localização da sede da UA, dos 
escritórios da AMISOM e do IBAR na Etiópia e no Quénia, a proporção das despesas 
de aquisição foi maior na região oriental - 68, 4% - do que noutras regiões da UA. A 
Comissão está a adoptar medidas para garantir uma distribuição equilibrada entre 
todas as regiões da UA. 

 

 Reforço da Prestação de Contas na Comissão  
 
699. O Gabinete de Ética da União Africana foi criado em Agosto de 2016, nos 
termos da alínea (c) do número três (3) do Artigo 78.º do Estatuto e Regulamento do 
Pessoal da UA. As actividades administrativas de todos os Órgãos da União, das 
missões de manutenção da paz e dos escritórios de representação estão sob alçada 
do Gabinete. 
 
700. O Gabinete tem a incumbência de aplicar o Código de Ética e Conduta da 
União Africana (adiante designado de “Código”) e de cultivar e estimular uma cultura 
de ética no cumprimento do mandato da União. O Código confere mandato ao 
Gabinete de Ética para responsabilizar os altos funcionários e demais funcionários na 
execução das suas respectivas funções e responsabilidades e que estes 
desempenhem as suas funções de maneira coerente com os mais altos padrões de 
integridade exigidos pelo Código e pelas demais normas e regulamentos pertinentes. 
A fim de garantir a sua independência e autonomia, o Gabinete de Ética apresenta 
anualmente um relatório ao CRP por intermédio do Presidente para apreciação do 
Concelho Executivo.  
 
701. Nos termos do seu mandato de dar formação em matéria de ética e criar 
consciência acerca dos valores da União Africana, o Gabinete de Ética realizou 
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sessões de formação dirigida à Comissão, Órgãos da UA, missões de representação 
e agências técnicas da UA.  
 
702. O Gabinete de Ética formou cerca de 2,000 funcionários e funcionários eleitos. 
As sessões interactivas permitiram aos funcionários levantar questões, desafios e 
dualidades éticas com que se deparam no exercício das suas funções e solicitaram 
orientações sobre como devem manter-se eticamente cumpridores dos valores, 
regulamentos e normas da UA.  
 
703. A formação em torno do código de ética centrou-se principalmente na 
mudança comportamental e promoveu os valores nucleares éticos da UA, 
designadamente o respeito pela diversidade e trabalho em equipa, transparência e 
prestação de contas, integridade e imparcialidade e eficiência e profissionalismo. 
 
704. A formação em torno do código de conduta exigiu que os funcionários eleitos e 
os demais funcionários cumprissem com vários imperativos no exercício das suas 
responsabilidades, principalmente respeito pela privacidade e confidencialidade no 
exercício da sua autoridade. Todas as sessões de formação tiveram como objectivo 
sensibilizar os funcionários acerca dos seus direitos e instrumentos de protecção no 
local de trabalho.  
 
705. O Gabinete de Ética reviu igualmente o Código e a Política de Assédio a fim de 
dar orientações sobre a aplicação eficaz e eficiente dos valores da União Africana. 
Elaborou igualmente propostas de política relativas aos presentes, indumentária, 
declarações financeiras e de património, conflito de gestão de interesses e protecção 
dos denunciantes.  
 
706. No decorrer do período em análise, o Gabinete de Ética recebeu queixas de 
mais de quarenta (40) funcionários relativamente à perseguição pelos supervisores, 
mas os queixosos preferiram que o Gabinete de Ética não avançasse com a queixa 
por causa do receio de serem mais vitimizados pelos respectivos supervisores. O 
Gabinete recebeu igualmente e procedeu ao encaminhamento de cinco casos para os 
respectivos órgãos administrativos incumbidos de examinar e corrigir a situação. O 
Gabinete viabilizou a resolução amigável de duas queixas de moléstia de um alto 
funcionário contra funcionários sob sua supervisão ou subalternos.  
 
707. Durante o ano de 2018, os funcionários demonstraram uma maior confiança no 
Gabinete de Ética. Mais de 100 funcionários abordaram o Gabinete para verificação 
ou esclarecimento dos seus direitos e protecção, conforme previsto pelo Código e 
pela Política de Assédio. Houve igualmente um aumento notável no número de 
memorandos copiados ao Gabinete a solicitar correcção administrativa.  
 
708. Os relatórios de auditoria interna emitidos durante o ano asseguraram a 
manutenção de controlos internos e prestação de contas fortes na União. Os 
relatórios foram partilhados com o Conselho de Auditores Externos da UA (BoEA), 
resultando em economia de tempo e de custos. A Comissão tem igualmente 
trabalhado em uma estrutura para a gestão de riscos para auxiliar o Escritório de 
Auditoria Interna na preparação de seus planos anuais e na condução de suas 
auditorias. 
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 Simplificação do Trabalho dos Órgãos Deliberativos 
 
709. Durante o ano de 2018, a Comissão organizou as seguintes reuniões dos 
Órgãos Deliberativos: 

 
(i) a 30ª Sessão Ordinária da Conferência de Chefes de Estado e de 

Governo, e a 32ª Sessão Ordinária do Conselho Executivo, ambas 
realizadas em Adis Abeba, em Janeiro de 2018; 
 

(ii) a 10ª Sessão Extraordinária da Conferência de Chefes de Estado e de 
Governo, e a 18ª Sessão Extraordinária do Conselho Executivo, em 
Kigali, em Março de 2018; 
 

(iii) a 31ª Sessão Ordinária da Conferência de Chefes de Estado e de 
Governo, e a 33ª Sessão Ordinária do Conselho Executivo, em 
Nouakchott, em Junho/Julho de 2018; 
 

(iv) o 6º Retiro do Conselho Executivo, em Adis Abeba, em Setembro de 
2018; 
 

(v) a 19ª Sessão Extraordinária do Conselho Executivo, em Adis Abeba, em 
Setembro de 2018; 
 

(vi) a 11ª Sessão Extraordinária da Conferência de Chefes de Estado e de 
Governo, e a 20ª Sessão Extraordinária do Conselho Executivo, em Adis 
Abeba, em Novembro de 2018. 

 
710. No mesmo período, os Órgãos Deliberativos adoptaram um total de 97 
(noventa e sete) decisões em 2018, das quais 51 (cinquenta e uma) pela Conferência 
e quarenta e seis (46) pelo Conselho Executivo. A racionalização dos métodos de 
trabalho dos Órgãos Deliberativos levou à redução do número de decisões que, em 
princípio, deveriam aumentar a taxa da sua implementação. 

 
II. Auditoria 
 
711. O Gabinete de Auditoria Interna (OIA) da Comissão elaborou o seu plano para 
o ano de 2018 usando uma metodologia de avaliação do risco do Sistema de Gestão 
de Auditoria (MKInsight) e contribuições da administração. Além disso, o OIA 
estabeleceu suas prioridades de auditoria com base nos resultados do exercício de 
mapeamento sobre a aplicação na legislação interna do Primeiro Plano de 
Implementação Decenal da Agenda 2063. 
 
