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RELATÓRIO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS DECISÕES ANTERIORES DO 
CONSELHO EXECUTIVO E DA Conferência DA UNIÃO AFRICANA 

DECISÕES DE FEVEREIRO E OUTUBRO DE 2020 
 

I. INTRODUÇÃO 
 

1. As Decisões tomadas pelo Conselho Executivo e pela Conferência da União 
durante as suas Sessões Ordinárias e Extraordinárias constituem a base jurídica sobre a 
qual a Comissão e os Órgãos da UA, bem como as Comunidades Económicas 
Regionais (CER), derivam a autoridade e o mandato para levar a cabo actividades 
destinadas a promover o processo de integração continental.  
 
2. Em conformidade com a Decisão Assembly/AU/Dec.318 (XV), adoptada pela 
15.ª Sessão Ordinária da Conferência, a Comissão tem o prazer de apresentar o 
presente Relatório sobre a implementação das Decisões anteriores do Conselho 
Executivo e da Conferência, que dá conta das acções empreendidas e dos desafios 
encontrados no processo de implementação das várias Decisões e Declarações 
tomadas pelos Órgãos Deliberativos da União em 2020. O número total de Decisões que 
a Comissão apresenta é de cinquenta e oito (58), das quais vinte e três (23) são do 
Conselho Executivo e trinta e cinco (35) são decisões da Conferência. As decisões a 
serem apresentadas são as de Fevereiro e Outubro de 2020. 

 
3. Uma análise aprofundada das informações abaixo sobre a implementação de 
decisões anteriores revela que foram encontrados vários desafios técnicos, humanos, 
materiais e financeiros e que foram, em grande medida, responsáveis pela 
implementação parcial ou, em alguns casos, pela não implementação de algumas 
decisões. Nesse sentido, a Comissão gostaria de chamar a atenção do Conselho 
Executivo para as recomendações sobre a forma de ultrapassar esses desafios, 
contribuindo assim para a melhoria global da implementação das Decisões. 

 
4. Importa mencionar que na Decisão do Conselho Executivo 
EX.CL/Dec.1077(XXXVI), de Fevereiro de 2020, os Estados-membros elogiaram a 
Comissão pela sua grande melhoria na implementação das Decisões dos Órgãos 
Deliberativos. Contudo, em 2020, esta tendência positiva e ascendente registou um 
abrandamento devido aos efeitos da pandemia da COVID-19, tais como fundos, 
reafectação do Orçamento de Programas para os fundos de resposta da COVID-19, 
modalidades de trabalho difíceis e adiamento de importantes reuniões que resultaram 
em prazos reduzidos para a implementação de decisões e elaboração de relatórios. 

 
5. Importa igualmente notar que a Comissão tem procurado implementar a decisão 
Assembly/AU/Dec.582(XXV) de Junho de 2015, que resultou na racionalização com 
sucesso das decisões tomadas no Conselho Executivo e na Conferência. No entanto, as 
decisões da Conferência precisam de ser ainda mais racionalizadas, uma vez que tal 
terá uma influência positiva na implementação plena.
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II. Constrangimentos identificados na implementação das Decisões 

 
6. Após uma análise aprofundada da Matriz em anexo e das tendências recentes na 
implementação das decisões, apresentamos a seguir alguns dos principais desafios 
identificados: 
 

(i) Muitas decisões foram adoptadas depois do orçamento para o exercício de 
2020 já ter sido aprovado. O efeito disto é que algumas decisões terem 
carecido da atribuição orçamental adequada para financiar a sua 
implementação; 
 

(ii) Devido à COVID-19, os recursos dos Estados-membros foram reafectados 
de actividades já aprovadas nos Departamentos para fazer face à pandemia 
no continente, deixando a Comissão com fundos limitados para implementar 
integralmente as decisões; 

 
(iii) Para além disso, a pandemia da COVID-19 impediu a realização de reuniões 

presenciais e, como tal, foi adoptado o recurso à teleconferência para 
importantes reuniões dos órgãos deliberativos. Esta situação provocou 
atrasos na tomada de decisões, resultando em atrasos na implementação de 
algumas decisões; 

 
(iv) O prazo limitado para a elaboração de relatórios sobre a implementação 

inibiu igualmente a implementação plena das decisões. Por exemplo, 
durante o período em análise, as decisões do Conselho Executivo de 
Outubro de 2020 estão a ser reportadas em Junho de 2021, dando à 
Comissão menos de oito (8) meses para a implementação e elaboração de 
relatórios sobre as referidas decisões, em vez dos doze (12) meses 
estipulados na Decisão do Conselho Executivo EX.CL/Dec.898(XXVIII); 

 
(v) Apesar de terem sido registados progressos positivos no que diz respeito à 

redução do número de decisões tomadas em cada Cimeira, alguns 
departamentos ainda apresentam numerosas decisões e como resultado 
registou-se um aumento do número de decisões da Conferência. 

 
7. Importa notar que, nos últimos anos, foi feita uma tentativa de fazer com que os 
Estados-membros apresentassem contributos para o relatório através de uma Matriz 
semelhante para as decisões a implementar pelos Estados-membros, mas a resposta foi 
muito baixa, com uma média de quatro (4) países a apresentarem relatórios. Em 2018 e 
2019 apenas dois (2) e quatro (4) Estados-membros apresentaram os seus relatórios, 
respectivamente. Em 2020, cinco (5) Estados-membros apresentaram relatórios sobre a 
implementação das decisões do Conselho Executivo e da Conferência, nomeadamente 
Egipto, Gabão, Mali, Marrocos e Namíbia.  Contributos destes Estados-membros figuram 
na Secção II do presente relatório. 
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8. Cerca de 70% das decisões tomadas pelos órgãos deliberativos devem ser 
implementadas pelos Estados-membros. É de primordial importância a apresentarem 
relatórios sobre a implementação das referidas decisões e, por conseguinte, há 
necessidade de reflectir sobre um mecanismo de apresentação de relatórios que facilite 
e incentive a apresentação regular de relatórios por parte de todos os Estados-membros. 
 
III. Recomendações e Via a Seguir 

 
(i) A Comissão deve garantir o cumprimento das Directrizes sobre a preparação 

e adopção de decisões e o cronograma de implementação como meio de 
racionalização e redução ainda mais o número de decisões adoptadas em 
cada Sessão do Conselho Executivo e da Conferência, conforme claramente 
estipulado na decisão do Conselho Executivo EX.CL/Dec.898(XXVIII)Rev.1 
de Janeiro de 2016; 
 

(ii) As decisões tomadas em cada sessão devem ser tomadas com base numa 
avaliação exaustiva das suas implicações financeiras, de recursos humanos 
e de requisitos em termos de capacidade institucional, tanto na CUA como 
nos outros Órgãos envolvidos, bem como a nível dos Estados-membros 
envolvidos no processo de implementação; 

 
(iii) Os departamentos com um elevado número de decisões não implementadas 

devem ser dispensados de apresentar novas decisões até ao momento em 
que tenham anteriormente implementado integralmente as suas decisões; 

 
(iv) É necessário que a Comissão implemente a Decisão do Conselho Executivo 

EX.CL/Dec.856(XXVI) que “SOLICITA à Comissão a apresentar as 
implicações financeiras relacionadas com o recrutamento de um consultor 
para realizar um estudo sobre o estado de implementação de todas as 
decisões tomadas durante os últimos dez (10) anos para recomendações 
apropriadas nesse sentido”; 

 
(v) Os Estados-membros são solicitados a fornecer, pontualmente, os seus 

contributos para o relatório sobre a implementação das decisões anteriores, 
a fim de facilitar a elaboração de um relatório consolidado. Por conseguinte, 
a Comissão, em colaboração com o CRP, deve reflectir sobre um 
mecanismo de elaboração de relatórios que facilite e incentive a elaboração 
de relatórios regulares por parte de todos os Estados-membros. 
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SECÇÃO I 
IMPLEMENTAÇÃO DAS DECISÕES DA CONFERÊNCIA E DO CONSELHO EXECUTIVO DE 2020 PELA COMISSÃO  

 
A. TRIGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO EXECUTIVO, 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020, ADIS ABEBA, ETIÓPIA 

 

N.º Referência da Decisão Comissão Acção Necessária 
Prazo de 

Implementação 
Acção Empreendida 

Nível de 
Implementação 

(Parcial, 
Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e Via 

a Seguir 

1.  EX.CL/Dec. 1073(XXXVI) 
 
Decisão sobre os 
Relatórios dos 
Subcomités do Comité 
dos Representantes 
Permanentes (CRP) 

AHRM/ 
Unidade de 

Reforma 

I. SUBCOMITÉ DE 
REFORMAS 
ESTRUTURAIS, ADIS 
ABEBA, ETIÓPIA, 28-
31 OUTUBRO 2019 - 
Doc: 
EX.CL/1177(XXXVI)i) 

 
4. ORIENTA a Comissão a 

finalizar a implementação 
da nova estrutura no prazo 
de três (3) anos a partir da 
data de adopção do Plano 
de Transição e da 
Estratégia de 
Financiamento; 

Outubro de 2020 - 
Outubro de 2023 

Plano de Transição 
para a 
Implementação da 
nova estrutura dos 
departamentos 
apresentada ao 
Conselho Executivo 
em Outubro de 2020. 
Adopção da Fase 1 
do Plano de 
Transição. 

Parcialmente 
implementada 

Publicação 
imediata dos 
termos de 
referência para que 
a empresa 
independente 
realize a auditoria 
das aptidões e 
avaliação de 
competências no 
website da UA, 
após aprovação 
interna da 
Comissão; 
 
Aprovação de 
orçamento 
adicional para a 
tradução de todos 
os perfis 
profissionais da 
Fase 1 em todas as 
línguas de trabalho 
da UA; 
 
Publicação dos 
postos vagos 
aprovados na Fase 
1 do Plano de 
Transição no 
website da UA por 
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N.º Referência da Decisão Comissão Acção Necessária 
Prazo de 

Implementação 
Acção Empreendida 

Nível de 
Implementação 

(Parcial, 
Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e Via 

a Seguir 

um período de três 
(3) meses. 
 

AHRM 

6. DECIDE IGUALMENTE 
que será realizada uma 
auditoria de aptidões e 
avaliação de 
competências do pessoal 
e que esta será aplicada 
ao pessoal regular e não 
regular para determinar se 
este satisfaz os requisitos 
da nova estrutura; 

 Termos de 
Referência para a 
auditoria de aptidões 
e avaliação de 
competências a 
realizar por uma 
empresa 
independente 
desenvolvida pela 
Comissão e pela R10 
em consulta com a 
Associação de 
Pessoal e 
apresentada à 
aprovação da 
liderança da 
Comissão. 
 

Parcialmente 
implementada 

O Concurso para a 
contratação da 
empresa externa 
deverá ser aberto 
até Fevereiro de 
2021 

AHRM/R10 

7. DECIDE AINDA que a 

Comissão, com a 
supervisão dos dez (10) 
Peritos de Recrutamento 
(R10), elabore os perfis 
profissionais e os 
requisitos de competência 
para a nova estrutura dos 
departamentos da 
Comissão até Junho de 
2020; e realize uma 
auditoria das aptidões e 

 Perfis Profissionais 
para todos os cargos 
elaborados pela 
Comissão e 
actualmente em 
revisão pelo R10. A 
Comissão tem 
prestado todo o apoio 
técnico, 
administrativo, 
financeiro e logístico 
para facilitar este 

Parcialmente 
implementada 

Após validação 
pelo R10, os perfis 
profissionais serão 
traduzidos, 
carregados no novo 
sistema de 
recrutamento e 
utilizados como 
inputs para o 
exercício de 
auditoria das 
aptidões.  
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N.º Referência da Decisão Comissão Acção Necessária 
Prazo de 

Implementação 
Acção Empreendida 

Nível de 
Implementação 

(Parcial, 
Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e Via 

a Seguir 

uma avaliação de 
competências do pessoal. 
A Comissão e o R10 serão 
auxiliados, caso 
necessário, por uma 
empresa independente; e 
SOLICITA à Comissão a 

prestar todo o apoio 
técnico, administrativo, 
financeiro e logístico para 
facilitar este processo; 
 

processo.  

Unidade de 
Reforma / 

AHRM 

8. ORIENTA a Comissão e 
aos Estados-membros a 
finalizarem o Plano de 
Transição e a estratégia 
de financiamento até 
Junho de 2020 para 
apreciação na 37.ª Sessão 
Ordinária do Conselho 
Executivo;  

até Junho de 2020 O Plano de Transição 
e a Estratégia de 
Financiamento 
elaborado e 
apresentado ao 
Conselho Executivo 
em Outubro de 2020. 
O Conselho 
Executivo adopta a 
Fase 1 do Plano de 
Transição e a 
Estratégia de 
Financiamento 
associada. 
 

Integralmente 
implementada 

 

BCP 

9. SOLICITA ao 
Presidente da Comissão a 
finalizar a revisão de todos 
os Escritórios de 
Representação, Regionais 
e de Ligação para avaliar 
a sua eficácia, eficiência e 
desempenho até Junho de 

37.ª Sessão Ordinária 
do Executivo, 02 e 03 
de Julho de 2020 
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N.º Referência da Decisão Comissão Acção Necessária 
Prazo de 

Implementação 
Acção Empreendida 

Nível de 
Implementação 

(Parcial, 
Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e Via 

a Seguir 

2020 e apresente 
propostas para a 
reestruturação desses 
Escritórios, bem como as 
implicações financeiras, ao 
Conselho Executivo para 
apreciação durante a sua 
37.ª Sessão Ordinária; 

 

AHRM/BCP 

12. ORIENTA a Comissão 

a abordar as 
irregularidades na 
aplicação do actual 
Estatuto e Regulamento 
do Pessoal da UA 
relativamente à renovação 
do contrato de pessoal 
não regular para além do 
número permitido de 
renovações, no contexto 
do Plano de Transição e 
SOLICITA ainda ao 

Presidente da Comissão a 
apresentar um relatório na 
próxima sessão ordinária 
do Conselho Executivo 
sobre os progressos nesta 
matéria;  
 

37.ª Sessão Ordinária 
do Executivo, 02 e 03 
de Julho de 2020 

Esta medida será 
implementada de 
acordo com os prazos 
do plano de transição 
aprovado. 

Parcialmente 
implementada 

Esta decisão é 
muito difícil de 
implementar sem 
perturbar o 
funcionamento da 
Comissão.  

AHRM 

A. SOBRE A 
ESTRUTURA DOS 
ÓRGÃOS DA UNIÃO 
AFRICANA (UA), 
AGÊNCIAS 
TÉCNICAS E 

 Esta decisão foi 
implementada em 
todos os novos 
escritórios que foram 
criados.  

Integralmente 
implementada 
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N.º Referência da Decisão Comissão Acção Necessária 
Prazo de 

Implementação 
Acção Empreendida 

Nível de 
Implementação 

(Parcial, 
Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e Via 

a Seguir 

ESPECIALIZADAS 
DE ACORDO COM 
AS DECISÕES DO 
CONSELHO 
EXECUTIVO E DA 
CONFERÊNCIA 

 
15. DECIDE que os 
Serviços de Segurança 
nestes escritórios sejam 
terceirizados ou prestados 
pelo País Anfitrião no 
âmbito do Acordo de 
Sede. Deve haver apenas 
um posto de segurança na 
estrutura para servir como 
ponto focal com a 
Segurança da CUA; 
 

AHRM 

16. DECIDE que os 

serviços de limpeza 
nesses escritórios sejam 
totalmente terceirizados; 

 Esta decisão foi 
implementada em 
todos os novos 
escritórios que foram 
criados.  

Integralmente 
implementada 

 

AHRM 

17. DECIDE que a 

implementação das 
estruturas acima referidas 
seja faseada e sujeita à 
disponibilidade 
orçamental; 
 

 Esta decisão foi 
implementada em 
todos os novos 
escritórios que foram 
criados.  

Integralmente 
implementada 

 

AHRM/R10 

18. DECIDE que o 

processo de recrutamento 
seja realizado de acordo 
com o novo sistema de 

 O novo sistema está 
a ser finalizado e 
todos os novos 
recrutamentos serão 

Parcialmente 
implementada 
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N.º Referência da Decisão Comissão Acção Necessária 
Prazo de 

Implementação 
Acção Empreendida 

Nível de 
Implementação 

(Parcial, 
Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e Via 

a Seguir 

recrutamento elaborado 
pelos peritos do R10; 
 

efectuados através do 
novo sistema.  

AHRM 

19. DECIDE fazer um 

balanço dos progressos na 
implementação das 
estruturas acima 
mencionadas após cada 
fase de implementação. 
 

  Não 
implementada 

A nova estrutura 
ainda não foi 
implementada 

PBFA/PMCD 

II. SESSÃO CONJUNTA 
DO SUBCOMITÉ DE 
SUPERVISÃO E 
COORDENAÇÃO GERAL 
DE QUESTÕES 
ORÇAMENTAIS, 
ADMINISTRATIVAS E 
FINANCEIRAS E OS 
PERITOS DO F15 - Doc: 
EX.CL/1177(XXXVI)v 
 
22. DECIDE reafectar 
182.000 $EU da rubrica 

orçamental aprovada da 
Comissão para o exercício 
de 2020 intitulada “4.ª 
Cimeira África-Índia e suas 
actividades preparatórias” 
para a rubrica orçamental 
intitulada “Actividades de 
Acompanhamento da 5.ª 
Cimeira África-Árabe” para 
apoiar todas as 
actividades relacionadas 
com a 5.ª Parceria África-

 Estes nunca foram 
reafectados nos 
termos da decisão. 
Tal deveu-se a um 
apelo para reafectar 
fundos para apoiar a 
resposta à pandemia 
da COVID-19. 

Não 
implementada 

Fundos 
canalizados para a 
resposta à COVID-
19 
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N.º Referência da Decisão Comissão Acção Necessária 
Prazo de 

Implementação 
Acção Empreendida 

Nível de 
Implementação 

(Parcial, 
Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e Via 

a Seguir 

Árabe, tendo em conta 
que a Cimeira África-Índia 
realizar-se-á em 2021; 
 

DSA 

25. ORIENTA a Comissão 
a adiar as actividades 
propostas no âmbito da 
Iniciativa do Qatar até que 
a Iniciativa seja analisada 
pelo Subcomité de 
Refugiados, Repatriados e 
Deslocados Internos, e a 
apresentar um relatório ao 
Conselho Executivo 
através do CRP em 
Fevereiro de 2021; 

Fevereiro de 2021 A Iniciativa do Qatar 
foi apresentada ao 
Subcomité do CRP 
para sua apreciação 
e a decisão sobre o 
assunto ainda está 
por ser tomada. As 
actividades da 
Iniciativa foram, 
portanto, adiadas.  

Parcialmente 
implementada 

O Subcomité do 
CRP não se 
pronunciou sobre o 
assunto. O 
Subcomité do CRP 
e a Comissão 
devem, portanto, 
retomar e finalizar o 
assunto para 
implementação da 
Iniciativa. 

OIA 

26. SOLICITA à 

Comissão, através do 
Gabinete de Auditoria 
Interna, que proceda a 
uma análise minuciosa de 
todos os pagamentos em 
atraso e dívidas pendentes 
da AUDA-NEPAD e do 
MAAP e a apresentar um 
relatório ao Conselho 
Executivo, através do 
CRP, em Fevereiro de 
2021. 
 

Fevereiro de 2021 A auditoria foi 
realizada e o relatório 
foi apresentado ao 
Subcomité de 
Questões de 
Auditoria. 

Integralmente 
implementada 

 

AHRM 

A.  SOBRE O 
RELATÓRIO DOS 
PERITOS DE 
RECRUTAMENTO 
 

 Foram ministradas 5 
formações em CBI, a 
Comissão tem 
pessoal certificado 
suficiente para 
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N.º Referência da Decisão Comissão Acção Necessária 
Prazo de 

Implementação 
Acção Empreendida 

Nível de 
Implementação 

(Parcial, 
Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e Via 

a Seguir 

30. SOLICITA à Comissão 

a implementar 
integralmente as 
recomendações dos 
Peritos de Recrutamento 
(R10) contidas no plano de 
trabalho revisto, da 
seguinte forma: 
 
i) Iniciar a aplicação do 

método de Entrevistas 
com Base na 
Competência (CBI) e 
seu sistema de 
classificação, mesmo 
na presença do 
APROB, permitindo a 
participação de 
membros do R10 
como observadores; 
 

realizar entrevistas de 
competência. Todos 
os novos 
recrutamentos serão 
feitos em 
conformidade. O R10 
foi convidado para as 
reuniões do APROB. 

AHRM 

ii) Instalar e integrar o 
novo módulo SAP 
“Factor de Sucesso” e 
formar o departamento 
do usuário sobre o 
mesmo. (Março a Maio 
de 2020); 
 

Março a Maio de 
2020 

Esta actividade 
deverá estar 
concluída no final de 
Fevereiro de 2021. 

Parcialmente 
implementada 

 

AHRM/R10 

iii) Desenvolver os 
indicadores 
comportamentais da 
UA e o banco de 
questões relevantes 
que seriam utilizados 

 Esta actividade 
deverá estar 
concluída no final de 
Fevereiro de 2021. 

Parcialmente 
implementada 
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N.º Referência da Decisão Comissão Acção Necessária 
Prazo de 

Implementação 
Acção Empreendida 

Nível de 
Implementação 

(Parcial, 
Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e Via 

a Seguir 

para o recrutamento, 
promoção e 
mobilidade; 
 

AHRM 

iv) Formar outros lotes de 
membros do painel de 
entrevistas dos 
departamentos não 
incluídos, com vista a 
contribuir para a 
superação do 
enviesamento feito na 
primeira lista de lotes, 
em termos de zonas 
geográficas e 
categorias. (Abril ou 
Maio de 2020); 
 

Abril ou Maio de 2020 Três (3) lotes 
adicionais foram 
formados para além 
dos dois (3) 
inicialmente 
planificados 

Integralmente 
implementada 

 

AHRM 

v) Revisão do sistema de 
gestão de 
desempenho para 
incorporar esses 
indicadores a par dos 
Principais Indicadores 
de Desempenho 
(KPIs) técnicos, a fim 
de os ter, numa fase 
posterior, 
automatizados dentro 
do novo módulo SAP. 
(Maio a Junho de 
2020); 
 

Maio a Junho de 
2020 

 Não 
implementada 

Aguardando a 
finalização da 
implementação 
integral dos 
factores de 
sucesso do SAP 
para o 
recrutamento e 
selecção 
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Enfrentados e Via 

a Seguir 

AHRM 

vi) Fazer parte do 
processo de 
recrutamento durante 
o seu mandato, a fim 
de validar o novo 
sistema e sugerir 
(caso necessário) 
alguns pequenos 
ajustamentos; 
incluindo mas não se 
limitando à 
participação no Comité 
de Recrutamento e 
Selecção (RSC), e no 
Comité de Promoção e 
Mobilidade (PMC) e 
nos seus respectivos 
painéis de entrevista 
até que a nova 
estrutura da UA seja 
preenchida com base 
em avaliações justas 
da actual população 
da estrutura, e de 
acordo com as normas 
internacionais; 
 

 Os dois (2) Comités 
foram incorporados 
no Regulamento do 
Pessoal revisto  

Não 
implementada 

O Regulamento do 
Pessoal ainda não 
foi aprovado  

Unidade de 
Reforma / 

AHRM 

vii) Dedicar duas 
Salas de Reuniões 
equipadas com 
materiais audiovisuais 
que permitam a 
gravação das sessões 
de entrevista como 
registos para fins de 

 As salas foram 
atribuídas e estão a 
ser utilizadas pela 
unidade de 
recrutamento. A 
Divisão de Gestão de 
Sistemas de 
Informação iniciou o 

Parcialmente 
implementada 

A Comissão não 
tinha o orçamento 
necessário para a 
aquisição de 
equipamentos. 
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a Seguir 

reclamação, avaliação 
e auditoria; 

processo de 
aquisição dos 
equipamentos de 
acordo com o manual 
de aquisições. 

Unidade de 
Reforma / 

AHRM 

viii) Proceder a revisão 
e actualização 
contínua da lista de 
membros do painel de 
recrutamento 
certificados, a fim de 
superar o volume das 
operações e as 
actualizações nos 
padrões internacionais 
(sugerido para ser 
numa base anual). 
 

Anualmente  Não 
implementada 

Esta decisão só 
pode ser 
implementada a 
partir de 2022, pois 
o ano de 2021 será 
o primeiro ano de 
implementação do 
novo sistema de 
recrutamento.  

AHRM 

31. SOLICITA aos Peritos 

de Recrutamento a avaliar 
todos os recrutamentos 
recentes, a partir de 
Janeiro de 2019; 
 

 Os peritos estão a 
proceder a revisão 
dos recrutamentos de 
2019 e 2020 

Parcialmente 
implementada 

O relatório será 
apresentado em 
Março de 2021 

AHRM / 
Unidade de 

Reforma 

32. ORIENTA a Comissão 
a garantir o envolvimento 
do R10 no processo de 
migração da estrutura 
antiga para a nova 
estrutura e a garantir que 
todos os postos sejam 
ocupados e a fornecer um 
plano de transição claro e 
abrangente; 

 Grupo de Trabalho 
Interdepartamental, 
incluindo o R10 
estabelecido para 
elaborar o Plano de 
Transição e a 
Estratégia de 
Financiamento que foi 
adoptada pelos 
Órgãos Deliberativos 
em Outubro de 2020 

Integralmente 
implementada 

N/A 
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AHRM 

33. ORIENTA AINDA a 

Comissão a realizar, até 
Julho de 2020, uma 
auditoria completa do 
sistema SAP da UA e as 
razões por trás do atraso 
na instalação do modelo 
de recrutamento SAP que 
foi adquirido em 2012 e só 
foi instalado em 2019; 

Julho de 2020 O Sistema SAP foi 
revisto e auditado no 
âmbito da Auditoria 
Forense. Está em 
curso a 
implementação do 
Relatório Forense. 

Integralmente 
implementada 

 

AHRM / 
Unidade de 

Reforma 

34. INSTA a Comissão a 
trabalhar com o apoio do 
R10, a corrigir, 
prioritariamente, o 
desequilíbrio gritante na 
representação dos 
Estados-membros, de 
acordo com o sistema de 
quotas e o princípio da 
representação geográfica 
equitativa no seio da 
União Africana, e a 
apresentar regularmente 
relatórios ao CRP sobre os 
progressos realizados; 
 

Regularmente Esta questão será 
resolvida como parte 
do sistema de quotas 
revisto que foi 
apresentado ao 
subcomité relevante.  

Não 
implementada 

A Comissão deverá 
trabalhar com o 
R10 no sentido de 
elaborar uma 
Política de Gestão 
de Contingentes.  

PBFA 

B. SOBRE AS TAXAS DE 
CÂMBIO 
PREFERENCIAIS PARA 
OS ESCRITÓRIOS DE 
GENEBRA E BRUXELAS 
 
36. ORIENTA a Comissão 

a suspender a aplicação 
das taxas de câmbio 

01 de Março de 2020  
 
 
 
 
Esta prática foi 
suspensa, em 
conformidade com a 
decisão 

 
 
 
 
 

Integralmente 
implementada 
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preferenciais tanto para os 
Escritórios de Genebra 
como para os de Bruxelas, 
com efeitos a partir do dia 
01 de Março de 2020; 

PBFA 

37. ORIENTA AINDA que 

a suspensão das Taxas 
Preferenciais para ambos 
os locais deve ter em 
conta as legislações locais 
com respeito ao pessoal 
da categoria GSB 
recrutado localmente, para 
o qual deve ser 
apresentado um subsídio 
especial para apreciação 
dos Órgãos Deliberativos 
em Julho de 2020. 
 

Julho de 2020 Feito Integralmente 
implementada 

 

PBFA 

C. SOBRE O 
MECANISMO AFRICANO 
DE AVALIAÇÃO PELOS 
PARES (MAAP)  
 
38. INSTRUI a Comissão 

a acelerar o processo de 
abordagem de todos os 
aspectos relacionados 
com os pagamentos em 
atraso dos Estados Partes 
do MAAP e a discutir com 
o Comité Ministerial sobre 
a Escala de Avaliação as 
modalidades para garantir 
a liquidação desses 

 A Comissão enviou 
auditores ao MAAP e 
foi realizada uma 
avaliação dos 
pagamentos em 
atraso. O relatório foi 
deliberado pelo 
Subcomité de 
Questões de 
Auditoria. Entretanto, 
a Comissão está em 
fase de elaboração 
de um relatório a ser 
submetido ao Comité 
Ministerial sobre a 
Escala de Avaliação e 

Integralmente 
implementada 

O Subcomité de 
Questões de 
Auditoria aprovou o 
relatório sobre os 
pagamentos em 
atraso do MAAP e 
remeteu o assunto 
ao Comité 
Ministerial sobre a 
Escala de 
Avaliação e 
Contribuições. 
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pagamentos em atraso. Contribuições sobre 
esta matéria. 

SPPMERM 

D. SOBRE A REVISÃO 
INTERCALAR DO 
DESEMPENHO DO 
PROGRAMA EM 2019 
 
40. ORIENTA à Comissão 

a implementar as 
seguintes recomendações 
para melhorar a qualidade 
dos futuros relatórios: 
 
i) A Comissão deve 

adoptar os relatórios 
de gestão do 
desempenho com 
base em resultados, 
em que o desempenho 
é avaliado em relação 
a indicadores e metas 
claras para o alcance 
dos objectivos e metas 
estabelecidos. Os 
planos aprovados 
devem ter indicadores 
e metas para 
acompanhar o 
desempenho tanto a 
médio prazo como no 
final do ano. O 
documento-quadro 
orçamental deve ser 
elaborado tendo em 

Em curso Revisão da 
Planificação do 
Orçamento de 
Programas e dos 
Modelos de 
Relatórios, incluindo a 
estrutura do Relatório 
do Orçamento de 
Programas para os 
Órgãos Deliberativos, 
tendo em conta estas 
recomendações 
(Dezembro de 2019) 
Desenvolvimento do 
projecto de Política 
de Gestão com Base 
em Resultados da 
UA, incluindo o apoio 
a Manuais/Políticas 
de 
Planificação/Política 
de Planificação 
Plurianual com Base 
em Resultados, 
Manuais/Políticas de 
Monitorização, 
Avaliação e 
Elaboração de 
Relatórios com Base 
em Resultados, Perfil 
do Programa com 
Base em Resultados 

Parcialmente 
implementada 

A aprovação tardia 
da Política de 
Gestão com Base 
em Resultados da 
UA atrasou a 
implementação da 
política e seus 
manuais e 
directrizes de apoio 
nos departamentos 
da CUA e outros 
Órgãos da UA. Os 
efeitos da COVID-
19 terão impacto na 
implementação, 
uma vez que a 
política e os seus 
manuais/orientaçõe
s de apoio não 
podem ser 
implementados em 
formato virtual. A 
avaliação intercalar 
do Plano a Médio 
Prazo da CUA foi 
feita online que 
apresentou a falta 
de validação das 
informações/respos
tas fornecidas 
pelos inquiridos 
como uma 
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conta e com ênfase na 
planificação com base 
em resultados; 

e Directrizes para a 
Monitorização do 
Programa/Projecto 
com Base em 
Resultados 
(Dezembro de 2020). 
Estas deverão ser 
lançadas em 2021. 
Realização da 
Avaliação Intercalar 
do Plano a Médio 
Prazo da CUA de 
2018-2023, incidindo 
no reforço do Quadro 
de Resultados e na 
harmonização/raciona
lização das Áreas 
Temáticas (Dezembro 
de 2020) 

limitação 
importante  

SPPMERM / 
PBFA 

ii) A Comissão deve 
garantir que a 
metodologia utilizada 
para calcular as taxas 
de execução técnica e 
financeira seja 
esclarecida no 
relatório;  

Dezembro de 2019 Revisão da Fórmula 
de Execução Técnica 
para ter em conta 
apenas os 
projectos/actividades 
para os quais os 
sejam 
disponibilizados 
orçamentos. Os 
projectos/actividades 
para os quais não 
sejam 
disponibilizados 
orçamentos devem 
ser isolados da 
fórmula 

Integralmente 
implementada 
(Dezembro de 

2019) 

Nenhum 
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SPPMERM 

iii) A Direcção 
responsável pela 
planificação 
estratégica deve ter 
um mecanismo 
contínuo de 
monitorização e 
avaliação dos 
departamentos, 
escritórios e Órgãos, 
de modo a analisar e 
elaborar relatórios 
sobre as realizações 
individuais, os desafios 
e as razões do mau 
desempenho, com 
vista a permitir à 
Sessão Conjunta 
compreender melhor 
as limitações de cada 
departamento e 
Órgãos e propor 
intervenções 
necessárias e 
oportunas para 
melhorar o 
desempenho, incluindo 
a aplicação de 
sanções apropriadas, 
quando necessário; 

Em curso Garantida a 
aprovação de uma 
nova estrutura dos 
departamentos que 
prevê mais 
responsáveis pela 
Monitorização e 
Avaliação, incluindo 
alguns a serem 
atribuídos aos 
departamentos de 
serviços 

Não 
implementada 

Atraso na 
implementação da 
nova estrutura que 
prevê onze (11) 
Oficiais de 
Monitorização e 
Avaliação. 
Actualmente existe 
apenas um Oficial 
de Monitorização e 
Avaliação em 
regime de contrato 
de curta duração 
para a CUA e 
outros Órgãos da 
UA. 
Orçamento de 
Programas 
inadequado para a 
provisão de 
Monitorização e 
Avaliação. A prática 
internacional é de 
tal ordem que 10-
15% do total do 
orçamento de 
programas deve 
ser reservado para 
a monitorização e 
avaliação. A 
monitorização e 
avaliação, como 
função, é 
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dispendiosa, leva 
muito tempo e 
perícia. 

