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INTRODUÇÃO  
 
1. Durante o período de Janeiro a Julho de 2021, o Subcomité Alargado de 
Cooperação Multilateral (SCWMC), que primeiramente esteve sob a Presidência de S. Ex.ª 
Embaixador Fafré Camara, Representante Permanente da República do Mali, que mais 
tarde passou a Presidência do Subcomité a S. Ex.ª Embaixador Edward Xolisa Makaya, 
Representante Permanente da República da África do Sul, que irá dirigir os trabalhos do 
Subcomité durante um mandato de dois anos, isto é, de Abril de 2021 a Março de 2023, 
realizou duas (2) reuniões, conforme o seguinte:  

 
(i). 49ª Reunião, realizada a 13 de Janeiro de 2021, durante a qual os Estados-

membros apreciaram e adoptaram o Relatório Anual do SCWMC referente à 
2020 e o Projecto de Decisões do Conselho Executivo sobre Cooperação 
Multilateral, bem como os Critérios para acolher Conferências de Parceria; 

 
(ii). 50ª Reunião, realizada a 23 de Julho de 2021, que analisou o Projecto de 

Relatório do SCWMC referente ao período de Janeiro a Julho de 2021 e 
analisou questões específicas relacionadas com parcerias apresentadas pela 
Comissão; 

 
2. Durante a primeira metade de 2021, o foco principal do Subcomité Alargado de 
Cooperação Multilateral consistia em fazer o acompanhamento da implementação da 
Decisão nº EX.CL/Dec.1107(XXXVIII) do Conselho Executivo, tomada durante a sua 38ª 
Sessão Ordinária, realizada nos dias 3 e 4 de Fevereiro de 2021, em Adis Abeba, Etiópia, 
que:  

 
(i) Exortou o Comité de Representantes Permanentes (CRP) para, em estreita 

colaboração com a Comissão, AUDA-NEPAD, Comunidades Económicas 
Regionais (CER) e Grupos de Embaixadores Africanos nos Países Parceiros, 
concluir a elaboração do Projecto de Estratégia de Parcerias e Quadro 
Político para a subsequente apresentação ao Conselho Executivo em 
Fevereiro de 2022.  

 
(ii) Solicitou ao Presidente da Comissão, que realizasse consultas com os 

Parceiros e os Estados-membros designados para acolher as Cimeiras de 
Parceria, a fim de apresentar propostas sobre as Cimeiras de Parceria que 
poderão ter lugar em 2021, e que informasse os Estados-membros sobre os 
resultados das referidas consultas, tendo em consideração a melhoria da 
situação de saúde pública causada pela pandemia da COVID-19 e em 
conformidade com a Decisão EX.CL/Dec.899 (XXVIII), de Janeiro de 2016. 

 
3. O presente Relatório, que está dividido em duas partes, apresenta resumidamente 
as questões discutidas e as conclusões alcançadas durante a reunião do Subcomité 
realizada em 23 de Julho de 2021. A primeira parte aborda questões gerais relacionadas 
com as Parcerias, fornecendo particularmente informação actualizada sobre o 
Desenvolvimento do Quadro Estratégico e Político de Parcerias da UA, bem como sobre os 
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resultados das consultas levadas a cabo pelo Presidente da Comissão sobre as reuniões 
de parceria que deverão ter lugar em 2021, ao passo que a segunda parte apresenta 
resumidamente as deliberações relativas à cada Parceria Estratégica.  
 
PARTE I.  QUESTÕES GERAIS RELACIONADAS COM AS PARCERIAS 
 
1.1 Desenvolvimento de uma Estratégia e Quadro Político de Parcerias da UA 

 
4. O Conselho Executivo, através da Decisão nº: EX.CL/Dec. 1107 (XXXVIII), tomada 
durante a sua 38ª Sessão Ordinária, realizada nos dias 3 e 4 de Fevereiro de 2021, em 
Adis Abeba, Etiópia, solicitou ao CRP que, em estreita colaboração com a Comissão, 
AUDA-NEPAD, CER e Grupos de Embaixadores Africanos nos Países Parceiros, 
finalizasse a elaboração do Projecto de Estratégia e Quadro Político de Parcerias para 
apresentação ao Conselho Executivo em Fevereiro de 2022. 
 