712. O Plano Anual de Auditoria para o ano de 2018 cobriu um total de 44 projectos 
de auditoria na Sede da UA e nos escritórios do exterior – demais Órgãos da UA, 
missões de campo e Escritórios Regionais, de Representação e Especializados. 
Incluiu auditorias financeiras, de certificação, de conformidade, operacionais 
(auditorias de desempenho), bem como de tecnologia da informação (TI). Incluiu 
igualmente actividades de desenvolvimento de pessoal em consonância com as 
normas do Instituto de Auditores Internos (IAI). 
 
713. O OIA planificou realizar 44 projectos de auditoria durante o ano de 2018. Em 
Dezembro de 2018, o OIA conduziu 39 projectos de auditoria planificados que estão 
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em várias fases de conclusão (ou seja, um projecto ou relatório final emitido ou um 
trabalho de campo em curso). 
 
714. O Conselho Executivo, nas suas decisões EX.CL/Dec.1020 (XXXIII) e 
EX.CL/Dec.1008 (XXXIII), de Junho de 2018, solicitou ao Gabinete de Auditoria 
Interna que realizasse uma auditoria de desempenho sobre a execução das 
operações/orçamento, bem como os processos de recrutamento de recursos 
humanos de todos os Órgãos da UA. Assim, o Gabinete conduziu auditorias de 
desempenho e recrutamento da Agência NEPAD, do Conselho Consultivo da UA 
sobre a Corrupção, do Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos e da 
Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. As auditorias de desempenho 
e recrutamento da Comissão iniciaram e serão realizadas em fases, tendo em conta a 
dimensão e as operações da Comissão. 
715. O OIA realizou igualmente sete (7) projectos de auditoria que não estavam no 
plano de 2018, mas foram pedidos da administração e seis (6) casos de investigação. 
 
716. Actividades de desenvolvimento do pessoal de auditoria foram igualmente 
realizadas durante o período em análise, incluindo formações profissionais e 
conferências internacionais sobre as práticas actuais de auditoria. Além disso, através 
do apoio do Banco Mundial e da GIZ alemã, todos os funcionários do OIA realizaram 
formações de ACL e formação e certificação online em IPSAS. De notar, no entanto, 
que o Gabinete possui uma grande proporção de funcionários que estão sob Fundos 
de Parceiros. Isso leva a uma alta rotatividade de pessoal, uma vez que os contratos 
são, na sua maioria, em regímen de curta duração. 

 
III. Parcerias Estratégicas 
 
717. A agenda 2063 salienta a necessidade de África ser uma força dinâmica e um 
actor influente na ordem global. Por conseguinte, é fundamental que a União fortaleça 
as relações entre os Órgãos da UA e as CER com os Escritórios Regionais e as 
Missões de Representação. O Presidente da Comissão empreendeu acções 
destinadas a reforçar a representação da UA no interior e exterior de África. Essa 
presença ajudará a reforçar as relações com os cidadãos africanos e a com a 
diáspora, bem como a expandir a presença da UA nos territórios dos seus parceiros 
estratégicos. 

 

 Avaliação das Parcerias Estratégicas 
 
718. A Comissão viabilizou a realização de um retiro do Subcomité do CRP de 
Comité de Cooperação Multilateral em Maio de 2018. O Subcomité analisou e 
actualizou a proposta de relatório sobre a avaliação das parcerias estratégicas com 
contributos adicionais da Comissão, das CER, da Fundação Africana de Capacitação 
(ACBF) e da Agência de Desenvolvimento da União Africana - Agência de 
Planificação e Coordenação da NEPAD (AUDA-NPCA). O relatório conjunto do CRP-
Comissão sobre a Avaliação das Parcerias Estratégicas será submetido à apreciação 
dos Órgãos deliberativos na Cimeira de Fevereiro de 2019. 

 

 Memorandos de Entendimento e Parcerias Bilaterais e Multilaterais  
 
719. A Comissão organizou a 2ª Plataforma Interactiva de Coordenação das 
Parcerias da União Africana (UA-PCIP) em Acra, em Novembro de 2018. A 
plataforma foi o seguimento da plataforma inaugural que foi organizada em Dezembro 
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de 2017, em Harare, e resultou na criação de uma Plataforma de Coordenação das 
Parcerias Africanas, por meio da qual todos os intervenientes poderiam obter um 
entendimento comum da forma como a UA planifica e implementa a sua agenda de 
desenvolvimento e integração, identifica os desafios e oportunidades e viabiliza as 
possibilidades de reforço de sinergias, evitando duplicações e compromissos 
conflituantes com os parceiros.  
 
720. A 2ª Conferência anual da UA-PCIP, sob o tema ‘Vamos Agir’ analisou, entre 
outros aspectos, a implementação das recomendações adoptadas na AU-PCIP inicial 
de Harare, troca de opiniões sobre a forma como mobilizar apoios internos para a 
materialização e operacionalização da UA-PCIP e os desafios e oportunidades no 
diálogo com os parceiros. Foi lançada uma página web alojada no sítio web da 
Comissão https://au.int para divulgar material sobre as actividades das parcerias 
estratégicas da União.  

 
África-Árabe  

 
721. A Cimeira de Malabo de 2016 da Parceria África-Árabe decidiu realizar a 
próxima Cimeira África-Árabe na Arábia Saudita em 2019. A Comissão deu início aos 
preparativos para a cimeira com a Liga dos Estados Árabes.  
 
722. À luz dos desafios encontrados na Cimeira de Malabo em 2018, a Comissão, 
em colaboração com a Secretariado-Geral da Liga dos Estados Árabes, foi orientada 
pelas resoluções 7 e 10 a finalizar o Plano de Acção para as Parcerias e definir os 
critérios e princípios para participação nas reuniões da parceria África-Árabe, 
respectivamente. O trabalho está em curso e será concluído brevemente. 

 
FOCAC 

 
723. Durante o ano em análise, a Comissão trabalhou estreitamente com o Governo 
da China para o aprofundamento da cooperação no âmbito do Fórum de Cooperação 
China-África (FOCAC). Entre outros aspectos, isto resultou na incorporação e 
adopção dos principais programas emblemáticos da UA no Plano de Acção do 
FOCAC para 2018-2021 durante a Cimeira da FOCAC de 2018, realizada em Pequim 
em Outubro de 2018.  
 
724. O Governo da China igualmente concordou em agilizar a construção e equipar 
o CDC África, no âmbito do plano estratégico quinquenal concebido pelo CDC África. 
O Governo da China igualmente se comprometeu a afectar RMB 500 milhões para 
essa finalidade e para apoiar outros projectos da UA. O Governo Chinês ofereceu-se 
igualmente para fornecer equipamentos no valor de 25 milhões US$ em apoio à base 
logística da UA em Douala, para ser utilizado pela Força Africana em Estado de 
Alerta no âmbito da contribuição de 100 milhões US$ da China para apoiar as 
operações de apoio à paz em África.  
 
725. Nos termos da decisão EX. CL/Dec. 942 (XXX) do Conselho Executivo, de 
Janeiro de 2017, a Comissão tem estado a trabalhar com o CRP nos mecanismos 
que irão garantir o pleno envolvimento da UA na gestão efectiva do FOCAC. 
Enquanto isso, o Escritório da União Africana em Pequim foi inaugurado durante a 
Cimeira do FOCAC de 2018 em Pequim. 