 

SPPMERM / 
PBFA 

iv) A Comissão deve 
apresentar um 
relatório sobre as 
possibilidades de 
poupança por 
departamento, com 
base numa revisão 
das suas taxas de 
execução financeira. 
Em caso de fraca 
execução financeira, 
deve ser considerada 
a possibilidade de 
reafectação 
interdepartamental no 
caso de pedidos de 
orçamentos 
suplementares, 
evitando assim o 
recurso ao Fundo de 
Reserva. O Fundo de 
Reserva deve ser 
utilizado apenas em 
circunstâncias 
excepcionais; 
 

 O relatório de 
poupança foi 
devidamente 
apresentado à 
Sessão Conjunta do 
GSCBFAM e do 
Comité de Peritos 
Técnicos do F15 

Integralmente 
implementada 

Este exercício não 
abrangeu todos os 
fundos dos 
parceiros, devido à 
natureza dos 
acordos 

SPPMERM / 
PBFA 

v) O relatório de 
desempenho a médio 
prazo deve ser 
analisado em Agosto, 
antes do orçamento 
suplementar ser 

Julho de 2021 Tal foi integralmente 
respeitado com o seu 
primeiro relatório 
deliberado pela 
Sessão Conjunta do 
GSCBFAM e do 

Integralmente 
implementada 
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Enfrentados e Via 

a Seguir 

analisado. Além disso, 
o relatório de 
desempenho a médio 
prazo deve incluir o 
orçamento atribuído a 
cada departamento e 
Órgão, detalhando as 
actividades e 
calendários de 
implementação 
relacionados, uma 
apresentação que 
desvincule os 
orçamentos 
operacionais e de 
programas e a origem 
dos fundos (Estado-
membro e/ou 
Parceiro); 
 

Comité de Peritos 
Técnicos do F15 

PBFA / 
SPPMERM 

vi) O Gestor Orçamental 
deve enviar cartas de 
advertência aos 
oficiais responsáveis 
pelo controlo de 
Órgãos e Directores 
de Departamentos que 
não cumpram com os 
requisitos de 
elaboração de 
relatórios para fins de 
revisão do 
desempenho a médio 
prazo e solicitação de 
explicações 

 Iniciou-se a emissão 
de cartas de 
advertência pelo não 
cumprimento dos 
requisitos de 
elaboração de 
relatórios 

Parcialmente 
implementada 
como um 
exercício 
contínuo 

Aguarda-se a 
adopção do 
Regulamento 
Financeiro Revisto, 
que dá autoridade 
total ao Gestor 
Orçamental. 
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detalhadas pelo não 
cumprimento. As 
medidas punitivas 
serão aplicadas após 
recepção da terceira 
carta de advertência, 
de acordo com as 
disposições do 
Regulamento do 
Pessoal; 
 

PBFA 

vii) A Sessão 
Conjunta recorda com 
preocupação a reunião 
do CRP sobre o 
orçamento da UA para 
o exercício de 2019, 
realizada em 
Nouakchott, 
Mauritânia, em Julho 
de 2018, que foi muito 
afectada pela falta de 
documentação 
adequada que levou a 
uma situação em que 
o orçamento aprovado 
para a UA-CDC não 
tinha uma dotação 
para o seu orçamento 
operacional e, nesse 
sentido, solicita à 
Comissão que cumpra 
estritamente os prazos 
de distribuição de 
documentos para 

 Os procedimentos do 
CRP sobre o 
orçamento são agora 
devidamente 
documentados. 
Enquanto a Comissão 
compila o seu 
relatório, é 
complementada com 
notas recolhidas pelo 
Relator. Os relatórios 
compilados são 
distribuídos aos 
Estados-membros em 
tempo útil.  

Integralmente 
implementada 
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facilitar os processos 
intergovernamentais e 
as reuniões dos 
Órgãos Deliberativos; 
 

PBFA 

viii) A Comissão deve 
realizar uma avaliação 
abrangente de todos 
os pagamentos em 
atraso e dívidas do 
MAAP e da NEPAD e 
apresentar o Relatório, 
através do CRP, ao 
Conselho Executivo 
em Julho de 2020; 

37.ª Sessão Ordinária 
do Executivo, 02 e 03 
de Julho de 2020 

A Comissão enviou 
auditores ao MAAP e 
foi realizada uma 
avaliação dos 
pagamentos em 
atraso. O relatório foi 
deliberado pelo 
Subcomité de 
Questões de 
Auditoria. Entretanto, 
a Comissão está em 
fase de elaboração 
de um relatório a ser 
submetido ao Comité 
Ministerial sobre a 
Escala de Avaliação e 
Contribuições sobre 
esta matéria. 
 

Integralmente 
implementada 

Está em fase de 
elaboração de um 
relatório a ser 
submetido ao 
Comité Ministerial 
sobre a Escala de 
Avaliação e 
Contribuições em 
Julho de 2021. 

SPPMERM / 
PBFA 

ix) Os limites máximos de 
atribuição do 
orçamento serão a 
média de execução 
orçamental de três (3) 
anos de cada 
Departamento, 
Escritório e Órgão. 
 

 Os limites máximos 
orçamentais são 
calculados com base 
na execução média 
de três (3) anos, de 
acordo com a decisão 

Integralmente 
implementada 

 

PBFA/Todos os 
departamentos 

E. SOBRE A AVALIAÇÃO 
DA FUNDAÇÃO 

 A PBFA e a AHRM 
trabalharam com a 

Parcialmente 
implementada 
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AFRICANA DE 
REFORÇO DAS 
CAPACIDADES (ACBF) 
 
42. INSTRUI a Comissão 

a fazer um inventário de 
todos os programas e 
projectos de reforço das 
capacidades que foram 
orçamentados para o 
exercício de 2020 em 
vários Departamentos e 
Órgãos e canalizá-los para 
a ACBF; 
 

ACBF para identificar 
actividades no âmbito 
do mandato da ACBF 
para posterior 
implementação. No 
entanto, continua 
difícil a mobilização 
financeira 

BCP/OLC 

44. ORIENTA que a 

Comissão seja membro de 
pleno direito do Conselho 
de Governadores e da 
Comissão Executiva da 
ACBF e SOLICITA à 
ACBF que instaure os 
procedimentos legais 
necessários. 
 

    

PBFA / AHRM 

F. SOBRE O REGIME DE 
PENSÕES REVISTO DA 
UA 
 
47. MANIFESTA AINDA A 
SUA PREOCUPAÇÃO 

quanto à necessidade de 
mais tempo para os 
órgãos deliberativos 
procederem a avaliação 

Julho de 2020    
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Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e Via 

a Seguir 

dos riscos associados às 
várias opções propostas e 
ADIA a apreciação do 
Relatório do CRP para 
Julho de 2020. 

PBFA / WGDD 

G. SOBRE O FUNDO DA 
UNIÃO AFRICANA PARA 
A MULHER AFRICANA  
 
48. INSTRUI a Comissão 

a estabelecer um 
mecanismo para gerir de 
forma adequada o Fundo 
para a Mulher Africana e a 
apresentar um Relatório 
Financeiro credível em 
Fevereiro de 2021. 

Fevereiro de 2021 Recrutado o 
Consultor para 
realizar uma 
avaliação de todo o 
Fundo para a Mulher 
Africana (FAW) e 
propor um 
mecanismo eficaz 
para a gestão do 
FAW, especialmente 
para lidar com o 
atraso dos 
desembolsos, em 
preparação para a 
sua transição para 
um Fundo Fiduciário 
para a Mulher 
Africana.  

Integralmente 
implementada 

A WGDD contratou, 
em Janeiro de 
2021, os serviços 
da Dr.ª Khetsiwe 
Dlamini para ajudar 
no realinhamento e 
reformulação do 
FAW. A avaliação 
foi concluída em 
Abril de 2021, 
culminando num 
exercício de 
validação em que 
participaram as 
partes interessadas 
relevantes. Os 
resultados da 
consulta de 
validação estão 
actualmente a ser 
consolidados, e, 
posteriormente, 
será lançado o 
mecanismo para a 
gestão do FAW. 
Solicita que a 
apresentação do 
relatório sobre o 
mecanismo seja 
adiada para a 
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Nível de 
Implementação 
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Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e Via 

a Seguir 

próxima Cimeira. 
 
Deverá igualmente 
ser apresentado 
um relatório 
financeiro pela 
PBFA. 

DEA / AHRM 

H. SOBRE O 
ORÇAMENTO 
SUPLEMENTAR PARA O 
EXERCÍCIO FINANCEIRO 
DE 2020 

 
53. ORIENTA a Comissão 

a acelerar a acção de 
transferência do pessoal 
existente nos serviços de 
estatística para o seu 
escritório permanente em 
Túnis, em conformidade 
com a Decisão da 
Conferência 
Assembly/AU/462(XX); 
 

 Está em curso o 
processo de 
transferência do 
pessoal existente 

Parcialmente 
implementada 

A Comissão 
aguarda pelo 
lançamento do 
novo sistema de 
recrutamento para 
retomar a 
implementação da 
presente decisão. 

PBFA 

54. ORIENTA 
IGUALMENTE a 
Comissão a respeitar o 
limite máximo estipulado 
na Decisão 733 da 
Conferência relativamente 
à contribuição dos 
Estados-membros para o 
orçamento da UA 
referente ao exercício de 
2020; 

 A decisão é 
respeitada 

Integralmente 
implementada 
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Prazo de 

Implementação 
Acção Empreendida 

Nível de 
Implementação 

(Parcial, 
Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e Via 

a Seguir 

 

OIA/OLC/BCP 

55. APROVA o 

pagamento da 
indemnização ao Sr. 
Moctar Yedali, conforme 
decisão do Tribunal 
Administrativo, 
MANIFESTA A SUA 
PREOCUPAÇÃO e 
ORIENTA a Comissão a 

realizar uma investigação, 
por meio do gabinete de 
Auditoria Interna e do 
OLC, por forma a 
responsabilizar as 
pessoas envolvidas no 
caso do Sr. Moctar por má 
gestão e fracasso na 
representação da 
Comissão perante o 
Tribunal e na tomada de 
decisões, causando um 
prejuízo para a 
Organização. 
 

 O OIO/OIA começou 
a trabalhar na 
investigação. 

Parcialmente 
implementada 

Apresentar relatório 
para a Reunião do 
Conselho Executivo 
de Fevereiro de 
2022. 

SPPMERM / 
PBFA 

58. SOLICITA à Comissão 
a apresentar um relatório 
sobre a implementação da 
presente decisão na 37.ª 
Sessão Ordinária do 
Conselho Executivo, em 
Junho/Julho de 2020. 

37.ª Sessão Ordinária 
do Executivo, 02 e 03 
de Julho de 2020 

Algumas decisões 
foram implementadas 
e reportadas aos 
Órgãos Deliberativos 

Parcialmente 
implementada 

A apresentação do 
relatório formal 
será feita na 
próxima sessão do 
Conselho Executivo 
através do 
Gabinete do 
Secretário da 
Comissão 
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Nível de 
Implementação 
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Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e Via 

a Seguir 

OIA 

III. SUBCOMITÉ DE 
QUESTÕES 
AUDITORIAS - Doc. 
EX.CL/1177(XXXVI)vi 
 
A. SOBRE OS TERMOS 
DE REFERÊNCIA (TdR) 
PARA A AUDITORIA 
FORENSE E DE 
DESEMPENHO DA CUA 
 
61. ORIENTA a Comissão 
a garantir que a auditoria 
seja acelerada e que o 
respectivo relatório seja 
apresentado, depois da 
revisão do BoEA, ao CRP 
através do Subcomité de 
Questões de Auditoria até 
ao dia 31 de Maio de 
2020. 

Até ao dia 31 de Maio 
de 2020 

Implementada e 
apresentação parcial 
do relatório na 
Cimeira de 
Janeiro/Fevereiro de 
2021 

Integralmente 
implementada 

 

OIA/AHRM 

B. SOBRE O 
RELATÓRIO DA AHRM 
SOBRE A CESSAÇÃO 
DOS PAGAMENTOS EM 
DUPLICADO DOS 
SUBSÍDIOS DE RENDA 
DE CASA 
 
63. ORIENTA a Comissão 

a: 
 
a) Garantir que todas as 

respostas da 
administração às 

 Finalizado, o OLC 
deu o seu parecer, o 
OIA auditou o 
relatório da HRM e a 
Comissão está em 
fase de 
implementação. 

Implementado e 
a validação 
deverá continuar 
em todas as 
questões 
financeiras para 
os Estados-
membros. 

O processo foi 
longo porque a 
AHRM teve que 
analisar todos os 
arquivos do 
pessoal e caso a 
caso. 
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Implementação 
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Nível de 
Implementação 
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Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e Via 

a Seguir 

preocupações dos 
Estados-membros 
sobre questões 
financeiras que são 
apresentadas aos 
Estados-membros 
sejam validadas pelo 
Gabinete de Auditoria 
Interna; 
 

AHRM 

b) Impor sanções aos 
funcionários que não 
sigam as Normas e 
Regulamentos da UA, 
bem como quaisquer 
directivas aprovadas 
para melhorar os 
sistemas de controlo 
interno, incluindo os 
funcionários que não 
tenham apresentado 
as suas declarações 
de cônjuges e outras 
relações familiares 
que trabalham para a 
UA. As sanções 
podem incluir o 
impedimento do 
funcionário em causa 
realizar missões, o 
bloqueio de aumentos 
de escalões ou 
promoções e o 
bloqueio de 
pagamentos em atraso 

  Integralmente 
implementada 
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N.º Referência da Decisão Comissão Acção Necessária 
Prazo de 

Implementação 
Acção Empreendida 

Nível de 
Implementação 

(Parcial, 
Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e Via 

a Seguir 

durante o período de 
incumprimento, de 
acordo com o 
Regulamento do 
Pessoal e o 
Regulamento 
Financeiro; 
 

PBFA 

c) Elaborar, até Março de 
2020, modalidades de 
recuperação dos 
funcionários que 
receberam o duplo 
pagamento dos 
subsídios, incluindo os 
que se desvincularam 
da Organização, 
sempre que possível, 
e apresentar um 
relatório ao Subcomité 
de Questões de 
Auditoria;  
 

Até Março de 2020   -  

OIA / BCP / 
AHRM 

d) Apresentar 
trimestralmente ao 
Subcomité de 
Questões de Auditoria 
um relatório sobre as 
medidas tomadas 
contra os funcionários 
que violam as Normas 
e Regulamentos da 
UA. 

A cada trimestre Trabalho de 
apuramento de factos 
em curso para vários 
casos. De igual 
modo, estão em 
curso acções 
disciplinares para 
alguns casos. 

Parcialmente 
implementada 

O BCP e a AHRM 
devem implementar 
e apresentar 
relatórios 

BCP / BDCP / 
PBFA 

C. SOBRE OS 
RELATÓRIOS DE 

37.ª Sessão Ordinária 
do Executivo, 02 e 03 

A implementação foi 
atrasada como 

Parcialmente 
implementada 

-  
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Implementação 
Acção Empreendida 

Nível de 
Implementação 

(Parcial, 
Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e Via 

a Seguir 

AUDITORIA INTERNA 
REFERENTES AO 
DESEMPENHO 
ORÇAMENTAL PARA O 
PERÍODO DE JANEIRO A 
JUNHO DE 2019, E 
SOBRE O FUNDO PARA 
A PAZ REVITALIZADO 
RELATIVAMENTE AO 
PERÍODO DE MARÇO DE 
2018 - ABRIL DE 2019 
 
64. ORIENTA a Comissão 

a: 
 
i) Impor sanções aos 

funcionários que não 
respeitaram o 
Regulamento 
Financeiro da UA 
relativamente à 
execução orçamental, 
incluindo os 
funcionários que 
autorizaram e 
processaram 
pagamentos de 
1.687.761,32 $EU da 
conta do Fundo para a 
Paz do Ecobank, uma 
vez que tal não pôde 
ser classificado como 
um erro humano, e a 
apresentar um 
relatório à Sessão do 

de Julho de 2020 resultado da auditoria 
forense que estava 
em curso durante a 
maior parte do ano. A 
decisão sobre a 
auditoria forense 
deverá igualmente 
abranger este 
aspecto. 
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Prazo de 

Implementação 
Acção Empreendida 

Nível de 
Implementação 

(Parcial, 
Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e Via 

a Seguir 

Conselho Executivo de 
Junho/Julho de 2020 
sobre as medidas 
tomadas; 
 

PBFA / AHRM 

ii) Melhorar o processo 
de planificação do 
orçamento operacional 
para custos que não 
podem ser evitados, 
apresentando 
informações 
detalhadas sobre as 
estimativas de custos 
utilizando as 
necessidades reais de 
custos; 
 

 O Departamento de 
AHRM está a 
trabalhar nos 
detalhes da 
estimativa de custos 
em rubricas 
orçamentais 
inevitáveis, aplicando 
os custos reais. 

Parcialmente 
implementada 

 

PBFA 

iii) Reforçar a Unidade de 
Certificação (Controlo 
Financeiro) e a Secção 
de Reconciliações de 
modo a garantir a 
detecção de erros 
efectuados no 
processamento de 
pagamentos antes de 
qualquer dano, e evitar 
a recorrência de falhas 
semelhantes no futuro. 

 A nova estrutura dos 
departamentos da UA 
respondeu a essas 
preocupações. Foi 
criada uma unidade 
autónoma de 
certificação de 
pagamentos junto do 
Gabinete do Vice-
Presidente, como 
forma de reforçar as 
responsabilidades de 
supervisão. A 
reconciliação foi 
centralizada na nova 
estrutura dentro da 
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Nível de 
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Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e Via 

a Seguir 

divisão de 
contabilidade, na 
nova estrutura para 
garantir que haja uma 
separação adequada 
de funções e 
detecção rápida de 
erros, conforme o 
caso. 
 

PBFA / OIA 

D. SOBRE O 
RELATÓRIO DA PBFA 
REFERENTE ÀS 
CONTAS DOS FUNDOS 
ESPECIAIS 
 
65. ORIENTA a Comissão 
a: 
 
i) Elaborar uma análise 

pormenorizada de 
todos os fundos 
especiais, incluindo os 
que se encontram 
inactivos há mais de 
cinco (5) anos, com 
base na realização dos 
objectivos, em 
consulta com os 
departamentos 
relevantes, antes de 
os encerrar, para 
determinar se já não 
são relevantes, e 
submetê-los à 

 
 
 
 
 
 

 
Até ao dia 31 de Maio 

de 2020 

 
 
 
 
 
 
 
Procedeu-se desta 
forma e o relatório foi 
apresentado ao 
subcomité de 
questões de 
Auditoria. O Comité 
orientou a Comissão 
a realizar mais 
trabalhos em matéria 
de reconciliação das 
contas inactivas e 
mandatou todos os 
departamentos 
envolvidos a 
prestarem 
informações 
pormenorizadas 
sobre a 

 
 
 
 
 
 
 

Integralmente 
implementada 
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Nível de 
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Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e Via 

a Seguir 

auditoria do Gabinete 
de Auditoria Interna e 
apresentá-los à 
apreciação do 
Subcomité de 
Questões de Auditoria 
até ao dia 31 de Maio 
de 2020; 

implementação de 
programas no âmbito 
destes fundos 
especiais. 

 

PBFA 

ii) Cumprir as decisões 
pertinentes do 
Conselho Executivo na 
atribuição de verbas a 
todos os fundos 
especiais, utilizando as 
respectivas 
percentagens em 
relação às 
contribuições 
recebidas anualmente 
dos Estados-membros, 
de acordo com os 
orçamentos anuais, 
tendo em 
consideração a 
interrupção do 
financiamento do 
Fundo para a Paz da 
UA de 1993; 

 Foi devidamente 
cumprida 

Integralmente 
implementada 

 

PBFA 

iii) Garantir que os saldos 
das contas bancárias 
estejam alinhados e 
reflictam os saldos no 
razão geral dos 
Fundos Especiais, e 
apresentar relatórios 

Periodicamente Devido à 
incapacidade dos 
Estados-membros em 
cumprir as suas 
obrigações para com 
a União, a 
implementação da 

Parcialmente 
implementada 

-  
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Implementação 
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Nível de 
Implementação 

(Parcial, 
Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e Via 

a Seguir 

periódicos ao 
Subcomité de 
Questões de Auditoria. 

presente decisão é 
levada a cabo 
gradualmente 

OIA 

E. SOBRE O RELATÓRIO 
DA MATRIZ DE 
IMPLEMENTAÇÃO DAS 
RECOMENDAÇÕES DE 
AUDITORIA (DAS 
AUDITORIAS INTERNAS 
E EXTERNAS) 

 
66. ORIENTA a Comissão 

a: 
 
i) Garantir que o 

Gabinete de Auditoria 
Interna (OIA) elabore 
uma matriz separada 
de recomendações de 
auditoria há muito 
pendentes, com 
razões claras para a 
não implementação; 

 Foram solicitadas 
contribuições de 
vários gestores. A 
matriz está a ser 
actualizada e será 
apresentada à 
reunião de 
Junho/Julho do 
Conselho Executivo. 
 
A matriz foi 
actualizada e 
apresentada ao 
Subcomité de 
Questões de 
Auditoria 

Integralmente 
implementada 

-  

OIA 

ii) Garantir que o 
Gabinete de Auditoria 
Interna continua a 
acompanhar a 
implementação de 
todas as 
recomendações de 
auditoria e apresentar 
os seus resultados à 
apreciação do 
Subcomité de 
Questões de Auditoria; 

 A matriz foi 
actualizada e 
apresentada ao 
Subcomité de 
Questões de 
Auditoria 

Integralmente 
implementada 

- Está igualmente 
em curso, pelo 
que o OIA 
deverá continuar 
a acompanhar e 
a elaborar 
relatórios 
periódicos 
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Nível de 
Implementação 
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Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e Via 

a Seguir 

PBFA & 
SPPMERM 

iii) Garantir que a 
divulgação do 
orçamento da 
Comissão, dos outros 
órgãos e instituições 
da UA para o exercício 
de 2020 dependa da 
taxa de execução das 
recomendações de 
Auditoria. 
 

 Esta acção foi 
tomada pela PBFA & 
SPPMERM seguindo 
as Regras de Ouro, 
bem como as 
reafectações feitas 
devido à COVID 19. 

Integralmente 
implementada 

-  

AHRM/BDCP 

F. SOBRE O PROJECTO 
DE RELATÓRIO DE 
IMPLEMENTAÇÃO DA 
GESTÃO DO RISCO A 
NÍVEL DA 
ORGANIZAÇÃO (ERM) 
NA UNIÃO AFRICANA 

 
68. APELA à Comissão a 

acelerar a 
operacionalização e 
implementação da política 
de gestão do risco, tendo 
em conta a reforma da UA 
em curso; 

 

   -  

AHRM 

69. APELA IGUALMENTE 

à Comissão no sentido de 
prestar regularmente 
informações actualizadas 
ao Subcomité do CRP de 
Questões de Auditoria 
sobre a operacionalização 

   -  
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Prazo de 

Implementação 
Acção Empreendida 

Nível de 
Implementação 

(Parcial, 
Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e Via 

a Seguir 

da ERM na UA; 
 

AHRM 

70. SOLICITA à Comissão 

a organizar um retiro para 
os membros do Subcomité 
do CRP de Questões de 
Auditoria, especialmente 
no domínio da Gestão do 
Risco a nível da 
Organização, a fim de 
reforçar o seu papel de 
supervisão. 
 

   -  

OLC 

G. SOBRE O 
RELATÓRIO DA 
COMISSÃO DA UA 
RELATIVAMENTE À 
GESTÃO DAS 
CONSEQUÊNCIAS E AO 
PAPEL DE SUPERVISÃO 
DO PRESIDENTE DA 
COMISSÃO DA UA NO 
SEIO DA UNIÃO 
QUANTO AO 
FUNCIONAMENTO DE 
OUTROS ÓRGÃOS DA 
UA 
 
73 SOLICITA à Comissão 
a prestar orientação legal 
a todos os Órgãos e 
Instituições da UA 
relativamente à autoridade 
de supervisão estatutária 

Em curso   -  
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Prazo de 

Implementação 
Acção Empreendida 

Nível de 
Implementação 

(Parcial, 
Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e Via 

a Seguir 

em termos administrativos 
e financeiros do 
Presidente da Comissão 
sobre todos os Órgãos e 
Instituições não-
deliberativos da União, 
incluindo o Parlamento 
Pan-Africano, o Tribunal 
Africano dos Direitos 
Humanos e dos Povos, a 
Comissão Africana dos 
Direitos Humanos e dos 
Povos, bem como os seus 
funcionários eleitos; 
 

PBFA/AHRM 

74. ORIENTA a Comissão 

a acelerar o processo de 
resolução dos casos 
pendentes após o 
procedimento devido, e a 
apresentar relatório ao 
Subcomité de Questões 
de Auditoria até Maio de 
2020; 
 

Até Maio de 2020   -  

OLC 

75. ORIENTA o Gabinete 
do Conselheiro Jurídico a 
analisar os Instrumentos 
Jurídicos e os 
Regulamentos Internos 
dos Órgãos da UA e 
identificar as áreas de 
incoerência ou conflito 
com outros Instrumentos 
Jurídicos da UA, e 

37.ª Sessão Ordinária 
do Executivo, 02 e 03 
de Julho de 2020 

Pendente Não 
implementada 

- Falta de 
financiamento; 
 

- O processo 
segue-se à 
reforma 
institucional que 
envolve os 
Órgãos. 
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Implementação 
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Nível de 
Implementação 
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Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e Via 

a Seguir 

aconselhar os Órgãos 
Deliberativos da UA sobre 
as alterações, conforme 
apropriado, e a apresentar 
um relatório à 37.ª Sessão 
Ordinária do Conselho 
Executivo em Julho de 
2020; 
 

OLC 

76. SOLICITA à Comissão 

a apresentar, até Julho de 
2020, um Relatório sobre 
a operacionalização do 
Tribunal de Justiça da 
União, mandatado para 
proceder a análise dos 
recursos do Tribunal 
Administrativo da UA, bem 
como a criação de um 
mecanismo de recurso 
provisório; 

Até Julho de 2020   -  

PMCD / 
NEPAD 

IV. SUBCOMITÉ DE 
COOPERAÇÃO 
MULTILATERAL - Doc. 
EX.CL/1177(XXXVI)vii 
 
A. SOBRE QUESTÕES 
GERAIS 
 
78. SOLICITA ao CRP, 
em estreita colaboração 
com a Comissão e a 
Agência de 
Desenvolvimento da União 
Africana/NEPAD (AUDA-

2021 A AUDA-NEPAD e a 
PMCD iniciaram uma 
colaboração conjunta 
na elaboração de 
uma Estratégia de 
Parceria da UA. 
Foi recrutado um 
consultor que está 
actualmente em fase 
de elaboração de um 
primeiro projecto. 

Parcialmente 
implementada 

O processo foi 
atrasado pela 
pandemia da 
COVID-19, mas já 
foi retomado. 
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NEPAD), a trabalhar em 
conjunto no mapeamento 
de todas as parcerias e 
compromissos da UA, em 
conformidade com a 
Agenda 2063 da UA e dos 
seus projectos 
emblemáticos; 
 

Todos os 
Departamento

s / Órgãos 

85. ORIENTA a Comissão 

e outros Órgãos da União 
a apresentarem 
regularmente relatórios ao 
CRP sobre todas as 
cooperações com 
parceiros externos 
lideradas pela Comissão 
relacionadas com 
Memorandos de 
Entendimento, Acordos, 
Diálogos, etc., antes e 
depois dos seus 
compromissos, a fim de 
promover a transparência 
e garantir que sejam 
abrangidos os interesses 
dos Estados-membros; 
 

Em Curso A Divisão de 
Parcerias e a 
Direcção de 
Planificação 
Estratégica estão a 
liderar este processo 

Parcialmente 
implementada 

- É necessária 
uma maior 
coordenação e 
colaboração por 
forma a garantir 
uma melhor 
implementação 
de todos os 
acordos. 

AHRM/PMCD 

86. RECORDA suas 

Decisões EX.CL/Dec.942 
(XXX) de Janeiro de 2017 
e EX.CL/Dec. 
986(XXXII)Rev.1 de 
Janeiro de 2018, que 
apelam para o reforço da 

 Foram publicados 
postos para reforçar a 
PMCD, mas o 
processo foi 
interrompido e 
aguarda a finalização 
do novo sistema de 

Parcialmente 
implementada 

- A PMCD fará 
parte das 
principais 
funções para as 
quais o 
recrutamento foi 
realizado na 
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capacidade institucional da 
Divisão de Gestão e 
Coordenação das 
Parcerias (PMCD) e 
DECIDE que a PMCD 

deve ser dotada do 
pessoal necessário para 
cumprir o seu importante 
mandato. 
 

recrutamento para 
retomar  

Fase I do Plano 
de Transição 

PMCD 

90. DECIDE AINDA que o 
processo interno de 
preparação das Reuniões 
Estatutárias entre a União 
Africana/Continente 
Africano e um país 
parceiro será inclusivo 
com a participação de 
todos os Estados-
membros da UA; 

Em curso A Comissão, em 
estreita colaboração 
com o CRP, está 
empenhada em 
garantir que todas as 
reuniões 
preparatórias 
estatutárias com os 
parceiros sejam 
inclusivas 

Implementada - Devido à 
pandemia da 
COVID-19, 
grande parte das 
reuniões com os 
parceiros foram 
adiadas 

PMCD 

H. PARCERIA AFRICA-
TURQUIA  
 
109. DECIDE, em estreita 
colaboração com a 
Comissão e a Turquia, 
propor novas datas, com 
início em 2021, para a 
realização da 3.ª Cimeira 
África-Turquia, em 
conformidade com a 
Decisão EX.CL/Dec.899 
(XXVIII) Rev.2 do 
Conselho Executivo, n.º 20 
de Janeiro de 2016. 

 
 
 

2021 

Na sequência da 38.ª 
Sessão Ordinária do 
Conselho Executivo, 
realizada nos dias 03 
e 04 de Fevereiro de 
2021, que “solicita ao 
Presidente da 
Comissão que 
proceda a consultas 
com os Parceiros e 
os Estados-membros 
designados para 
acolher as Cimeiras 
das Parcerias, por 
forma a apresentar 

Parcialmente 
implementada 

- Desafio: A 
realização da 
cimeira em 
formato 
presencial vai 
depender da 
situação de 
pandemia da 
COVID-19. 

 
- Via a Seguir: Os 

órgãos 
deliberativos 
deverão 
pronunciar-se 
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 propostas sobre as 
Cimeiras das 
Parcerias, que 
poderão ter lugar em 
2021, e a apresentar 
um relatório aos 
Estados-membros 
sobre os resultados 
das referidas 
consultas, tendo em 
conta a melhoria das 
condições de saúde 
pública resultante da 
pandemia da COVID-
19", a Turquia 
apresentou propostas 
para a realização da 
3.ª Cimeira África-
Turquia entre os dias 
08-10 de Setembro 
de 2021, ou 16-18 de 
Setembro de 2021. 
Ambas as partes 
ainda não chegaram 
a acordo sobre uma 
data mutuamente 
aceitável, com base 
nas 
recomendações/result
ados das consultas 
do Presidente com a 
Turquia.   
 

sobre as datas e 
formato 
propostos para a 
reunião (Híbrido 
ou Virtual) 
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DPA 

V. SUBCOMITÉ DOS 
DIREITOS HUMANOS, 
DEMOCRACIA E 
GOVERNAÇÃO - Doc: 
EX.CL/1177(XXXVI)ix 
 
117. SOLICITA à 

Comissão a prestar o 
apoio necessário ao 
Subcomité para cumprir o 
seu mandato. 
 

Em curso Através do apoio 
técnico do DPA 
(Secretariado de 
Arquitectura Africana 
de Governação), o 
Subcomité iniciou a 
sua actividade e está 
agora totalmente 
operacional. 

Integralmente 
implementada 

- O DPA 
(Secretariado de 
Arquitectura 
Africana de 
Governação) 
deverá continuar 
a apoiar o 
Subcomité no 
cumprimento do 
seu mandato. 

AUDA/NEPAD 

VI. SUBCOMITÉ DO CRP 
DA NEPAD 
 
119. SOLICITA à AUDA-

NEPAD a continuar as 
consultas sobre o 
agrupamento de Fundos 
dos parceiros e sobre a 
contribuição voluntária dos 
Estados-membros para a 
implementação da Agenda 
2063 e dos seus projectos 
emblemáticos; 

 Sob a liderança do 
Presidente da CUA e 
do Director Executivo, 
a direcção contactou 
o grupo de parceiros 
da UA no dia 25 de 
Setembro e chegou a 
acordo sobre as 
modalidades para 
enquadrar os acordos 
de parceria entre os 
parceiros de 
desenvolvimento da 
UA e a AUDA-
NEPAD.   Será 
constituído um grupo 
de trabalho técnico 
para finalizar as áreas 
de colaboração entre 
o Grupo de Parceiros 
da UA e a AUDA-
NEPAD em 2021 e 
nos anos seguintes. 

Parcialmente 
implementada 

-  
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Além disso, a AUDA-
NEPAD está em fase 
de Desenvolvimento 
do Fundo da AUDA-
NEPAD e serão 
mobilizados todos os 
recursos para dar 
resposta às 
necessidades 
destacadas no âmbito 
da Agenda 2063. 
 