5. Em conformidade com a decisão acima mencionada, a Comissão contratou o 
serviço de um consultor para ajudar na elaboração da Estratégia e Quadro Político de 
Parcerias da UA; 
 
6. Desde então, a consultoria iniciou os seus trabalhos e encontra-se actualmente na 
fase de consultas alargadas com todos os interessados envolvidos na gestão das 
actividades das Parcerias da UA, incluindo membros do CRP.  
 
7. O consultor deverá entregar e apresentar um primeiro Projecto de Estratégia de 
Parcerias da UA ao Subcomité Alargado de Cooperação Multilateral em Agosto de 2021.  
 
Recomendações  
 
8. O Subcomité Alargado de Cooperação Multilateral propõe ao CRP que recomende o 
seguinte ao Conselho Executivo: 
 

(i). SAÚDE E MANIFESTE O SEU APREÇO à nomeação do consultor para liderar o 
desenvolvimento da Estratégia e do Quadro Político das Parcerias;  
 

(ii). TOME NOTA das consultas que o Consultor está a realizar com os Estados-
membros, Comunidades Económicas Regionais (CER), AUDA-NEPAD e os 
Grupos de Embaixadores Africanos nos Países Parceiros no âmbito do 
desenvolvimento do projecto de Estratégia e Quadro Político das Parcerias para 
a sua apresentação à 40ª Sessão Ordinária do Conselho Executivo em Fevereiro 
de 2022, em conformidade com a Decisão EX.CL/Dec.1107(XXXVIII) do 
Conselho Executivo de Fevereiro de 2021. 
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1.2 Consultas realizadas pelo Presidente sobre as Reuniões de Parcerias que 
deverão ser realizadas em 2021 
 

9. Durante a sua 38ª Sessão Ordinária realizada nos dias 3 e 4 de Fevereiro de 2021, 
em Adis Abeba, Etiópia, o Conselho Executivo, através da Decisão nº: EX.CL/Dec. 
1107(XXXVIII), solicitou ao Presidente da Comissão, que se realizasse consultas com os 
Parceiros e Estados-membros designados para acolher as Cimeiras de Parceria, a fim de 
apresentar propostas sobre as Cimeiras de Parceria que poderão ter lugar em 2021, e de 
informar os Estados-membros sobre os resultados das referidas consultas, tendo em 
consideração a melhoria da situação de saúde pública causada pela pandemia da COVID-
19 e em conformidade com a Decisão EX.CL/Dec.899 (XXVIII), de Janeiro de 2016. 
 
10. Relativamente à 5ª Cimeira Árabe - África a ter lugar em Riade, Reino da Arábia 
Saudita, a Comissão recebeu uma Nota Verbal com referência nº: 028/AUC/LAS.AA/21, 
datada de 21 de Maio de 2021, da Missão Permanente da Liga dos Estados Árabes (LEA) 
em Adis Abeba, informando que o Reino da Arábia Saudita manifestou a sua vontade de 
acolher a Cimeira em Maio de 2022 e solicitou ao Secretariado da LEA que coordenasse 
com a CUA a fim de chegar a um acordo mútuo sobre uma data adequada para a sua 
realização. 

 
11. No que respeita à 6ª Cimeira UE - UA a ter lugar na Europa, o intercâmbio entre 
Altos Funcionários de ambas as partes, resultou no pedido da União Europeia de adiar a 6ª 
Cimeira UE - UA para o primeiro trimestre de 2022. 
 
12. Segundo a Direcção de Parcerias, no que tange às restantes duas (2) Cimeiras de 
Parceria, nomeadamente, a 3ª Cimeira Turquia - África e a 4ª Cimeira África - Índia, não há 
qualquer indicação da vontade da Índia de acolher a Cimeira em 2021. Foi realizada uma 
reunião entre a Direcção de Parcerias e o Embaixador indiano, na qual este último não 
apresentou qualquer confirmação, tendo referido que iria interagir com sua capital e 
pronunciar-se-ia sobre a matéria. Por outro lado, a Turquia manifestou interesse em 
realizar a Cimeira este ano e, por conseguinte, tem estado a interagir com a Comissão a 
este respeito.  
 