 
 

https://au.int/
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Preparativos para a Reunião Ministerial e Cimeira da TICAD 
 
726. Em preparação para a próxima Cimeira da TICAD VII, que terá lugar em 
Yokohama de 27 a 30 de Agosto de 2019, a Comissão, em colaboração com o CRP, 
tem trabalhado com o Governo do Japão nos principais elementos da agenda e do 
programa da Cimeira.  
 
727. A reunião Ministerial preparatória da TICAD foi realizada em Tóquio em 
Outubro de 2018. A reunião adoptou o Relatório da TICAD de 2018 referente à 
implementação dos Planos de Acção da TICAD V (2013-2017) e o Plano de 
Implementação da TICAD VII (2016-2019) e explicou pormenorizadamente a direcção 
estratégica da Cimeira da TICAD VII, a fim de concentrar-se nas prioridades 
Africanas.  
 
728. No entanto, importa referir que houve uma divergência na reunião preparatória 
de Tóquio sobre a participação de todos os Estados-membros na próxima cimeira, em 
consonância com as decisões pertinentes da UA. É importante que esta questão 
recorrente da participação nas reuniões da TICAD seja resolvida de uma vez por 
todas de modo a permitir a representação plena de todos os Estados-membros da UA 
em futuros eventos da TICAD. 
 

UE-África  
 
729. A Declaração da Cimeira União Africana-União Europeia de 2017, solicitou às 
duas Comissões para elaborarem um plano de acção, dentro de três meses a contar 
da data de adopção da Declaração, que implicaria a realização de reuniões de 
trabalho para identificar projectos e programas conjuntos dentro das áreas de 
cooperação prioritárias conjuntas da UA-UE, que ambas as partes concordam em 
implementar e para criarem um mecanismo conjunto de acompanhamento. Como 
acompanhamento, a Comissão submeteu uma proposta de lista das áreas prioritárias 
para avaliação do CRP que, após alterações, serão finalizados para discussões finais 
com a UE. A Comissão deu igualmente início aos preparativos para a primeira 
Reunião Ministerial da UA-UE a realizar em Bruxelas a 21 e 22 de Janeiro de 2019. 
 
730. A União Africana e a União Europeia institucionalizaram o Fórum Empresarial 
UE-África (EABF) em 2006, para melhorar o ambiente de negócios e aumentar o 
investimento em África. O Fórum é realizado de maneira alternativa em África e na 
Europa. O último evento foi realizado às margens da Cimeira África-UE, realizada em 
Abidjan em Novembro de 2017. 

 
Parceria África-Turquia 

 
731. Na sequência do plano de execução para 2015-2019, a Segunda Conferência 
Ministerial de Avaliação da União Africana-Turquia, realizada em Istambul em 
Fevereiro de 2018, adoptou um comunicado conjunto no qual ambas as partes 
identificaram a necessidade de reforçar a cooperação a nível multilateral e começar a 
preparar com determinação a próxima Cimeira União Africana-Turquia a ser realizada 
em 2019 em Istambul, Turquia. 
 
732. No âmbito da parceria África-Turquia e do seu plano de acção, a Comissão e o 
Ministério do Comércio da República da Turquia organizaram o segundo Fórum 
Económico e empresarial da Turquia-África, em Istambul, em Outubro de 2018, para 
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promover investimentos turcos e africanos e destacar a visão da agenda 2063 para o 
continente. Mais de 2500 participantes, trinta e quatro (34) ministros e quarenta e seis 
(46) Estados-membros participaram no Fórum. Foram realizados encontros entre 
empresas e entre governos à margem deste evento.  
 
733. Foram assinados três Memorandos de Entendimento (MdE) nessa ocasião 
entre a Turquia e vários Estados-membros, incluindo um Memorando de 
Entendimento sobre a cooperação em matéria de comércio e investimento entre a 
Comissão e o Governo da Turquia. No início de 2019, será elaborada uma estratégia 
e roteiro de implementação. Como forma de avançar, a Comissão continuará a 
cooperar com o sector privado e disponibilizará uma plataforma para reforçar a 
cooperação e as parcerias público-privadas, com ênfase no reforço do 
empreendedorismo em pequena e média escala em África.  

 

 Preparativos para as Negociações pós-Cotonou  
 
734. O Conselho Executivo, na sua decisão EX.CL/Dec. 986 (XXXII), de Janeiro de 
2018, sobre o Futuro do Acordo de Cotonou Pós-2020, solicitou ao Comité de 
Representantes Permanentes (CRP), em estreita colaboração com a Comissão e o 
Grupo Africano de Embaixadores em Bruxelas, a finalizar uma Posição Comum 
Africana sobre o futuro do Grupo África, Caraíbas e Pacífico (ACP) e do Acordo de 
Cotonou Pós-2020. O projecto da Posição Comum Africana foi submetido à 
apreciação da Sessão Extraordinária do Conselho Executivo, realizada em Kigali, em 
Março de 2018, e adoptado pelo Conselho Executivo [Ext/EX.CL/Dec.2 (XVIII)], com a 
ressalva de permitir um mês extra de consultas para enriquecer ainda mais o projecto 
com comentários dos Estados-membros e regiões africanos. 
 
735. A versão final da Posição foi distribuída a todos os Chefes de Estado e de 
Governo Africanos, após a qual o Presidente do Conselho Executivo liderou a 
delegação da UA na Reunião Ministerial dos ACP realizada em Lomé, em Maio de 
2018. A delegação ministerial da UA participou na “Reunião Consultiva Interagência 
com Organizações Regionais e Continentais organizada pelos ACP sobre o Quadro 
de Negociações do Grupo ACP para um Acordo Pós-Cotonou com a UE, a 26 de 
Maio de 2018. A reunião, que juntou as organizações regionais dos países ACP, 
discutiu o mandato de negociação dos países ACP. A Posição Comum Africana, tal 
como apresentada, encontrou falta de unidade do lado africano e, por esta razão, não 
foi apresentada no dia seguinte na reunião do Conselho de Ministros ACP. Na 
reunião de 27 de Maio de 2018, o Conselho de Ministros ACP adoptou o seu mandato 
de negociação e seleccionou o Togo para liderar as negociações em nome dos ACP.  
 
736. Posteriormente, o Presidente da Comissão indicou o Dr. Carlos Lopes como 
seu Alto Representante para as Parcerias UA-UE, Pós-2020, para prestar o apoio 
necessário ao processo por meio de análises, consultas e estabelecimento de 
consenso.  
 
737. O estado de implementação da Decisão do Conselho Executivo de Kigali foi 
apresentado e discutido na 31ª Sessão Ordinária da Conferência da União, realizada 
em Nouakchott, em Julho de 2018. A Conferência, na sua Decisão Assembly/AU/Dec. 
694 (XXXI), decidiu avançar com um acordo UA-UE Pós-2020, que trata África como 
um continente unido, reconhecendo a necessidade de novas consultas a nível 
ministerial para consolidar a Posição Comum Africana nas suas relações com a UE 
Pós-2020. 
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738. O Presidente da Comissão comunicou a decisão da Conferência ao Presidente 
da Comissão Europeia e ao Secretário-Geral dos ACP, solicitando que, de acordo 
com o pedido da Conferência, o início das negociações dos ACP fosse adiado, 
enquanto se aguardava pela consolidação da Posição Comum Africana. Em Julho de 
2018, tanto o Secretário-Geral da ACP como o Presidente da Comissão Europeia 
responderam, indicando que as negociações começariam a 1 de Outubro de 2018, 
em parte para dar tempo à parte africana de consolidar a sua posição comum. 
 