AUDA/NEPAD 

120. RECONHECE o 
mandato alargado da 
AUDA-NEPAD e, nesse 
sentido, RECORDA à 

AUDA-NEPAD que pode 
apresentar à estrutura 
relevante da UA propostas 
detalhadas e 
discriminadas de 
programas e projectos 
como orçamento 
suplementar para o 
exercício de 2020; 
 

   -  

BCP 

121. SOLICITA 
IGUALMENTE à 
Comissão a realizar e 
concluir o recrutamento do 
novo Director Executivo da 
AUDA-NEPAD até ao dia 
31 de Dezembro de 2020. 
A Comissão deverá 
comunicar os Termos de 

Até ao dia 31 de 
Dezembro de 2020 

  -  
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Referência (TdR), prazos 
e detalhes do processo de 
recrutamento aos Estados-
membros;  

2.  EX.CL/Dec. 1074(XXXVI) 
 
Decisão sobre os 
Relatórios dos Comités 
Técnicos Especializados 
(CTE) e outras Reuniões 
Ministeriais 

DSA 

RELATÓRIOS DOS 
COMITÉS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS (CTE) 
 
I.A 3.ª SESSÃO 
ORDINÁRIA DO COMITÉ 
TÉCNICO 
ESPECIALIZADO DE 
SAÚDE, POPULAÇÃO E 
CONTROLO DE 
DROGAS, CAIRO, 
EGIPTO, 29 DE JULHO A 
02 DE AGOSTO DE 2019 
- Doc: 
EX.CL/1178(XXXVI) 
 
6. SAÚDA o empenho do 
CTE de Saúde, População 
e Controlo de Drogas na 
implementação da 
Decisão da Conferência 
Assembly/AU/Dec.735 
(XXXII), e SAÚDA AINDA 
os progressos registados 
na assinatura do Tratado 
para a Criação da Agência 
Africana de Medicamentos 
(AMA) por onze (11) 
Estados-membros da UA e 
a sua ratificação por um 
(1) Estado-membro e insta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
37.ª Sessão Ordinária 
do Executivo, 02 e 03 
de Julho de 2020 

A partir de 21 de 
Janeiro de 2021 18 
assinaturas, 6 
ratificações (4 
ratificações 
depositadas junto da 
Comissão da UA) 
 
Relatório de 
progresso para a 
criação da AMA 
apresentado ao SG 
da UA com o projecto 
de decisão a ser 
analisado na Cimeira 
de Janeiro-Fevereiro 
de 2021 

Parcialmente 
implementada 

- A assinatura e 
ratificação do 
Tratado 
abrandou devido 
à priorização das 
respostas à 
COVID  
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todos os Estados-
membros a assinarem e 
ratificarem o Tratado para 
permitir a sua entrada em 
vigor; e INCENTIVA a 

Comissão a apresentar um 
relatório sobre os 
progressos realizados na 
Trigésima Sétima Sessão 
Ordinária do Conselho 
Executivo, em Julho de 
2020; 

SPPMERM / 
DIE / DREA / 
HRST / DSA 

II. 3.ª SESSÃO 
ORDINÁRIA DO COMITÉ 
TÉCNICO 
ESPECIALIZADO DE 
COMUNICAÇÃO E TIC, 
SHARM EL SHEIKH, 
EGIPTO, 25 E 26 DE 
OUTUBRO DE 2019 - 
Doc. EX.CL/1180(XXXVI) 
 
13. SOLICITA à Comissão 
a empreender, entre 
outras, as seguintes 
ações: 
 
(i) Mobilizar os recursos 

necessários para 
implementar a 
Estratégia Global de 
Transformação Digital 
para África e 
desenvolver a matriz 
para a implementação 

Até 2030 A Comissão da UA e 
os parceiros de 
implementação 
utilizaram os recursos 
limitados para dar 
início à 
implementação da 
Estratégia de 
Transformação Digital 
para África (2020-
2030)  

Parcialmente 
implementada 

- Recursos 
inadequados; 
 

- Continuar a 
mobilização de 
recursos bem 
como a 
utilização dos 
recursos 
limitados 
disponíveis para 
implementar a 
Estratégia de 
Transformação 
Digital para 
África (2020-
2030) 
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da Estratégia; 
 

(ii) Promover a estratégia 
em todas as 
actividades relevantes 
da UA, incluindo os 
CTE; 

2020-2022 Apresentou a 
Estratégia de 
Transformação Digital 
para África em 
conferências e 
reuniões continentais 
e internacionais 

Parcialmente 
implementada 

- A pandemia da 
COVID levou ao 
adiamento de 
muitas reuniões; 
 

- Continuar a 
promover a 
Estratégia de 
Transformação 
Digital para 
África durante a 
pandemia e pós-
COVID 

(iii) Desenvolver 
estratégias/planos de 
implementação 
sectorial da Estratégia 
de Transformação 
Digital para África 
incluindo os já 
identificados, 
nomeadamente (a) 
Indústria Digital, (b) 
Comércio Digital, (c) 
Serviços Financeiros, 
(d) Governação Digital, 
(e) Educação Digital, 
(f) Saúde Digital e (g) 
Agricultura Digital, a 
fim de ter uma 
Estratégia de 
Transformação Digital 

2021-2023 Processo iniciado 
para desenvolver 
estratégias/planos 
digitais para os 
sectores da saúde, 
educação e 
agricultura 

 Elaboração dos 
Documentos de 
Síntese/TdR para o 
desenvolvimento 
de Estratégias de 
Implementação no 
Sector da ETED ( 
Saúde Digital, 
Educação Digital, 
Agricultura Digital)  

 Estão a ser criados 
grupos de trabalho 

Parcialmente 
implementada 

- Recursos 
inadequados; 
 

- Desenvolver 
estratégias/plano
s digitais para 
cinco sectores 
até 2023 
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para África abrangente 
para o Continente; 
 

para desenvolver 
estratégias de 
implementação do 
sector da ETED 
(Saúde Digital, 
Educação Digital, 
Agricultura Digital)  

 Organização de 
reuniões de 
lançamento sobre 
educação digital e 
agricultura digital; 

 Finalização do 
relatório inicial de 
educação digital  

 Relatório inicial 
sobre a agricultura 
digital em análise. 

 Elaboração de um 
modelo para a 
recolha dos 
projectos 
concluídos e dos 
projectos em curso 
para harmonização 
e para evitar a 
duplicação de 
esforços em todo o 
continente. 

 Início do 
desenvolvimento 
do plano de 
implementação da 
ETED.   
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 Elaboração do 
conceito inicial do 
quadro de M&A. 

 Início da 
elaboração do 
índice de 
transformação 
digital para África.  

 Elaboração de um 
documento de 
síntese para o 
desenvolvimento 
do Quadro de 
Interoperabilidade 
de Identificação 
Digital para África.  

 Criação de grupos 
de trabalho para 
contribuir para o 
desenvolvimento 
do Quadro de 
Interoperabilidade 
de Identificação 
Digital para África.  

 Estrutura do quadro 
em curso e 
responsabilidades 
distribuídas para a 
elaboração do 
documento 

DIE 

14. SOLICITA AINDA à 
Comissão a: 
 
(i) Elaborar Directrizes 

2021-2022 Elaboração de um 
Documento de 
Síntese sobre o 
desenvolvimento de 

Parcialmente 
implementada 

 
 

Não há orçamento 
atribuído para esta 
actividade em 
2020, a CUA deve 
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sobre Privacidade, 
Serviços Over The Top 
(OTT), um quadro 
continental sobre 
políticas de dados e 
um roteiro e directrizes 
para a harmonização e 
implantação do 
espectro para as 
actuais e futuras redes 
móveis e de banda 
larga sem fios, tais 
como as 
Telecomunicações 
Móveis Internacionais 
(IMT) 2020 /5G; 

um “Quadro 
Continental da 
Política de Dados” 
que trata de aspectos 
relacionados com a 
gestão de dados, 
economia e direitos 
digitais, incluindo as 
preocupações em 
relação à privacidade, 
colocadas pela 
utilização de serviços 
Over The Top (OTTs 
) e plataformas 
digitais; 
 
Está a ser criado um 
grupo de trabalho 
para contribuir para a 
elaboração do 
“Quadro Continental 
da Política de Dados”; 
 
Realização de uma 
reunião inicial e 
apresentação de um 
relatório inicial à CUA 
por parte da empresa 
de consultoria; 
 
Está em curso 
trabalho para a 
elaboração dos 
diferentes pilares do 
quadro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parcialmente 
implementada 

criar um grupo de 
trabalho de alto 
nível para abordar 
o aspecto político e 
intersectorial da 
5G/IMT2020 com 
vista a desenvolver 
uma estratégia 
abrangente de 5G 
para África.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- O estudo não 

pôde ser 
concluído em 
2020 devido à 
morosidade do 
processo de 
aquisição; ver 
possibilidade de 
realizar a mesma 
actividade 
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O departamento, em 
colaboração com a 
União Africana das 
Telecomunicações 
(ATU), organizou 
várias sessões de 
reflexão com os 
Estados-membros 
sobre casos de 
utilização de 5G em 
África e criou um 
Grupo de Trabalho de 
Peritos que 
apresentou 
recomendações 
sobre a identificação 
das bandas do 
espectro de 
radiofrequências que 
poderão atribuídas 
para a implantação 
de redes 5G/IMT2020 
em todo o continente. 

utilizando o 
orçamento para 
o exercício de 
2021 
 

DIE 

(ii) Dedicar recursos 
apropriados para a 
implementação de um 
programa abrangente 
de Cibersegurança 
que inclua assistência 
aos Estados-membros 
da UA para a adopção 
de estratégias 
cibernéticas, 
legislação cibernética 

2021 - 2023 Sob a égide da 
Iniciativa de Políticas 
e Regulamentação 
para a África Digital 
(PRIDA), o 
Departamento 
organizou igualmente 
workshops de 
capacitação para 
altos diplomatas da 
UA e representantes 

Parcialmente 
implementada 

Estão a surgir 
questões 
relacionadas com a 
cibersegurança e a 
cibercriminalidade 
e há necessidade 
de garantir que os 
cidadãos, governos 
e empresas sejam 
protegidos; 
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e a criação de 
CIRTs/CERTs;  

de nível médio sobre 
Governação da 
Internet e Segurança 
Cibernética em 
Washington, DC em 
Outubro de 2019 e 
em Nova Iorque, em 
Dezembro de 2019. 
Em cooperação com 
a Rede de Internet e 
Jurisdição (I&J), o 
departamento 
organizou workshops 
sobre política de 
cibersegurança e 
Jurisdição da Internet 
para a comunidade 
diplomática africana, 
realizados 
presencialmente em 
Adis Abeba em 2018 
e formato virtual em 
2020.  
Está a ser formado 
um Grupo de Peritos 
Africanos em 
Segurança 
Cibernética para 
aconselhar a 
Comissão da União 
Africana em relação 
às discussões 
internacionais sobre 
segurança cibernética 
e cibercriminalidade e 

- A nível 
continental, ao 
longo da próxima 
década, será 
portanto 
necessário 
atribuir um 
financiamento 
adequado para 
implementar 
actividades 
relacionadas 
com este 
importante 
projecto 
emblemático 
para permitir que 
o continente se 
transforme e não 
perca o comboio 
da 4.ª revolução 
industrial. 



EX.CL/1284(XXXIX)A 
Pág. 53 

 

Preparado conjuntamente pelo Gabinete do Secretário-geral da Comissão (GSC) e a RDC 

 

N.º Referência da Decisão Comissão Acção Necessária 
Prazo de 

Implementação 
Acção Empreendida 

Nível de 
Implementação 

(Parcial, 
Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e Via 

a Seguir 

para o intercâmbio 
das melhores 
práticas. Até agora, o 
grupo organizou mais 
de dez consultas e 
elaborou um 
documento 
estratégico sobre 
Cibersegurança para 
a Cimeira da UA, bem 
como organizou 
Webinars sobre 
Resiliência e 
Cibersegurança na 
Internet no contexto 
da COVID-19. Esses 
Webinars contaram 
com uma média de 
150 participantes 
cada e os principais 
resultados incluíram: 
 
 1. Pilares da 
estratégia nacional de 
cibersegurança 2. 
Importância da 
ratificação da 
Convenção de 
Malabo 3. Principais 
pilares da resiliência 
da Internet em África 
durante surtos e 
calamidades naturais; 
 
Foi criada no 
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continente uma rede 
de agências 
nacionais de 
protecção de dados e 
está em 
desenvolvimento um 
portal para a partilha 
de informação/ 
melhores práticas; 
 
O departamento tem 
trabalhado com 
parceiros como a 
GFCE, BM, BAD, 
FMI, Fundação 
Gates; o governo do 
Luxemburgo ...etc., 
no sentido de 
desenvolver 
programas 
sustentáveis de 
capacitação em 
matéria de 
cibersegurança, 
centros regionais de 
formação em 
cibersegurança em 
todo o continente, 
bem como Equipas 
Nacionais de 
Resposta a 
Emergências 
Informáticas (CERTs) 
nos Estados-
membros da UA; 
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DIE 

(iii) Apresentar um 
relatório de Auditoria 
dos activos comuns da 
Rede Electrónica Pan-
Africana com 
implicações 
financeiras antes de 
aplicar a 
recomendação dos 
Ministros relevantes 
para a transferência 
dos seus activos para 
a RASCOM; 
 

2020-2021 O Departamento 
começou a trabalhar 
com o Gabinete de 
Auditoria Interna da 
CUA para realizar a 
avaliação das infra-
estruturas da PAeN. 
 
O Departamento 
estabeleceu 
contactos com a 
Huawei para 
apresentar 
recomendações 
técnicas com vista à 
modernização e 
reactivação da rede 

Parcialmente 
implementada 

- A avaliação dos 
activos da PAeN 
exigiu visitas à 
diferentes 
estações de 
transmissão 
localizadas nos 
48 países 
beneficiários, o 
que foi adiado 
devido à crise da 
COVID-19. 

- Planificação pelo 
DIE de visitas à 
estação principal 
com sede em 
Dakar, Senegal e 
a algumas 
estações 
regionais, em 
colaboração com 
o Gabinete de 
Auditoria Interna 
da CUA 

DIE/ICD 

(iv) Garantir que o 
Guia da Marca e do 
Estilo de Comunicação 
e a Política e 
Procedimento de 
Comunicação sejam 
instituídos no seio da 
Organização. 

2020-2021 1. Criação da 
Identidade da Marca 
da UA e Promoção do 
Mandato e Agenda 
2063 da UA:  
i. Realização de 
actividades tais como 
a actualização / 

Integralmente 
implementada 

- Insuficiência de 
pessoal; 

- Insuficiente 
dotação 
orçamental 
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 remodelação do 
logotipo e o 
desenvolvimento da 
identidade da marca 
para instituir a nova 
identidade da marca 
nos órgãos da CUA e 
da UA 
ii. Melhoria da 
sensibilização e 
conhecimento da 
Agenda 2063. 
https://au.int/en/video
s/760  
b) Educação da 
juventude sobre a 
Agenda 2063, através 
de 5 vídeos 
https://au.int/en/video
s/760  
c) Lançamento do 
Africa Factbook  
iii. Promoção da 
compreensão dos 
Mandatos e 
Programas da UA 
a) Produção de filmes 
documentários 
descrevendo o 
trabalho das 
instituições da UA 
https://au.int/en/video
s/20201009/au-
panvac) e 
https://au.int/en/video

https://au.int/en/videos/760
https://au.int/en/videos/760
https://au.int/en/videos/760
https://au.int/en/videos/760
https://au.int/en/videos/20201009/au-panvac
https://au.int/en/videos/20201009/au-panvac
https://au.int/en/videos/20201009/au-panvac
https://au.int/en/videos/20201009/au-ibar
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s/20201009/au-ibar)   
b) Produção de 10 
filmes de perfil sobre 
os mandatos e 
trabalho dos vários 
departamentos 
sectoriais da CUA. 
https://youtube.com/pl
aylist?list=PL8PLfWF
6Yy4gW_nCOc_CLu
wrhw5q34EHO  
c) Desenvolvimento e 
promoção da marca 
do novo website de 
carreiras da UA 
https://careers.au.int  
Concepção da marca 
para a nova 
plataforma de 
aprendizagem 
electrónica da UA 
https://learn.au.int   
d) Publicação de 2 
revistas: AU Echo 
Magazine 
https://au.int/en/docu
ments/1148) e do 
Manual da UA 
(https://au.int/en/hand
book). 
 

DSA 

III. TERCEIRA SESSÃO 
DO COMITÉ TÉCNICO 
ESPECIALIZADO DE 
MIGRAÇÃO, 

2020 a) Foi adoptado o 
Estatuto, a 
Estrutura e o 
Orçamento dos três 

Parcialmente 
implementada 

- Limitações 
orçamentais 
atrasaram a 
inauguração; 

https://au.int/en/videos/20201009/au-ibar
https://youtube.com/playlist?list=PL8PLfWF6Yy4gW_nCOc_CLuwrhw5q34EHO
https://youtube.com/playlist?list=PL8PLfWF6Yy4gW_nCOc_CLuwrhw5q34EHO
https://youtube.com/playlist?list=PL8PLfWF6Yy4gW_nCOc_CLuwrhw5q34EHO
https://youtube.com/playlist?list=PL8PLfWF6Yy4gW_nCOc_CLuwrhw5q34EHO
https://careers.au.int/
https://learn.au.int/
https://au.int/en/documents/1148
https://au.int/en/documents/1148
https://au.int/en/handbook
https://au.int/en/handbook
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REFUGIADOS E 
DESLOCADOS 
INTERNOS, ADIS 
ABEBA, ETIÓPIA - Doc: 
EX.CL/1182(XXXVI) 

 
20. INSTA a Comissão a 

continuar a sua 
colaboração com o 
Governo do Mali, o Reino 
de Marrocos e o Governo 
do Sudão e outros órgãos 
relevantes visando a 
operacionalização dos três 
(3) Escritórios Técnicos 
Especializados em matéria 
de Migração; 

(3) centros; 
 

b) O Observatório 
Africano das 
Migrações em 
Marrocos foi 
oficialmente 
lançado em 
Dezembro de 2020; 

 
c)   O pessoal 

provisório será 
transferido para o 
Centro em 
Fevereiro de 2021. 

d) Foram identificadas 
as instalações do 
escritório do Centro 
Africano de 
Estudos e 
Investigação sobre 
Migrações no Mali 
e está em curso a 
identificação de 
pessoal interino 
para o Centro.  O 
lançamento do 
Centro está 
previsto para 
Fevereiro de 2021; 
 

e) Para o Centro 
Operacional 
Continental em 
Cartum, estão em 

 
- O orçamento 

aprovado para o 
exercício de 2021 
deverá facilitar a 
inauguração. 
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curso discussões 
entre a UA e a UE 
para a transição do 
Centro Operacional 
Regional para 
Centro Operacional 
Continental. 

 

DPA/PSD 

21. SOLICITA ao 
Departamento de 
Assuntos Políticos a 
trabalhar em estreita 
colaboração com o 
Departamento de Paz e 
Segurança na 
implementação do Tema 
de 2020, “Silenciar as 
Armas: Criação de 
condições favoráveis para 
o desenvolvimento 
socioeconómico”, uma vez 
que parte das causas que 
estão na origem dos 
deslocamentos forçados 
são os conflitos;  
 

Ano 2020 O DPA colaborou 
com o PSD na 
organização de vários 
eventos em relação 
ao tema da UA de 
2020 sobre o silenciar 
as armas, 
relativamente à (a) 
democracia e 
governação e (b) 
assistência 
humanitária. 

Integralmente 
implementada 

- A intensidade e o 
impacto destas 
actividades foram 
condicionados 
pela pandemia da 
COVID-19. 

DPA/OLC 

22. SOLICITA 
IGUALMENTE à 
Comissão a identificar os 
impedimentos e 
estrangulamentos à 
ratificação do Protocolo ao 
Tratado que estabelece a 
Comunidade Económica 
Africana Relativo à Livre 

 Foram realizadas 
reuniões a nível 
regional para 
identificar os 
estrangulamentos e 
foi realizada uma 
reunião com o CISSA 
para identificar os 
estrangulamentos 

Integralmente 
implementada 

- O Departamento 
de HHS deverá 
continuar o seu 
compromisso 
com os Estados-
membros 
visando apoiá-
los na ratificação 
e implementação 
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Circulação de Pessoas, ao 
Direito de Residência e ao 
Direito de Estabelecimento 
sem custos financeiros, a 
fim de acelerar a 
ratificação para que o 
referido protocolo entre em 
vigor; 
 

relacionados com as 
questões de 
segurança 

do Protocolo 

DPA 

24. REAFIRMA a 

necessidade da rápida 
operacionalização da 
Agência Humanitária 
Africana para responder 
aos desafios humanitários 
no continente, e 
SOLICITA à Comissão a 
apresentar um relatório 
sobre os progressos 
alcançados na próxima 
37.ª Sessão Ordinária do 
Conselho Executivo; 

37.ª Sessão Ordinária 
do Executivo, 02 e 03 
de Julho de 2020 

A Comissão 
organizou em Junho 
de 2020 um Webinar 
envolvendo os 
Estados-membros e 
as Comunidades 
Económicas 
Regionais (CER) para 
a validação do estudo 
de viabilidade da 
operacionalização da 
AUHA. Este encontro 
validou o projecto de 
estudo de viabilidade. 
 
A Comissão 
organizou ainda em 
Novembro uma 
reunião para a 
validação do estatuto 
da AUHA 
 
Esta reunião validou 
o Estatuto 

Parcialmente 
implementada 

A sessão 
extraordinária do 
CTE de Migração, 
Refugiados e 
Deslocados 
Internos, que 
estava prevista 
para ser realizada 
em formato virtual 
de 24-27 de 
Novembro de 2020, 
não pôde ser 
organizada pela 
Comissão devido à 
COVID-19. Por 
conseguinte, a 
Sessão 
Extraordinária do 
CTE de Justiça e 
Assuntos Jurídicos, 
organizada de 27 a 
30 de Novembro de 
2020, não pôde 
analisar o projecto 
de Estatuto da 
Agência conforme 
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inicialmente 
previsto.  
 
O projecto de 
estatuto da Agência 
será analisado na 
4.ª Sessão 
Ordinária do CTE 
de Migração, 
Refugiados e 
Deslocados 
Internos e do CTE 
de Justiça e 
Assuntos Jurídicos, 
agendada para 
2021, antes de ser 
apresentado à 
Sessão Ordinária 
do Conselho 
Executivo, em 
Julho de 2021.  
 

DPA 

25 SOLICITA à Comissão 
a acelerar a validação do 
estudo de viabilidade da 
Agência Humanitária 
Africana com a plena 
participação dos Estados-
membros e das CER, 
apresentar propostas 
relativas à estrutura e ao 
orçamento para 
apreciação pelo CRP, e 
elaborar o Projecto de 
Estatuto da Agência;  

37.ª Sessão Ordinária 
do Executivo, 02 e 03 
de Julho de 2020 

A Comissão 
organizou em Junho 
de 2020 um Webinar 
envolvendo os 
Estados-membros e 
os Comunidades 
Económicas 
Regionais (CER) para 
a validação do estudo 
de viabilidade da 
operacionalização da 
AUHA. Este encontro 
validou o projecto de 

Parcialmente 
implementada. 
Aguardando as 
reuniões do CTE 
para apresentar.  

- Conforme acima  
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estudo de viabilidade. 
A Comissão 
organizou ainda em 
Novembro uma 
reunião para a 
validação do estatuto 
da AUHA 
O projecto de 
estrutura e orçamento 
igualmente foram 
fornecidos 
 

DPA/ 
DSA/OLC 

26. APROVA a 
organização de uma 
Sessão Extraordinária do 
CTE de Migração, 
Refugiados e Deslocados 
Internos em Março/Abril de 
2020 para analisar: 
 

i) O Projecto de Estatuto 
da Agência 
Humanitária Africana 
antes da sua 
apresentação na 
Sessão Extraordinária 
do CTE de Justiça e 
Assuntos Jurídicos e 
na 37.ª Sessão 
Ordinária do Conselho 
Executivo em 
Junho/Julho de 2020; 
 

37.ª Sessão Ordinária 
do Executivo, 02 e 03 
de Julho de 2020 

  - Devido à COVID-
19 que teve 
início em Março 
de 2020, não foi 
realizada a 
Sessão 
Extraordinária do 
CTE, que estava 
agendada para 
Abril de 2020. O 
Projecto de 
Estatuto será 
enviado à 
Sessão Ordinária 
do CTE em 
Novembro de 
2021. 
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DSA/OLC 

ii) O Plano de Acção 
preliminar para a 
implementação do 
Pacto Global sobre 
Migrações Seguras, 
Ordenadas e 
Regulares; e 

 Projecto de Plano 
finalizado e enviado 
aos Estados-
membros para 
apreciação 

Aguardando a 
apreciação da 
Sessão 
Extraordinária 
Ordinária do 
CTE de 
Refugiados 
Migratórios e 
Deslocados 
Internos, 
conforme 
orientação do 
Conselho 
Executivo 
 

O CTE 
Extraordinário de 
Migração, 
Refugiados e 
Deslocados 
Internos reuniu-
se devido ao 
impacto da 
situação da 
COVID-19 e 
outras razões 
técnicas. 

DSA/OLC 

iii) O Projecto de 
Regulamento Interno 
do CTE de Migração, 
Refugiados e 
Deslocados Internos 
antes da sua 
apresentação na 
Sessão Extraordinária 
do CTE de Justiça e 
Assuntos Jurídicos e 
na 37.ª Sessão 
Ordinária do Conselho 
Executivo de 
Junho/Julho de 2020. 

  

37.ª Sessão Ordinária 
do Executivo, 02 e 03 

de Julho de 2020 

  O documento ainda 
não foi apresentado 
ao CTE de Justiça 
e Assuntos 
Jurídicos pelo 
departamento 
competente 

OLC 

IV. QUINTA SESSÃO 
ORDINÁRIA DO COMITÉ 
TÉCNICO 
ESPECIALIZADO DE 
JUSTIÇA E ASSUNTOS 

  Parcialmente 
implementada 

Devido à 
Pandemia da 
COVID-19, a 
maioria dos CTE 
sectoriais não 
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JURÍDICOS - Doc. 
EX.CL/1183(XXXVI) 
 
31.APROVA a proposta 
do CTE de Justiça e 
Assuntos Jurídicos de 
realizar uma Sessão 
Extraordinária antes da 
37.ª Sessão Ordinária do 
Conselho Executivo, para 
analisar os Projectos de 
Instrumentos Jurídicos que 
foram adiados da 5.ª 
Sessão Ordinária do CTE, 
sujeitos à conclusão dos 
processos de validação. 

pôde se reunir a 
tempo para 
adoptar e 
apresentar os 
seus 
instrumentos à 
sessão 
extraordinária do 
CTE de Justiça e 
Assuntos 
Jurídicos. Por 
conseguinte, a 
sessão 
extraordinária 
não foi 
convocada. No 
entanto, a 
maioria dos 
instrumentos 
adiados da 5.ª 
Sessão Ordinária 
foram analisados 
durante uma 
Sessão Ordinária 
que foi 
convocada para 
o final de 2020. 

OLC 

34. ORIENTA a Comissão 

a apresentar sempre 
resumos ao CTE de 
Justiça e Assuntos 
Jurídicos, detalhando a 
justificação, a base jurídica 
e os processos de 
validação, sublinhando o 

 O OLC apresentou os 
resumos 

Integralmente 
implementada 
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desenvolvimento de cada 
projecto de instrumento 
jurídico sobre a agenda 
provisória e o projecto de 
agenda das Sessões do 
CTE, para garantir que 
foram respeitados os 
procedimentos e a prática 
da UA; 
 

OLC 

35. ORIENTA AINDA o 
CTE de Justiça e Assuntos 
Jurídicos e a Comissão a 
desistir de analisar 
qualquer ponto que não 
esteja de acordo com o 
Regulamento Interno do 
CTE; 
 

 Todos os pontos 
estavam de acordo 
com o Regulamento 
Interno 

Integralmente 
implementada 

 

OLC 

36. TOMA NOTA COM 
PREOCUPAÇÃO da 

proliferação de 
instrumentos jurídicos com 
baixos níveis de 
ratificação/adesão e 
implementação e APELA 
ao CTE de Justiça e 
Assuntos Jurídicos e à 
Comissão no sentido de: 
evitar a duplicação e 
proliferação de 
instrumentos jurídicos; 
garantir a uniformização 
do formato, estilo, 
estrutura e cláusulas finais 

 Garantida a 
uniformização do 
formato, estilo, 
estrutura e cláusulas 
finais dos 
instrumentos jurídicos 

Parcialmente 
implementada 

O desempenho 
de todas as 
outras funções 
do CTE, para 
além da análise 
dos projectos de 
instrumentos 
jurídicos, exigiria 
uma sessão 
mais longa, o 
que não foi 
possível com o 
orçamento e a 
natureza virtual 
das reuniões. 
Será feito em 
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dos instrumentos jurídicos; 
e desempenhar todas as 
suas funções para além da 
análise dos projectos de 
instrumentos jurídicos; 
 

sessões 
subsequentes 

DSA/OLC 

V. SESSÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO 
COMITÉ TÉCNICO 
ESPECIALIZADO DE 
DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL, TRABALHO E 
EMPREGO (SDLE-STC), 
ABIDJAN, CÔTE 
D'IVOIRE - Doc: 
EX.CL/1184(XXXVI) 
 
39. REMETE o Projecto 

de Protocolo à Carta 
Africana dos Direitos 
Humanos e dos Povos 
sobre os Direitos dos 
Cidadãos à Protecção 
Social e Segurança Social 
para a próxima Sessão 
Ordinária do Comité 
Técnico Especializado de 
Justiça e Assuntos 
Jurídicos 
 

2020 O Projecto de 
Protocolo à Carta 
Africana dos Direitos 
Humanos e dos 
Povos sobre os 
Direitos dos Cidadãos 
à Protecção Social e 
Segurança Social foi 
analisado e adoptado 
a nível de peritos na 
Sexta Sessão 
Ordinária do CTE de 
Justiça e Assuntos 
Jurídicos, em 
Dezembro de 2020.  

Parcialmente 
implementada 

Infelizmente, o 
Sessão 
Ministerial da 
Sexta Sessão 
Ordinária do 
CTE de Justiça e 
Assuntos 
Jurídicos foi 
adiado 
indefinidamente 
devido à falta de 
quórum. A 
Proposta de 
Protocolo só 
aguarda, 
portanto, a sua 
adopção pelos 
Ministros quando 
o CTE voltar a se 
reunir. 

DSA 

41. SOLICITA à Comissão 

a dar seguimento à 
questão da eleição do 
novo Director-Geral da 
OIT e a apresentar 

37.ª Sessão Ordinária 
do Executivo, 02 e 03 
de Julho de 2020 

A questão será 
apresentada perante 
a 1.ª Sessão do CTE 
de Desenvolvimento 
Social, Trabalho e 

Parcialmente 
implementada 

Necessidade de 
realizar a sessão 
ordinária do CTE 
antes do final de 
outubro de 2021. 
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Acção Empreendida 

Nível de 
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implementada) 

Desafios 
Enfrentados e Via 

a Seguir 

relatórios regulares sobre 
o assunto.  

Emprego, seguindo 
recomendação da 
Mesa do CTE em 
Novembro de 2020. 
 

HRST 

VI. TERCEIRA SESSÃO 
DO COMITÉ TÉCNICO 
ESPECIALIZADO DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA, ADIS 
ABEBA, ETIÓPIA - Doc: 
EX.CL/1185(XXXVI) 
 
45. INSTA a Comissão a 

coordenar a avaliação da 
implementação da 
Estratégia de Ciência, 
Tecnologia e Inovação 
para África (STISA-2024) 
e a empreender uma 
revisão de fim de período 
para permitir a preparação 
pontual da próxima 
iteração da STISA-2034, 
estreitamente alinhada 
com a Agenda 2063 da UA 
e os Objectivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável; 

 Os TdR foram 
elaborados 

Parcialmente 
implementada 

A pandemia da 
COVID-19 impediu 
a realização da 
reunião 
extraordinária, 
conforme solicitado 
pelo relator do 
CTE-EST 

HRST/OLC 

47. RECORDANDO a 
Decisão 
EX.CL/Dec.676(XX) sobre 
a criação de uma Agência 
Africana de Acreditação, 
SOLICITA à Comissão a 

 Em curso Parcialmente 
implementada 

Capacidade e 
experiência 
limitadas no 
departamento 
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estabelecer um grupo de 
trabalho para elaborar o 
Estatuto especificando o 
quadro jurídico e a 
estrutura organizacional 
da Agência; 

DREA / 
SPPMERM 

VII. TERCEIRA SESSÃO 
ORDINÁRIA DO COMITÉ 
TÉCNICO 
ESPECIALIZADO DE 
AGRICULTURA, 
DESENVOLVIMENTO 
RURAL, ÁGUA E 
AMBIENTE (ARDWE) - 
Doc: EX.CL/1187(XXXVI) 
 
50. TOMA IGUALMENTE 
NOTA dos seguintes 

Quadros e Estratégias e 
SOLICITA à Comissão da 

UA no sentido de mobilizar 
recursos dos parceiros 
para apoiar a sua 
implementação: 
 
i) O Quadro Continental 

para a Promoção do 
Comércio Intra-
Africano de Produtos 
de Base e Serviços 
Agrícolas; 

2020-2025 Facilitação da Carta 
de Acordo entre a 
FAO e a 
AKADEMIYA2063 
para alavancar o 
apoio técnico 
necessário para o 
diálogo e a partilha de 
conhecimentos e para 
o reforço da 
capacidade dos 
Estados-membros 
para monitorização e 
elaboração de 
relatórios sobre o 
desempenho do 
comércio agrícola 
para apoiar a 
implementação da 
ZCLCA 

Parcialmente 
implementada 

Desafios  
O limite orçamenta 
obrigatório fixado 
pelo CRP 
comprometeu os 
prazos de 
implementação e o 
plano de trabalho, 
apesar de terem 
sido mobilizados 
recursos para 
serem 
implementados na 
CUA.  O 
departamento deve 
solicitar aos 
parceiros para a 
implementação 
dessas actividades 
em nome da 
Comissão, devido a 
limitações 
orçamentais. 
Via a Seguir  

Aumento do limite 
orçamental do 
Departamento. 
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DREA 

ii) A Estratégia de 
Gestão de Perdas 
Pós-Colheita da UA 
SOLICITA à Comissão 
a identificar 
instituições a serem 
reconhecidas como 
Centros de Excelência 
na gestão de perdas 
pós-colheita; 
 

2020-2025 Apoiou quatro (4) 
países (Quénia, 
Zâmbia, Tanzânia e 
Zimbabwe) no 
desenvolvimento das 
suas estratégias 
nacionais de gestão 
das perdas pós-
colheita 

Parcialmente 
implementada 

A dotação 
orçamental limitada 
para esta 
actividade 
comprometeu o 
desenvolvimento e 
a implementação 
do programa 

DREA 

iii) Declaração de 
Windhoek sobre o 
Reforço da Resiliência 
à Seca e o Quadro 
Estratégico para a 
Gestão do Risco de 
Seca em África; 

2020-2021 A CUA & UNCCD 
organizaram uma 
conferência virtual de 
alto nível sobre 
desertificação e seca 
como parte da 
comemoração global 
do Dia da 
Desertificação das 
Nações Unidas de 
2020 com o objectivo 
de sensibilizar sobre 
a estratégia africana 
para a seca e a 
declaração de 
Windhoek. Estiveram 
presentes os 
Ministros 
responsáveis pelo 
Ambiente de 
Marrocos, Namíbia, 
Gâmbia e Uganda, 
além de peritos de 
vários Estados-

Parcialmente 
implementada 

Desafios  

 
O surto da 
pandemia da 
COVID-19, que 
limitou a 
capacidade da 
Comissão de 
organizar reuniões 
com os Estados-
membros.  
 