Recomendações  
 
13. O Subcomité Alargado de Cooperação Multilateral propõe que o CRP faça as 
seguintes recomendações ao Conselho Executivo: 

 
(i). RECOMENDE à Assembleia que aprove a realização da 6ª Cimeira UE-UA 

durante o primeiro trimestre de 2022 e solicite ao CRP para, em estreita 
colaboração com a Comissão da UA e a Comissão Europeia, estabeleça datas 
adequadas para a realização da 6ª Cimeira UE-UA em 2022, na Europa; 
 

(ii). RECOMENDE à Assembleia que aprove a realização da 5ª Cimeira Árabe - 
África em Maio de 2022, em Riade, Arábia Saudita, e solicite ao CRP para, em 
estreita colaboração com a Comissão e o Secretariado da Liga dos Estados 
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Árabes e o país anfitrião, o Reino da Arábia Saudita, cheguem a um acordo em 
relação a uma data adequada; 

 
(iii). TOME NOTA das consultas em curso com a Índia sobre a realização da 4ª 

Cimeira África - Índia; 
 

(iv). SOLICITE ao CRP para, em estreita colaboração com a Comissssão, analise as 
datas propostas pela Turquia para a realização da 3ª Cimeira Turquia - África e 
chegue a um acordo sobre uma data mutuamente aceitável. 

 
PARTE II. QUESTÕES ESPECÍFICAS DAS PARCERIAS 
 
2.1 Parceria UE - UA 
 
14.  A Decisão nº: EX.CL/Dec. 1107 (XXXVIII) do Conselho Executivo de Fevereiro de 
2021, solicitou ao CRP para que, em estreita colaboração com a Comissão, acordasse 
com a UE uma data adequada para a realização da 2ª Reunião Ministerial UA-UE a ter 
lugar em 2021, em Kigali, Ruanda, sujeita à melhoria da situação de saúde pública 
causada pela pandemia da COVID-19 e em conformidade com as decisões relevantes 
sobre a organização das reuniões de parceria da UA.  

 
15. Em conformidade com a decisão do Conselho Executivo acima referida, foram 
realizadas consultas entre o Presidente do Conselho Executivo, a liderança da Comissão 
Europeia e o país de acolhimento, o Ruanda. Nessas consultas, chegou-se a um acordo 
segundo o qual deverá se acolher a 2ª Reunião Ministerial UA-UE nos dias 25 e 26 de 
Outubro de 2021.  

 
16. Os preparativos para a 2ª Reunião Ministerial UA - UE arrancaram, tanto a nível dos 

documentos finais como a nível das questões logísticas e, por conseguinte, os 
representantes da UA e da UE reuniram-se durante o encontro do Comité Directivo 
Conjunto da Parceria UA-UE para rever o Projecto de Comunicado, bem como o 
Projecto de Agenda e Programa de Trabalho para a Reunião Conjunta de Altos 
Funcionários e Ministerial que terá lugar em Kigali, Ruanda. Relativamente à questões 
administrativas e protocolares, os preparativos estão também numa fase avançada, 
uma vez que foram realizadas várias consultas entre a Comissão, a UE e o país 
anfitrião, o Ruanda.  
 

Recomendações: 
 
17. O Subcomité Alargado de Cooperação Multilateral propõe que o CRP formule  as 
seguintes recomendações ao Conselho Executivo:  

 
(i). TOME NOTA do actual processo de preparação da 2ª Reunião Ministerial UA – 

UE; e solicite à Comissão que partilhe o projecto de Comunicado, bem como o 
projecto de Agenda e Programa de Trabalho, com os Estados-membros logo que 
o Comité Director Conjunto os tenha concluído; 
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(ii). APROVE as datas propostas, designadamente 25 e 26 de Outubro de 2021, 
para a realização da 2ª Reunião Ministerial UA - UE em Kigali, Ruanda, sujeito à 
melhoria das condições de saúde pública causadas pela COVID-19; 

 

(iii). RECORDE a Decisão Assembly/AU/Dec.762(XXXIII), de Fevereiro de 2020, que: 
“REAFIRMA o direito de todos os Estados-membros da UA de participar em 
reuniões estatutárias, relacionadas com parcerias entre a União 
Africana/Continente Africano e outro Continente ou Organização Regional”; 

 
2.3 Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento de África (TICAD) 
 
18. As actividades centraram-se no seguimento dos resultados da Cimeira da TICAD 7 
realizada em Yokohama, Japão, em Agosto de 2019, incluindo a conclusão do Plano de 
Acção de Yokohama de 2019 e os preparativos para a Cimeira da TICAD 8 que terá lugar 
na República da Tunísia, em 2022. 