739. Em preparação para as consultas, o Dr. Carlos Lopes consultou várias partes 
interessadas e realizou pesquisas com a ajuda da Comissão, da UNECA e de outras 
instituições relevantes. Apresentou um relatório que, juntamente com o relatório do 
Presidente da Comissão, serviu de base para as consultas na reunião do Conselho 
Executivo, realizada em Adis Abeba, a 14 de Setembro de 2018, e ampliada para 
incluir os Ministros responsáveis pelas Relações com a ACP e UE. 
 
740. Na sequência das suas deliberações, o Conselho Executivo concordou que as 
negociações sobre o acordo pós-Cotonou com a UE seriam realizadas no âmbito do 
quadro ACP e deveriam ter início a 1 de Outubro de 2018, conforme previsto. O 
Conselho Executivo concordou ainda que a Comissão prorrogasse o apoio técnico 
aos membros africanos da equipa de negociação ACP, a fim de garantir a coerência 
com a Agenda 2063, bem como com outros instrumentos relevantes. Contudo, os 
Estados-membros não chegaram a acordo sobre o papel de liderança a ser 
desempenhado pela Comissão, para a celebração de um acordo de parceria África-
UE entre África e a UE no quadro pós-Cotonou. Como resultado, nenhuma decisão 
foi adoptada ao final da reunião, excepto para encaminhar o assunto à Conferência 
para orientação. 
 
741. Enquanto isso, a União Europeia adoptou suas directrizes de negociação e, 
pouco depois, os ACP adoptaram as suas próprias directrizes. As negociações foram 
lançadas à margem da Conferência-Geral da ONU em Nova Iorque, no final de 
Setembro de 2018. 
 
742. Várias discrepâncias permaneceram entre as directivas da ACP e UE, porque 
as primeiras tinham um enfoque de âmbito ACP, enquanto as últimas preferiam 
transferir a maior parte das actividades para as regiões. Note-se que, nas duas 
directrizes de negociação, o acordo pós-Cotonou será único, consistindo de um 
acordo de fundação e três pilares regionais. A diferença está na definição de 
“regiões”: enquanto as directivas da UE apontam para a importância de tratar África 
como um continente inteiro, as regiões ACP são limitadas aos signatários dos ACP e, 
portanto, não tratam África como um continente inteiro. 
 
743. Na cimeira extraordinária da Conferência a 18 de Novembro de 2018, o 
Presidente da Comissão informou sobre esses desenvolvimentos e salientou a 
importância de África falar a uma só voz. No final, a Conferência, na sua decisão 
Ext/Assembly/AU/Dec.1 (XI), decidiu que as negociações ACP-UE pós-Cotonou 
deveriam prosseguir no quadro da parceria UE-ACP e que a Comissão alargaria o 
apoio técnico aos membros africanos da equipa de negociações da ACP, conforme 
solicitado. A Conferência decidiu igualmente que a parceria UA-UE de continente 
para continente deve continuar após 2020, com base na Estratégia Conjunta África-
UE e na Declaração da Cimeira UA-UE, realizada em Abidjan, a 29 e 30 de 
Novembro de 2017, a fim de promover a Agenda 2063 e as suas prioridades em 
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matéria de paz e segurança, desenvolvimento, Zona de Comércio Livre Continental 
Africana, migração e clima, entre outras. 
 
744. Desde a cimeira extraordinária de Novembro de 2018, o Alto Representante 
iniciou consultas com as principais partes interessadas para apresentar o quadro da 
Parceria de Continente para Continente Pós-2020. Até à data da elaboração do 
presente relatório, o Alto Representante reuniu-se com o Grupo Africano de 
Embaixadores e com a Comissão Europeia em Bruxelas. Manteve igualmente 
discussões com vários Estados-membros e planifica continuar tais consultas. 
 

 Escritórios Regionais e Missões de Representação da UA  
 
Missão Permanente da UA em Bruxelas 

 
745. Durante o período em análise, as actividades da Missão Permanente da UA 
em Bruxelas (Escritório de Bruxelas) centraram-se principalmente na (i) 
implementação dos instrumentos de cooperação existentes entre a União Africana e a 
União Europeia, nomeadamente: a estratégia conjunta UA-UE e o Acordo da Parceria 
ACP-UE; (II) viabilização e coordenação das actividades do grupo de embaixadores 
Africanos em Bruxelas; e (iii) o acompanhamento das relações de trabalho regulares 
com os parceiros internacionais sediados em Bruxelas. 
 
746. O Escritório de Bruxelas contribuiu para a implementação e o 
acompanhamento da Estratégia Conjunta UA-UE e do seu roteiro para o período 
2018-2020, que foi adoptado pela 5ª Cimeira UA-UE em Abidjan, em Dezembro de 
2017. O Escritório viabilizou igualmente a reunião entre a Comissão da UA e a 
Comissão Europeia, realizada em Bruxelas, em 23 de Maio de 2018, bem como as 
reuniões sectoriais entre as duas Comissões e entre as lideranças dos dois 
continentes.  
 
747. O Escritório de Bruxelas reforçou igualmente as suas relações com a 
Comissão Europeia, com o Serviço Europeu para a Acção Externa, com o Conselho 
Europeu e com o Parlamento Europeu. Os funcionários da UA no Escritório de 
Bruxelas reuniram-se regularmente com os seus homólogos nas instituições acima 
mencionadas para promover as posições da UA em questões de interesse comum 
para os dois continentes, nomeadamente sobre as negociações pós-Cotonou, as 
reformas institucionais e o financiamento da UA e a implementação da Agenda 2063. 
 
748. O Escritório de Bruxelas continuou a prestar auxílio ao Grupo Africano de 
Embaixadores em Bruxelas e coordenou os seus contactos com as instituições da UE 
e de África, Caraíbas e Pacífico (ACP). É nesta perspectiva que o Escritório 
organizou em Junho de 2018 um workshop sob o tema "Rumo a uma abordagem 
integrada e harmonizada para a implementação do programa de desenvolvimento 
sustentável das NU 2030 e a Agenda 2063 da UA” dirigido ao Grupo Africano e as 
Comunidades Económicas Regionais representadas em Bruxelas. O objectivo foi 
transmitir informação actualizada aos participantes sobre os avanços realizados pela 
Comissão na implementação dos ODS e da Agenda 2063. 
 
749. O Gabinete de Bruxelas participou igualmente nas reuniões do grupo de 
Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico (ACP), incluindo reuniões com o 
Comité de Embaixadores da ACP e da Conferência Parlamentar ACP-UE realizada 
em Bruxelas em Março e Junho de 2018. Nestas e noutras reuniões da ACP, o 
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Escritório de Bruxelas contribuiu para a harmonização das posições dos Estados-
membros da UA com as decisões e políticas adoptadas pelos órgãos deliberativos da 
UA. Foram reforçados os contactos com o Secretariado da ACP, o que viabilizou as 
reuniões entre o Presidente da Comissão da UA e o Secretário-Geral dos ACP que 
decorreu em Fevereiro e Maio de 2018 em Bruxelas.  
 