Recursos 
insuficientes, uma 
vez que a maior 
parte dos fundos 
foram reafectados 
ao Africa CDC para 
combater a 
pandemia do 
Coronavírus 
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membros e da 
comunidade 
internacional. A 
conferência cobriu 
igualmente o grupo 
de trabalho 
intergovernamental 
da UNCCD sobre a 
seca e o seu Plano 
de Acção para a 
mobilização de 
recursos. 
 
Além disso, a CUA 
trabalhou com o 
grupo africano de 
negociadores sobre a 
UNCCD para integrar 
a seca no plano de 
implementação 
decenal da UNCCD 
(2018-2030). 
 
Envolveu os Estados-
membros e Parceiros 
na mobilização de 
recursos no âmbito 
da GGWSSI.   

DREA 

iv) Quadro de Gestão 
Sustentável de 
Florestas da União 
Africana; 

2020-2021 Lançamento do 
Grupo de Peritos 
Africanos sobre a 
implementação do 
Quadro de Gestão 
Sustentável de 
Florestas.  

Parcialmente 
implementada 

O surto da 
pandemia da 
COVID-19, que 
limitou a 
capacidade da 
Comissão de 
organizar reuniões 
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Elaboração dos 
termos de referência 
para o Grupo, que 
adoptaram na sua 
reunião inaugural. 
 
Desenvolvimento de 
um roteiro para a 
elaboração de um 
instrumento de 
implementação e 
monitorização 
quinquenal para o 
Quadro de Gestão 
Sustentável de 
Florestas, que foi 
igualmente adoptado 
pelo grupo. 
 
Elaboração de uma 
síntese política sobre 
os impactos da 
COVID-19 no sector 
florestal. 
 
Organização de um 
fórum virtual com 
Parceiros (FAO, 
UNFF, AFF, OSC) e 
Estados-membros 
para definir 
estratégias sobre a 
contribuição do sector 
das florestas na 

com os estados 
membros.  
 
Recursos 
insuficientes, uma 
vez que a maior 
parte dos fundos 
foram reafectados 
ao Africa CDC para 
combater a 
pandemia do 
Coronavírus 
 
Via a Seguir  
 
Atribuir mais fundos 
para implementar a 
actividade 
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recuperação pós-
COVID-19. 
 
Apresentação sobre o 
Quadro de Gestão 
Sustentável de 
Florestas e como a 
sua implementação e 
monitorização podem 
beneficiar da 
cooperação Sul-Sul 
durante a reunião 
virtual sobre Partilha 
de Experiências em 
Monitorização e 
Avaliação Florestal 
organizada pela FAO 
Ásia. 
 

DREA 

v) Quadro para o 
Desenvolvimento da 
Irrigação e Gestão da 
Água Agrícola 
(IDAWM) em África; 

2020-2024 A Comissão realizou 
várias consultas com 
parceiros técnicos e 
de desenvolvimento 
para defender e 
mobilizar recursos 
para a 
implementação do 
quadro. 

Parcialmente 
implementada 

Desafios 

A escassez de 
recursos humanos 
no departamento a 
moratória sobre o 
recrutamento de 
pessoal em regime 
de contrato de 
curta duração e o 
limite máximo 
aplicado aos 
orçamentos dos 
programas são 
desafios para a 
implementação do 
quadro de políticas   
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implementada) 
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Enfrentados e Via 

a Seguir 

 
Via a Seguir: 
Aumentar o limite 
orçamental do 
departamento para 
permitir a absorção 
dos fundos 
actualmente 
mobilizados e 
permitir o 
recrutamento de 
pessoal para os 
projectos 

DREA 

vi) Quadro Estratégico 
para a Ampliação do 
Modelo Holístico 
Liderado pelos Países 
para o Controlo de 
Aflatoxinas em África; 

 Envio do quadro 
estratégico a todos os 
Estados-membros da 
UA solicitando-lhes 
que fizessem pedidos 
de apoio técnico; 
angariação de um 
financiamento no 
valor de 1,5 milhões 
de $EU em 2 anos 
para a 
implementação do 
quadro 
 

Parcialmente 
implementada 

Pandemia da 
COVID-19 que 
atrasou as 
respostas dos 
Estados-membros 

DREA 

vii) Quadro de 
Políticas Sanitárias e 
Fitossanitárias da UA 
(SPS); 

2021-2030 A Comissão garantiu, 
no âmbito da UE-
ZCLCA, Euro 13M 
para apoiar a 
implementação do 
quadro político SPS 
durante 3 anos. A 
Comissão tem 

Parcialmente 
implementada 

Desafios 
A escassez de 
recursos humanos 
no departamento a 
moratória sobre o 
recrutamento de 
pessoal em regime 
de contrato de 
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a Seguir 

igualmente 
assistência técnica e 
recursos financeiros 
dos EUA para apoiar 
a implementação do 
Quadro de Políticas 

curta duração e o 
limite máximo 
aplicado aos 
orçamentos dos 
programas são 
desafios para a 
implementação do 
quadro de políticas   
 
Via a Seguir: 
Aumentar o limite 
orçamental do 
departamento para 
permitir a absorção 
dos fundos 
actualmente 
mobilizados e 
permitir o 
recrutamento de 
pessoal para os 
projectos 
 

DREA 

viii) Estratégia de 
Saúde Animal para 
África (AHSA); 
Instituições da União 
Africana, 
Comunidades 
Económicas Regionais 
(CER), Estados-
membros e parceiros 
para prosseguir 
parcerias necessárias 
à implementação 
eficaz, eficiente e 

2020-2035 Foi efectuado o 
levantamento dos 
intervenientes em 
matéria de saúde 
animal e das suas 
respectivas 
intervenções. A 
informação serve de 
base para as 
parcerias, 
complementaridade e 
sinergia na 
implementação de 

Parcialmente 
implementada 

Desafio: 

 Restrições de 
recursos 
financeiros. 
Não há fundos 
mobilizados 
para 2021. 
 

 Limitações da 
pandemia da 
COVID-19 

 
Via a Seguir: 
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sustentável desta 
estratégia e mobilizar 
os recursos 
necessários para a 
implementação da 
estratégia a todos os 
níveis 

intervenções de 
saúde animal no 
continente. 

 
Foi elaborado um 
programa de saúde 
animal com a duração 
de 5 anos para apoiar 
a mobilização de 
recursos. 

 
Foi igualmente 
iniciada a publicação 
da publicação do 
Estado de Saúde 
Animal em África 
(SAHA). O objectivo 
do SAHA é o de 
realizar uma análise 
aprofundada dos 
temas seleccionados 
em matéria de saúde 
animal em África, por 
forma a apoiar a 
tomada de decisões 
para acções 
prioritárias em 
matéria de saúde 
animal nos Estados-
membros da UA 
 
Divulgação da AHSA 
em 4 línguas AU para 
os Estados-membros 
 

Solicitar aos 
Estados-
membros a 
financiar a 
implementação 
das decisões 
para uma 
abordagem 
harmonizada e 
coordenação 
continental 
alargada 
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Nível de 
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Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e Via 

a Seguir 

Está em curso o 
desenvolvimento de 
materiais de 
visibilidade/comunica
ção  
 
Reforço da 
capacidade de 
formulação e 
aplicação de políticas, 
está em curso a 
implementação de um 
currículo de formação 
em Política, 
Investimento, 
Comunicação e 
Advocacia (PICA).  
 
Harmonizar as 
políticas e estratégias 
de saúde animal em 
linha com a estratégia 
de saúde animal 
continental, foi 
fornecido apoio 
técnico à CEDEAO 
para finalizar a 
estratégia regional de 
saúde e bem-estar 
animal para a África 
Ocidental;  
 
Reforço da 
harmonização e da 
coordenação regional 
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Nível de 
Implementação 

(Parcial, 
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implementada) 
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Enfrentados e Via 

a Seguir 

da prevenção e 
controlo da saúde 
animal e das doenças 
animais 
transfronteiriças ( 
DAT) em várias 
regiões de África, foi 
prestado apoio à 6.ª 
reunião regional da 
Rede Regional de 
Laboratórios e 
Epidemiologia da 
CEDEAO (RESOLAB 
& RESEPI) que se 
realizou nos dias 16 e 
17 de Setembro de 
2020 e à 6.ª reunião 
anual da Rede 
Regional de Saúde 
Animal da África 
Oriental (EA-RAHN). 
Durante as reuniões, 
os Estados-membros 
e as Redes Regionais 
apresentaram 
relatórios sobre 
planificação conjunta 
e implementação de 
actividades. 
 
Actualmente está em 
curso o 
desenvolvimento de 
uma estratégia 
regional de saúde e 
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Enfrentados e Via 

a Seguir 

bem-estar animal 
para a África Central 
e do Norte. 
 

DREA 

ix) Quadro da UA sobre o 
Controlo da 
Resistência 
Antimicrobiana, 2020-
2025; 
1.constituir, financiar e 
gerir integralmente 
umo Grupo de 
Trabalho da União 
Africana sobre 
Resistência 
Antimicrobiana, deve 
monitorizar, rever, 
coordenar e 
desenvolver políticas 
relacionadas à 
Resistência 
Antimicrobiana com 
representação de 
todas as agências 
humanas, animais, 
vegetais e ambientais 
relevantes, numa 
abordagem de Uma 
Saúde. 

2020-2025 O Grupo de Trabalho 
da UA sobre 
Resistência 
Antimicrobiana (RAM) 
deve monitorizar e 
coordenar o trabalho 
de Resistência 
Antimicrobiana tem 
sido totalmente 
composta e inclui: 
Gabinete Inter-
Africano de Recursos 
Animais (AU-IBAR); 
Africa CDC; 
Departamento de 
Assuntos Sociais 
SIDA, TB, Malária e 
Outras Doenças 
Infecciosas (ODI); 
Divisão do Ambiente, 
Alterações 
Climáticas, Água e 
Assuntos Terrestres; 
Departamento de 
Recursos Humanos, 
Ciência e Tecnologia; 
Conselho 
Fitossanitário Inter-
Africano (AU-IAPSC); 
Campanha Pan-
Africana de 

Integralmente 
implementada 

Desafios: 
 

 Restrições de 
recursos 
financeiros; 
 

 Não há fundos 
mobilizados 
para 2021; 

 

 Limitações da 
pandemia da 
COVID-19 

 
Via a Seguir: 

Solicitar aos 
Estados-
membros no 
sentido de 
financiar a 
implementação 
de decisões para 
uma abordagem 
coordenada e 
harmonizada a 
nível continental 
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a Seguir 

Erradicação da 
Mosca Tsé-tsé e da 
Tripanossomíase 
(PATTEC); Centro 
Pan-Africano de 
Vacinas Veterinárias 
(PANVAC); a Divisão 
da Sociedade Civil e 
a Agência de 
Desenvolvimento da 
União Africana - Nova 
Parceria para o 
Desenvolvimento de 
África (NEPAD) e as 
CER. 
Plano de trabalho 
anual elaborado pelo 
Grupo de Trabalho.  
O Grupo de Trabalho 
iniciou um fórum 
tripartido da UA 
(FAO, OMS, OIE) 
para uma melhor 
coordenação das 
actividades da 
Resistência 
Antimicrobiana na 
região. Foram 
elaborados planos de 
trabalho conjuntos. 
 

DREA 

2. Defender que os 
Estados-membros, 
Comunidades Económicas 
Regionais e outras 

2020-2025 Após uma revisão 
sistemática da 
Resistência 
Antimicrobiana e do 

Parcialmente 
implementada 

Igual ao acima 
mencionado 
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Implementação 
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Nível de 
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Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e Via 

a Seguir 

organizações relevantes 
adoptem políticas e leis 
que permitam a prevenção 
e controlo a longo prazo 
da Resistência 
Antimicrobiana. 

uso de 
antimicrobianos 
(UMA) na produção 
agrícola em África, o 
Grupo de Trabalho 
iniciou o 
desenvolvimento de 
resumos de políticas 
sobre Resistência 
Antimicrobiana e uso 
de antimicrobianos na 
produção agrícola 

DREA 

3. Apoiar a capacitação de 
recursos humanos para a 
prevenção e Controlo de 
Resistência 
Antimicrobiana entre as 
agências humanas, 
animais, vegetais e 
ambientais da União 
Africana. 

2020-2025 Foi realizada, de 16 a 
18 de Fevereiro de 
2021, uma formação 
conjunta regional em 
Resistência 
Antimicrobiana pela 
FAO-OMS-OIE-CUA 
para pessoas focais 
em matéria de 
Resistência 
Antimicrobiana das 
CER e a nível 
naciona  

Parcialmente 
implementada 

Igual ao acima 
mencionado 

DREA 

4. Convocar pelo menos 
uma reunião anual de alto 
nível em conjunto com a 
Cimeira da UA para 
prestar informações 
actualizadas aos Estados-
membros sobre os 
progressos na prevenção 
e controlo da Resistência 
Antimicrobiana e defender 

2020-2025 Reunião virtual de 
alto nível envolvendo 
Estados-membros e 
chefes de instituições 
da AU-IBAR, Africa 
CDC, FAO-RAF, 
OMS-AFRO, OMS-
EMRO, UNEP África 
e OIE África foi 
convocada em 2020 

Parcialmente 
implementada 

Igual ao acima 
mencionado 
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o progresso sustentado. para defender o 
controlo da 
Resistência 
Antimicrobiana 
 
O grupo de trabalho 
conjunto CUA AMR - 
Tripartido (FAO, 
OMS, OIE)+ comité 
de coordenação da 
PNUMA iniciou os 
preparativos para a 
celebração em África 
da 4.ª Campanha 
Mundial de 
Sensibilização 
Antimicrobiana, 
agendada para 18 a 
24 de Novembro de 
2021. 
 

DREA 

5. Trabalhar com 
universidades e 
instituições de pesquisa 
africanas para promover a 
inovação na definição e 
quantificação da fonte e 
extensão da Resistência 
Antimicrobiana e 
desenvolvimento de novos 
antimicrobianos, vacinas, 
diagnósticos e ferramentas 
de gestão de resíduos 
para garantir o futuro da 
resistência antimicrobiana, 

2020-2025 Em colaboração com 
o Departamento de 
Assuntos Sociais, o 
AU-IBAR realizou 
uma revisão 
sistemática das 
políticas existentes 
sobre o uso de 
antimicrobianos na 
agricultura e na 
produção alimentar 
em África com o 
Centro de Vigilância 
de Doenças 

Parcialmente 
implementada 

Igual ao acima 
mencionado 



EX.CL/1284(XXXIX)A 
Pág. 82 

 

Preparado conjuntamente pelo Gabinete do Secretário-geral da Comissão (GSC) e a RDC 

 

N.º Referência da Decisão Comissão Acção Necessária 
Prazo de 

Implementação 
Acção Empreendida 

Nível de 
Implementação 

(Parcial, 
Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e Via 

a Seguir 

para que ninguém seja 
deixado para trás. 
 

Infecciosas da África 
Austral (SACIDS). 
Com base nos 
resultados do estudo, 
foi elaborado um 
projecto de relatório 
sobre as políticas a 
adoptar e que 
constitui a base para 
as consultas 
continentais em 
Agosto de 2021 

DREA 

6. Reforçar a União 
Africana para se tornar 
uma voz unificada e 
influente na governação 
global e na 
responsabilização em 
matéria de Resistência 
Antimicrobiana. 

2020-2025 O Grupo de Trabalho 
da UA em matéria de 
Resistência 
Antimicrobiana 
coordenou os 
Estados-membros 
para participar e 
apresentar a Voz 
Africana unificada 
sobre as normas 
internacionais 
“Proposta de Projecto 
de Código de Prática 
do Codex para 
Minimizar e Conter a 
Resistência 
Antimicrobiana de 
Origem Alimentícia”. 
O documento foi 
desde então 
adoptado como uma 
Norma Internacional. 
O Grupo de Trabalho 

Parcialmente 
implementada 

Igual ao acima 
mencionado 
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está igualmente a 
coordenar os 
Estados-membros 
para contribuir para o 
trabalho em curso de 
desenvolvimento das 
Directrizes do Codex 
sobre monitorização e 
vigilância integradas 
da resistência 
antimicrobiana de 
origem alimentar. 

DREA 

x) Plano para a 
Estratégia da 
Economia Azul em 
África. INSTOU a 
Comissão a apoiar a 
sensibilização 
adequada, o reforço 
das capacidades e a 
partilha das melhores 
práticas para a 
aplicação do conceito 
de Economia Azul; 

2020-2063 i. Tradução da 
Estratégia da 
Economia Azul 
para África e 
anexos nas quatro 
línguas de trabalho 
da UA e partilha 
com os 
departamentos da 
CUA com um 
papel na economia 
azul, bem como 
com as oito CER 
para promoção da 
sensibilização; 

 
ii. Foram elaborados 

planos de 
implementação 
(2021-2025), 
quadros de M&A, e 
quadros de 
governação da 

Parcialmente 
implementada 

Desafios 
Giram 
principalmente em 
torno da falta de 
recursos 
financeiros 
adequados para:  
 

 Prestar apoio 
técnico aos 
Estados-
membros da 
UA e às CER 
para o 
desenvolviment
o de 
estratégias 
nacionais e 
regionais de 
economia azul 
alinhadas com 
o plano 
continental; 
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economia azul 
para a 
implementação da 
ABES e dos 
conceitos pelos 
Estados-membros 
da UA e as CER 

iii. Consciencialização 
sobre o conceito 
de Economia Azul 
através da 
realização de três 
reuniões virtuais 
(uma continental e 
duas regionais que 
abrangem as cinco 
regiões do 
continente) para 
sensibilizar os 
Estados-membros 
da UA e as CER 
nas cinco regiões 
do continente para 
a Estratégia da 
Economia Azul em 
África, a Economia 
Azul e os 
Conceitos de 
Governação Azul 
nas cinco regiões 
do continente, 
divulgação das 
melhores práticas 
e lições sobre o 
crescimento da 

 

 Prestar apoio 
técnico aos 
Estados-
membros da 
UA e 
estabelecer 
mecanismos de 
coordenação 
de governação 
da economia 
azul de 
múltiplas 
agências e 
múltiplas partes 
interessadas a 
nível nacional e 
regional; 

 

 Desenvolver 
capacidade em 
conceitos de 
economia azul 
como a 
planificação do 
espaço 
aquático, 
contabilidade 
dos recursos 
da economia 
azul; 

 

 Aumentar a 
consciência 
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economia azul 
durante as 
campanhas de 
sensibilização 
entre os Estados-
membros da UA e 
as CER 

iv.  Estas 
reuniões validaram 
igualmente o plano 
de implementação 
azul, o quadro de 
M&A e o quadro 
de governação 
azul a nível 
continental, 
regional e 
nacional. 

 

sobre a 
resiliência às 
alterações 
climáticas, 
adaptação, 
mitigação, 
serviços 
ecossistémicos 
marinhos e 
economia azul 
sustentável; 

 

 Melhorar a 
capacidade 
institucional de 
M&A e 
Monitorização, 
Elaboração de 
Relatórios e 
Verificação 
(MRV) para a 
economia azul 
nos países 
Membros da 
UA e nas CER 

 
Via a Seguir: 
 

 Conduzir um 
esforço de 
mobilização de 
recursos para a 
capacitação dos 
Estados-
membros da UA, 
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CER e outras 
partes 
interessadas 
Procurar 
parcerias com 
CER, parceiros 
de 
desenvolvimento 
e instituições 
regionais 
especializadas 
para uma 
possível 
colaboração na 
mitigação dos 
desafios acima 

 

INCENTIVOU a Comissão 
a apoiar a criação de 
mecanismos de 
governação da economia 
azul para garantir a 
planificação e a 
coordenação a nível 
continental, regional e 
nacional 

2020-2063 Foi elaborado um 
quadro para um 
mecanismo de 
coordenação da 
governação da 
economia azul a nível 
continental, regional e 
nacional. 
Acções tomadas até 
ao momento, 10 
Estados-membros da 
UA e 3 CER foram 
identificados para 
receberem apoio 
técnico para: a) a 
formulação das suas 
Estratégias Nacionais 
e Regionais de 
Economia Azul com 

Parcialmente 
implementada 

Dois workshops de 
sensibilização e de 
reforço das 
capacidades para 
1. Regiões da 
África Oriental e 
Austral; e 2. Para 
as Regiões da 
África Ocidental, 
Central e do Norte, 
estão previstos 
para os dias 18 e 
31 de Agosto de 
2021 
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base no Plano de 
Implementação e no 
desenvolvimento de 
quadros de M&A 
b) Estabelecimento 
de mecanismos 
nacionais e regionais 
de coordenação da 
governação azul. 

 

3. SOLICITOU à 

Comissão a mobilizar 
recursos para a 
implementação do Plano 
para a Estratégia da 
Economia Azul em África 

2020-2063 Foram mobilizados 
US$ 494.400 do 
Reino da Noruega. 
Este montante foi 
utilizado para apoiar 
10 Estados-
membros da UA e 3 
CER para: 1. 
Desenvolver as 
Estratégias de 
Economia Azul de 
África; Planos de 
Implementação e 
quadros de M&A 
ii. Quadro para os 
mecanismos de 
coordenação da 
governação azul. 
 

Parcialmente 
implementada 

 

Secretariado 
da ZCLCA 

63.SOLICITA ao 

Secretariado da ZCLCA a 
elaborar e apresentar o 
orçamento para 2021 
dentro do ciclo orçamental 
normal da UA; 
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3.  EX.CL/Dec.1076 (XXXVI) 

 
Decisão sobre o Tema do 
Ano de 2019 e a Situação 
Humanitária em África 
 
Doc.EX.CL/1189 (XXXVI) 

PSD/DPA 

11. DECIDE:  
 
A. Sobre a 
Implementação dos 
Resultados do Tema do 
Ano e o Papel do Líder 
da UA para o Tema de 
2019 
 
iii. APELA à Comissão a 
trabalhar em estreita 
colaboração com os 
Órgãos da UA, 
especialmente o 
Departamento de Paz e 
Segurança, ao Centro da 
União Africana para 
Reconstrução e 
Desenvolvimento Pós-
Conflito (AUPCRD), os 
Parceiros da ONU, os 
Parceiros Humanitários e 
de Desenvolvimento para 
reflectir e garantir a 
reconstrução sustentável 
pós-conflito e o 
desenvolvimento de áreas 
devastadas pela guerra 
para um regresso 
voluntário sustentável, 
reassentamento e 
reintegração de 
refugiados, deslocados 
internos e outras vítimas 
de conflitos armados; 

Em curso O Conselho de Paz e 
Segurança, nas suas 
várias decisões, tem 
orientado a Comissão 
da UA através do 
Centro de RDPC para 
trabalhar com os 
países em causa para 
empreender uma 
missão de avaliação 
para identificar as 
áreas que necessitam 
do apoio da UA no 
desenvolvimento.  
 
A Comissão Au ainda 
está em consulta com 
a Embaixada do 
Egipto para finalizar o 
processo de 
lançamento do Centro 
de RDPC no Cairo. 

Parcialmente 
implementada 

Devido à pandemia 
da COVID-19, as 
missões de 
avaliação e o 
lançamento do 
Centro de RDPC 
no Cairo foram 
adiados 
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DPA 

iv. APELA IGUALMENTE 

à Comissão para trabalhar 
em estreita colaboração 
com o Líder da UA do 
Tema do Ano de 2019 na 
convocação de uma 
Conferência Continental 
sobre questões 
humanitárias para 
continuar a discutir 
estratégias para abordar 
as causas profundas e 
soluções duradouras para 
o deslocamento forçado 
em África; 

Ano 2020 A Comissão trabalhou 
em estreita 
colaboração com o 
Governo da Guiné 
Equatorial para 
convocar a 
conferência 
continental em 
Malabo, em 
Novembro de 2020, 
mas isso não 
aconteceu. 

Não 
implementada 

A pandemia da 
COVID-19 impediu 
a organização 
desta conferência. 
O DPA, trabalhar 
com o Governo da 
Guiné Equatorial 
deverá organizar a 
Conferência em 
2021. 

DPA 

v. RECORDA a Decisão 

da Conferência 
Assembly/AU/Dec.604(XX
VI) de 30 de Janeiro de 
2016, em Adis Abeba, 
Etiópia e ASSINALA a 
necessidade urgente da 
criação da Agência 
Humanitária Africana, e 
APELA à Comissão no 
sentido de acelerar os 
processos e consultas 
sobre as modalidades de 
operacionalização da 
Agência Humanitária 
Africana em 2020. 
  

Julho de 2020 O projecto de estudo 
de viabilidade foi 
validado. 
Estatuto da AUHA 
A estrutura preliminar 
e o orçamento estão 
prontos. 

Parcialmente 
implementada 

Conforme acima 
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PSD/DPA 

B. Sobre as Causas 
Profundas do 
Deslocamento 
Forçado em África 
 

i. IMPLEMENTAR as 
promessas e 
recomendações feitas no 
contexto das actividades 
do Tema do Ano de 2019, 
estabelecendo ligações 
mais fortes com o tema do 
ano 2020 “Silenciar as 
Armas: Criação de 
Condições Favoráveis 
para o Desenvolvimento 
de África”;  

 
2021 e mais além 

O DPA organizou em 
Novembro de 2020 a 
8.ª Edição do 
Simpósio Humanitário 
Anual que incidiu 
igualmente nas 
ligações entre o tema 
do ano de 2019 e o 
tema do ano de 2020 
sobre “silenciar as 
armas”.  
Outras actividades do 
DPA incidiram 
igualmente nas 
ligações entre os dois 
temas.  

Integralmente 
implementada, 
mas com 
desafios  
 
 
A actividade 
está em curso 
devido ao facto 
de a 
implementação 
do Roteiro 
Principal da UA 
ter sido 
prorrogada por 
10 anos (2020-
2023), em 
conformidade 
com a Decisão 
da Conferência 
…… 

O surto da 
pandemia da 
COVID-19 
interrompeu a 
implementação de 
várias actividades 
planeadas, apenas 
actividades que 
poderiam ser 
realizadas 
virtualmente. 

 
Restrições 
financeiras em 
especial nas 
situações em que 
se envolveu o 
destacamento de 
pessoal técnico. A 
maioria das 
actividades foram 
implementadas 
utilizando fundos 
dos parceiros que 
estão a afectar 
negativamente a 
independência da 
UA para agir de 
forma pontual. 
 
Falta de sinergia 
entre os diferentes 
intervenientes (UA, 
ONU e CER/MR) 
na implementação 
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de programas 
devido à falta de 
interpretação 
comum do princípio 
da subsidiariedade 
O DPA fará um 
esforço, 
trabalhando com 
PSD e DSA para 
garantir sinergia 
entre os temas da 
UA para 2019 
(deslocamento 
forçado), 2020 
(silenciar as armas) 
e 2021 (cultura). 

DPA/OLC 

ii. REDOBRAR os 
esforços no sentido de 
inculcar uma cultura de 
direitos humanos, justiça, 
constitucionalismo e 
Estado de direito; 
 

Em curso A Comissão elaborou 
e finalizou 
tecnicamente o 
quadro narrativo e 
lógico do Plano de 
Acção da Década dos 
Direitos Humanos da 
União Africana  
 
A Comissão elaborou 
e publicou igualmente 
o Roteiro de 
Implementação da 
Política de Justiça de 
Transição da UA, que 
visava a sua efectiva 
implementação, 
coordenação e 
sensibilização das 

Parcialmente 
implementada 

Desafios 
relacionados com a 
Pandemia da 
COVID-19 e 
limitação em 
termos de recursos 
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partes interessadas 
quanto à 
implementação da 
Justiça de Transição 

PSD/DPA 

iii. CRIAR mecanismos 
para a prevenção, gestão 
e resolução de conflitos 
violentos relacionados 
com as eleições; 
 

Em curso A Comissão 
promoveu a 
assinatura, 
ratificação, 
implementação e 
elaboração de 
relatórios sobre a 
Carta Africana de 
Democracia, Eleições 
e Governação 
(ACDEG) e prestou 
Assistência Técnica   
 
O DPA (Secretariado 
de Arquitectura 
Africana de 
Governação) 
operacionalizou o 
mecanismo de 
elaboração de 
relatórios do estado 
para a ACDEG  
 
Até ao momento, dois 
(2) Estados-Membros 
apresentaram 
relatórios iniciais para 
a ACDEG 

Parcialmente 
implementada 

Compromisso 
renovado para os 
Estados-membros 
assinarem, 
ratificarem, 
implementarem a 
ACDEG 
 
É fundamental o 
investimento na 
ACDEG e no 
mecanismo de 
elaboração de 
relatórios do 
Estado 

PSD/DEA/DSA 
v. FAZER FACE aos 

desafios que geram 
problemas sociais tais 

 O Departamento de 
Assuntos Económicos 
elaborou o Relatório 

Integralmente 
implementada 

O CTE não se 
realizou para 
discutir e adoptar 
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como a pobreza, a 
desigualdade, o 
desemprego, a exclusão e 
a marginalização 

que continha as 
recomendações a 
nível continental e 
regional  

iniciativas sobre 
como aproveitar o 
uso da tecnologia 
digital para 
alavancar a 
pobreza e a 
desigualdade 

PSD/DPA 

vi. ABORDAR as 

necessidades específicas 
dos grupos sociais em 
situações vulneráveis, tais 
como mulheres, crianças, 
jovens, pessoas com 
deficiência e idosos e 
garantir a sua participação 
plena e efectiva;  

Em curso  A Comissão 
desenvolveu o 
Quadro Continental 
sobre Juventude, Paz 
e Segurança e o 
Plano de 
Implementação 10 
Anos em colaboração 
com as CER/MR. O 
Quadro fornece a 
orientação normativa 
para os Estados-
membros, CER e MR 
sobre a promoção de 
uma participação 
significativa da 
juventude em todas 
as áreas da paz, 
segurança e 
desenvolvimento. 
 
O Quadro foi 
adoptado pelo CPS 
na sua 933.ª reunião, 
realizada no dia 23 de 
Junho de 2020. 
 
A Comissão continua 

Parcialmente 
implementada 

Falta de 
financiamento para 
implementar as 
actividades. A 
maioria das 
actividades 
relacionadas com 
mulheres, jovens e 
crianças são 
financiadas por 
parceiros. 
 
O DPA deverá 
continuar a integrar 
as questões de 
igualdade de 
género e 
empoderamento 
dos jovens no seu 
trabalho de acção 
humanitária.  
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a implementar a 
Agenda Mulheres, 
Paz e Segurança  
 
A Agenda Mulheres, 
Paz e Segurança é 
integrada em todos 
os programas 
relevantes da 
Comissão da União 
Africana. 
 
A Comissão elaborou 
o Comentário Geral 
do ACERWC sobre 
Crianças em Situação 
de Conflito que 
aborda as 
peculiaridades da 
protecção da criança 
e as questões 
emergentes no 
continente africano. O 
Comentário Geral foi 
adoptado na 36.ª 
Sessão do ACERWC 
em Setembro de 
2020. 
 
A Comissão elaborou 
igualmente uma 
Política de Integração 
da Protecção da 
Criança na 
Arquitectura Africana 
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de Paz e Segurança, 
que deverá ser 
apresentada ao CPS 
para análise e 
adopção. 
 
A Comissão, através 
do Secretariado da 
Arquitectura Africana 
de Governação em 
nome da Plataforma 
Africana de 
Governação, 
implementa a 
Estratégia de 
Envolvimento da 
Juventude e as 
Estratégias de 
Envolvimento das 
Mulheres 
 
O 8.º Simpósio 
Humanitário de 2020 
envolveu um número 
considerável de 
mulheres e jovens. 
 