 
19. A conclusão do Plano de Acção de Yokohama 2019 foi marcada por consultas com 
o Japão para a inclusão das Iniciativas/Medidas da União Africana no Plano de Acção, bem 
como as modalidades de colaboração com o Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD) e o Banco Mundial sobre as suas respectivas 
Iniciativas/Medidas, a fim de assegurar a sinergia na implementação do Plano de Acção. 
Como parte do processo de conclusão do referido Plano de Acção, as actividades 
centraram-se igualmente no desenvolvimento e lançamento do website de monitorização 
da TICAD 7, a fim de permitir registos e apresentação de relatórios sobre a implementação 
do Plano de Acção da TICAD 7. 
 
20. De acordo com o mecanismo de acompanhamento da TICAD, realizou-se uma 
reunião do Comité Conjunto de Acompanhamento (CCA) no dia 15 de Julho de 2021 e se 
discutiu as prioridades e processos conducentes ao TICAD 8, bem como o 
acompanhamento do TICAD 7, de modo a rever o impacto da COVID-19 na economia e 
sociedade africana, e o ponto de situação em relação à implementação do Plano de Acção 
de Yokohama 2019. 

 
21. Em relação à Cimeira TICAD 8 a ter lugar na Tunísia, em 2022, decorrem 
preparativos em colaboração com a Tunísia. Em conformidade com a decisão 
EX.CL/Dec.1107 (XXXVIII) do Conselho Executivo, de Fevereiro de 2021, que “aprova o 
segundo semestre de 2021 para a realização da Reunião Ministerial no Japão”, este 
propôs a data de sábado, 6 de Novembro e domingo 7 de Novembro de 2021, e uma data 
alternativa para sábado, 13 de Novembro e domingo 14 de Novembro de 2021 para a 
realização da Reunião.  

 
22. Dada a actual situação da pandemia da COVID-19, a proposta do Japão é a 
realização de uma reunião obedecendo um formato híbrido de participação, isto é, com um 
número limitado de delegações presentes fisicamente, em Tóquio, Japão, e uma 
participação virtual completa, ou através de um processo virtual completo, sujeito à 
melhoria da situação de saúde pública causada pela pandemia da COVID-19. No caso da 
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abordagem híbrida como cenário de formato primário, com uma participação virtual 
completa online e com um número limitado de delegações a participar fisicamente, em 
Tóquio, a proposta do Japão em relação aos participantes presenciais é a seguinte:  
 

(i). Ministros dos Negócios Estrangeiros da Troica da União Africana, 
nomeadamente, o anterior, actual e futuro presidentes da UA (África do Sul 
(2020), RDC (2021), Senegal (2022); 
 

(ii). Ministro dos Negócios Estrangeiros do país que acolherá o TICAD 8 em 2022 
(Tunísia); 

 
(iii). Co-organizadores do TICAD, designadamente Japão, CUA, Gabinete do 

Assessor Especial das Nações Unidas para África (UNOSAA), PNUD e Banco 
Mundial). 

 
23. Enquanto se aguarda que a UA finalize as consultas sobre as datas acima 
propostas para a realização da Reunião Ministerial, os outros Co-organizadores, incluindo 
o Japão, o anfitrião da Reunião aprovou a data de 6 e 7 de Novembro de 2021 para a 
realização da próxima Reunião Ministerial através de meios virtuais.  
 
Recomendações 
 
24. O Subcomité Alargado de Cooperação Multilateral propõe que o CRP formule as 
seguintes recomendações ao Conselho Executivo:  

 
(i). SAÚDE a conclusão do Plano de Acção de Yokohama de 2019, bem como a 

operacionalização do website de monitorização da TICAD; 
 

(ii). TOME NOTA da realização da Reunião do Comité Conjunto de Monitorização 
através de meios virtuais, no dia 15 de Julho de 2021, que promove o interesse 
da UA na elaboração das prioridades e processos conducentes ao TICAD 8, bem 
como no seguimento do TICAD 7, de modo a analisar o impacto da COVID-19 na 
economia e sociedade africanas, e o ponto de situação em relação à 
implementação do Plano de Acção de Yokohama de 2019; 

 
(iii). RECOMENDE a aprovação da data de 6 e 7 de Novembro de 2021 para a 

realização da Reunião Ministerial através da plataforma virtual; 
 

(iv). SOLICITE o CRP que trabalhe em estreita colaboração com a Comissão, Japão 
e outros co-organizadores para finalizar os documentos de trabalho para a 
Reunião. 