750. De um modo geral, o Escritório de Bruxelas alcançou resultados significativos 
durante o ano de 2018. Uma das suas principais tarefas em 2019 consistirá em 
reforçar as suas relações de trabalho com o grupo de embaixadores Africanos em 
Bruxelas e ajudar os Estados-membros a consolidar a posição comum de África 
sobre as suas relações económicas com a UE após 2020, em conformidade com as 
decisões das sessões extraordinárias da Conferência que ocorreram em Adis Abeba 
em Novembro de 2018, para que os Estados-membros falem a uma só voz e 
continuem coerentes na sua promoção dos interesses Africanos. 

 
Delegação Permanente da UA em Genebra 

 
751. Durante o ano em análise, a Delegação Permanente da UA (doravante o 
Escritório de Genebra) em Genebra empreendeu esforços para apoiar o Grupo 
Africano em Genebra e coordenar a sua participação na OMC e noutros fóruns. 
 
752. Relativamente às questões de industrialização, o Escritório de Genebra 
trabalhou com todos os intervenientes sediados em Genebra, nomeadamente a 
CNUCED, a UNIDO, o FEM e a diáspora, para promover a industrialização, a 
diversificação económica e a transformação estrutural de África em consonância com 
a Agenda 2063. Mais recentemente, o Escritório de Genebra organizou um painel de 
debate de alto nível com a CNUCED e a UNIDO sobre a mobilização de 
investimentos para o desenvolvimento industrial inclusivo e sustentável em África, à 
margem do Fórum Mundial de Investimentos que decorreu em Outubro 2018, em 
Genebra. O painel reuniu líderes mundiais dos sectores do investimento e finanças 
para identificar novos métodos para mobilizar investimentos para o sector indústria 
transformadora em África, a fim de ajudar a reforçar o desenvolvimento da 
capacidade produtiva. 
 
753. Em 2018, reunido a nível de Embaixadores, o Grupo Africano em Genebra 
criou um Grupo Africano para Questões de Desarmamento que será coordenado pela 
Namíbia. O Escritório de Genebra organizou reuniões e workshops para reforçar as 
actividades desse grupo. Um dos diversos workshops realizados foi acerca de 
Sistemas de Armas Autónomas Letais e decorreu em 27 de Março de 2018.  
 
754. Em 2019, será a vez de África presidir o Conselho dos Direitos Humanos das 
NU. A Cimeira de Nouakchott de Julho de 2018 aprovou o Senegal para ocupar este 
cargo. O Escritório de Genebra continuará a trabalhar com o Grupo Africano e com 
outros intervenientes a fim de garantir a eleição do Senegal para este cargo. O 
Embaixador do Senegal em Genebra foi formalmente eleito, em 5 de Dezembro de 
2018, Presidente do Conselho dos Direitos Humanos para o ano de 2019. 
 
755. Em Outubro de 2018, no Dubai, cidadãos Africanos concorreram igualmente 
para os cargos de Secretário-Geral Adjunto e Director do Departamento de 
Desenvolvimento de Telecomunicações da União Internacional de Telecomunicações. 
Para o cargo de Secretário-Geral Adjunto, a candidatura do Sr. Brahima Sanou de 
Burkina Faso, teve o apoio da UA, mas ele não foi eleito. Para o cargo de Director do 
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Departamento de Desenvolvimento de Telecomunicações houve duas candidaturas, 
sendo da Nigéria e do Zimbabwe, mas porque não houve acordo em torno de um 
único candidato, nenhum foi eleito. 
 
756. O Escritório de Genebra organizou catorze reuniões para prestar assistência 
ao Grupo Africano de Negociadores que trata de questões de propriedade intelectual 
e viabilizar a definição de posições comuns Africanas. Nos dias 8 e 9 de Novembro 
de 2018, o Escritório organizou igualmente um workshop para o Grupo Africano 
destinado a reforçar a capacidade dos negociadores Africanos; entre outros aspectos, 
o workshop formulou posições sobre questões introduzidas recentemente na agenda 
da OMPI, tais como os direitos de revenda. 
 
757. Cabe referir que as discussões no âmbito dos comités técnicos da OMPI não 
alcançaram progressos palpáveis devido à relutância dos países desenvolvidos em 
fazer concessões. No Comité Permanente da OMPI sobre Direitos do Autor e 
Conexos, os países ocidentais opuseram-se a qualquer instrumento internacional 
sobre excepções e limitações aos direitos do autor para benefício de instituições de 
ensino e investigação, tal como foi solicitado pelos países em desenvolvimento. Os 
países ocidentais igualmente ‘fizeram marcha atrás’ nas discussões sobre um 
instrumento vinculativo internacional para a protecção da riqueza do conhecimento 
tradicional Africano. 
 
758. O Escritório de Genebra prestou assistência ao Grupo Africano na preparação 
da 332.ª Sessão do Órgão Directivo e a 107. ª Sessão da Conferência Internacional 
do Trabalho (ILC), da Organização Internacional do Trabalho, que decorreu em Março 
e Maio/Junho de 2018, respectivamente, em Genebra.  
 
759. A 332.ª Sessão do Órgão Directivo da OIT foi importante para África, uma vez 
que discutiu a revisão das Normas para as Reuniões Regionais. O Grupo Africano fez 
corredores com êxito para a revisão das regras sobre a composição das reuniões 
regionais para fazer com que os países africanos sejam os únicos membros de pleno 
direito a participar nas reuniões regionais e que os países das demais regiões 
participariam como observadores e apenas quando convidados. Isto constituiu uma 
grande vitória para África, pois, ainda em 2015, os países de outras regiões puderam 
participar nas reuniões da região africana como membros de pleno direito. 
 

Missão de Observação da UA junto das Nações Unidas 
 
760. A Missão de Observação Permanente da União Africana junto das Nações 
Unidas (doravante, Escritório de Nova Iorque) continuou a facilitar a interacção e 
coordenação entre o Grupo Africano e o sistema das Nações Unidas na Sede da 
ONU e garantir que as prioridades estratégicas de África continuam no topo da 
Agenda da ONU. 
 
761. Durante o período em análise, o Escritório de Nova Iorque trabalhou em 
estreita colaboração com o Grupo Africano em Nova Iorque na busca de consenso 
entre os negociadores africanos sobre o uso da Agenda 2063 para influenciar a 
implementação dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável Globais (ODS). Em 
particular, o Escritório de Nova Iorque auxiliou os peritos do Grupo Africano durante o 
Segmento de 2018 do ECOSOC sobre Actividades Operacionais para o 
Desenvolvimento em Fevereiro/Março de 2018. A sessão serviu como uma 
plataforma para os Estados-membros da ONU iniciarem a consideração formal do 
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reposicionamento do sistema de desenvolvimento da ONU (UNDS), com foco 
especial na visão, áreas principais de transformação e a resposta relacionada à 
resolução da Conferência-Geral sobre a revisão quadrienal abrangente de políticas 
de actividades operacionais para o desenvolvimento das Nações Unidas. Nesta 
sessão, o Grupo Africano enfatizou que a harmonização dos programas de acção 
existentes da UA, incluindo a Agenda 2063 da UA e o programa da Nova Parceria 
para o Desenvolvimento de África (NEPAD), com o envolvimento da Secretária-Geral 
Adjunta da ONU na Agenda 2030 global é essencial, o mais cedo possível, criar 
sinergias a nível nacional. 
 