PSD 

C. Sobre o Aviso Prévio 
e Prevenção: 
 
iii. GARANTIR que os 
mecanismos de aviso 
prévio da UA, das CER e 
dos Estados-membros 
incluam sinais iniciais de 

Em curso O Sistema 
Continental de Aviso 
Prévio (CEWS), que 
está agora totalmente 
operacional, 
continuou a fazer a 
monitorização e 
análise sistemática 

Actividade em 
curso 

Parcialmente 
implementada 

A diminuição do 
espaço político 
para um 
envolvimento 
rápido devido à 
invocação da 
soberania pelos 
Estados-membros 
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ocorrência de calamidades 
para facilitar uma resposta 
e recuperação rápidas. 

das ameaças à paz e 
segurança no 
continente. Continuou 
igualmente em 
conjunto com as 
CER/MR, a trabalhar 
com os Estados-
membros para 
estabelecer os seus 
próprios Sistemas 
Nacionais de Aviso 
Prévio e para apoiar 
as infra-estruturas 
nacionais de paz. 
 

dificultou os 
esforços para 
silenciar as armas.  

DPA 

D. Sobre as Soluções 
Duradouras: 
 
i. MANDATA a comissão 
da UA, a pedido dos 
Estados-membros, a 
contribuir para a 
coordenação de esforços 
e permitir aos deslocados 
internos e refugiados fazer 
uma escolha livre e 
informada entre o 
regresso, a integração 
local e a reinstalação, em 
conformidade com os 
instrumentos jurídicos 
africanos e internacionais 
pertinentes; 
 

 Esta acção está a ser 
levada a cabo através 
de acordos tripartidos 
(país de acolhimento, 
país de regresso e 
ACNUR) 

Implementação 
contínua 

Alguns países 
tomam decisões 
unilaterais de 
regresso dos 
refugiados, o que é 
contrário ao direito 
dos refugiados 
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DPA 

E. Sobre Parcerias e 
Cooperação 
Internacional  
 
i. APELA à Comissão no 

sentido de tomar as 
medidas necessárias com 
vista a reforçar as 
parcerias com as CER, os 
Estados-membros e outros 
intervenientes não estatais 
na sua resposta ao 
deslocamento forçado no 
continente; 

Em curso O DPA tem elaborado 
fortes parcerias com 
vários atores sobre 
deslocamento forçado 
no continente.  

Parcialmente 
implementada 

A coordenação 
entre o DPA e as 
CER precisa de ser 
melhorada. 

SPPMERM 

iii. APELA à Comissão no 
sentido de explorar as 
oportunidades de 
mobilização de recursos 
de doadores não-
tradicionais e do sector 
privado em África e não 
só; 
 

    

DSA/DPA 

v. EXORTA a Comissão a 
consultar e a interagir com 
os Estados-membros da 
UA cujos cidadãos 
estejam para ser 
transferidos para países 
terceiros através dos 
processos em que a 
Comissão da UA é parte. 
  

    



EX.CL/1284(XXXIX)A 
Pág. 98 

 

Preparado conjuntamente pelo Gabinete do Secretário-geral da Comissão (GSC) e a RDC 

 

N.º Referência da Decisão Comissão Acção Necessária 
Prazo de 

Implementação 
Acção Empreendida 

Nível de 
Implementação 

(Parcial, 
Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e Via 

a Seguir 

DPA/DSA 

12. SOLICITA à Comissão 

a apoiar os Estados-
membros nos seus 
esforços para fazer face 
aos desafios humanitários; 

Em curso  A Comissão apoia os 
Estados-membros 
através do Fundo 
para os Refugiados e 
do Fundo Especial de 
Assistência de 
Emergência para a 
Seca e Fome (SEAF). 

Integralmente 
implementada 

O montante da 
ajuda solidária é 
simbólico. É 
importante 
implementar a 
decisão que pediu 
à Comissão para 
aumentar o 
orçamento do 
fundo para os 
refugiados de 2% 
para 4% da 
contribuição da UA. 
O SEAF foi 
esgotado. Este 
fundo deverá ser 
reabastecido. 

4.  EX.CL/DEC.1077 (XXXVI) 

 
Decisão da Comissão 
sobre o Estado de 
Implementação das 
Decisões Anteriores do 
Conselho Executivo e da 
Conferência 
Doc. 1191(XXXVI) 

AHRM 

5. DECIDE instituir um 

Sistema de Gestão de 
Desempenho que inclua 
sanções e recompensas 
adequadas e SOLICITA à 

Comissão a apresentar as 
modalidades propostas do 
referido sistema à 37.ª 
Sessão Ordinária do 
Conselho Executivo; 
 

37.ª Sessão Ordinária 
do Executivo, 02 e 03 
de Julho de 2020 

Revisão e aprovação 
da Política de Gestão 
de Desempenho. 

Parcialmente 
Implementada 

O actual sistema 
SAP que faz a 
gestão do 
desempenho é 
obsoleto e a AHRM 
não tem o 
orçamento para 
implementar o novo 
Factor de Sucesso  

OSGC 

7. SOLICITA à Comissão 

a elaborar um modelo para 
relatórios dos CTE e utilize 
o mesmo modelo para 
todos os relatórios 
apresentados aos Órgãos 
Deliberativos; 

. Foi elaborado e 
enviado a todos os 
departamentos um 
projecto-modelo para 
as suas contribuições 

Parcialmente 
implementada 

A resposta é lenta 
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OSGC 

8. SOLICITA 
IGUALMENTE à 
Comissão, através do 
Gabinete do Secretário-
Geral da Comissão, a 
estabelecer um calendário 
geral anual para garantir 
um planificação e 
coordenação normal das 
reuniões e eventos da 
Comissão e dos Estados-
membros; 
 

 Foi elaborado um 
calendário mestre em 
colaboração com a 
DCMP  

Integralmente 
implementada 

A resposta dos 
departamentos 
sobre as reuniões 
planificadas é lenta 

OSGC / todos 
os 

Departamento
s 

9. SUBLINHA a 

necessidade urgente de 
racionalizar as agendas e 
o número de decisões 
tomadas em cada Cimeira, 
de acordo com as 
decisões relevantes dos 
Órgãos Deliberativos, 
incluindo a Decisão 
EX.CL/Dec.898 
(XXVIII)Rev.1 e a Decisão 
Assembly/AU/Dec.582 
(XXV), entre outras. 

 O Gabinete do 
Secretário da 
Comissão envia 
orientações e 
lembretes aos 
departamentos no 
sentido de 
racionalizar as 
agendas e as 
decisões 
apresentadas. 
 
As agendas do 
Conselho Executivo e 
da Conferência foram 
bastante 
racionalizadas em 
comparação com os 
anos anteriores 

Parcialmente 
implementada 

Os Departamentos 
e os Estados-
membros 
continuam a 
apresentar 
numerosos pontos 
da agenda e 
decisões, apesar 
das orientações e 
lembretes enviados 
pelo OSC 

5.  EX.CL/Dec. 1078 
(XXXVI) 
 

OLC/DEA 
5. SOLICITA à Comissão, 

em colaboração com a 
República Tunisina, a 

 O Acordo de Sede foi 
finalizado pelo OLC  
 

Parcialmente 
implementada 

A COVID-19 
impediu a 
realização da 
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Decisão sobre as ofertas 
dos Estados-membros 
para acolher o Centro de 
Excelência do Mercado 
Inclusivo Africano 
(AIMEC) 
 
DocEX.CL/1196 (XXXV) 
 

finalizar o Acordo de País 
Anfitrião, em conformidade 
com a Decisão EX.CL/195 
(VII) Rev.1 do Conselho 
Executivo, de Julho de 
2005, relativa ao 
acolhimento dos Órgãos 
da UA. 

 
A Comissão está a 

realizar negociações 
com o Governo da 
República Tunisina 

para a sua finalização 

reunião anterior 
com as autoridades 
tunisinas de forma 
presencial bem 
como a visita às 
instalações 

6.  EX.CL/Dec. 1079(XXXVI) 

 
Decisão sobre o Relatório 
de Actividades do 
Tribunal Africano dos 
Direitos Humanos e dos 
Povos 
 
Doc.EX.CL/1204(XXXVI) 

OLC / PBFA / 
O Tribunal 

2. ENALTECE o Tribunal 

Africano e a República do 
Uganda pela organização 
com êxito do 4.º Diálogo 
Judicial Africano e TOMA 
NOTA das 
recomendações do 
Diálogo; e SOLICITA à 
Comissão e ao CRP, em 
colaboração com o 
Tribunal Africano, a 
realizarem um estudo 
aprofundado e apresentem 
as implicações jurídicas e 
financeiras da criação de 
uma Rede Judiciária 
Africana dentro das 
estruturas da União 
Africana; 
 

    

OLC/AHRM 

7. SOLICITA ao 
Presidente da CUA, em 
conformidade com as 
Decisões Anteriores do 
Conselho Executivo, a 
tomar todas as medidas 
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necessárias com vista à 
operacionalização do 
Fundo de Assistência 
Jurídica e, para o efeito, 
INCENTIVA todos os 

Estados-membros da 
União a efectuarem 
contribuições voluntárias 
generosas para o Fundo, 
por forma a garantir a sua 
sustentabilidade e 
sucesso; 
 

OLC / Unidade 
de Reforma / 

CRP 

8. EXORTA AINDA a 

Comissão a acelerar os 
processos de organização 
do Retiro Conjunto entre o 
CRP e os Órgãos 
Jurídicos, Judiciais e 
Legislativos da União 
antes de Junho de 2020, 
com vista a proceder à 
análise das propostas de 
reforma dos referidos 
Órgãos; 
 

Antes de Junho de 
2020 

Ainda não foi feita a 
organização do Retiro 
Conjunto entre o CRP 
e os Órgãos 
Jurídicos, Judiciais e 
Legislativos da União 
devido à pandemia da 
COVID-19. 

Não 
implementada 

Não se realizaram 
reuniões 
presenciais devido 
à COVID-19 

7.  EX.CL/Dec. 1080(XXXVI) 

 
Decisão sobre o Relatório 
de Actividades da 
Comissão Africana dos 
Direitos Humanos e dos 
Povos  
 
Doc.EX.CL/1205(XXXVI) 

AHRM/BCP 

7. APELA ao Presidente 

da CUA no sentido de 
implementar medidas 
urgentes para a 
implementação integral, 
dentro de um prazo 
razoável, das várias 
Decisões do Conselho 
Executivo que apelam 

37.ª Sessão Ordinária 
do Executivo, 02 e 03 

de Julho de 2020 

 Não 
Implementada 

A Decisão não 
pôde ser 
implementada 
devido a restrições 
impostas pela 
COVID-19.  
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para o rápido 
recrutamento para os 
postos vagos no 
Secretariado, incluindo o 
recrutamento de Juristas e 
Tradutores de língua 
árabe e portuguesa, de 
acordo com a Decisão 
EX.CL/Dec.974(XXXI), e a 

apresentar um relatório ao 
Conselho Executivo a 
esse respeito; 
 

AHRM 

8. ACOLHE COM 
AGRADO a garantia dada 
pelo Presidente Adama 
Barrow da Gâmbia à 
CADHP no sentido de dar 
prioridade à construção da 
sede permanente da 
CADHP e APELA à CUA 
no sentido de activar o 
grupo de apoio previsto na 
Decisão 
EX.CL/Dec.1045(XXXIV) e 
a trabalhar com o Governo 
da Gâmbia e a CADHP 
visando a elaboração de 
planos concretos, 
incluindo a finalização dos 
projectos arquitectónicos 
da sede permanente da 
CADHP em 2020 e o início 
da construção da sede 
permanente; 

2020  Não 
Implementada 

A Decisão não 
pôde ser 
implementada 
devido a restrições 
impostas pela 
COVID-19.  
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8.  EX.CL/Dec. 1083(XXXVI) 

 
Decisão sobre o Relatório 
de Actividades da 
Comissão da União 
Africana sobre o Direito 
Internacional (CUADI) 
 
Doc.EX.CL/1208(XXXVI) 

OLC 

3. CONVIDA o Comité 

Técnico Especializado 
(CTE) de Justiça e 
Assuntos Jurídicos a 
incluir um ponto 
permanente na agenda 
sobre o “Desenvolvimento 
Progressivo e Codificação 
do Direito Internacional e 
da União Africana”; 

  Não 
implementada 

O ponto não foi 
apresentado ao 
CTE-JLA pela 
CUADI 

OLC 

4. TOMA NOTA do Estudo 
e das recomendações 
sobre as alterações ao 
Estatuto da CUADI; e, em 
conformidade com o seu 
Artigo 26.º do Estatuto da 
CUADI, DECIDE a sua 
transmissão ao CTE de 
Justiça e Assuntos 
Jurídicos para análise; 

 O Estudo e as 
propostas de 
alterações ao 
Estatuto da CUADI 
foram colocadas na 
agenda da 6.ª Sessão 
Ordinária do CTE de 
Justiça e Assuntos 
Jurídicos. 

Parcialmente 
implementada 

O CTE de Justiça e 
Assuntos Jurídicos 
não se reuniu a 
nível ministerial 
devido à falta de 
quórum. Assim, o 
Estudo e as 
propostas de 
alterações ao 
Estatuto da CUADI 
serão analisados 
pela Sessão 
Ministerial, quando 
esta voltar a se 
reunir. 

OLC 

6. TOMA NOTA da 
conclusão pontual do 
estudo sobre as 
implicações jurídicas da 
alteração do n.º (1) do 
Artigo 5.º do Protocolo 
sobre a Criação do 
Tribunal Africano dos 
Direitos Humanos e dos 
Povos pela CUADI, para 

Julho de 2020  Parcialmente 
implementada 

Este documento 
deverá ser 
apresentado antes 
da próxima sessão 
ordinária do CTE 
de Justiça e 
Assuntos Jurídicos 
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conceder ao Comité 
Africano de Peritos sobre 
os Direitos e Bem-Estar da 
Criança acesso directo ao 
Tribunal, e DECIDE pela 

sua transmissão ao CTE 
de Justiça e Assuntos 
Jurídicos para análise, 
antes da apresentação de 
recomendações concretas 
sobre a via a seguir ao 
Conselho Executivo. 
 

9.  EX.CL/Dec. 1084(XXXVI) 
 
Decisão sobre o Relatório 
de Actividades do Comité 
Africano de Peritos sobre 
os Direitos e o Bem-Estar 
da Criança (ACERWC) 
 
Doc.EX.CL/1209(XXXVI) 
 

DSA 

9. APELA IGUALMENTE 

à Comissão no sentido de 
finalizar o processo de 
nomeação do Enviado 
Especial para as Crianças 
Afectadas por Conflitos 
Armados (CAAC) até ao 
final de 2020, à luz da 
Decisão 
Assembly/AU/Dec.718 
(XXXII); 

Final de 2020 O assunto foi 
novamente 
apresentado ao CPS 
para recordar a 
decisão de nomeação 
do Enviado Especial.  

Não 
Implementada 

Acelerar a 
implementação da 
referida decisão, a 
modalidade de 
eleição do Enviado 
Especial pode ser 
identificada pela 
Conferência. Uma 
forma poderia ser 
nomear o Enviado 
Especial dos 
membros do 
ACERWC.  

AHRM/DSA/LE
SOTHO 

15.TOMA NOTA do actual 

processo de transferência 
do Secretariado do 
ACERWC para o Reino do 
Lesoto, SOLICITA à 

Comissão a tomar as 
medidas necessárias para 
responder às 
necessidades em termos 

 A AHRM tem 
trabalhado com os 
Assuntos Sociais 
para obter a 
aprovação da nova 
estrutura e da 
transferência do 
pessoal existente, de 
acordo com os 

Integralmente 
implementada 
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de recursos humanos e 
financeiros do 
Secretariado do 
ACERWC, de acordo com 
os procedimentos 
aplicáveis; e em 
conformidade com a 
Decisão do Conselho 
Executivo 
EX.CL/Dec.1010 (XXXIII), 
e APELA ao Governo do 

Reino do Lesoto e à CUA 
no sentido de facilitar a 
transferência do 
Secretariado do 
ACERWC. 
 

procedimentos 
aplicáveis.  

10.  EX.CL/Dec. 1085(XXXVI) 
 
Decisão sobre o Relatório 
de Actividades do 
Conselho Consultivo da 
União Africana sobre a 
Corrupção  
 
Doc.EX.CL/1210(XXXVI) 

OLC 

10. SOLICITA à Comissão 

a apresentar a proposta de 
alteração à Convenção 
apresentada pela Nigéria 
para a mudança da 
designação do Conselho 
para análise pelo CTE de 
Justiça e Assuntos 
Jurídicos e INCENTIVA os 

Estados Partes a 
apoiarem a proposta de 
alteração; 

 A proposta de 
alteração foi colocada 
na agenda da 6.ª 
Sessão Ordinária do 
CTE de Justiça e 
Assuntos Jurídicos  

Parcialmente 
implementada 

O CTE de Justiça e 
Assuntos Jurídicos 
não se reuniu a 
nível ministerial 
devido à falta de 
quórum. Assim, a 
alteração proposta 
será analisada pela 
Sessão Ministerial, 
quando esta voltar 
a se reunir. 

OLC 

11. EXORTA à Comissão 
a tomar medidas urgentes 
para esclarecer as 
distintas funções e linhas 
de responsabilidade entre 
o Conselho e o 

37.ª Sessão Ordinária 
do Executivo, 02 e 03 

de Julho de 2020 
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Secretariado e informar ao 
Conselho Executivo em 
sua 37.ª Sessão Ordinária. 
 

11.  EX.CL/Dec. 1086(XXXVI) 
 

Decisão sobre o Relatório 
Anual de Actividades da 
Capacidade Africana de 
Risco  
 
Doc. EX.CL/1211(XXXVI) 

DEA 

7. CONVIDA a Comissão 
da União Africana a apoiar 
a Capacidade Africana de 
Risco, quando apropriado, 
e de forma adequada. 

 Estão em curso 
consultas para 
identificar áreas de 
apoio 

Parcialmente 
implementada 

Nulo 

12.  EX.CL/Dec. 1088(XXXVI) 
 
Decisão 
na Agenda 2063 Primeiro 
Plano Decenal de 
Implementação 
Monitoramento, Avaliação 
e Relatórios 
Doc.EX.CL/1217(XXXVI) 

SPPMERM 

2. ASSINALA COM 
PREOCUPAÇÃO que, 
desde a adopção da 
Agenda 2063 em Janeiro 
de 2015, por meio da 
Decisão da Conferência 
Assembly/AU/Dec.565(X
XIV), a aplicação a nível 
nacional da Agenda 2063 
nos Estados-membros 
regista ainda um atraso. 
Foram realizadas missões 
iniciais para a aplicação a 
nível nacional a quarenta e 
dois (42) dos cinquenta e 
cinco (55) Estados-
membros. APELA à 

Comissão no sentido de 
garantir que as missões 
iniciais para a aplicação a 
nível nacional nos 
restantes treze (13) 
Estados-membros sejam 

37.ª Sessão Ordinária 
do Executivo, 02 e 03 

de Julho de 2020 

Nenhuma acção foi 
tomada. Não foi 
possível fazer a 
aplicação a nível 
nacional devido à 
pandemia da COVID. 

Não 
implementada 

A Pandemia da 
COVID-19 e os 
confinamentos nos 
Estados-membros 
resultou no 
adiamento de todas 
as missões e 
actividades 
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realizadas, e apresentar 
relatórios ao Conselho 
Executivo durante a sua 
Trigésima Sétima Sessão 
Ordinária em Julho de 
2020.  
 

SPPMERM 

3. ACOLHE COM 
AGRADO a 
implementação do Quadro 
de Monitorização e 
Avaliação da Agenda 2063 
e do seu Instrumento de 
Elaboração de Relatórios 
e APELA à Comissão, 
AUDA-NEPAD, CER, BAD 
e UNECA no sentido de 
continuarem a prestar 
assistência aos Estados-
membros na 
implementação do Quadro 
de Monitorização e 
Avaliação e do 
Instrumento de Elaboração 
de Relatórios;  
 

 A Monitorização e 
Avaliação foi 
implementada numa 
CER (COMESA) e 
em seis (6) Estados-
membros da 
COMESA 

Parcialmente 
implementada 

A Pandemia da 
COVID-19 e os 
confinamentos nos 
Estados-membros 
resultou no 
adiamento de todas 
as missões e 
actividades 

SPPMERM 
 

5. APELA à Comissão e à 

AUDA-NEPAD, bem como 
a outras partes 
interessadas: 

 
i) Apoiar as 

Comunidades 
Económicas Regionais 
e os Estados-membros 

 A Monitorização e 
Avaliação foi 
implementada numa 
CER (COMESA) e 
em seis (6) Estados-
membros da 
COMESA 

Parcialmente 
implementada 

A Pandemia da 
COVID-19 e os 
confinamentos nos 
Estados-membros 
resultou no 
adiamento de todas 
as missões e 
actividades 
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no reforço das suas 
capacidades em 
matéria de estatística e 
gestão de dados, 
monitorização, 
apresentação de 
relatórios e partilha de 
conhecimentos para 
uma rápida 
implementação da 
Agenda 2063;  
 

SPPMERM 

ii) Trabalhar com a 
UNECA e o BAD no 
reforço das instituições 
estatísticas nacionais 
dos Estados-membros 
para garantir a 
fiabilidade e a 
disponibilidade de 
dados estatísticos de 
qualidade;  
 

 A Monitorização e 
Avaliação foi 
implementada numa 
CER (COMESA) e 
em seis (6) Estados-
membros da 
COMESA 

Parcialmente 
implementada 

A Pandemia da 
COVID-19 e os 
confinamentos nos 
Estados-membros 
resultou no 
adiamento de todas 
as missões e 
actividades 

SPPMERM 

iii) Apoiar os Estados-
membros, as 
Comunidades 
Económicas Regionais 
e as entidades a nível 
continental da UA na 
elaboração dos 
relatórios bienais de 
desempenho sobre a 
implementação da 
Agenda 2063; 

 A elaboração do 
segundo relatório terá 
início em Fevereiro 
de 2021.  

Parcialmente 
implementada 

A Pandemia da 
COVID-19 e os 
confinamentos nos 
Estados-membros 
resultou no 
adiamento de todas 
as missões e 
actividades 

SPPMERM 6. APELA à Comissão, em  Foram introduzidos Parcialmente A Pandemia da 



EX.CL/1284(XXXIX)A 
Pág. 109 

 

Preparado conjuntamente pelo Gabinete do Secretário-geral da Comissão (GSC) e a RDC 

 

N.º Referência da Decisão Comissão Acção Necessária 
Prazo de 

Implementação 
Acção Empreendida 

Nível de 
Implementação 

(Parcial, 
Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e Via 

a Seguir 

colaboração com a AUDA-
NEPAD, a apoiar os 
Estados-membros e as 
CER a desenvolver, 
reforçar e implementar 
instrumentos, abordagens 
e capacidades 
institucionais adequadas 
para melhorar o 
desenvolvimento, 
planificação e 
implementação de 
políticas nacionais e 
regionais integradas; 

instrumentos de 
apresentação de 
relatórios durante a 
elaboração do 
primeiro relatório 
continental lançado 
na cimeira de Janeiro 
de 2020 

implementada COVID-19 e os 
confinamentos nos 
Estados-membros 
resultou no 
adiamento de todas 
as missões e 
actividades 

SPPMERM 

7. RECORDANDO a 
Decisão do Conselho 
Executivo 
EX.CL/Dec.998(XXXII) 
Rev.1, na qual a 
Comissão foi solicitada a 
categorizar os projectos 
emblemáticos em curto, 
médio e longo prazo, a fim 
de os priorizar de acordo 
com a capacidade de 
financiamento disponível 
no continente, SOLICITA, 
portanto, à Comissão a 
garantir que o exercício 
seja finalizado antes da 
Trigésima Sétima Sessão 
Ordinário do Conselho 
Executivo, em Julho de 
2020;  
 

37.ª Sessão Ordinária 
do Executivo, 02 e 03 
de Julho de 2020 

Em curso Parcialmente 
implementada 

A Pandemia da 
COVID-19 e os 
confinamentos nos 
Estados-membros 
resultou no 
adiamento de todas 
as missões e 
actividades 
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SPPMERM 

8. SOLICITA 
IGUALMENTE à 
Comissão no sentido de 
elaborar planos de 
actividades e apresentar 
possíveis fontes 
alternativas de 
financiamento para os 
projectos emblemáticos da 
Agenda 2063, em 
conformidade com os 
esforços de Mobilização 
de Recursos em curso na 
Comissão.  Os Projectos 
Emblemáticos devem 
posteriormente ser 
reavaliados, priorizados e 
ter a sua implementação 
sequenciada em relação 
aos recursos disponíveis; 
 

 Em curso 
 
Uma vez que a 
estratégia de 
Mobilização de 
Recursos Internos foi 
adoptada, a sua 
implementação teve 
início com a 
constituição de um 
Grupo de Trabalho 
Técnico composto 
pela CUA, NEPAD, 
UNECA e BAD. Está 
igualmente em curso 
a elaboração de um 
guia temático para a 
aplicação a nível 
nacional pelos 
Estados-membros. 

Parcialmente 
implementada 

A Pandemia da 
COVID-19 e os 
confinamentos nos 
Estados-membros 
resultou no 
adiamento de todas 
as missões e 
actividades 

SPPMERM 
 

9. CONVIDA a Comissão, 

depois do exercício de 
priorização, a implementar 
o que for possível no 
restante do prazo dos 
primeiros dez anos da 
Agenda 2063, e adiar as 
demais actividades para 
futuros planos decenais, 
com ênfase na natureza 
integradora de cada 
Projecto Emblemático. 
 

 Em curso Parcialmente 
implementada 

A Pandemia da 
COVID-19 e os 
confinamentos nos 
Estados-membros 
resultou no 
adiamento de todas 
as missões e 
actividades 



EX.CL/1284(XXXIX)A 
Pág. 111 

 

Preparado conjuntamente pelo Gabinete do Secretário-geral da Comissão (GSC) e a RDC 

 

N.º Referência da Decisão Comissão Acção Necessária 
Prazo de 

Implementação 
Acção Empreendida 

Nível de 
Implementação 

(Parcial, 
Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e Via 

a Seguir 

13.  EX.CL/Dec. 
1089(XXXVI) 
 

Decisão sobre o Relatório 
da Sessão Conjunta do 
Comité Ministerial sobre a 
Escala de Avaliação e 
Contribuições e do 
Comité dos Quinze 
Ministros das Finanças 
(F15) 
 
Doc.EX.CL/1215(XXXVI) 

PBFA 

5. TOMA NOTA do 

informe do Alto 
Representante da UA 
sobre as consultas 
regionais relativamente à 
escala de avaliação do 
Fundo para a Paz da UA e 
SOLICITA à Comissão a 
ajustar em conformidade 
os montantes anuais 
pagos ao Fundo, de modo 
a demonstrar um encargo 
reduzido nos Estados-
membros, mas que 
permita a dotação total do 
Fundo para a Paz até 
2023;  

 Os montantes foram 
ajustados em 
conformidade, de 
acordo com a decisão 

Integralmente 
implementada 

 

UNIDADE DE 
REFORMA / 

DPS 

6. FELICITA o Alto 

Representante para o 
Financiamento da União e 
do Fundo para a Paz pelo 
excelente trabalho 
realizado para se reunir 
com as regiões sobre a 
questão da avaliação do 
Fundo para a Paz, e 
SOLICITA, em 
conformidade com todas 
as decisões pertinentes, 
que as consultas sejam 
concluídas, e que o Alto 
Representante apresente 
um relatório ao Conselho 
Executivo em Julho de 
2020. 

37.ª Sessão Ordinária 
do Executivo, 02 e 03 

de Julho de 2020 

O Alto Representante 
para o Financiamento 
da União e do Fundo 
para a Paz concluiu 
as suas consultas e 
apresentou o seu 
relatório ao Conselho 
Executivo em 
Outubro de 2020. 

Integralmente 
implementada 

N/A 
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PBFA 

7. ORIENTA 
IGUALMENTE a 
Comissão a considerar as 
contribuições estatutárias 
de todos os Estados-
membros para o Fundo 
para a Paz durante o 
período intercalar como 
pagamentos por conta, 
enquanto se aguarda pela 
conclusão das consultas 
regionais. 
 

 Esta acção foi 
realizada 

Integralmente 
implementada 

 

UNIDADE DE 
REFORMA/PB

FA/OLC 

10. SOLICITA ao CRP no 

sentido de acelerar o 
alinhamento das 
disposições relevantes do 
Regulamento Interno da 
Conferência, do 
Regulamento Financeiro 
da UA e do Estatuto da 
Comissão para análise e 
adopção pelos relevantes 
Órgãos Deliberativos, a 
fim de garantir a 
implementação dos 
regimes de sanções 
reforçados sem mais 
delongas; 
 

 O Regulamento 
Financeiro foi revisto, 
incluindo o novo 
Artigo 23.º que incluiu 
devidamente as 
questões de sanções 
reforçadas, em 
conformidade 
Ext/Conferência/AU/D
ec.3(XI) 

Integralmente 
implementada 

 

PBFA 

11. DECIDE prorrogar a 

aplicação do antigo 
Regime de Sanções até 
que as disposições 
pertinentes do 

 A prorrogação foi feita  Integralmente 
implementada 
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Regulamento Interno da 
Conferência, do 
Regulamento Financeiro 
da UA e do Estatuto da 
Comissão tenham sido 
revistas e aprovadas.  

PBFA 

14. TOMA NOTA dos 
pedidos da República 
Árabe Saharawi 
Democrática, Seychelles, 
Burundi. RECONHECE os 
desafios que estes 
Estados enfrentam para 
fazer face às suas 
contribuições anuais para 
com a União, e SOLICITA 

à Comissão a contactar os 
Estados-membros que 
enfrentam dificuldades no 
pagamento das suas 
contribuições para com a 
União e aos que têm 
pagamentos em atraso há 
dois (2) anos ou mais, a 
fim de chegar a acordo 
sobre o plano de 
amortização para a 
liquidação dos 
pagamentos em atraso, e 
a apresentar um relatório 
ao Conselho Executivo em 
Julho de 2020. 
 

37.ª Sessão Ordinária 
do Executivo, 02 e 03 
de Julho de 2020 

A Comissão 
contactou e chegou a 
acordo com 
Seychelles, Somália e 
Burundi sobre os 
Planos de 
Amortização 

Parcialmente 
implementada 

A Comissão 
continua a 
contactar outros 
Estados-membros 
que enfrentam 
desafios 
semelhantes. 
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PBFA 

15. RECORDA a Decisão 

Assembly/AU/Dec.578(XX
V) que aprovou as 
recomendações do Comité 
Ministerial Ad Hoc de que 
a nova escala de 
avaliação deverá ter como 
base a consecução de 
100% do orçamento 
operacional da União; 75% 
do orçamento de 
programas da União; e 
25% do orçamento das 
operações de apoio à Paz 
da União, e SOLICITA à 

Comissão a continuar a 
apresentar relatórios sobre 
a implementação das 
decisões pertinentes a 
partir da próxima Sessão 
Ordinária do Conselho 
Executivo. 

 O relatório sobre o 
alcance da decisão 
de Joanesburgo foi 
apresentado para 
discussão durante a 
Sessão Conjunta do 
Comité Ministerial 
sobre a Escala de 
Avaliação e 
Contribuições e o 
F15. 

Integralmente 
implementada 

 

14.  EX.CL/Dec. 1090(XXXVI) 
 
Decisão sobre as 
Candidaturas Africanas 
no seio do Sistema 
Internacional 
 
Doc.EX.CL/1216(XXXVI) 
 

DPA/OLC 

D. Relativamente à revisão 
do regulamento interno do 
Comité, SOLICITA à 
Comissão a divulgar o 
documento aos Membros 
do Comité e a receber os 
seus contributos até ao 
final de Fevereiro de 2020, 
SOLICITA AINDA à 
Comissão a organizar um 
retiro do Comité tendo em 
vista a finalização do 
documento e a sua 

37.ª Sessão Ordinária 
do Executivo, 02 e 03 
de Julho de 2020 

O Regulamento 
Interno foi partilhado 
com todos os 
Estados-membros 
para a apresentação 
de propostas visando 
o seu 
aperfeiçoamento e 
foram recebidas 
contribuições de 
alguns e não de 
todos. 

Parcialmente 
implementada 

Falta de resposta 
e/ou lentidão da 
parte dos Estados-
membros. O 
Regulamento 
Interno revisto será 
aprovado pelo CTE 
de Justiça e 
Assuntos Jurídicos, 
quando esta voltar 
a se reunir.. 
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apresentação ao Comité 
Técnico Especializado 
(CTE) de Justiça e 
Assuntos Jurídicos até ao 
final de Março de 2020 
para apreciação, em 
pronto a ser adoptado pelo 
Conselho Executivo 
durante a sua Sessão 
Intercalar em Julho de 
2020. 
 

DPA 

E. REITERA a sua 
decisão 
EX.CL/1051(XXXIV) de 
que os Presidentes dos 
Grupos Africanos, os 
Presidentes dos Comités 
de Candidaturas dos 
Grupos Africanos e os 
Representantes 
Permanentes da UA 
relevantes devem 
participar sempre nas 
sessões do Comité. 

Em curso Todas as partes 
interessadas 
participam 
integralmente nas 
sessões do Comité, 
em todos os 
momentos 

Integralmente 
implementada 

A indisponibilidade 
de interpretação e 
tradução em 
espanhol continua 
a ser um desafio 
para o trabalho do 
Comité. 