 

(v). RECORDE a Decisão Assembly/AU/Dec.762(XXXIII) da Assembleia, de 
Fevereiro de 2020, que: “REAFIRMA o direito de todos os Estados-membros da 
UA de participar em reuniões estatutárias, relacionadas com parcerias entre a 
União Africana/Continente Africano e outro Continente ou Organização 
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Regional”; e “DECIDE que a União Africana/Continente Africano será 
representada nas Reuniões Estatutárias de parceria entre a União 
Africana/Continente Africano e um país parceiro pelos Membros da Mesa da 
Assembleia da União, pelos Presidentes das Comunidades Económicas 
Regionais (CER), pelo Presidente do Comité de Orientação dos Chefes de 
Estado e de Governo (HSGOC) da AUDA-NEPAD e pelo Presidente da 
Comissão da UA”; 

 
2.4 Parceria África - Coreia 
 
25. A 38ª Sessão Ordinária do Conselho Executivo, realizada nos dias 3 e 4 de 
Fevereiro de 2021, em Adis Abeba, Etiópia, aprovou a realização do 5º Fórum Ministerial 
África - Coreia durante a primeira ou segunda semana de Novembro de 2021, em Seul, 
Coreia, sujeita à melhoria da situação de saúde pública causada pela pandemia da COVID-
19 e, se necessário, que se explore a possibilidade de realizar a referida Reunião 
Ministerial através de meios virtuais após consultas com a Coreia.  

 
26. Na sequência da 3ª Reunião de Consulta Política África - Coreia, realizada 
virtualmente a 24 de Fevereiro de 2021, iniciaram-se as consultas entre a Comissão da UA 
e a Coreia sobre os preparativos para o Fórum e ambas as partes estão actualmente a 
rever o Projecto de Documento de Síntese apresentado pela Coreia. Ambas as partes 
deverão ainda trabalhar no Projecto de Declaração e no Projecto de Plano de Acção, que 
devem estar em consonância com as prioridades da Agenda 2063 da UA. 
 
27. Relativamente ao Projecto de Documento de Síntese, o lado coreano solicitou uma 
alteração da data proposta para a realização do Fórum (para 9 e 10 de Dezembro de 
2021), de modo a permitir que se realize em paralelo com o encontro Ministerial de 
Manutenção da Paz da ONU agendado para os dias 7 e 8 de Dezembro de 2021.  
 

Recomendações  
 
28. O Subcomité Alargado de Cooperação Multilateral propõe que o CRP recomende o 
seguinte ao Conselho Executivo:  

 
(i). TOME NOTA dos preparativos para a realização do 5º Fórum Ministerial África – 

Coreia; 
 

(ii). RECOMENDE a aprovação das datas de 9 e 10 de Dezembro de 2021, para a 
realização do Fórum, em Seoul, sujeito à situação de saúde pública causada 
pela pandemia da COVID-19, e, se necessário, para explorar a possibilidade de 
realizar o Fórum Ministerial por meios virtuais após consultas com a Coreia; 

 

(iii). SOLICITE à Comissão que trabalhe em colaboração com a Coreia para elaborar 
todos os documentos necessários, nomeadamente o Projecto de Declaração e o 
Projecto Plano de Acção Conjunto. 
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(iv). SALIENTE que a participação do lado da UA no 5º Fórum Ministerial Coreia-
África será norteado pela Decisão EX.CL/Dec.1073(XXXVI) do Conselho 
Executivo, de Fevereiro de 2020, segundo a qual “a União Africana/Continente 
Africano será representada nas Reuniões Estatutárias de parceria entre a União 
Africana/Continente Africano e um país parceiro pelos Membros da Mesa da 
Assembleia da União, pelos Presidentes das Comunidades Económicas 
Regionais (CER), pelo Presidente do Comité de Orientação dos Chefes de 
Estado e de Governo (HSGOC) da AUDA-NEPAD e pelo Presidente da 
Comissão da UA” 

 
2.5 Parceria África - Turquia 
 
29. No dia 8 de Abril de 2021, a Embaixada da República da Turquia em Adis Abeba, 
Etiópia, através da Nota Verbal nº: Z-2021/56014670/32555902 apresentou a proposta 
para a realização da 3ª Cimeira África-Turquia de 8 a 10 de Setembro de 2021, ou de 16 a 
18 de Setembro de 2021, na Turquia e também submeteu o Projecto de Plano de Acção e 
o Relatório Conjunto de Implementação para apreciação pela Comissão da UA. Assim, 
estão actualmente em curso os trabalhos sobre o Relatório Conjunto de Implementação e o 
Projecto de Plano de Acção, tendo em conta as prioridades da União Africana. 
 