762. Durante a 49ª Sessão da Comissão de Estatística da ONU, em Março de 2018, 
o Escritório de Nova Iorque coordenou um evento paralelo co-organizado pela 
Comissão e UNECA, para informar o Grupo Africano e as relevantes partes 
interessadas sobre os progressos no desenvolvimento de estatísticas sobre o 
continente, e uma reunião de consulta entre a Comissão e os Directores-gerais 
Nacionais Africanos de Estatísticas. O objectivo desta reunião foi a troca de pontos de 
vista sobre as modalidades para melhorar a coordenação, colaboração e 
comunicação entre a Comissão e os Directores-gerais dos Institutos Nacionais de 
Estatística de África, representando os Estados-membros da UA durante a próxima 
Sessão da Comissão de Estatística da ONU em 2019. 
 
763. O Escritório de Nova Iorque, em conjunto com o Coordenador do Comité dos 
Dez (Sierra Leone) e as Missões Permanentes do Comité dos Dez sobre a Reforma 
do Conselho de Segurança, organizou um retiro de três dias em Nova Iorque, em 
Abril de 2018, para deliberar sobre as Negociações Intergovernamentais em curso 
sobre a reforma do Conselho de Segurança. O retiro decidiu preparar um Memorando 
para os Chefes de Estado do C-10 no seu compromisso com os membros P-5 do 
Conselho de Segurança da ONU e desenvolver uma estratégia consensual para os 
Chefes de Estado e de Governo da Comissão Africana do Comité dos Dez sobre a 
Reforma do Conselho de Segurança, para envolver os grupos regionais interessados, 
bem como orientar a participação do Grupo Africano nas reuniões das Negociações 
Intergovernamentais (IGN). 
 
764. O retiro elaborou igualmente uma versão projecto da Posição Comum Africana 
sobre a reforma do Conselho de Segurança, a ser usada nas suas declarações 
nacionais durante o Debate Geral da 73ª Sessão da Conferência-Geral da ONU e 
outros fóruns internacionais. Além disso, o Escritório facilitou a preparação e 
organização do Retiro Ministerial do Comité dos Dez, realizado em Freetown, na 
Sierra Leone, em Dezembro de 2018, cujo resultado será apresentado à Cimeira de 
Fevereiro de 2019. 
 
765. O Escritório de Nova Iorque participou na Conferência de Alto Nível das 
Agências de Combate ao Terrorismo dos Estados-membros, organizada pelo 
Secretário-geral da ONU em Nova Iorque, em Junho de 2018. O tema da reunião 
Reforço da cooperação internacional para combater a ameaça crescente do 
terrorismo”, reflectiu sobre a necessidade dos Estados-membros melhorarem a 
cooperação internacional de combate ao terrorismo e as medidas práticas para a 
implementação dos aspectos relevantes da Estratégia Global das Nações Unidas de 
combate ao Terrorismo.  
 
766. O Escritório de Nova Iorque participou igualmente no Fórum das Nações 
Unidas, realizado em Nova Iorque, em Maio de 2018, sobre a questão da Palestina 



EX.CL/1134(XXXIV) 
Pág. 132 

sob o tema 70 Anos Depois de 1948 - Lição para o Alcance de uma Paz Sustentável. 
Foi declarado que o Estado da Palestina é designado para liderar o Grupo de 77 e a 
China em 2019.  
 
767. No domínio da paz e segurança, o Escritório de Nova Iorque continuou a 
melhorar a sua colaboração com os membros africanos do Conselho de Segurança 
(A3) para uma melhor coordenação e coesão das questões africanas no Conselho de 
Segurança da ONU. O A3 continuou a ser confrontado com as pressões externas, 
particularmente quando defende decisões da União Africana que são incompatíveis 
com os interesses externos concorrentes. 
 
768. Os esforços da UA para garantir o financiamento previsível e sustentável 
através das contribuições da ONU, para as operações de apoio à paz lideradas pela 
UA e mandatadas pelo Conselho de Segurança, ganharam ímpeto em 2018, com um 
roteiro desenvolvido pela A3 - Côte d’Ivoire, Egipto e Etiópia - para facilitar a 
resolução final desta questão. 
 
769. Durante o período em análise, o Escritório de Nova Iorque apoiou a Missão de 
Solidariedade da ONU-UA em Julho de 2018 ao Chade, Níger e Sudão do Sul, 
liderada pela Enviada Especial da UA sobre Mulheres, Paz e Segurança e pela 
Secretária-Geral Adjunta da ONU juntamente com a Directora Executiva da ONU-
Mulheres. A Enviada Especial da UA e a Secretária-Geral Adjunta da ONU 
informaram o Conselho de Segurança da ONU sobre os resultados da missão em 
Julho de 2018. 
 
770. O Escritório de Nova Iorque auxiliou o Grupo Africano nas negociações, 
juntamente com o G77 e a China e o Movimento dos Países Não-Alinhados (MNA), 
para a consecução dos ODS da Agenda 2030 e outros objectivos de desenvolvimento 
acordados internacionalmente, promoção dos direitos humanos e liberdades 
fundamentais para todos através do financiamento adequado e da transferência de 
tecnologia, como forma de impulsionar o desenvolvimento socioeconómico nos 
países menos desenvolvidos. O Grupo Africano e seus aliados propuseram a 
adopção de uma Convenção sobre o Direito ao Desenvolvimento como um 
instrumento juridicamente vinculativo que deverá impulsionar a implementação do 
direito ao desenvolvimento. 
 
771. A Missão apoiou igualmente a participação do Grupo Africano na 62ª Sessão 
da Comissão sobre o Estatuto da Mulher, realizada em Março de 2018, sob o tema 
“Desafios e Oportunidades para o Alcance da Igualdade do Género e 
Empoderamento das Mulheres e Meninas Rurais”. Um resultado significativo desta 
sessão foi o acordo alcançado pelo Grupo Africano, G77 e China e o Movimento dos 
Países Não-Alinhados para acolher a reunião de alto nível sobre o Combate à 
Tuberculose e uma terceira reunião de alto nível sobre doenças não transmissíveis 
em 2018. Os três grupos de estados concordaram igualmente em acolher uma 
reunião de alto nível em 2019 sobre a cobertura universal de saúde. 

 
Missão de Representação da UA nos Estados Unidos – Escritório de 
Washington D.C. 

772. Durante o ano de 2018, a Missão de Representação da UA nos Estados 
Unidos da América - Escritório de Washington D.C. continuou a promover as 
prioridades da UA nos Estados Unidos e reforçar a parceria estratégica UA-EUA, 
particularmente nas áreas de desenvolvimento económico, investimento e comércio e 
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mobilização da diáspora africana no reforço das relações entre os Estados Unidos da 
América e África. 
 