DPA 

G. RECORDA a Decisão 
EX.CL/Dec.1072(XXXV) 
sobre a selecção do 
Director-Geral da 
Organização Mundial do 
Comércio (OMC) e aprova 
os candidatos do Benin, 
do Egipto e da Nigéria, 
como a pré-selecção para 
os candidatos africanos ao 

37.ª Sessão Ordinária 
do Executivo, 02 e 03 

de Julho de 2020 

A Dr.ª Ngozi Okonjo-
Iweala, da República 
Federal da Nigéria, é 
o candidato apoiado 
pela UA para este 
posto. 

Integralmente 
implementada 

A administração 
americana anterior 
opôs-se à 
nomeação do 
candidato africano 
e é necessário 
mais apoio 
diplomático e 
político para 
envolver a nova 



EX.CL/1284(XXXIX)A 
Pág. 116 

 

Preparado conjuntamente pelo Gabinete do Secretário-geral da Comissão (GSC) e a RDC 

 

N.º Referência da Decisão Comissão Acção Necessária 
Prazo de 

Implementação 
Acção Empreendida 

Nível de 
Implementação 

(Parcial, 
Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e Via 

a Seguir 

cargo de Director-Geral da 
OMC e SOLICITA ao 
Comité Ministerial sobre 
as Candidaturas Africanas 
no seio do Sistema 
Internacional que analise o 
assunto e apresente um 
relatório à 37.ª Sessão 
Ordinária do Conselho 
Executivo com vista a 
chegar a acordo sobre um 
candidato africano único. 
 

administração que 
entrou em funções 
em Janeiro de 
2021. 

DPA 

J. SOLICITA ao 

Secretariado do Comité 
Ministerial sobre 
Candidaturas Africanas no 
seio do Sistema 
Internacional a fazer 
cumprir rigorosamente o 
Regulamento Interno do 
Comité, em especial os 
n.ºs 2 e 3 do Artigo 11.º, 
sobre os prazos para a 
apresentação de 
candidatos e as condições 
admissíveis para as 
apresentações tardias. 

Em curso São sempre enviados 
lembretes aos 
Estados-membros 
para fazer cumprir o 
prazo. 

Integralmente 
implementada 

Falta de apoio dos 
Estados-membros 

15.  EX.CL/DEC. 
1091(XXXVI) 
 

Decisão sobre o Tribunal 
Penal Internacional 
 
Doc.EX.CL/1218(XXXVI) 

OLC 

10. SOLICITA AINDA à 

Comissão, em consulta 
com os Grupos Africanos 
em Haia e Nova Iorque, a 
elaborar uma matriz de 
questões que preocupam 
os Estados Africanos, 

 A pedido do Grupo 
Africano, a Comissão 
fez contributos 
técnicos e formulou 
recomendações nos 
comentários por 
escrito dos Estados 

Parcialmente 
implementada 

Desafios na 
convocação de 
reuniões do Grupo 
Africano devido à 
Pandemia da 
COVID-19. 
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 incluindo questões 
relacionadas com os 
direitos dos acusados e as 
imunidades dos Chefes de 
Estado e de Governo e 
outros altos funcionários, e 
a propor as alterações 
necessárias ao Estatuto 
de Roma no âmbito das 
discussões em curso 
sobre a reforma do TPI 
pela Assembleia dos 
Estados Partes (ASP). 

Parte africanos do 
Estatuto de Roma 
sobre o Projecto de 
Elementos da 
Resolução da ASP 
relativo à 
Implementação do 
Relatório do Grupo de 
Peritos 
Independentes do 
TPI, que foi 
mandatado para 
formular 
recomendações 
concretas, exequíveis 
e accionáveis 
destinadas a 
melhorar o 
desempenho, a 
eficiência e a eficácia 
do Tribunal e do 
sistema do Estatuto 
de Roma como um 
todo.  
As reuniões 
planificadas do Grupo 
Africano agendadas 
para serem 
realizadas à margem 
da 19.ª Sessão da 
ASP em Dezembro 
de 2020, foram 
canceladas devido à 
pandemia da COVID-
19. As discussões 
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sobre a elaboração 
da matriz de questões 
serão  

OLC / 
ESCRITÓRIO 

DA UA EM 
NOVA 

IORQUE 

12. SOLICITA ao Grupo 

Africano de Nova Iorque, 
em colaboração com a 
Comissão, que retire o 
“Pedido de parecer 
consultivo do Tribunal 
Internacional de Justiça 
sobre as consequências 
das obrigações legais dos 
Estados ao abrigo de 
diferentes fontes do direito 
internacional no que 
respeita às imunidades 
dos Chefes de Estado e 
de Governo e outros altos 
funcionários” da Agenda 
da Assembleia Geral das 
Nações Unidas até novo 
aviso. 

 O assunto não consta 
mais na agenda da 
Assembleia Geral das 
Nações Unidas. 

Integralmente 
implementada 

N/A 

OLC / 
ESCRITÓRIO 

DA UA EM 
NOVA 

IORQUE 

13. ORIENTA a Comissão 

a prestar apoio técnico ao 
Grupo Africano em Nova 
Iorque e em Haia, a fim de 
elaborar e promover a 
Posição Comum da UA 
sobre o TPI e jurisdição 
universal E ORIENTA 
AINDA o Conselho 

Executivo e o CRP a 
disponibilizar os recursos 
financeiros necessários 
para a implementação da 

Até fevereiro de 2021 A Comissão tem 
prestado apoio 
técnico aos Grupos 
Africanos, conforme 
solicitado. Incluindo 
contribuições para os 
Elementos da 
Resolução da ASP 
sobre a Reforma da 
TPI e apresentação 
de observações da 
UA sobre o Âmbito e 
Aplicação da 

Parcialmente 
implementada 
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Desafios 
Enfrentados e Via 

a Seguir 

presente decisão até 
Fevereiro de 2021. 

Jurisdição Universal, 
conforme solicitado 
pela Assembleia 
Geral da ONU. 
A Comissão 
monitorizou 
igualmente a eleição 
de seis (6) juízes do 
TPI em Dezembro de 
2020, incluindo a 
eleição de um (1) juiz 
africano da Sierra 
Leone.  
A Comissão continua 
a acompanhar a 
eleição do 
Procurador, que 
ainda está pendente. 

 



EX.CL/1284(XXXIX)A 
Pág. 120 

 

Preparado conjuntamente pelo Gabinete do Secretário-geral da Comissão (GSC) e a RDC 

 

B. TRIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CONFERÊNCIA, 09-10 DE FEVEREIRO DE 2020, ADIS ABEBA, ETIÓPIA  
 

N.º 
Referência da 

Decisão 
Comissão Acção Necessária 

Prazo de 
Implementação 

Acção Empreendida 

Nível de 
Implementação 

(Parcial, 
Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e 
Via a Seguir 

1.  Assembly/AU/Dec. 
749(XXXIII) 
 

Decisão sobre a 
Reforma Institucional 
da União Africana  Unidade de 

Reforma/ 
OSGC 

4. ORIENTA a Comissão a 

apresentar à 34.ª Sessão 
Ordinária da Conferência, após a 
devida análise pelo Conselho 
Executivo, propostas práticas 
para a racionalização da Agenda 
e do Programa de Trabalho da 
Conferência, bem como a 
racionalização do programa de 
reuniões e eventos paralelos da 
Conferência e do Conselho 
Executivo;  
 

34.ª Sessão    
Ordinária da 
Conferência. 06 e 
07 de Fevereiro 
de 2021 

   

Unidade de 
Reforma 

5. SOLICITA ao Presidente da 

Comissão a finalizar a revisão 
dos outros órgãos e instituições, 
conforme delineado na Decisão 
da Conferência de 
Assembly/AU/Dec.635 (XXVIII), e 
a apresentar as suas propostas à 
34.ª Sessão Ordinária da 
Conferência de Chefes de Estado 
e de Governo, em Fevereiro de 
2021. 
 

34.ª Sessão    
Ordinária da 
Conferência. 06 e 
07 de Fevereiro 
de 2021 

A finalização da revisão do 
Órgãos está em curso.  
Foram realizadas reuniões 
com os Órgãos e 
Instituições competentes, 
a Comissão aguarda pela 
contribuição dos Órgãos, 
depois da qual será 
contratada uma empresa. 
 

Parcialmente 
implementada 

 

2.  Assembly/AU/Dec.7
51(XXXIII) 
 
Decisão sobre a 
Zona de Livre 
Comércio Continental 
Africana (ZCLCA) 

DTI / AHRM 

7. MANTÉM a sua Decisão de 
Niamey de Julho de 2019 sobre a 
operacionalização do 
Secretariado da ZCLCA para que 
o Secretariado Permanente entre 
em funcionamento até 31 de 
Março de 2020; 

31 de Março de 
2020 

O Secretariado da ZCLCA 
foi entregue ao Secretário-
Geral em Setembro de 
2020.  

Integralmente 
implementada 

A pandemia da 
COVID-19 
atrasou as 
operações. 
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Doc.Assembly/AU/4 
(XXXIII) 
 

DTI 

8. DECIDE que a tomada de 

posse e instalação do novo 
Secretário-Geral da ZCLCA seja 
realizada em Acra, Gana, no dia 
31 de Março de 2020, e 
ORIENTA a Comissão da União 
Africana a preparar a cerimónia 
de instalação, em estreita 
colaboração com o Governo da 
República do Gana como 
anfitrião; 
 

31 de Março de 
2020 

A tomada de posse e 
instalação do Secretário-
Geral da ZCLCA foi feita 
em Abril de 2020 

Integralmente 
implementada 

A pandemia da 
COVID-19 
atrasou as 
operações. 

DTI/OSGC 

9. APROVA as recomendações 
do Conselho de Ministros da 
ZCLCA para a realização de uma 
Cimeira Extraordinária no dia 30 
de Maio de 2020 para aprovar 
todos os instrumentos 
necessários para o início das 
transacções comerciais ao abrigo 
da ZCLCA a partir do dia 01 de 
Julho de 2020. 
 

 Cimeira Extraordinária 
realizada no dia 05 de 
Dezembro de 2020, por 
videoconferência 

Integralmente 
implementada 

A pandemia da 
COVID-19 
atrasou as 
operações. 

DTI 

10. SOLICITA aos Ministros do 
Comércio a darem prioridade às 
reuniões da ZCLCA, a fim de 
garantir os quóruns necessários 
para facilitar a tomada de 
decisões eficazes, e ORIENTA 

ainda à Comissão a convocar as 
reuniões necessárias, de acordo 
com os resultados da 10.ª 
Sessão da AMOT, com vista a 
concluir os trabalhos sobre regras 
de origem, listas de concessões 

01 de Julho de 
2020 

As reuniões da ZCLCA 
aconteceram ao longo de 
2020, por 
videoconferência.  

Integralmente 
implementada 

Devido à 
pandemia 
da COVID-
19, todas as 
reuniões 
foram 
convocadas 
em formato 
virtual. 
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pautais e listas de compromissos 
específicos nos cinco sectores de 
serviços prioritários, a fim de 
cumprir o objectivo de início das 
transacções comerciais no dia 01 
de Julho de 2020, conforme 
acordado pela Conferência na 
sua 12.ª Sessão Extraordinária 
realizada no Níger, Niamey, no 
dia 07 de Julho de 2019;  
 

DTI 

16. EXORTA que todo o trabalho 

pendente sobre as Regras de 
Origem seja finalizado até ao final 
de Março de 2020, por forma a 
permitir a finalização das ofertas 
pautais e a apresentar este 
trabalho sobre as Regras de 
Origem à Cimeira Extraordinária 
em Maio de 2020; 

Até ao final de 
Março de 2020 

As reuniões da ZCLCA 
analisaram e negociaram 
o trabalho pendente sobre 
as Regras de Origem.  

Parcialmente 
implementada 

Há ainda um 
trabalho 
pendente 
sobre as 
Regras de 
Origem e é 
necessária 
uma maior 
negociação 
entre os 
Estados-
membros da 
UA. A 13.ª 
Sessão 
Extraordinária 
da Conferência 
prorrogou o 
prazo para a 
finalização das 
negociações 
pendentes 
sobre as 
Regras de 
Origem até 



EX.CL/1284(XXXIX)A 
Pág. 123 

 

Preparado conjuntamente pelo Gabinete do Secretário-geral da Comissão (GSC) e a RDC 

 

N.º 
Referência da 

Decisão 
Comissão Acção Necessária 

Prazo de 
Implementação 

Acção Empreendida 

Nível de 
Implementação 

(Parcial, 
Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e 
Via a Seguir 

Junho de 
2021. 
 

OLC/DTI/BCP 

20. ORIENTA a Comissão da 

União Africana a prosseguir os 
seus esforços para garantir a 
assinatura por todos os Estados-
membros antes do final de Abril 
de 2020. 

Até ao final de 
Abril de 2020 

Há consultas contínuas 
entre o Líder da ZCLCA e 
o restante Estado-membro 
da UA para assinar o 
Acordo. 54 dos 55 
Estados-membros da UA 
assinaram o Acordo. 
 

Integralmente 
implementada 

A COVID-19 
atrasou as 
consultas.  

DTI 

21. ORIENTA o Secretariado 
Interino da ZCLCA a produzir e 
distribuir a todos os Estados-
membros da União Africana, 
antes do final de Fevereiro de 
2020, um modelo para a 
apresentação de relatórios sobre 
o estado dos preparativos a nível 
nacional, e a pôr em prática, 
antes do final de Abril de 2020, 
sistemas de monitorização dos 
fluxos comerciais na ZCLCA, bem 
como a recolha de estatísticas 
comerciais. 
 

 Foi elaborado um modelo 
de relatório e apresentado 
a todos os Estados-
membros da UA.  

Integralmente 
implementada 

Nenhuma 

DTI 

22. DECIDE manter o prazo de 
Dezembro de 2020 para a 
conclusão das negociações da 
Fase II sobre investimento, 
direitos de propriedade intelectual 
e política de concorrência. 

 A Cimeira Extraordinária 
de Dezembro de 2020 
decidiu que o prazo para a 
conclusão das 
negociações da Fase II 
seria transferido para 
Dezembro de 2021.  
 

Parcialmente 
implementada 

A pandemia da 
COVID-19 
atrasou as 
negociações 
da Fase II. 
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DTI 

23. DECIDE AINDA que a Fase 

III das negociações se concentre 
no Protocolo da ZCLCA sobre 
Comércio Electrónico 
imediatamente após a conclusão 
das Negociações da Fase II e 
ORIENTA a Comissão da União 

Africana a iniciar os preparativos 
para as próximas negociações e 
a mobilizar recursos durante o 
ano de 2020 para o reforço das 
capacidades dos negociadores 
comerciais africanos a serem 
envolvidos na negociação dos 
instrumentos jurídicos de 
comércio electrónico a nível da 
Zona de Livre Comércio 
Continental Africana; 
 

 Já foram iniciados os 
trabalhos preparatórios 
para iniciar as 
negociações sobre o 
comércio electrónico. 

Parcialmente 
implementada 

 

DTI / CER 

28. SOLICITA IGUALMENTE ao 

Secretariado Interino da ZCLCA e 
às Comunidades Económicas 
Regionais a elaborarem o Quadro 
de Colaboração antes do início 
das transacções comerciais e a 
apresentarem um relatório de 
progresso substancial sobre o 
assunto na Cimeira Extraordinária 
de Maio de 2020; 

Maio de 2020 O Quadro de Colaboração 
está a ser elaborado e 
discutido entre as partes 
interessadas relevantes. 
Foi apresentado um 
relatório de progresso 
sobre a situação para a 
Cimeira Extraordinária de 
Dezembro de 2020.  

Integralmente 
implementada 

Nenhuma. 

DTI / AHRM / 
PBFA 

30. MANDATA o Conselho de 
Ministros da ZCLCA a analisar 
rapidamente todas as questões 
técnicas relativas à 
implementação da ZCLCA e a 
apresentar ao Conselho 

 A Fase I da estrutura foi 
adoptada e está a ser 
implementada. A Fase II 
está em fase de 
aprovação 

Parcialmente 
implementada 

Nenhuma 
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Executivo propostas que incluam 
implicações financeiras e 
estruturais, e a apresentar um 
relatório à Conferência para 
aprovação através das estruturas 
políticas apropriadas do sistema 
da UA.  
 

DTI 

31. ORIENTA o Secretariado 
Interino da ZCLCA a elaborar, 
como parte do seu pacote de 
passagem de. pastas para o 
Secretariado Permanente da 
ZCLCA, um documento de 
estratégia para a manutenção da 
dinâmica para a implementação 
plena, pontual e eficaz do Acordo 
da ZCLCA que fará parte do 
relatório para a Cimeira 
Extraordinária de Maio de 2020; 
 

 Foi elaborado um 
documento de síntese 
sobre a passagem de. 
pastas. 

Integralmente 
implementada 

Nenhuma 

DTI 

32. ORIENTA AINDA o 
Secretariado Interino da ZCLCA a 
trabalhar em estreita colaboração 
com os Estados-membros, os 
Secretariados das Comunidades 
Económicas Regionais e outras 
organizações 
intergovernamentais relevantes 
activas nesta área no continente, 
a fim de melhorar a planificação e 
coordenação das actividades e 
reuniões e minimizar os 
potenciais conflitos de datas e 
outras sobreposições; 

 Implementada Integralmente 
implementada 

Nenhuma 
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Via a Seguir 

DTI 

34 SOLICITA à Comissão da 

União Africana, em colaboração 
com a UNIDO, CEA e Afro-
Champions, a organizar uma 
Cimeira sobre a Industrialização e 
Diversificação Económica de 
África durante a Semana da 
Industrialização de África; 
 

 A Semana da 
Industrialização em África 
foi organizada em 
Novembro de 2020.  

Integralmente 
implementada 

Nenhuma 

OLC 

36. DECIDE que a ZCLCA não 

deve aceitar pedidos de estatuto 
de observador de Estados que 
não sejam Estados-membros da 
União Africana. 
 

  Integralmente 
implementada 

Nenhuma 

DTI 

37. ORIENTA o Secretariado 
Interino da ZCLCA a: 
 
a) Continuar a monitorizar os 

desenvolvimentos relativos 
aos Acordos com Terceiros; 
 

 O TLC EUA-Kenya foi 
revisto e está sendo 
monitorado.  

Integralmente 
implementada 

Nenhum 

DTI 

b) Elaborar Directrizes para a 
elaboração de relatórios e 
modelos de notificação de 
acordos com terceiros, em 
conformidade com as 
disposições relevantes do 
Acordo; 

 As directrizes foram 
elaboradas e 
apresentadas a todos os 
Estados-membros 

Integralmente 
implementada 

Nenhuma 

DTI 

c) Incluir uma Secção sobre 
Acordos com Terceiros no 
futuro Quadro de 
Colaboração entre o 
Secretariado da ZCLCA, a 

 O Quadro de Colaboração 
entre o Secretariado da 
ZCLCA, a Comissão da 
UA e as Comunidades 
Económicas Regionais foi 

Integralmente 
implementada 

Nenhuma 
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Comissão da UA e as 
Comunidades Económicas 
Regionais; 

elaborado e está a ser 
analisado 
 

DTI 

d) Apresentar ao próximo 
Conselho de Ministros da 
ZCLCA para análise e 
adopção, as Directrizes para 
a elaboração de relatórios e 
modelos de notificação de 
acordos com terceiros e o 
Quadro de Colaboração 
entre o Secretariado da 
ZCLCA, a Comissão da UA 
e as Comunidades 
Económicas Regionais; 

    

3.  Assembly/AU/Dec. 
752(XXXIII) 
 
Decisão do Relatório 
Conjunto do Comité 
Ministerial sobre a 
Escala de Avaliação 
e Contribuições e do 
Comité dos Quinze 
Ministros das 
Finanças (F15) 

PSD / PBFA 

6. TOMA NOTA do informe do 
Alto Representante da UA sobre 
as consultas regionais em relação 
à escala de avaliação do Fundo 
para a Paz da UA e DECIDE que 
o objectivo de recolha dos 400 
milhões de $EU das contribuições 
dos Estados-membros para o 
Fundo para a Paz da UA seja 
prorrogado por vinte e quatro (24) 
meses para a dotação total do 
Fundo para a Paz até 2023; e 
SOLICITA à Comissão no sentido 
de ajustar em conformidade os 
montantes anuais pagos ao 
Fundo, a fim de demonstrar uma 
redução dos encargos para os 
Estados-membros;  
 

 O prazo para a dotação do 
Fundo para a Paz foi 
prorrogado por 24 meses 
de acordo com a decisão 
e os montantes pagos ao 
Fundo foram ajustados em 
conformidade. 

Integralmente 
implementada 
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PSD/PBFA 

7. FELICITA o Alto 

Representante para o 
Financiamento da União e do 
Fundo para a Paz pelo excelente 
trabalho realizado para se reunir 
com as regiões sobre a questão 
da avaliação do Fundo para a 
Paz, e SOLICITA que as 
consultas sejam concluídas, e 
que o Alto Representante 
apresente um relatório ao 
Conselho Executivo em Julho de 
2020; 

37.ª Sessão 
Ordinária do 
Executivo, 02 e 
03 de Julho de 
2020 

Na sequência das suas 
consultas com todas as 
regiões, o Alto 
Representante, 
apresentou um relatório ao 
Conselho Executivo em 
Outubro de 2020. 

Integralmente 
implementada 

 

PBFA 

8. ORIENTA IGUALMENTE a 

Comissão a considerar todas as 
contribuições avaliadas dos 
Estados-membros para o Fundo 
para a Paz durante o período 
intercalar como pagamentos por 
conta, enquanto se aguarda a 
conclusão das consultas 
regionais; 

 Enquanto aguardava que 
o Alto Representante para 
o Financiamento da União 
e do Fundo para a Paz 
concluísse as suas 
consultas com todas as 
regiões, o departamento 
do PBFA prosseguiu para 
tratar todos os 
pagamentos para o Fundo 
para a Paz como 
pagamentos para a conta. 
 

Integralmente 
implementada 

 

PBFA/PSD 

9. DECIDE suspender todos os 

debates quanto à questão de 
saber se devem ser consideradas 
sanções pelo não pagamento das 
contribuições estatutárias para o 
Fundo para a Paz durante as 
consultas regionais em curso até 
que o Alto Representante para o 
Financiamento da União e do 

37.ª Sessão 
Ordinária do 
Executivo, 02 e 
03 de Julho de 
2020 

As sanções em relação ao 
Fundo para a Paz foram 
suspensas, de acordo com 
a decisão. 

Integralmente 
implementada 
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Fundo para a Paz apresente um 
relatório ao Conselho Executivo, 
em Julho de 2020, sobre o 
resultado dessas consultas; 

Unidade de 
Reforma/OLC/

PBFA 

11. SOLICITA ao CRP a acelerar 
o alinhamento das disposições 
relevantes do Regulamento 
Interno da Conferência, do 
Regulamento Financeiro da UA e 
do Estatuto da Comissão para 
análise e adopção pelos Órgãos 
Deliberativos relevantes; 
 

 O Regulamento Financeiro 
foi revisto e enviado ao 
Conselheiro Jurídico para 
alinhamento com outras 
disposições 

Integralmente 
implementada 

 

PBFA / OLC 

12. DECIDE impor sanções aos 
Estados-membros, em 
conformidade com a alínea c) do 
n.º 3 da Decisão da Conferência 
Ext/Assembly/AU/Dec.3(XI), de 
Novembro de 2018; 
 

 Concluída Integralmente 
implementada 

 

PBFA 

14. SOLICITA à Comissão a 
contactar os Estados-membros 
que enfrentam dificuldades no 
pagamento das suas 
contribuições à União e com os 
que se encontram em atraso há 
dois (2) anos ou mais, a fim de 
chegar a acordo sobre o plano de 
amortização para a liquidação 
dos pagamentos em atraso, e a 
apresentar um relatório ao 
Conselho Executivo em Julho de 
2020; 
 

37.ª Sessão 
Ordinária do 
Executivo, 02 e 
03 de Julho de 
2020 

Até agora, a Comissão 
tem tido discussões e 
acordado plano de 
amortização com a 
Seychelles, a Somália e o 
Burundi. 

Integralmente 
implementada 

A Comissão 
continua a 
contactar 
outros países 
que enfrentam 
desafios 
semelhantes 
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PBFA 

15. RECORDA a Decisão 

Assembly/AU/Dec.578(XXV) que 
aprovou as recomendações do 
Comité Ministerial Ad Hoc de que 
a nova escala de avaliação 
deverá ter como base a 
consecução de 100% do 
orçamento operacional da União; 
75% do orçamento de Programas 
da União; e 25% do orçamento 
das operações de apoio à Paz da 
União, e SOLICITA à Comissão a 
apresentar, na próxima reunião 
do Conselho Executivo, um 
relatório de progresso sobre a 
consecução dos referidos 
objectivos. 
 

 O relatório sobre a 
implementação da decisão 
de Joanesburgo foi 
deliberado pelo Comité 
Ministerial sobre a Escala 
de Avaliação (MCSAC) e 
Contribuições e pelo 
Conselho Executivo como 
parte do relatório do 
MCSAC. 

Integralmente 
implementada 

 

4.  Assembly/AU/Dec. 
753(XXXIII) 
 
Decisão sobre o 
Relatório do 
Conselho de Paz e 
Segurança sobre as 
suas Actividades e a 
Situação de Paz e 
Segurança em África 
 
Doc.Assembly/AU/5 
(XXXIII) 

BCP / PSD 
(BCP deve 

dar 
informações) 

5. SOLICITA ao Presidente da 
Comissão da UA no sentido de 
continuar a apoiar os esforços do 
Governo Camaronês na busca de 
uma solução duradoura para a 
crise nas duas regiões do 
Noroeste e do Sudoeste. 
 

    

BCP/PSD 

8. A Conferência SOLICITA ao 

Presidente da Comissão, em 
coordenação com a IGAD, no 
sentido de continuar com os seus 
esforços no apoio ao Sudão 
durante o período de transição. 

Em curso A Comissão participou do 
Processo de Paz de Juba; 
 
A UA liderou os esforços 
para a remoção do Sudão 
da lista de Estados 
Patrocinadores do 
Terrorismo dos EUA, 
permitindo assim que as 

Algumas 
actividades 
foram 
Integralmente 
implementadas, 
mas outras 
estão em curso. 

Garantir o 
envolvimento 
coeso dos 
vários ramos 
do governo no 
Sudão; 
 
Mobilização de 
assistência 



EX.CL/1284(XXXIX)A 
Pág. 131 

 

Preparado conjuntamente pelo Gabinete do Secretário-geral da Comissão (GSC) e a RDC 

 

N.º 
Referência da 

Decisão 
Comissão Acção Necessária 

Prazo de 
Implementação 

Acção Empreendida 

Nível de 
Implementação 

(Parcial, 
Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e 
Via a Seguir 

Sanções fossem 
levantadas; 
 
A UA ajudou o Sudão a 
garantir a retirada da 
UNAMID de Darfur, 
destacada ao abrigo do 
Capítulo VII da Carta das 
Nações Unidas, uma vez 
que tinha alcançado o seu 
mandato original, e o 
governo sudanês tinha 
dado garantias da sua 
capacidade de proteger os 
seus cidadãos 
 

financeira para 
a recuperação 
económica do 
Sudão; 

BCP / PSD 

12. A Conferência SOLICITA ao 
Presidente da Comissão no 
sentido de desempenhar o seu 
papel e tomar as medidas 
concretas necessárias, em 
estreita consulta com a ONU, 
para garantir o envolvimento 
efectivo da UA, visando a 
resolução da crise na Líbia. 

Em curso O Comité de Alto Nível da 
UA para a Líbia, liderado 
por S.Ex.ª o Presidente 
Denis Sassou Nguesso da 
República do Congo e 
pelo Presidente da 
Comissão, continuou a 
envolver as partes 
envolvidas e o CPS está 
atento ao assunto. 
 
No dia 12 de Março de 
2020, a UA realizou a sua 
primeira reunião do Grupo 
de Contacto em Oyo, 
Congo, convocada pelo 
Presidente Sassou 
Nguesso, que abordou as 
modalidades de 

Em curso 
 

Parcialmente 
implementada 

Aumento da 
interferência 
externa nos 
assuntos 
internos da 
Líbia, 
manifestada 
pelo contínuo 
fornecimento 
de armas em 
violação do 
embargo de 
armas da 
ONU, que está 
a prejudicar os 
esforços para 
resolver 
urgentemente 
a crise na Líbia 
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preparação do Fórum de 
Reconciliação Inter-Líbio. 
Após o surto da pandemia 
da COVID-19, o Grupo de 
Contacto realizou uma 
segunda reunião em 
formato virtual a nível de 
Chefes de Estado e de 
Governo, no dia 19 de 
Maio de 2020. Os 
participantes reafirmaram 
o seu compromisso de 
envolver as partes líbias, 
em cooperação com a 
ONU e os participantes da 
Conferência de Berlim, 
para lançar as bases de 
um processo político de 
propriedade dos líbios e 
liderado pelos líbios para 
pôr fim à crise. 
 
Em Outubro de 2020, a 
UA co-presidiu o Grupo de 
Trabalho de Segurança e 
partilhou a sua experiência 
e contribuição futura no 
apoio ao Mecanismo de 
Monitorização e 
Verificação do Cessar-
Fogo (CMVM), que foi 
acordado pelos líbios 
durante as Conversações 
Militares conduzidas pela 
ONU. A última reunião do 

 
Falta de 
sinergia e 
cooperação 
entre a UA e a 
ONU na busca 
da paz na 
Líbia, 
especialmente 
na elaboração 
de um roteiro 
comum. 
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SOM, realizada no dia 06 
de Novembro de 2020, foi 
co-presidida pela UA.  

PSD/OLC 

16. DECIDE organizar uma 

Cimeira Extraordinária centrada 
nos desafios do terrorismo e 
extremismo violento, com vista a 
tomar medidas urgentes e as 
medidas necessárias para apoiar 
os países que estão a enfrentar 
os graves efeitos do terrorismo. 
SOLICITA à Comissão, em 

coordenação com o Presidente 
da União, a realizar as consultas 
necessárias para a realização da 
Cimeira em Adis Abeba, Etiópia, 
ou noutro Estado-membro. 
 

 Estão em curso consultas 
para a organização da 
Cimeira Extraordinária 

Não 
implementada 

O Surto da 
pandemia da 
COVID-19 
frustrou os 
esforços para 
convocar a 
Cimeira em 
2020  

PSD 

17. TOMA NOTA da proposta 

sobre a formação de uma 
Unidade Especial dentro da 
Força Africana em Estado de 
Alerta para o combate ao 
terrorismo e ORIENTA o AUPSC 
a analisar todos os aspectos 
relacionados com a Unidade 
Especial proposta e a apresentar 
as suas conclusões e 
recomendações na próxima 
Sessão Ordinária, em Fevereiro 
de 2021, tomando nota da oferta 
da República Árabe do Egipto de 
acolher uma futura Cimeira 
Extraordinária dedicada a este 
assunto. 

34.ª Sessão   
Ordinária da 
Conferência. 06 e 
07 de Fevereiro 
de 2021 

Na sua 960.ª reunião, 
realizada no dia 28 de 
Outubro de 2020, o CPS 
analisou a criação da 
Unidade Especial de 
Combate ao Terrorismo no 
âmbito da Força Africana 
em Estado de Alerta 
 
O CPS solicitou à 
Comissão da UA a criar 
um grupo de trabalho 
composto por todas as 
partes interessadas 
relevantes, incluindo o 
Comité do Estado-Maior 
do CPS (MSC), incluindo 

Parcialmente 
implementada 

Apesar da 
FAEA ter sido 
declarada 
plenamente 
operacional, 
ainda não foi 
destacada em 
nenhuma 
situação. Esta 
situação é 
ainda mais 
complicada em 
virtude dos 
actuais 
esforços para 
formar uma 
nova Unidade 
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representantes das 
respectivas capitais, 
CER/MR, Comité dos 
Serviços de Informação e 
Segurança de África 
(CISSA), Centro Africano 
de Estudo e Investigação 
sobre o Terrorismo 
(ACSRT), Mecanismo de 
Cooperação Policial da 
União Africana 
(AFRIPOL), bem como os 
pontos focais dos 
processos de Djibuti e 
Nouakchott, para prestar 
orientações técnicas e 
apresentar propostas 
concretas sobre os 
aspectos técnicos 
relacionados com a 
criação da Unidade 
Especial de combate ao 
terrorismo na FAEA, 
destinada a combater o 
terrorismo no continente, e 
para apresentar um 
relatório e procurar 
contributos do Comité 
Técnico Especializado de 
Defesa, Protecção e 
Segurança  (STCDSS) 
sobre todos os aspectos 
relacionados com a 
criação desta Unidade 
Especial 

Especial de 
Combate ao 
Terrorismo no 
seio da FAEA. 
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A República Árabe do 
Egipto ofereceu-se para 
acolher uma futura 
Cimeira Extraordinária 
dedicada à “criação de 
uma unidade especial de 
combate ao terrorismo 
dentro da estrutura da 
Força Africana em Estado 
de Alerta”. 

PSD/AHRM 

18. A Conferência APELA à 

Comissão no sentido de acelerar 
a contratação de pessoal do 
Secretariado da AFRIPOL, a fim 
de permitir que cumpra o seu 
mandato de forma mais eficaz. 

2020  Não 
Implementada 

O 
recrutamento 
de pessoal não 
foi efectuado 
devido a 
restrições 
orçamentais 

PSD/BCP 

19. SOLICITA à Comissão da UA 

a integrar a protecção da criança 
na campanha do Silenciar as 
Armas e o Tema da UA para o 
ano de 2020, bem como a 
elaborar uma política abrangente 
sobre a protecção da criança nas 
operações de apoio à paz da UA. 
A Conferência REITERA O SEU 
APELO para que o Presidente da 
Comissão nomeie um enviado 
especial para as crianças em 
situação de conflitos armados. 