30. Ambas as partes continuarão a trabalhar em conjunto na preparação do Projecto de 
Declaração e do Projecto de Plano de Acção para a próxima Cimeira. 
 
Recomendações 
 
31. O Subcomité Alargado de Cooperação Multilateral propõe que o CRP recomende o 
seguinte ao Conselho Executivo: 
 

(i) TOME NOTA das consultas que têm sido realizadas entre a Comissão e a Turquia; 
 

(ii) RECOMENDE que a Cimeira Turquia - África seja convocada antes do fim do ano, 
numa data a ser acordada mutuamente. O seu formato e a confirmação da data 
serão determinados pela Mesa da Assembleia e pelos Presidentes das CER; 

 
(iii) SOLICITE à Comissão que trabalhe em estreita colaboração com a Turquia para 

concluir os documentos finais e distribuí-los para apreciação do Subcomité 
Alargado Sobre Cooperação Multilateral. 

 

(iv)  RECORDE a decisão Assembly/AU/Dec.762(XXXIII) de 20 de Fevereiro de 2020, 
que “DECIDIU que a União Africana/Continente Africano será representada nas 
Reuniões Estatutárias de parceria entre a União Africana/Continente Africano e um 
país parceiro pelos Membros da Mesa da Assembleia da União, pelos Presidentes 
das Comunidades Económicas Regionais (CER), pelo Presidente do Comité de 
Orientação dos Chefes de Estado e de Governo (HSGOC) da AUDA-NEPAD e pelo 
Presidente da Comissão da UA” 

 



EX.CL/1283(XXXIX) 
Pág. 9  

 

2.6 Fórum de Cooperação China-África (FOCAC) 
 
32. Durante a reunião do Subcomité Alargado de Cooperação Multilateral, realizada a 
23 de Julho de 2021, o Representante do Senegal, o país que acolherá a próxima Reunião 
Ministerial da FOCAC, apresentou um informe aos Estados-membros sobre o ponto de 
situação em relação á preparação da próxima Reunião Ministerial da FOCAC. Deu a 
conhecer à reunião que a próxima Reunião da FOCAC terá lugar em finais de Novembro 
ou Dezembro de 2021.  
 
Recomendação: 
 
33. O Subcomité Alargado de Cooperação Multilateral propõe que o CRP recomende ao 
Conselho Executivo que: 
 
(i). TOME NOTA dos preparativos para a realização da 8ª Conferência Ministerial da 

FOCAC; 
 

(ii). SOLICITE à Comissão para que, em colaboração com a China, inicie, com 
seriedade, os preparativos para a realização da Conferência Ministerial da FOCAC, 
trabalhando em estreita colaboração com a representação da UA em Pequim, 
China, e com o país anfitrião, o Senegal. 
 

(iii). RECORDE a Decisão Assembly/AU/Dec.762(XXXIII) da Assembleia, de Fevereiro 
de 2020, que: “REAFIRMA o direito de todos os Estados-membros da UA de 
participar em reuniões estatutárias, relacionadas com parcerias entre a União 
Africana/Continente Africano e outro Continente ou Organização Regional”; e 
“DECIDE que a União Africana/Continente Africano será representada nas Reuniões 
Estatutárias de parceria entre a União Africana/Continente Africano e um país 
parceiro pelos Membros da Mesa da Assembleia da União, pelos Presidentes das 
Comunidades Económicas Regionais (CER), pelo Presidente do Comité de 
Orientação dos Chefes de Estado e de Governo (HSGOC) da AUDA-NEPAD e pelo 
Presidente da Comissão da UA”. 
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PROJECTO DE DECISÃO 

SOBRE COOPERAÇÃO MULTILATERAL 
 

 
O Subcomité do CRP Alargado de Cooperação Multilateral propõe que o CRP formule 
as seguintes recomendações para Conselho Executivo: 
 

A. Sobre o desenvolvimento de uma Estratégia e Quadro Político para as 
Parcerias da UA 

 
(i). SAÚDE E MANIFESTE APREÇO em relação à designação do consultor 

para liderar a elaboração da Estratégia e do Quadro Político das Parcerias 
UA;  