773. O Escritório de Washington DC intensificou os seus esforços de advocacia 
com a Administração Trump, com as duas câmaras do Congresso e com os diversos 
grupos de reflexão. Prestou igualmente apoio ao Grupo de Embaixadores Africanos 
nos Estados Unidos na coordenação de posições comuns africanas em torno de 
várias questões, particularmente após as declarações proferidas pela actual 
administração face ao continente. Considerando a importância do poder legislativo 
dos Estados Unidos, o Escritório de Washington D.C. defendeu a necessidade de os 
Estados Unidos dialogarem com África como parceiro igual com base nos interesses 
partilhados e valores comuns. Foi consagrada uma atenção especial à importância do 
apoio dos EUA às operações de apoio à paz da UA, bem como às futuras relações 
entre os EUA e África além da Lei do Crescimento e Oportunidades em África 
(AGOA) em virtude da criação da Zona de Comércio Livre Continental Africana. 
 
774. Trabalhando com o Departamento de Comércio e Indústria da Comissão e com 
os países africanos habilitados no âmbito da AGOA, o Escritório de Washington DC 
organizou diversas reuniões em antecâmara ao Fórum Ministerial Anual da AGOA, 
realizado no Departamento de Estado, em Washington, DC. Estas reuniões em causa 
foram (i) a avaliação intercalar em Junho de 2018, que fez o balanço dos principais 
feitos e desafios da AGOA; e (ii) a Reunião Consultiva Ministerial da AGOA, que 
decorreu em Julho de 2018 antes do Fórum da AGOA.  
 
775. O Escritório de Washington DC participou activamente do 17º Fórum Anual do 
AGOA, organizado pelo Departamento de Estado dos EUA em Washington, DC, em 
Julho de 2018, sob o tema “Definir Novas Estratégias para o Comércio e Investimento 
EUA-África”. O fórum centrou-se na implementação da AGOA, à luz das novas 
prioridades em matéria de comércio e de política externa do Governo dos EUA. Os 
participantes trocaram impressões sobre estratégias para melhorar as relações 
comerciais entre os EUA e África como um bloco Unido, e não bilateralmente como 
ocorre actualmente o caso e igualmente o futuro das relações económicas EUA-África 
após o término da AGOA em 2025.  
 
776. Em Outubro de 2018, o Escritório de Washington DC acolheu uma reunião de 
acompanhamento para abordar as questões levantadas pelos Ministros do Comércio 
e Indústria no Fórum da AGOA, entre o Grupo de Embaixadores Africanos e uma 
delegação composta por diversas agências dos EUA chefiada pela Sra. Connie 
Hamilton, Representante Comercial Adjunta dos Estados Unidos para África. A 
reunião definiu o local para a próxima sessão de alto nível sobre o futuro das relações 
económicas EUA-África entre os Embaixadores Africanos e Vice-representante de 
Comércio dos EUA, o Embaixador C.J. Mahony em Novembro de 2018. 
 
777. A 6ª edição do Diálogo de Alto Nível da Comissão da UA-Estados Unidos da 
América (UA-EUA) teve lugar em Adis Abeba, em 29 de Novembro de 2018. Foi co-
presidida pelo Vice-Presidente da Comissão e pelo Secretário de Estado Adjunto dos 
EUA para os Assuntos Africanos. O Diálogo de Alto Nível proporcionou uma 
oportunidade para rever os progressos realizados na implementação dos vários 
aspectos da cooperação no âmbito dos quatro pilares interdependentes que regem a 
Parceria Estratégica UA-EUA, nomeadamente: (i) paz e segurança; (ii) crescimento 
económico, comércio e investimento; (iii) democracia e governação; e (iv) promoção 
de oportunidades de investimento e desenvolvimento. 
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778. Ambas as partes reafirmaram os seus fortes compromissos para aprofundar e 
alargar a sua parceria em todas estas áreas para o alcance da visão da UA de uma 
“África integrada, próspera e pacífica”. Concordaram igualmente, em particular, sobre 
o valor de organizar um fórum anual para o comércio e o investimento para promover 
parcerias económicas e expandir a utilização da Lei de Crescimento e Oportunidades 
para África a nível regional e continental. 
 
779. O Escritório da UA em Washington, DC, em colaboração com a Agência dos 
EUA para o Desenvolvimento Internacional e o Conselho Empresarial da Diáspora, 
organizou em Washington, DC, em Novembro de 2018, a Conferência de Comércio e 
Investimento da Diáspora. Esta conferência facilitou o início de ligações entre a 
comunidade empresarial da Diáspora Africana com contrapartes comerciais e de 
investimento de países africanos, bem como agências relacionadas com o comércio 
nos Estados Unidos e África. Mais de duzentos participantes e dez associações 
comerciais da Diáspora, representando mais de 300 Câmaras de Comércio Negras, 
representando vários sectores da indústria, bem como sete agências internacionais 
de desenvolvimento do governo dos EUA, participaram na Conferência. 
 
780. Foi igualmente organizado o Primeiro Retiro Anual da Diáspora pela Missão 
em Baltimore, Maryland, em Dezembro de 2018. Mais de 150 delegados participaram 
no retiro de um dia, incluindo representantes dos grupos da Diáspora Africana de 
diferentes estados e províncias nos EUA, Canadá e Europa. O Retiro adoptou o Acto 
Constitutivo da Rede da 6ª Região da Diáspora da União Africana, aplicável à 
Diáspora Africana apenas nos EUA. Lançou igualmente a Conta de Poupança e 
Investimento da Diáspora Africana como um instrumento inovador para investir nos 
Centros de Excelência Africanos (WAKANDA) em cada região do continente. 
 
781. O Escritório de Washington DC continuou a coordenar as reuniões mensais e a 
organizar as principais actividades do Grupo de Embaixadores Africanos (AAG) na 
qualidade de Secretariado do Grupo. É encorajador observar que os Embaixadores 
Africanos falam cada vez mais a uma só voz sobre questões de interesse comum 
entre os EUA e a África. 

 
IV. Comunicação e Promoção 
 
782. Durante o período em análise, a Comissão intensificou os esforços no sentido 
de aumentar a visibilidade da UA, por intermédio de vários meios tradicionais, 
informáticos e de plataformas digitais. A Comissão concluiu o Guia de Identidade e 
Estilo da Marca da UA para garantir o alinhamento na utilização da iconografia da 
marca da UA em todos os canais de comunicação da União. A Comissão igualmente 
deu início ao trabalho em torno do realinhamento dos órgãos da UA com a identidade 
da marca corporativa da UA. O novo sítio web do Comité Africano de Peritos sobre os 
Direitos e o Bem-Estar da Criança (ACERWC) foi lançado com esta identidade visual 
actualizada. 
 