2020 A Política de Integração 
da Protecção da Criança 
na Arquitectura Africana 
de Paz e Segurança foi 
elaborada e está na sua 
fase final para ser 
apresentada ao CPS para 
a sua análise e adopção. 
Esta Política prevê a 
integração da protecção 
da criança no projecto 
emblemático do silenciar 
as armas. 
 
O CPS na sua 965.ª 
reunião, realizada no dia 
19 de Novembro de 2020, 

Parcialmente 
implementada 

A falta de 
financiamento 
dificultou a 
plena 
implementação 
das 
actividades  
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reitera o apelo ao 
Presidente da Comissão 
para que nomeie um 
enviado especial para as 
crianças em situação de 
conflitos armados. 

PSD / WGDD 

20. SOLICITA à Comissão a 
continuar a mobilizar apoio para o 
destacamento de membros da 
FEM-WISE nos diferentes 
escritórios de ligação da UA.  

Em curso A CUA, em colaboração 
com parceiros, irá, a partir 
de Janeiro de 2021, 
destacar membros da 
FEM-WISE para os 
escritórios de ligação da 
UA no Mali, Côte d’Ivoire, 
Sudão, bem como para o 
escritório da UA que apoia 
a Líbia. A UA está 
igualmente a trabalhar 
para destacar membros 
FEM-WISE para apoiar a 
Unidade de Apoio à 
Mediação da IGAD (IGAD 
MSU) e o Centro de 
Estudos e Pesquisa sobre 
o Terrorismo da UA, em 
Argel. 
 

Parcialmente Restrições 
financeiras, 
limitações e 
restrições da 
COVID-19. 
Trabalho 
contínuo no 
plano de 
aceleração, e 
definição dos 
próximos 
passos. 

PSD/HRST 

21. SOLICITA à Comissão da UA 

no sentido de institucionalizar o 
Programa da Juventude para a 
Paz no Departamento de Paz e 
Segurança com a designação de 
um gabinete especializado para 
coordenar os esforços de todas 
as partes interessadas e facilitar 
a sua plena operacionalização, 

2020 Foi recrutado um oficial 
para tratar exclusivamente 
das questões relacionadas 
com a Juventude, paz e 
segurança, tendo sido 
realizadas várias 
actividades apesar dos 
desafios impostos pela 
COVID. Prevê-se que esta 

Parcialmente 
implementada 

Aguardando-
se pela 
implementação 
da nova 
estrutura para 
se alcançar o 
efectivo total - 
actualmente a 
funcionar 
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com vista a satisfazer as 
crescentes expectativas da 
juventude em todo o continente. 

questão seja abordada de 
forma mais aprofundada 
na implementação da 
nova estrutura 
 

apenas com 
um oficial. 

DREA/BCP 

22. SOLICITA ao Presidente da 

Comissão da UA, os Órgãos 
relevantes da UA, a trabalhar em 
consulta com os Estados-
membros, no sentido de explorar 
meios e formas inovadoras de 
financiamento das acções 
climáticas em África.  

  
 

  

PSD/BCP 

22. SUBLINHA a importância de 
promover nos territórios dos 
Estados-membros a busca 
integrada da paz, segurança e 
desenvolvimento com vista a 
desactivar as causas profundas 
dos conflitos e a avançar na 
mitigação dos efeitos negativos 
das alterações climáticas no 
continente. Para o efeito, a 
Conferência INCENTIVA o CPS a 
continuar a prestar orientações 
estratégicas. Além disso, a 
Conferência SOLICITA ao 

Presidente da Comissão a 
apresentar um relatório anual, no 
decurso de 2020, sobre as 
medidas tomadas para dar 
expressão no terreno a esta 
interligação. 
 

Em curso Em Dezembro de 2020, no 
âmbito do tema do ano, foi 
realizada uma Cimeira 
Extraordinária sobre o 
assunto: “Silenciar as 
Armas: Criação de 
condições favoráveis para 
o desenvolvimento da 
África” O CPS está a tratar 
do assunto, continuando a 
prestar orientação 
estratégica a todos os 
Estados-membros. 

Em curso  
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5.  Assembly/AU/Dec. 
754(XXXIII) 
Decisão sobre os 
resultados da 12.ª 
Reunião Ordinária do 
Comité Técnico 
Especializado de 
Defesa, Protecção e 
Segurança  

PSD 

3. SOLICITA à Comissão, em 

colaboração com os Estados-
membros e com as Comunidades 
Económicas Regionais e os 
Mecanismos Regionais, a dar 
seguimento às actividades 
delineadas na Declaração. 

 
2020 

 
1. A Doutrina da UA sobre 

Operações de Apoio à 
Paz foi apresentada à 
13.ª Reunião do 
STCDSS, na sequência 
das contribuições 
adicionais dos Estados-
membros, de acordo 
com as instruções da 
12.ª Reunião do 
STCDSS. A 13.ª 
Reunião do STCDSS 
realizou uma Reunião 
Extraordinária em 
Janeiro de 2021 para 
analisar e adoptar o 
documento. 

 
2. O Roteiro do Cairo para 

o Reforço das 
Operações de 
Manutenção da Paz foi 
adoptado em princípio 
pela 12.ª Reunião do 
STCDSS, que orientou 
igualmente a Comissão 
a solicitar contribuições 
aos Estados-membros 
para enriquecer o 
documento. Após a 
recepção das 
contribuições, o Roteiro 
foi apresentado e 
adoptado na 955.ª 

 
Em curso. 
Extraordinário 
STCDSS será 
realizado em 29-
30 de janeiro de 
2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Concluída 
 
 
 
 
 
 

 
A 
propagação 
contínua da 
pandemia 
da COVID-
19 e as 
restrições 
para mitigar 
a 
propagação 
da doença 
tiveram um 
impacto 
significativo 
na 
implementaç
ão das 
directivas da 
12.ª 
STCDSS. 
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Reunião do CPS 
realizada no dia 15 de 
Outubro de 2020. 

 
3. Relativamente à 

melhoria do Quadro de 
Cumprimento e 
Responsabilidade para 
as OAP da UA, a 
Comissão concluiu uma 
avaliação dos 
progressos na 
implementação do Plano 
de Trabalho da UA 
adoptado na 689.ª 
Reunião do CPS. A 
Comissão finalizou 
igualmente a elaboração 
de um currículo de 
formação abrangente 
para garantir uma 
formação e 
compreensão eficazes 
do quadro por parte do 
pessoal das OAP. 

 
4. A Comissão facilitou 

uma avaliação do 
Quadro de Políticas da 
Dimensão Civil da FAEA 
para determinar os 
progressos alcançados 
na Dimensão Civil da 
FAEA e da OAP da UA. 
Posteriormente, foi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Em curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Em curso 
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elaborado um projecto 
da Política sobre a 
Dimensão Civil das OAP 
da UA para finalização. 

 
5. A Comissão elaborou e 

finalizou os 
Procedimentos 
Operacionais Padrão 
(POP) de Avaliação da 
Capacidade Operacional 
(AOC) para as Unidades 
de Polícia Formadas 
(UPP) da UA OAP e 
POP de Avaliação do 
Serviço de Missão 
(AMS) para Oficiais de 
Polícia Individuais (IPO) 
da UA OAP, que são 
dois documentos 
importantes de 
orientação estratégica 
da polícia.  

 
6. Como parte dos seus 

esforços para melhorar 
a gestão da Base 
Logística Continental 
(CLB), a Comissão 
construiu um muro no 
perímetro e facilitou a 
renovação de três (3) 
armazéns para garantir 
o inventário e a 
segurança dos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Concluída 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Em curso 
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equipamentos 
actualmente 
armazenados na base. 
Além disso, a Comissão 
está em discussões com 
as CER/MR para chegar 
a acordo sobre as 
modalidades de pré-
posicionamento de 
alguns equipamentos da 
FAEA no seu Depósito 
Logístico Regional para 
permitir o destacamento 
rápido da FAEA em 
qualquer região quando 
necessário. 

 
7. A Comissão elaborou 

um projecto de 
Estratégia da UA contra 
Engenhos Explosivos 
Improvisados para 
proporcionar um quadro 
para a UA, REC/MR, 
Estados-membros e 
OAP da UA na 
prevenção e resposta às 
ameaças colocadas pela 
utilização do EEI pelos 
grupos armados. 

 
8. A AMISOM continua a 

proporcionar um 
ambiente propício para 
os processos políticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Concluída 
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na Somália e a apoiar o 
Governo Federal e os 
Estados-membros 
Federais (FGS/FMS) na 
garantia da segurança e 
estabilidade em toda a 
sua área de operação 
no sentido de alargar a 
autoridade estatal, bem 
como na melhoria da 
governação e dos 
processos de 
desenvolvimento 
institucional. 

 
9. A Comissão continua a 

prestar apoio adicional à 
MNJTF, utilizando 
fundos atribuídos pela 
União Europeia (UE) e 
presta igualmente 
assistência técnica na 
implementação de 
tarefas mandatadas e 
autorizadas, em 
conformidade com o 
Comunicado do CPS da 
UA adoptado na sua 
898.ª Reunião, realizada 
no dia 28 de Novembro 
de 2019. 

 
10. Quanto à Decisão 

da Conferência da UA 
através da Decisão 792, 

 
 
 
 
7. Em curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Em curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EX.CL/1284(XXXIX)A 
Pág. 143 

 

Preparado conjuntamente pelo Gabinete do Secretário-geral da Comissão (GSC) e a RDC 

 

N.º 
Referência da 

Decisão 
Comissão Acção Necessária 

Prazo de 
Implementação 

Acção Empreendida 

Nível de 
Implementação 

(Parcial, 
Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e 
Via a Seguir 

que solicitou à 
Comissão no sentido de 
explorar a possibilidade 
do destacamento de 
3000 militares para 
apoiar a Força Conjunta 
do G5 no Sahel, a 
Comissão está a 
finalizar um projecto de 
conceito de operação 
que vai delinear as 
modalidades detalhadas 
do destacamento para 
análise pelo CPS. A 
Comissão está 
igualmente em contacto 
com os parceiros 
relevantes para 
mobilizar recursos para 
apoiar o destacamento 
da força. Além disso, a 
Comissão está a 
trabalhar para a 
elaboração de uma 
estratégia de 
estabilização do Sahel 
para ajudar os países 
afectados na sua busca 
de uma paz duradoura e 
mais sustentável e apela 
aos Estados-membros 
da UA a apoiarem este 
processo e a sua 
implementação. 

 

 
9. Em curso 
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6.  Assembly/AU/Dec. 
755(XXXIII) 
 

Decisão sobre o 
Quinto Relatório do 
Conselho de Paz e 
Segurança da União 
Africana sobre a 
Implementação do 
Roteiro Principal da 
União Africana das 
Medidas Práticas 
para o Silenciar as 
Armas em África até 
ao Ano 2020 
 
Doc. Assembly/AU/6 
(XXXIII) 

PSD / CPS 

11. A Conferência INSTA os 

Estados-membros, a Comissão e 
as CER/MR, com um mandato 
para as armas ligeiras, a 
reforçarem ainda mais as suas 
respectivas capacidades no 
sentido de tomarem medidas 
integradas e abrangentes para 
combater este flagelo, em 
consonância com os instrumentos 
regionais e internacionais; A 
Conferência SOLICITA ao CPS 
no sentido de aumentar a sua 
colaboração com o Conselho de 
Segurança das Nações Unidas 
para colmatar as lacunas de 
implementação, nomeadamente 
através do quadro da reunião 
consultiva conjunta anual entre 
os dois Conselhos; 

Em curso O CPS continua a realizar 
as suas reuniões 
consultivas anuais com o 
CSNU para garantir uma 
colaboração eficaz em 
questões de paz e 
segurança em África. A 
Décima Quarta (14.ª) 
Reunião Consultiva 
Conjunta Anual através de 
uma plataforma virtual 
realizou-se no dia 30 de 
Setembro de 2020. 
 
O CPS e o CSNU 
sincronizam os seus 
programas de trabalho 
mensais; realizam 
interacções regulares 
entre os contactos 
mensais através de video-
teleconferências entre o 
Presidente do CPS e o 
Presidente do Conselho 
de Segurança, bem como 
interacções anuais entre 
os Comités de Peritos de 
ambos os Conselhos 
 

Em curso Falha do CPS 
e do CSNU em 
chegar a 
acordo sobre 
as 
modalidades 
de realização 
de missões 
conjuntas no 
terreno, tanto 
nas zonas de 
conflito como 
nas zonas pós-
conflito em 
África 

PSD 

12. A Conferência INCENTIVA a 

Comissão a continuar a prestar 
assistência técnica aos Estados-
membros no sentido de facilitar 
os seus programas de 
desarmamento, desmobilização e 

Em curso  A comissão continua a 
prestar assistência técnica 
aos Estados-membros 
sobre DDR e RSS. Este 
ano, a Comissão apoiou o 
Mali e a Etiópia através da 

Em curso 
 

Parcialmente 
implementada 

As restrições 
impostas pela 
pandemia da 
COVID-19 
interromperam 
a boa 
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reintegração (DDR) e reforma do 
sector de segurança (RSS) e 
EXORTA-A a prosseguir com 

estes esforços; 

IGAD 
 
A Comissão concluiu a 
elaboração de uma 
Estratégia de RSS da UA 
para três anos (2021-
2023) conforme 
recomendado pelo 
segundo Fórum Africano 
sobre RSS realizado em 
2018. A Estratégia visa 
fornecer assistência no 
fortalecimento das 
capacidades dos Estados-
membros e CER para a 
implementação efectiva do 
Quadro de Políticas da UA 
sobre RSS, orientada por 
iniciativas de RSS 
lideradas a nível nacional. 
A Estratégia será 
apresentada ao CPS para 
a sua análise e adopção. 
 
A Comissão aprovou com 
as Nações Unidas e o 
Banco Mundial, por um 
período de três anos 
(2020-2022), o quadro de 
implementação do DDR, o 
que implica um roteiro 
para a terceira fase da 
iniciativa conjunta. O 
objectivo é i) racionalizar o 
DDR no processo político 

organização 
das 
actividades 
planificadas e 
a falta de 
financiamento 
para apoiar os 
programas de 
DDR e RSS. 
As actividades 
de RSS e DDR 
dependem 
fortemente dos 
fundos dos 
parceiros 
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global e nos mecanismos 
de resolução de conflitos, 
ii) reforçar as respostas 
operacionais, e iii) 
promover a capacitação 
institucional, a gestão do 
conhecimento e a 
aprendizagem 
interinstitucional. 
 

PSD 

16. SOLICITA à UA, em estreita 
colaboração com os 
Secretariados das CER/MR, a 
propor outras medidas técnicas 
de apoio aos Estados-membros 
da UA para o reforço da sua 
capacidade de melhorar a 
protecção e segurança marítimas, 
bem como o desenvolvimento da 
Economia Azul 
 

 NENHUMA Não 
implementada 

 

PSD 

16. A Conferência SOLICITA 
IGUALMENTE à Comissão da 

UA, enquanto se aguarda a 
entrada em vigor da Carta de 
Lomé, a tomar a iniciativa de criar 
um fórum consultivo que facilite a 
revisão periódica dos progressos 
no domínio marítimo em África; 
 

 NENHUMA Não 
implementada 

 

OLC 

16. A Conferência SOLICITA 
AINDA à Comissão da UA no 

sentido de finalizar a revisão dos 
projectos de anexos da Carta de 
Lomé, como parte integrante da 

 OLC deve apresentar um 
relatório 

Não 
implementada 

 



EX.CL/1284(XXXIX)A 
Pág. 147 

 

Preparado conjuntamente pelo Gabinete do Secretário-geral da Comissão (GSC) e a RDC 

 

N.º 
Referência da 

Decisão 
Comissão Acção Necessária 

Prazo de 
Implementação 

Acção Empreendida 

Nível de 
Implementação 

(Parcial, 
Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e 
Via a Seguir 

Carta, com vista a facilitar a sua 
rápida assinatura e ratificação 
pelos Estados-membros; 
 

PSD 

17. A Conferência SOLICITA à 
Comissão da UA a estabelecer 
plataformas, tais como fóruns 
regionais dedicados à discussão 
de temas relacionados com a 
segurança cibernética, com vistas 
a facilitar a troca de experiências, 
lições aprendidas e melhores 
práticas, bem como promover a 
cooperação regional e 
internacional na promoção da 
segurança cibernética. 

 Nenhuma   

DIE / CER 

17. A Conferência SOLICITA 
IGUALMENTE ao Departamento 
de Infra-estrutura e Energia da 
Comissão da UA, a trabalhar em 
estreita colaboração com os 
Secretariados das CER/MR, no 
sentido de elaborar rapidamente 
uma Estratégia Continental de 
Segurança Cibernética e uma Lei 
Modelo de Segurança 
Cibernética para sua 
apresentação ao CPS para a sua 
análise; 
 

2021 - 2023 Nenhum ainda  
 
O Departamento de I&E 
deu prioridade, nos seus 
planos de trabalho para 
2021, à elaboração do 
primeiro projecto da 
estratégia para revisão 
pelas partes interessadas 
até 2022. 
 

Ainda não 
implementada 

 

PSD 

19 SOLICITA à Comissão da UA 
a realizar uma revisão da 
implementação da RDPC e 
estabeleça uma base de dados 
de peritos em RDPC, em 

2020 A revisão da 
implementação da RDPC 
foi apresentada ao CPS 
na sua 958.ª Reunião, 
realizada no dia 23 de 

Parcialmente 
implementada 

Tem havido 
uma resposta 
lenta ao 
pedido 
apresentado 
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conformidade com as decisões 
do CPS; 

Outubro de 2020. 
 
Foram enviadas Notas 
Verbais aos 55 Estados-
membros para solicitar a 
ajuda de um perito em 
RDPC para o 
desenvolvimento de uma 
base de dados. 

aos Estados-
membros. 

PSD/BCP 

23. SOLICITA ao Presidente da 

Comissão da UA no sentido de 
formular recomendações sobre 
como permitir que o Subcomité 
de Refugiados, Repatriados e 
Deslocados Internos do Comité 
dos Representantes 
Permanentes possa responder 
rapidamente em casos de 
ocorrência de calamidades 
naturais e situações humanitárias 
no continente; 
 

    

PSD 

23. A Conferência SOLICITA 
IGUALMENTE à Comissão a 
acelerar a operacionalização da 
Agência Humanitária Africana 
(AFHA) conforme previsto na 
Posição Comum Africana sobre a 
Eficácia Humanitária, com vista a 
apoiar os Estados-membros na 
preparação e gestão de risco de 
calamidades; 
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PSD 

24. SOLICITA à Comissão da 

UA, em plena colaboração com 
os Estados-membros, a apoiar a 
operacionalização das 
Comissões na Bacia do Sahel e 
do Congo, bem como da 
Comissão dos Pequenos Estados 
Insulares, em conformidade com 
a Decisão da Conferência 
Assembly/AU/Dec.723(XXXII).  

Em curso    

PSD / BCP 

24. A Conferência SOLICITA ao 
Presidente da Comissão da UA a 
explorar meios inovadores de 
financiamento de acções 
climáticas em África, tais como a 
Iniciativa Africana de Adaptação 
(AAI); a Iniciativa Africana para as 
Energias Renováveis (AREI); a 
Iniciativa Africana para a 
Adaptação da Agricultura (AAA), 
e as Comissões da Bacia do 
Sahel e do Congo, bem como 
sobre os Pequenos Estados 
Insulares. Nesse sentido, a 
Conferência SOLICITA 
IGUALMENTE ao Presidente da 

Comissão a apresentar um 
relatório à Conferência sobre esta 
iniciativa. 
 

    

OLC/PSD 

25. A Conferência SOLICITA à 

Comissão da UA a continuar a 
prestar apoio ao reforço das 
capacidades dos Estados-
membros nas áreas da redacção 

  Não 
implementada 

Falta de 
recursos 
financeiros 
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jurídica e legislativa, com vista a 
facilitar a aplicação dos tratados 
da OUA/UA; 
 

7.  Assembly/AU/Dec. 
756(XXXIII) 
 
Decisão sobre a 
Implementação da 
Decisão da 
Conferência 
Assembly/Au/Dec.71
0 (XXXI) sobre o 
Centro de 
Reconstrução e 
Desenvolvimento 
Pós-Conflito da União 
Africana  
 
Doc.EX.CL/1192(XX
XVI) 

SPPMERM/PS
D/AHRM/PBF

A 

5.SOLICITA à Comissão no 
sentido de fazer os esforços 
necessários para a plena 
operacionalização e 
funcionamento do Centro; 

 A estrutura foi aprovada, 
vários funcionários foram 
destacados para lançar a 
operação  

Parcialmente 
implementada 

A AHRM 
deverá 
continuar o 
recrutament
o do pessoal 
após a 
finalização 
do novo 
sistema de 
recrutament
o.  

SPPMERM / 
PSD 

6. ORIENTA a Comissão a: 
 
(i) Liderar os esforços tendentes 

a mobilizar recursos, incluindo 
financiamento adequado e 
sustentável, para a 
operacionalização integral do 
Centro de Reconstrução e 
Desenvolvimento Pós-Conflito 
da União Africana a fim de 
consolidar e consolidar ainda 
mais a paz em África; 

Em curso A Comissão empreendeu 
consultas com alguns 
parceiros interessados em 
apoiar as actividades de 
PCRD. 

Parcialmente 
implementada 

 

PSD 

(ii) Concluir o processo de 
lançamento do Centro de 
Reconstrução e 
Desenvolvimento Pós-Conflito 
da União Africana, incluindo o 
recrutamento do seu pessoal 
em 2020-2021; 

2020-2021 Estão em curso consultas 
com a Embaixada do 
Egipto 

Ainda Não 
Implementada 

As restrições 
impostas pela 
pandemia da 
COVID-19 
atrasaram o 
processo de 
lançamento 
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PSD 

(iii) Acelerar o início do programa 
de actividades do Centro de 
Reconstrução e 
Desenvolvimento Pós-Conflito 
da União Africana para 
garantir que este demonstre a 
sua contribuição para os 
esforços de RDPC no 
continente desde o início. 

2020 Não Implementada Não 
Implementada 

Aguardando o 
lançamento do 
Centro de 
PCRD, 
incluindo o 
recrutamento 
do pessoal 
necessário 

8.  Assembly/AU/Dec. 
757(XXXIII) 
 

Decisão sobre a 
Gestão das 
Consequências e o 
Papel de Supervisão 
do Presidente da 
Comissão da UA no 
seio da União 
relativamente ao 
Funcionamento da 
CUA e de Outros 
Órgãos da UA 

BCP / AHRM / 
PBFA 

3. ORIENTA o Presidente da 

CUA a continuar a tomar medidas 
eficazes no sentido de resolver 
todos os actos de má conduta na 
União Africana, e a utilizar a sua 
autoridade estatutária de 
supervisão financeira e 
administrativa sobre todos os 
órgãos e instituições não 
deliberativos da União, incluindo 
o Parlamento Pan-Africano, o 
Tribunal Africano dos Direitos 
Humanos e dos Povos, a 
Comissão Africana dos Direitos 
Humanos e dos Povos e os seus 
funcionários eleitos; 

 Mais de 95% dos casos de 
Disciplina e de 
Reclamação já foram 
resolvidos.  

Integralmente 
implementada 

Esta é uma 
actividade em 
curso 

OLC 

4. ORIENTA IGUALMENTE o 
Gabinete do Conselheiro Jurídico 
a proceder a análise os 
Instrumentos Jurídicos e 
Regulamentos Internos dos 
Órgãos da UA e identificar áreas 
de incoerência ou conflito com 
outros Instrumentos Jurídicos da 
UA, e aconselhar os Órgãos 
Deliberativos da UA sobre as 

37.ª Sessão 
Ordinária do 
Executivo, 02 e 
03 de Julho de 
2020 
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alterações e alinhamento, 
conforme apropriado, e a 
apresentar um relatório à 37.ª 
Sessão Ordinária do Conselho 
Executivo em Julho de 2020; 
 

OLC 

5. SOLICITA à Comissão no 
sentido de: 
a) Apresentar um Relatório 

sobre a operacionalização do 
Tribunal de Justiça da União, 
mandatado para fazer a 
apreciação dos recursos do 
Tribunal Administrativo da UA 
até Julho de 2020; 
 

Até Julho de 
2020 

   

OLC 

ii) Apresentar um relatório sobre 
a implementação da presente 
decisão ao Conselho 
Executivo até Julho de 2020. 

37.ª Sessão 
Ordinária do 
Executivo, 02 e 
03 de Julho de 
2020 

   

9.  Assembly/AU/Dec. 
758(XXXIII) 
 
Decisão sobre o 
Projecto de 
Instrumento Jurídico 
 
Doc.Assembly/AU/26
(XXXIII) 
 

OLC 

3. TOMA NOTA da Decisão 

Ex.CL/Dec.1074(XXXVI), 
adoptada pela 36.ª Sessão 
Ordinária do Conselho Executivo 
realizada em Adis Abeba, Etiópia, 
em Fevereiro de 2020, que 
aprova a proposta do CTE de 
Justiça e Assuntos Jurídicos de 
realizar uma Sessão 
Extraordinária antes da 37.ª 
Sessão Ordinária do Conselho 
Executivo. 

  Parcialmente 
implementada 

Devido à 
Pandemia 
COVID-19, a 
maioria dos 
CTE sectoriais 
não puderam 
se reunir a 
tempo para 
adoptar e 
apresentar 
seus 
instrumentos 
ao CTE de 
Justiça e 
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Assuntos 
Jurídicos. 
Assim, a 
sessão 
extraordinária 
não foi 
realizada. Em 
vez disso, a 
maioria dos 
instrumentos 
adiados da 5.ª 
Sessão 
Ordinária 
foram 
analisados 
durante uma 
Sessão 
Ordinária do 
CTE, que foi 
realizada no 
final de 2020. 

OLC 

4. DELEGA à 37.ª Sessão 

Ordinária do Conselho Executivo, 
a sua autoridade para analisar e 
adoptar o Projecto de 
Instrumentos Jurídicos, que será 
analisado na 5.ª Sessão 
Extraordinária do CTE de Justiça 
e Assuntos Jurídicos; 

  Não 
Implementada 

A 5.ª Sessão 
Extraordinária 
do CTE de 
Justiça e 
Assuntos 
Jurídicos não 
foi realizada 

Todos os 
Departamentos 

5. ORIENTA todos os CTE da 
União Africana e a Comissão da 
União Africana a cumprir 
escrupulosamente as Decisões 
da UA e às Normas e 
Regulamentos da UA, incluindo 

Contínuo O CTE de Igualdade do 
Género e Empoderamento 
das Mulheres cumpriu 
integralmente a decisão 

Integralmente 
implementada 

Nenhuma 
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os Regulamentos Internos dos 
vários CTE, incluindo a moratória 
colocada à apresentação de 
propostas pelos CTE para o 
estabelecimento de novos 
organismos sem apresentar as 
suas implicações financeiras, 
jurídicas e estruturais. 

10.  Assembly/AU/Dec. 
759(XXXII) 
 
Decisão sobre o 
Realinhamento de 
Instrumentos 
Jurídicos  

OLC / 
Unidade dee 

Reforma 

3. DELEGA ao Conselho 
Executivo, a sua autoridade para 
considerar e adoptar, a título 
provisório, o Regulamento Interno 
da Conferência e o Estatuto da 
Comissão durante a sua 37.ª 
Sessão Ordinária, em 
Junho/Julho de 2020;  

37.ª Sessão 
Ordinária do 
Executivo, 02 e 
03 de Julho de 
2020 

Regulamento Interno 
adoptado durante a 38.ª 
Sessão Ordinária do 
Conselho Executivo 

Integralmente 
implementada 

 

OLC 

5. DECIDE conceder flexibilidade 

dentro do prazo previsto pela 
Decisão 
Ext/Assembly/AU/Dec.1(XI), para 
o processo eleitoral tendo em 
vista as próximas eleições dos 
Membros da Comissão em 
Fevereiro de 2021, e que esta 
flexibilidade não deve exceder 
um total de 75 dias; 

 Eleições realizadas com 
sucesso dentro dos prazos 
estabelecidos. 

Integralmente 
implementada 

 

OLC 

6. SOLICITA à Comissão a tomar 
todas as medidas necessárias 
para cumprir os prazos futuros, 
conforme prescrito na Decisão 
Ext/Assembly/AU/Dec.1(XI). 

 Eleições realizadas com 
sucesso dentro dos prazos 
estabelecidos. 

Integralmente 
implementada 

 

11.  Assembly/AU/Dec. 
761(XXXIII) 

Decisão sobre o 

UNIDADE DE 
REFORMA 

3. SAÚDA a primeira reunião do 
Painel de Eminentes 
Personalidades e solicita-o a 

 O Painel de Eminentes 
Personalidades Africanas 
desenvolveu 8 perfis 

Integralmente 
implementada 
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Painel de Eminentes 
Personalidades para 
a Selecção da 
Liderança Sénior  
 
Doc.Ext./Assembly/A
U/Dec.1-4 (XI) 

acelerar a preparação dos perfis 
profissionais, requisitos de 
competência e processo de 
avaliação da Liderança Sénior; 

profissionais para a 
liderança sénior e um 
processo de avaliação 
para a pré-qualificação 
dos candidatos a cargos 
de Comissário da CUA, de 
acordo com o seu 
mandato. 

12.  Assembly/AU/Dec.7
62(XXXIII) 
 
Decisão sobre 
Cooperação 
Multilateral 

PMCD 

A. Sobre os Países Anfitriões 
das Cimeiras e Eventos das 
Parcerias 
 
1. APROVA a oferta feita pela 
República Islâmica da Mauritânia 
de acolher a 4.ª Cimeira África-
Índia a ser realizada em 2021 e 
SOLICITA ao CRP, em estreita 
colaboração com a Comissão e a 
Índia, a chegar a acordo sobre a 
data da referida Cimeira; 
 

2021 Devido à Pandemia da 
COVID-19, a 4.ª Cimeira 
África-Índia não se 
realizou em 2020, 
conforme previsto. Foi 
adiada para 2021, mas 
dependendo do resultado 
das consultas com a Índia 
bem como das 
recomendações que o 
Presidente da Comissão 
deverá fazer relativamente 
às Cimeiras a serem 
realizadas em 2021. 
 

Em curso Situação de 
saúde pública 
a nível mundial 
devido à 
pandemia da 
COVID-19. 
Nesse sentido, 
a Índia 
enfrenta uma 
situação 
particularment
e difícil. 
 

PMCD 

B. Sobre a Participação e 
Representação nas Reuniões 
Estatutárias das Parcerias 
 
6. DECIDE que a União 
Africana/Continente Africano será 
representada(o) nas reuniões 
estatutárias das parcerias entre a 
União Africana/Continente 
Africano e um país parceiro pelos 
Membros da Mesa da 
Conferência da União, pelos 

2021 A presente decisão será 
implementada durante as 
reuniões de parceria com 
qualquer país parceiro 
específico. É, portanto, um 
processo contínuo que 
será seguido pela 
Comissão. 

Em curso Nenhum 
desafio 
específico 
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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; 
 

PMCD 

7. DECIDE AINDA que o 
processo interno de preparação 
das Reuniões Estatutárias entre a 
União Africana/Continente 
Africano e um país parceiro deve 
ser inclusivo, com a participação 
de todos os Estados-membros da 
UA 

Em curso A Comissão, em estreita 
colaboração com o CRP, 
está empenhada em 
garantir que todas as 
reuniões preparatórias 
estatutárias com os 
parceiros sejam inclusivas 

Implementada Devido à 
pandemia da 
COVID-19, a 
maioria das 
reuniões com 
parceiros foi 
adiada 

PMCD/CRP 

C. Parceria África - Árabe 
 
10. APROVA a realização da 5.ª 

Cimeira África-Árabe numa data 
mutuamente acordada em 2020, 
e a ser precedida pelas Reuniões 
Preparatórias de Altos 
Funcionários e Reuniões 
Ministeriais, respectivamente, em 
conformidade com o n.º 20 da 
Decisão 
EX.CL/Dec.899(XXVIII)Rev.2 do 
Conselho Executivo, de Janeiro 
de 2016; 
 

2022 Devido à Pandemia da 
COVID-19, o país anfitrião 
(o Reino da Arábia 
Saudita) e a Liga dos 
Estados Árabes se 
propõem a realizar a 5.ª 
Cimeira África-Árabe em 
Maio de 2022 

Em curso Cimeira adiada 
para 2022 
devido à 
Pandemia da 
COVID-19 

13.  Assembly/AU/Dec. 
763(XXXIII) 
 

Decisão sobre o 

OLC / 
Unidade de 

Reforma 

7. SOLICITA à Comissão no 

sentido de alterar todos os 
instrumentos jurídicos da AUDA-
NEPAD relevantes para incluir as 

 Foram introduzidas 
alterações e o Estatuto foi 
divulgado aos Estados-
membros 

Integralmente 
implementada 
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Relatório do Comité 
de Orientação dos 
Chefes de Estado e 
de Governo da 
NEPAD (HSGOC)  
 
Doc.Assembly/AU/12
(XXXIII) 

decisões dos n.ºs 5 e 6 acima;  
 

BCP 

8. INSTA a Comissão da União 

Africana a completar o processo 
de nomeação do Director 
Executivo da AUDA-NEPAD até a 
próxima Cimeira da União 
Africana em Janeiro/Fevereiro de 
2021, em conformidade com a 
Declaração de Maputo de Julho 
de 2003, Decisão da Conferência 
da UA de Janeiro de 2008, e em 
conformidade com o 
Regulamento do Pessoal da 
União Africana; 

 O processo foi concluído 
pela Comissão. Contudo, 
o HSGOC não pôde 
reunir-se e aprovar o 
mesmo para apreciação 
da Conferência.  
Consequentemente, o 
mandato do actual 
Director Executivo foi 
prorrogado pela 
Conferência em Fevereiro 
de 2021. 