 
(ii). TOME NOTA das consultas que o Consultor está a realizar com os Estados-

membros, Comunidades Económicas Regionais (CER), AUDA-NEPAD e os 
Grupos de Embaixadores Africanos nos Países Parceiros relacionadas com 
o desenvolvimento do projecto de Estratégia e Quadro Político das 
Parcerias para a sua respectiva apresentação à 40ª Sessão Ordinária do 
Conselho Executivo em Fevereiro de 2022, em conformidade com a Decisão 
nº: EX.CL/Dec.1107(XXXVIII) do Conselho Executivo de Fevereiro de 2021.  

 
B. Sobre as Reuniões de Parceria que deverão ter lugar em 2021 

 
(iii). RECOMENDE à Assembleia que aprove a realização da 6ª Cimeira UE-UA 

durante o primeiro trimestre de 2022 e solicite ao CRP para, em estreita 
colaboração com a Comissão da UA e a Comissão Europeia, estabeleça 
datas adequadas para a realização da 6ª Cimeira UE-UA em 2022, na 
Europa; 

 
(iv). RECOMENDE à Assembleia que aprove a realização da 5ª Cimeira Árabe - 

África em Maio de 2022, em Riade, Arábia Saudita, e solicite ao CRP para, 
em estreita colaboração com a Comissão e o Secretariado da Liga dos 
Estados Árabes e o país de acolhimento, cheguem a um acordo em relação 
a uma data adequada; 

 
(v). TOME NOTA das consultas em curso com a Índia sobre a realização da 4ª 

Cimeira África - Índia; 
 

(vi). SOLICITE ao CRP para, em estreita colaboração com a CUA, analise as 
datas propostas pela Turquia para a realização da 3ª Cimeira África - 
Turquia e chegue a um acordo sobre uma data mutuamente aceitável.  
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C. Parceria UE - UA 

 
(vii). TOME NOTA do actual processo de preparação da 2ª Reunião Ministerial 

UA – UE, e solicite à Comissão que partilhe o projecto de Comunicado, bem 
como o projecto de Agenda e Programa de Trabalho, com Estados-
membros logo que o Comité Director Conjunto os tenha finalizado; 

 
(viii). APROVE as datas propostas de 25 e 26 de Outubro de 2021 para a 

realização da 2ª Reunião Ministerial UA - UE em Kigali, Ruanda, sujeita à 
melhoria das condições de saúde pública causada pela pandemia da 
COVID-19; 

 
(ix). RECORDE a Decisão Assembly/AU/Dec.762(XXXIII), de Fevereiro de 2020, 

que: “REAFIRMA o direito de todos os Estados-membros da UA de 
participar em reuniões estatutárias, relacionadas com parcerias entre a 
União Africana/Continente Africano e outro Continente ou Organização 
Regional”; 

 
D. Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento de Árica 

(TICAD) 
 

(x). SAÚDE a conclusão do Plano de Acção de Yokohama de 2019, bem como 
a operacionalização do website de monitorização da TICAD;  
 

(xi). TOME NOTA da realização da Reunião do Comité Conjunto de 
Monitorização através de meios virtuais, no dia 15 de Julho de 2021, que 
promove o interesse da UA na elaboração das prioridades e processos 
conducentes ao TICAD 8, bem como no seguimento do TICAD 7, de modo a 
analisar o impacto da COVID-19 na economia e sociedade africanas, e o 
ponto de situação em relação à implementação do Plano de Acção de 
Yokohama de 2019; 
 

(xii).  RECOMENDE a aprovação da data de 6 e 7 de Novembro de 2021 para a 
realização da Reunião Ministerial através da plataforma virtual;  
 

(xiii). SOLICITE à Comissão que trabalhe em estreita colaboração com o CRP, 
Japão e outros co-organizadores para finalizar os documentos de trabalho 
para a Reunião;  
 

(xiv). RECORDE a Decisão Assembly/AU/Dec.762(XXXIII), de Fevereiro de 2020, 
que: “REAFIRMA o direito de todos os Estados-membros da UA de 
participar em reuniões estatutárias, relacionadas com parcerias entre a 
União Africana/Continente Africano e outro Continente ou Organização 
Regional”; e “DECIDIU que a União Africana/Continente Africano será 
representada nas Reuniões Estatutárias de parceria entre a União 
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Africana/Continente Africano e um país parceiro pelos Membros da Mesa da 
Assembleia da União, pelos Presidentes das Comunidades Económicas 
Regionais (CER), pelo Presidente do Comité de Orientação dos Chefes de 
Estado e de Governo (HSGOC) da AUDA-NEPAD e pelo Presidente da 
Comissão da UA”; 