783. Entre Janeiro e Julho de 2018, a Comissão estabeleceu contacto com cerca de 
20 milhões de pessoas via Facebook, tendo registado 355.000 seguidores. Isto 
representa um aumento de 9,5% face a 2017. Em relação ao Twitter, a Comissão 
registou 6,1 milhões de tweets e 215.000 seguidores, o que representa um aumento 
de 24% face a 2017. Por outro lado, foram registadas 150.000 visualizações no 
YouTube, um aumento de 19% face a 2017 e 1.799 assinantes, representando um 
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aumento de 18% desde Janeiro de 2018. O arquivo de fotos no Flicker igualmente 
registou um aumento de 72%. 
 
784. As visitas à página da UA na internet aumentaram igualmente, tendo sido 
registadas 3.229.707 visualizações da página durante este período. Além disso, 
foram transmitidos ao vivo cinquenta e um (51), gerando 143.184 visualizações de 
Janeiro a Julho de 2018, em comparação com 113.000 durante todo o ano de 2017.  
 
785. A campanha “Conheça a UA” continuou ao longo do ano em análise. O 
objectivo da campanha é divulgar e educar os cidadãos africanos acerca da história, 
as estruturas e as funções da União Africana, contribuindo assim para o objectivo de 
levar a União Africana aos seus cidadãos. O objectivo da campanha é aumentar o 
diálogo com os cidadãos da UA, por meio do direccionamento do tráfego na internet 
para as plataformas digitais da UA, como o sítio web da UA, e para as páginas das 
redes sociais para conhecer mais sobre a UA. 
 
786. A produção de documentários sobre os projectos emblemáticos está em curso 
no âmbito da campanha Conheça a UA. Os documentários foram finalizados em 
Dezembro de 2018 e começarão a ser lançados em 2019. Os projectos emblemáticos 
são o projecto Silenciar as Armas até 2020, a Zona de Comércio Livre Continental 
Africana, a Estratégia Africana para os Produtos de Base, a Barragem do Grande 
Inga e o Comboio Integrado à Alta Velocidade Integrado. 
 
787. Durante o período em análise, a Comissão concluiu o mapeamento, o desenho 
arquitectónico e a configuração do novo estúdio da UA, que será instalado no novo 
centro de conferências da sede da UA. Prevê-se que a construção terá início no 
segundo semestre de 2018. 
 
788. Em colaboração com o Governo da Nova Zelândia, a Comissão continuou a 
publicação do Manual Anual da UA. Durante as Cimeiras da UA em 2018, foram 
distribuídas 2.500 cópias. A produção da edição de 2019 está em curso, tendo a 
entrega prevista para a Cimeira de Fevereiro de 2019. 
 
789. Em colaboração com o Governo do Ruanda e com a Escola de Música Nyundo 
do Ruanda, o Departamento de Informação e Comunicação da Comissão, deu início 
à produção do Hino da UA em Inglês, Árabe, Francês, Português, Espanhol e 
KiSwahili. A versão áudio tinha o lançamento previsto para Dezembro de 2018. Este 
projecto contou igualmente com o apoio das Embaixadas e Representações 
Permanentes da Tanzânia e Guiné Equatorial junto da UA, que forneceram as 
traduções em Swahili e Espanhol do Hino da UA, respectivamente. 
 
790. Em colaboração com a Agência NEPAD, o Departamento de Informação e 
Comunicação da Comissão procedeu ao lançamento da Rede de Jornalistas da 
Agenda 2063, que representa todas as regiões da UA. O objectivo da Rede é 
promover as actividades da UA ligadas à Agenda 2063, dando importância às vozes 
africanas ao contar a história de África e partilhar ideias sobre a forma como a 
comunicação social africana pode construir melhor a narrativa do continente.  
 
791. Durante o período em análise, a Comissão aumentou as suas actividades de 
promoção junto do cidadãos africanos e além. Foram realizados várias sessões 
informativas e emitidos mais de 300 comunicados de imprensa e divulgados através 
de base de dados da comunicação social, o sítio da UA e canais das redes sociais.  
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792. O Centro de Imprensa da UA continuou em funcionamento tendo servido mais 
de 2.000 jornalistas que cobriram eventos na Sede da CUA em Adis Abeba ou 
através do centro de imprensa via satélite nas cimeiras da UA em Kigali e Nouakchott 
em Março e Junho/Julho de 2018, respectivamente. O centro de imprensa está 
equipado com 50 computadores, locais de trabalho individuais, meios para 
transmissão de vídeo e áudio das sessões abertas, gravações em áudio nas quatro 
línguas de trabalho da UA, acesso a internet sem fio e por cabo, acesso às últimas 
noticias, publicações e recursos informativos. 
 
793. Por último, o Departamento de Informação e Comunicação da Comissão 
aumentou as visitas guiadas à Sede da CUA. Mais de 1.221 visitantes beneficiaram 
de visitas guiadas. Os visitantes foram estudantes africanos e não-africanos de todas 
as faixas etárias, dignitários, diplomatas e outras personalidades, bem como órgãos 
de comunicação social internacionais.  
 
794. A Comissão lançou um novo projecto intitulado a Plataforma de Base do 
Conhecimento Africano, acessível em http://akb.africa-union.org. O objectivo é 
melhorar a divulgação de informação e a procura e extracção das publicações actuais 
da UA, CER e de outras organizações filiadas da UA, a partir de um único sítio web e 
de bases de dados interligadas. Até à altura do presente relatório, a plataforma tinha 
sido apresentada a oito organizações regionais e internacionais e instituições 
académicas. Todas as instituições começaram a utilizar e a contribuir para a 
plataforma. No futuro, a Plataforma de Base do Conhecimento Africano servirá como 
base de dados integrada de conteúdos locais africanos e conhecimento local. 

 
M. CONCLUSÃO E VIA A SEGUIR PARA 2019 
 
795. O presente relatório sobre as actividades da União e dos seus Órgãos realça 
algumas das realizações importantes que a União realizou em 2018 e para as quais o 
continente pode orgulhar-se de forma legítima. Estas realizações são uma 
demonstração tangível do impacto da agenda transformadora da União e da sua 
contribuição para melhorar os meios de subsistência dos cidadãos africanos. O seu 
reforço e a necessidade de uma melhor divulgação para os tornar conhecidos dos 
cidadãos africanos continuarão a chamar a atenção da Comissão, demais Órgãos e 
agências especializadas em 2019. 
 
796. Muitos desafios ainda persistem. Conflitos e violência continuam a ser uma 
realidade que afecta a vida de grandes segmentos da população africana. O processo 
de democratização e a promoção da boa governação ainda estão repletos de 
dificuldades. A pobreza e miséria são o destino diário de centenas de milhões de 
pessoas, embora o continente seja dotado de riqueza e talento. A voz de África no 
cenário internacional ainda é insuficientemente tida em conta, embora o continente 
represente mais de um quarto dos membros das Nações Unidas. 
 
797. Com a Agenda 2063, África por meio da União, elaborou um roteiro que 
articula de forma clara a via para a sua transformação. O ano de 2019 oferece a 
oportunidade de avançar mais rapidamente para romper as múltiplas cadeias que 
impedem a realização do rico potencial humano e natural de África. Deste ponto de 
vista, nada é mais decisivo do que o aprofundamento da unidade continental. Como o 
Presidente da Comissão salientou muitas vezes: “Com unidade somos tudo. Sem 
isso, não somos nada”. 

http://akb.africa-union.org/
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