 
E. Parceria África - Coreia 

 
(xv). TOME NOTA dos preparativos para a realização do 5º Fórum Ministerial 

África – Coreia;  
 

(xvi). RECOMENDE a aprovação das datas de 9 e 10 de Dezembro de 2021, para 
a realização do Fórum, em Seoul, sujeito à situação de saúde pública 
causada pela pandemia da COVID-19, e, se necessário, para explorar a 
possibilidade de realizar o Fórum Ministerial por meios virtuais após 
consultas com a Coreia; 

 
(xvii). SOLICITE à Comissão que trabalhe em colaboração com a Coreia para 

elaborar todos os documentos necessários, nomeadamente o Projecto de 
Declaração e o Projecto Plano de Acção Conjunto;  
 

(xviii). SALIENTE que a participação do lado da UA no 5º Fórum Ministerial Coreia-
África será norteado pela Decisão EX.CL/Dec.1073(XXXVI) do Conselho 
Executivo, de Fevereiro de 2022, segundo a qual “a União 
Africana/Continente Africano será representada nas Reuniões Estatutárias 
de parceria entre a União Africana/Continente Africano e um país parceiro 
pelos Membros da Mesa da Assembleia da União, pelos Presidentes das 
Comunidades Económicas Regionais (CER), pelo Presidente do Comité de 
Orientação dos Chefes de Estado e de Governo (HSGOC) da AUDA-
NEPAD e pelo Presidente da Comissão da UA” 

 
F. Parceria África - Turquia 

 
(xix). TOME NOTA das consultas que têm sido realizadas entre a Comissão e a 

Turquia; 
 

(xx). RECOMENDE que a Cimeira África - Turquia seja convocada antes do fim 
do ano, numa data a ser acordada mutuamente. O seu formato e a 
confirmação da data serão determinados pela Mesa da Assembleia e pelos 
Presidentes das CER; 
 

(xxi). SOLICITE à Comissão que trabalhe em estreita colaboração com a Turquia 
para concluir os documentos finais e distribuí-los para apreciação do 
Subcomité Alargado de Cooperação Multilateral.  
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(xxii). RECORDA a decisão Assembly/AU/Dec.762(XXXIII) de 20 de Fevereiro de 
2020, que “DECIDIU que a União Africana/Continente Africano será 
representada nas Reuniões Estatutárias de parceria entre a União 
Africana/Continente Africano e um país parceiro pelos Membros da Mesa da 
Assembleia da União, pelos Presidentes das Comunidades Económicas 
Regionais (CER), pelo Presidente do Comité de Orientação dos Chefes de 
Estado e de Governo (HSGOC) da AUDA-NEPAD e pelo Presidente da 
Comissão da UA”;  

  
G. Fórum de Cooperação China-África (FOCAC) 

 
(xxiii). TOME NOTA dos preparativos para a realização da 8ª Conferência 

Ministerial do FOCAC; 
 

(xxiv). SOLICITE à Comissão para que, em colaboração com a China, inicie, com 
seriedade, os preparativos para a realização da  8ª Reunião Ministerial da 
FOCAC, trabalhando em estreita colaboração com a representação da UA 
em Pequim, China, e com o país de anfitrião, o Senegal 

 
(xxv). RECORDE a Decisão Assembly/AU/Dec.762(XXXIII), de Fevereiro de 2020, 

que: “REAFIRMA o direito de todos os Estados-membros da UA de 
participar em reuniões estatutárias, relacionadas com parcerias entre a 
União Africana/Continente Africano e outro Continente ou Organização 
Regional” e “DECIDIU que a União Africana/Continente Africano será 
representada nas Reuniões Estatutárias de parceria entre a União 
Africana/Continente Africano e um país parceiro pelos Membros da Mesa da 
Assembleia da União, pelos Presidentes das Comunidades Económicas 
Regionais (CER), pelo Presidente do Comité de Orientação dos Chefes de 
Estado e de Governo (HSGOC) da AUDA-NEPAD e pelo Presidente da 
Comissão da UA”; 
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