Parcialmente 
implementada 

O HSGOC não 
pôde reunir-se 
e aprovar o 
mesmo para 
apreciação da 
Conferência 

14.  Assembly/AU/Dec.7
64(XXXIII) 
 

Decisão sobre o 
Relatório do Comité 
dos Chefes de 
Estado e de Governo 
Africanos sobre as 
Alterações Climáticas 
(CAHOSCC) 
 
Doc.Assembly/AU/10
(XXXIII) 

DREA 

25. RECORDA a Decisão 28 da 

Sessão do CAHOSCC de 2019, 
que exortou a Comissão, em 
colaboração com as Agências 
Pan-Africanas, a organizar uma 
Cimeira Africana sobre 
Alterações Climáticas em 2020 
antes da COP26, uma vez que o 
ano 2020 é crucial no calendário 
global das alterações climáticas; 
e SOLICITA às instituições 

envolvidas a operacionalizarem a 
presente decisão; 
 

2020 Contacto com a UNECA, 
PNUD e PACJA para 
apoiar a Cimeira sobre 
Mudanças Climáticas. 

Não 
implementada 

As 
negociações 
climáticas 
foram 
suspensas e a 
COP26 adiada 
para 2021, 
devido à 
pandemia.  
 
Está a ser 
explorada a 
possibilidade 
de realizar a 
Cimeira em 
2021, antes da 
COP26. 



EX.CL/1284(XXXIX)A 
Pág. 158 

 

Preparado conjuntamente pelo Gabinete do Secretário-geral da Comissão (GSC) e a RDC 

 

N.º 
Referência da 

Decisão 
Comissão Acção Necessária 

Prazo de 
Implementação 

Acção Empreendida 

Nível de 
Implementação 

(Parcial, 
Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e 
Via a Seguir 

DREA/OLC 

29. REITERA a Decisão de 2019 

para que a Comissão elabore, em 
consulta com a AMCEN, 
conforme apropriado, o 
regulamento interno do 
CAHOSCC, a fim de melhorar o 
funcionamento efectivo deste 
Comité de Alto Nível para a 
análise do CAHOSCC na sua 
próxima sessão. 
 

2019-2020 Projecto de termos de 
referência elaborado para 
ser discutido com o OLC 

Não 
implementada 

Consultas com 
o OLC sobre a 
via a seguir. 

15.  Assembly/AU/Dec. 
766(XXXIII) 
 

Decisão sobre a 
Reforma do Conselho 
de Segurança das 
Nações Unidas 
 
Doc. 
Assembly/AU/12(XXX
III) 

PBFA/SPMME
RM/DPA 

13. ORIENTA a Comissão a 

incluir no orçamento proposto 
pela Comissão disposições para 
financiar e facilitar as actividades 
do Comité dos Dez sobre as 
Reformas das Nações Unidas; 

Fevereiro de 
2021 

O orçamento para o 
Comité dos Dez sobre as 
reformas das Nações 
Unidas foi devidamente 
previsto no orçamento 

Integralmente 
implementada 

O DPA vai 
colaborar com 
o DSA como o 
departamento 
principal nesta 
matéria. O 
Departamento 
de Assuntos 
Sociais deverá 
apresentar um 
relatório ao 
Subcomité de 
Refugiados, 
Repatriados e 
Deslocados 
Internos do 
CRP em 202. 

DPA 

14. DECIDE que o Comité dos 

Dez continue a cumprir o seu 
mandato até que África atinja os 
seus objectivos relativamente à 
Reforma do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas, e 
SOLICITA ao Comité que 

34.ª Sessão    
Ordinária da 
Conferência. 06 e 
07 de Fevereiro 
de 2021 

O C-10 reúne-se 
regularmente tanto a nível 
ministerial como de 
Chefes de Estado para 
promover a Agenda da UA 
para a reforma do 
Conselho de Segurança 

Parcialmente 
implementada 

Progressos 
lentos na 
reforma do 
CSNU. 
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apresente um Relatório à 34.ª 
Sessão Ordinária da Conferência. 

da ONU.  

16.  Assembly/AU/Dec.7
67(XXXIII) 
 

Decisão sobre o 
Seguimento da 
Primeira Reunião de 
Coordenação 
Semestral entre a 
União Africana e as 
Comunidades 
Económicas 
Regionais 

Unidade de 
Reforma 

5. ADOPTA o Protocolo sobre as 

Relações entre a União Africana 
(UA) e as Comunidades 
Económicas Regionais (CER), e 
AUTORIZA o Presidente da 

Comissão a assinar o Protocolo 
em nome da União Africana; 
 

 O Protocolo Revisto sobre 
as Relações entre a União 
Africana (UA) e as 
Comunidades Económicas 
Regionais (CER) foi 
adoptado e assinado pelo 
Presidente. 
 
O Protocolo ainda não foi 
assinado pelos 
Presidentes das CER, 
enquanto se aguarda pela 
realização de uma reunião 
presencial 

Integralmente 
implementada 

 

OLC / 
Unidade de 

Reforma 

10. SOLICITA à Comissão da 
União Africana a realizar 
consultas com as CER, MR e 
Estados-membros com vista a 
finalizar a proposta detalhada 
para uma divisão eficaz do 
trabalho entre a UA e as CER e 
apresentá-la à reunião de 
Coordenação Semestral de 2020, 
após a devida análise pela 37.ª 
Sessão Ordinária do Conselho 
Executivo. 
 

37.ª Sessão 
Ordinária do 
Conselho 
Executivo, 02 e 
03 de Julho de 
2020 

As reuniões foram 
organizadas e os TdR 
foram analisados pela 
Unidade de Reforma e 
pelos Órgãos. Ainda não 
foi recrutada a empresa 

Parcialmente 
implementada 

 

17.  Assembly/AU/Dec.7
68(XXXIII) 
 
Decisão sobre os 
Relatórios dos 

Todos os 
Departamentos 

3. SOLICITA à Comissão a 
continuar a apoiar os Líderes no 
seu trabalho e a apresentar um 
relatório sobre os resultados no 
Relatório Anual da União Africana 
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Chefes de Estado e 
de Governo 

e dos seus Órgãos. 

18.  Assembly/AU/Dec.7
69(XXXIII) 
 

Decisão sobre a 
nomeação de S.Ex.ª 
Sr. Nana Addo 
Dankwa Akufo-Addo, 
Presidente da 
República do Gana 
como o Líder das 
Instituições 
Financeiras da UA 
 

DEA 

7. SOLICITA à Comissão a 

continuar a trabalhar com a 
Associação dos Bancos Centrais 
Africanos (AACB) e a Associação 
Africana das Bolsas de Valores 
(ASEA) com vista a implementar 
os critérios de convergência 
macroeconómica para a criação 
do Banco Central Africano (ACB) 
e acelerar a criação da Bolsa de 
Valores Pan-Africana; 

 Os critérios de 
convergência 
macroeconómica estão 
prontos para adopção pelo 
CTE. 
O CTE realizado em Maio 
de 2021 analisou os 
critérios de convergência 
macroeconómica e 
solicitou a sua 
harmonização dos critérios 
de convergência das CER 
e submeteu-os à 
apreciação da Assembleia 
de Governadores e da sua 
Extraordinária do CTE em 
Novembro de 2021 para 
adopção 
Desenvolvimento de uma 
estratégia conjunta para 
acelerar a criação das 
Bolsas de Valores Pan-
Africanas 

Parcialmente 
implementada 

Apresentação 
dos critérios de 
convergência 
macroeconómi
ca revistos à 
Assembleia 
dos 
Governadores 
dos Bancos 
Centrais em 
Agosto de 
2021 e ao CTE 
em Novembro 
de 2021 para 
apreciação e 
adopção. 

19.  Assembly/AU/Dec.7
70(XXXIII) 
 

Decisão sobre o 
Relatório sobre a 
Malária 
 
Doc. 
Assembly/AU/13(XXX

DSA 

7. SOLICITA à Comissão, em 

colaboração com a Parceria RBM 
para Acabar com a Malária e os 
Líderes Africanos da Aliança 
contra a Malária, no sentido de: 
 
(i) Apoiar o lançamento e 

implementação da campanha 
“Zera malária Inicia Comigo” 

 Dezanove (19) países 
procederam o lançamento 
da campanha “Zera 
malária Inicia Comigo”, 
incluindo mais quatro (4) 
países em 2020 (Quénia, 
Ruanda, Benin e Gabão). 

Parcialmente 
implementada 

Mobilização os 
Estados-
membros para 
implementar a 
Campanha nos 
restantes 
países. 
Pelo menos 
mais dez (10) 
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III) 
 
 

em outros Estados-membros; países 
deverão fazer 
o lançamento 
do Fundo e 
Conselhos 
para Acabar 
com a Malária. 
A COVID 
contribuiu para 
o atraso do 
lançamento da 
campanha. 
 

DSA 

(ii) Implementar os quadros de 
pontuação da malária regional 
através das Comunidades 
Económicas Regionais; 

 Memorandos de 
Entendimento assinados 
com quatro (4) 
Comunidades Económicas 
Regionais (SADC, 
CEDEAO, CEEAC, IGAD) 
com um Memorando de 
Entendimento a ser 
finalizado com a EAC. 
 
Duas CER (SADC, 
CEDEAO/WAHO) estão a 
desenvolver quadros de 
resultados regionais sobre 
a malária e sistemas de 
controlo das acções para 
a responsabilização. 
 

Parcialmente 
implementada\ 

Quatro (4) 
quadros de 
resultados 

regionais da 
malária 

deverão estar 
operacionais 

até 2021. 

20.  Assembly/AU/Dec.7
72(XXXIII) 
 
Decisão sobre as 

DSA 

6. EXORTA a Comissão a tomar 
as medidas necessárias no 
sentido de reforçar as estruturas 
da UA responsáveis pelas 

37.ª Sessão 
Ordinária do 
Executivo, 02 e 
03 de Julho de 

Foram realizadas reuniões 
do Departamento com    o 
ACALAN e CELHTO para 
avaliar e reforçar as 

Parcialmente 
implementada 

A débil ligação 
à Internet nos 
locais de 
afectação das 
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Artes, Cultura e 
Património 
 
Doc.Assembly/AU/17
(XXXIII) 

questões da Cultura, Artes e 
Património, no âmbito do 
processo de Reforma Institucional 
da UA em curso, e a apresentar 
um relatório sobre o assunto ao 
Conselho Executivo em 
Junho/Julho de 2021; 

2020 operações destas duas 
Instituições Especializadas 
da UA, especialmente no 
que diz respeito à revisão 
dos seus programas e 
actividades e à finalização 
do projecto de Estatuto do 
CELHTO, trabalho que 
deverá continuar em 2021.  
Foram enviadas Notas 
Verbais ao Quénia para 
solicitar o ponto da 
situação sobre a 
operacionalização da 
Comissão Africana de 
Cinema e Audiovisuais 
(AACC)  
 

Instituições 
Especializadas 
da UA que, por 
vezes, tiveram 
um impacto 
negativo nas 
reuniões em 
formato virtual;  
 
Resposta lenta 
às Notas 
Verbais 
enviadas aos 
Estados-
membros.  
 
Finalização do 
projecto do 
estatuto do 
CELHTO; 
 
Continuar o 
acompanhame
nto com o 
Quénia para a 
assinatura do 
Acordo de 
Sede da 
Comissão 
Africana de 
Cinema e 
Audiovisuais 

DSA 
7. SOLICITA à Comissão, em 
colaboração com o Líder, a 
propor um tema relacionado, para 

37.ª Sessão 
Ordinária do 
Executivo, 02 e 

O tema do ano para 2021 
proposto e adoptado pelo 
Conselho Executivo em 

Integralmente 
implementada 
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análise e adopção pelo Conselho 
Executivo na sua sessão de 
Junho/Julho de 2020; 

03 de Julho de 
2020 

Outubro de 2020, foi o 
seguinte: “Artes, Cultura e 
Património: Alavancas 
para a Edificação da África 
que Almejamos”;  
 
O projecto de documento 
de síntese e o roteiro 
sobre o tema do ano 
foram elaborados em 
consulta com o Mali e a 
RDC e adoptados na 37.ª 
Sessão Ordinária do 
Conselho Executivo. 

DSA 

8. SOLICITA ao Líder nomeado 
pelos seus pares a promover as 
Artes, Cultura e Património, a 
apresentar um relatório intercalar 
na 34.ª Sessão Ordinária da 
Conferência dos Chefes de 
Estado e de Governo da União 
Africana, agendada para 
Janeiro/Fevereiro de 2021; 

34.ª Sessão    
Ordinária da 
Conferência. 06 e 
07 de Fevereiro 
de 2021 

Tema do Ano da UA para 
2021 a ser lançado 
durante a 34.ª Conferência 
da UA pelo novo 
Presidente da União, o 
Presidente da República 
da República Democrática 
do Congo; 
 
Relatório das actividades 
empreendidas a 
apresentar em 
Janeiro/Fevereiro de 2022  

Parcialmente 
implementada 

A CUA deverá 
trabalhar em 
estreita 
colaboração 
com o 
Governo do 
Mali na 
implementação 
do roteiro do 
documento de 
síntese sobre 
o tema do ano.  

DSA 

12. SOLICITA ao Fundo Africano 
do Património Mundial a propor 
um mecanismo de financiamento 
sustentável para proteger o 
património africano de valor 
excepcional e a organizar um 
evento de angariação de fundos 
em 2021, sob a direcção do Líder 

2021 Finalizado o projecto de 
mecanismo de 
financiamento do Fundo 
Africano do Património 
Mundial.  
 
A 37.ª Sessão do 
Conselho de 

Parcialmente 
implementada 

Apresentação 
do Projecto de 
Estratégia de 
Angariação de 
Fundos do 
AWHF ao CTE 
de Juventude, 
Cultura e 
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da União Africana para as Artes, 
Cultura e Património, em 
colaboração com a Comissão da 
União Africana. 

Administração do Fundo 
Africano do Património 
Mundial (AHWF), 
realizada em Kinshasa, 
RDC, no dia 02 de 
Dezembro de 2020, 
aprovou a organização de 
dois (2) eventos de 
angariação de fundos em 
2021, um na África do Sul 
e outro no Senegal. 
 

Desporto. 
 
Organização 
de dois (2) 
Eventos de 
Angariação de 
Fundos do 
AWHF em 
2021.  

21.  Assembly/AU/Dec. 
774(XXXIII) 

 
Decisão sobre a 
Posição Comum 
Africana 
relativamente à 
Recuperação de 
Bens 

DEA 

10. SOLICITA à Comissão, ao 
Conselho Consultivo da União 
Africana sobre Corrupção, ao 
Banco Africano de 
Desenvolvimento, à UNECA, à 
Coligação para o Diálogo sobre 
África e a outras partes 
interessadas do Consórcio, no 
sentido de intensificar o seu 
trabalho de colaboração, em 
parceria com as Agências 
Nacionais de Combate à 
Corrupção; 

 Estão em curso consultas 
com todas as partes 
interessadas. 

Parcialmente 
implementada 

Elaboração, 
com as partes 
interessadas, 
de um 
programa de 
trabalho sobre 
CAPAR 

 

22.  Assembly/AU/Dec. 
775(XXXIII) 

 
Decisão sobre o 
Reforço das 
Capacidades 
Nacionais para uma 
Gestão Eficaz dos 
Arsenais 

PSD 

8. ORIENTA a Comissão a: 
 
(i) Prestar mais apoio, no âmbito 

do espectro mais alargado da 
implementação do Tema do 
Ano de 2020, aos Estados-
membros, incluindo formação, 
sensibilização e reforço das 
capacidades técnicas e 
quadros regulamentares para 

 Em parceria com a Equipe 
Britânica de Apoio à Paz, 
ministrou cursos 
residenciais 
especializados de três (3) 
semanas sobre Gestão 
Segura e Protegida de 
Munições na Escola 
Internacional Humanitária 
de Apoio à Paz com sede 

Actividade em 
curso 

Alguns países 
não puderam 
participar 
devido a 
restrições de 
viagem 
provocadas 
pela COVID-
19.  
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o reforço da gestão dos 
arsenais nacionais de armas. 

em Nairobi, para oficiais 
de nível médio e superior 
das forças armadas e das 
agências de aplicação da 
lei dos Estados-membros  
 
A Comissão desenvolveu 
igualmente uma base de 
dados de especialistas em 
Segurança Física e 
Gestão de Arsenais 
(PSSM), que estão 
disponíveis para prestar 
apoio especializado aos 
Estados-membros e 
Operações de Apoio à Paz 
na gestão de armas e 
munições.  

 
Em parceria com o 
UNODA, apoiou sete (7) 
Estados-membros a 
promover o Mês da 
Amnistia em África, a 
realizar a recolha e 
destruição de armas 
ilícitas. 

Peritos PSSM 
não puderam 
ser destacados 
devido à 
COVID-19 
 
Um número 
maior de 
países não 
pôde ser 
apoiado na 
realização de 
actividades no 
âmbito das 
limitações 
orçamentais 
do Mês da 
Amnistia em 
África.   

PSD 

(ii) Aproveitar as parcerias 
institucionais e técnicas da 
União Africana para apoiar e 
implantar sistemas 
tecnológicos para assistir os 
Estados-membros na 
monitorização e 
acompanhamento das Armas 

 Como parte das 
actividades do Mês da 
Amnistia em África, e em 
parceria com o Centro 
Regional sobre Armas 
Ligeiras, o pessoal 
formado pelos Pontos 
Focais Nacionais dos 

Actividade em 
curso 

 
Parcialmente 
implementada 

Um número 
limitado de 
Estados-
membros 
recebeu 
formação 
devido ao seu 
orçamento 
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Ligeiras e de Pequeno Calibre 
(ALPC) e através do 
incremento dos esforços de 
coordenação a nível sub-
regional e internacional, tendo 
em conta o mandato das 
Organizações Regionais de 
Cooperação Policial, do 
Mecanismo de Cooperação 
Policial da União Africana 
(AFRIPOL), do Comité dos 
Serviços de Informação e 
Segurança de África (CISSA) 
e do Centro Africano de 
Estudos e Investigação sobre 
o Terrorismo (ACSRT). 

Estados-membros da UA 
sobre a aplicação do 
software para o 
desenvolvimento e gestão 
do software de rastreio de 
armas ligeiras. 

limitado. 

PSD 

(iii) Consolidar e reforçar ainda 
mais com as Comunidades 
Económicas Regionais os 
mecanismos de colaboração 
na implementação geométrica 
das iniciativas regionais e 
continentais para o reforço 
das capacidades dos 
Estados-membros na 
abordagem dos fenómenos 
de proliferação, circulação e 
tráfico ilícito de armas ligeiras 
e de pequeno calibre 
 

 Realizou um webinar 
sobre gestão de armas e 
munições com as 
Comunidades Económicas 
Regionais. 

Actividade em 
curso 

 
Parcialmente 
implementada 

As formações 
planificadas 
para o reforço 
das 
capacidades 
dos Estados-
membros no 
combate às 
armas ligeiras 
ilícitas não 
puderam ser 
realizadas 
porque o 
orçamento foi 
reafectado 
para o 
combate à 
pandemia da 
COVID-19. 
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PSD 

(iv) Ajudar as Comunidades 
Económicas Regionais a 
mobilizar recursos dos 
Parceiros Internacionais e 
Africanos para apoiar os 
Estados-membros com 
deficiências em termos de 
capacidade na construção de 
infra-estruturas padrão para o 
armazenamento seguro, 
segurança física e eliminação 
das suas Armas Ligeiras e de 
Pequeno Calibre.  
 

 Os recursos do 
Orçamento de Programas 
foram reafectados para o 
combate à pandemia da 
COVID-19. 

Não 
Implementada 

A mobilização 
de recursos 
em parceria 
com as CER 
não pôde ser 
realizada 
devido à 
mudança nas 
prioridades 
dos parceiros 
na sequência 
da pandemia 
da COVID-19.   

PSD 

(v) Garantir que as implicações 
financeiras para a União 
Africana resultantes destas 
iniciativas sejam inicialmente 
financiadas a partir dos 
recursos disponíveis.  

 Todos os fundos para a 
implementação das 
actividades planificadas 
foram previstos no âmbito 
do financiamento dos 
Estados-membros no 
Orçamento de Programas. 
No entanto, os fundos 
foram reafectados para o 
combate à COVID-19.  
 
No entanto, a Comissão 
contactou parceiros para 
implementar algumas das 
actividades. 
 

Não 
Implementada 

O 
financiamento 
não pôde ser 
obtido devido à 
mudança nas 
prioridades 
dos Parceiros 
causadas pela 
pandemia da 
COVID-19 

23.  Assembly/AU/Dec.7
80(XXXIII) 
 

Decisão sobre o 
acolhimento do 

OLC 

4. SOLICITA à Comissão, em 

colaboração com a República 
Tunisina, a finalizar o acordo de 
país anfitrião, em conformidade 
com a Decisão do Conselho 
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Centro de Excelência 
do Mercado Inclusivo 
Africano (AIMEC) 

Executivo EX.CL/195 (VII)Rev.1, 
de Julho de 2005, relativa ao 
acolhimento dos Órgãos da UA;  
 

DEA 

5. MANDATA a Comissão a 
apresentar um relatório de 
progresso sobre a 
operacionalização da AIMEC na 
Sessão Ordinária da Conferência 
da UA, em Fevereiro de 2021. 

34.ª Sessão    
Ordinária da 
Conferência. 06 e 
07 de Fevereiro 
de 2021 

O relatório foi preparado e 
será apresentado durante 
a 34.ª Sessão Ordinária 
da Conferência 
 

Integralmente 
implementada 

Nenhum 

24.  Assembly/AU/Dec.7
86(XXXIII) 
 

Decisão sobre o 
Relatório do 
Observatório Africano 
da SIDA (AWA) 

DSA 

9. SOLICITA à Comissão e aos 

parceiros relevantes a 
apresentarem um relatório sobre 
o estado de implementação do 
Quadro Catalisador para Acabar 
com a SIDA, a Tuberculose e 
Eliminar a Malária em África até 
2030. 

2020-2021 O plano de revisão 
intercalar do quadro 
catalisador foi finalizado e 
está em curso a recolha 
de dados dos Estados-
membros  

Parcialmente 
implementada 

Relatório sobre 
os progressos 
registados 
pelos Estados-
membros no 
que diz 
respeito aos 
indicadores do 
quadro 
catalisador 
para o 
objectivo 
intermédio de 
2016-2020. 

DSA 

10. SOLICITA AINDA à 
Comissão da União Africana no 
sentido de actualizar o 
Documento de Síntese do AWA 
(2012-2015) para o período de 
2020-2023; 
 

2020-2025 O Documento de Síntese 
do AWA está alinhada 
com o quadro estratégico 
do AWA para 2016-2030. 

Integralmente 
implementada 

 

25.  Assembly/AU/Dec.7
87(XXXIII) 
 

DREA 
8. SOLICITA à Comissão a 
trabalhar em estreita colaboração 
com os Estados-membros, 

 O 2.º Relatório de revisão 
bienal do CAADP e o 
Quadro de Resultados da 

Parcialmente 
implementada 

Desafios  
O surto da 
pandemia da 
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Decisão sobre a 
Aceleração dos 
Compromissos do 
CAADP-Malabo para 
Acelerar a 
Transformação da 
Agricultura em África 
através do 
Mecanismo de 
Revisão Bienal e do 
Quadro de 
Resultados da 
Transformação 
Agrícola em África 

parceiros de desenvolvimento 
técnico e financeiro, para 
mobilizar o apoio necessário para 
o reforço da responsabilização 
mútua, os sistemas de dados 
agrícolas e a gestão do 
conhecimento, institucionalizar os 
mecanismos de revisão bienal e o 
Quadro de Resultados da 
Transformação Agrícola em 
África para garantir a 
aprendizagem entre pares e a 
ampliação da Agenda de 
Transformação Agrícola 
incorporada na Declaração de 
Malabo. 

Transformação Agrícola 
que utilizamos para 
aprendizagem entre pares 
e planificação informada 
durante a 16.ª PP CAADP 
e o Evento de 
Aprendizagem de Políticas 
de Malabo. O Grupo de 
Trabalho de Revisão 
Bienal realizou uma 
análise importante do 2.º 
ciclo do BR e estão 
previstas várias formações 
a nível regional e nacional 
para o 1.º trimestre de 
2021.  

COVID-19, 
que restringiu 
a capacidade 
da Comissão 
de organizar 
reuniões com 
os Estados-
membros.  
 
Recursos 
financeiros 
insuficientes, 
uma vez que a 
maioria dos 
fundos foi 
reatribuída ao 
Africa CDC 
para o 
combate à 
pandemia do 
Coronavírus 
 
Via a Seguir 

 
Recursos 
humanos 
(através da 
assistência 
técnica) e 
financeiros 
foram 
garantidos 
para apoiar o 
3.º ciclo do 
CAADP BR. O 
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Departamento 
deverá solicitar 
ao Presidente 
da CUA uma 
aprovação 
especial para 
organizar 
formações e 
prestar apoio 
técnico às 
CER e aos 
Estados-
membros. A 
formação não 
pode ser feita 
em formato 
virtual.  

26.  Assembly/AU/Dec. 
788(XXXIII)  
 

Decisão sobre a 
descolonização das 
Maurícias 

OLC / BCP 

9. SOLICITA ao Presidente da 

Comissão, através do Gabinete 
do Conselheiro Jurídico, a 
prosseguir os esforços visando o 
acompanhamento da 
implementação da Resolução 
73/295 da Assembleia Geral da 
ONU, e considere a participação 
em quaisquer procedimentos que 
contribuam para a 
descolonização das Maurícias e a 
salvaguarda do direito de 
regresso dos antigos habitantes 
do Arquipélago de Chagos, e a 
apresentar um relatório sobre os 
resultados destes esforços na 
próxima sessão da Conferência, 
em Fevereiro de 2021; 

34.ª Sessão    
Ordinária da 
Conferência. 06 e 
07 de Fevereiro 
de 2021 
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27.  
 

Assembly/AU/Dec.7
89(XXXIII) 
 

Decisão sobre o 
Tribunal Penal 
Internacional 
 
Doc. 
EX.CL/1218(XXXVI) 

OLC / DPA / 
Grupos 

Africanos em 
Haia e Nova 

Iorque 

10. SOLICITA AINDA à 

Comissão, em consulta com os 
Grupos Africanos em Haia e 
Nova Iorque, a elaborar uma 
matriz de questões que 
preocupam os Estados Africanos, 
incluindo questões relacionadas 
com os direitos dos acusados e 
as imunidades dos Chefes de 
Estado e de Governo e outros 
altos funcionários, e a propor as 
alterações necessárias ao 
Estatuto de Roma no âmbito das 
discussões em curso sobre a 
reforma do TPI pela Assembleia 
dos Estados Partes (ASP). 

 A pedido do Grupo 
Africano, a Comissão fez 
contribuições técnicas e 
recomendações nos 
comentários por escrito 
dos Estados Partes 
africanos do Estatuto de 
Roma sobre o Projecto de 
Elementos da Resolução 
da ASP relativa à 
Implementação do 
Relatório do Grupo de 
Peritos Independentes do 
TPI, que foi mandatado a 
formular recomendações 
concretas, exequíveis e 
accionáveis destinadas a 
melhorar o desempenho, a 
eficiência e a eficácia do 
Tribunal e do sistema do 
Estatuto de Roma como 
um todo.  
As reuniões planificadas 
do Grupo Africano 
agendadas para serem 
realizadas à margem da 
19.ª Sessão da ASP em 
Dezembro de 2020, foram 
canceladas devido à 
pandemia da COVID-19. 
As discussões sobre a 
elaboração da matriz de 
questões serão realizadas 
em 2021. 
 

Parcialmente 
implementada 

Desafios na 
realização de 
reuniões do 
Grupo Africano 
devido à 
Pandemia da 
COVID-19. 
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OLC / Grupo 
Africano em 
Nova Iorque 

12. SOLICITA ao Grupo Africano 

de Nova Iorque, em colaboração 
com a Comissão, a retirar o 
“Pedido de parecer consultivo do 
Tribunal Internacional de Justiça 
sobre as consequências das 
obrigações legais dos Estados ao 
abrigo de diferentes fontes de 
direito internacional no que 
respeita às imunidades dos 
Chefes de Estado e de Governo 
e de outros altos funcionários” da 
Agenda da Assembleia Geral das 
Nações Unidas até nova ordem. 
 

 O assunto já não consta 
da agenda da Assembleia 
Geral das Nações Unidas. 

Integralmente 
implementada 

N/A 

OLC 

13. ORIENTA a Comissão a 

prestar apoio técnico ao Grupo 
Africano em Nova Iorque e Haia, 
a fim de elaborar e promover a 
Posição Comum da UA sobre o 
TPI e a jurisdição universal, e 
ORIENTA AINDA o Conselho 

Executivo e o CRP a 
disponibilizar os recursos 
financeiros necessários para a 
implementação da presente 
decisão até Fevereiro de 2021. 

Fevereiro de 
2021. 

A Comissão tem prestado 
apoio técnico aos Grupos 
Africanos, conforme 
solicitado, incluindo 
contribuições para os 
Elementos da Resolução 
da ASP sobre a Reforma 
do TPI e a apresentação 
das observações da UA 
no Âmbito e Aplicação da 
Jurisdição Universal, tal 
como solicitado pela 
Assembleia Geral da 
ONU. 
 
A Comissão monitorizou 
igualmente a eleição de 
seis (6) juízes do TPI em 
Dezembro de 2020, 
incluindo a eleição de um 

Parcialmente 
implementada 
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(1) juiz africano da Sierra 
Leone.  
 
A Comissão continua a 
acompanhar a eleição do 
Procurador, que ainda 
está pendente. 
 

28.  Assembly/AU/Dec.7
91(XXXIII) 

 
Decisão sobre o 
Relatório de 
Progresso da 
Implementação da 
Reunião das 
Lideranças Africanas 
- Declaração sobre o 
Investimento na 
Saúde 
 
Doc.Assembly/AU/15
(XXXIII) 

DSA / Ruanda 

6. SOLICITA ao Líder do 
Financiamento Interno da Saúde, 
S.Ex.ª Paul Kagame, Presidente 
da República do Ruanda, a 
apresentar um relatório sobre os 
progressos alcançados na 
Sessão Ordinária da Conferência 
de Janeiro de 2021, e SOLICITA 
AINDA à Comissão a apoiar o 
Líder nesse sentido 

34.ª Sessão    
Ordinária da 
Conferência. 06 e 
07 de Fevereiro 
de 2021 

Relatório de progresso 
elaborado e apresentado 
ao OSG para ser 
analisado pela 
Conferência em Fevereiro 
de 2021 

Integralmente 
implementada 

Adopção do 
relatório.  

29.  Assembly/AU/Dec. 
792(XXXIII) 
 
Decisão sobre a Líbia 
e o Sahel 

PSD 

Sobre o Sahel 
4. SOLICITA à Comissão, em 

consulta com os Ministérios da 
Defesa dos Países do Sahel do 
G5 e a Comissão da CEDEAO, a 
elaborar um quadro sobre um 
possível destacamento, no 
âmbito das disposições 
pertinentes do Protocolo do CPS 
relativo à Força Africana em 
Estado de Alerta (FAEA), de uma 
Força composta pelo Grupo de 

 O Documento de Síntese 
Estratégico foi aprovado 
pelo CPS na sua 950.ª 
reunião, realizada no dia 
30 de Setembro de 2020; 
 
Estão em curso consultas 
para finalizar o Conceito 
de Operações (CONOPs) 

Parcialmente 
implementada 

A CEDEAO 
deve finalizar a 
apresentação 
das suas 
contribuições 
nos CONOPs 
 
Atribuição de 
fundos para o 
destacamento 
após a 
finalização dos 
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Trabalho Multinacional Conjunto 
(JMTF) e 3000 militares durante 
seis (6) meses, a fim de degradar 
ainda mais os grupos terroristas 
no Sahel; SOLICITA AINDA ao 

Comité dos Representantes 
Permanentes (CRP) a explorar as 
opções de financiamento 
disponíveis para cobrir os custos 
do referido destacamento. 
 

CONOPs 

PSD / BCP 

7. APELA ao Presidente da 

Comissão, a tomar as medidas 
necessárias, em colaboração 
com a Comissão da CEDEAO, 
para apoiar a implementação do 
Plano de Acção da CEDEAO; 
 

    

PSD 

8. SOLICITA à Comissão, em 

estreita coordenação com os 
países da região e em apoio aos 
esforços do G5 Sahel, a 
intensificar a utilização de todos 
os quadros da Arquitectura 
Africana de Paz e Segurança 
(APSA) e outros mecanismos de 
cooperação, em particular o 
Processo de Nouakchott; o 
Centro Africano de Estudos e 
Investigação sobre o Terrorismo 
(ACSRT); o Centro Operacional 
Conjunto (CEMOC); a Unidade 
de Fusão e Ligação (UFL); e o 
Comité de Serviços de 
Inteligência e Segurança em 

Em curso Comissão da UA continua 
a dar apoio ao Sahel do 
G5 

Actividade em 
curso 

Falta de 
estratégia 
conjunta para 
fazer face aos 
desafios 
relacionados 
com o 
terrorismo na 
luta contra 
grupos 
terroristas e 
criminosos 
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África (CISSA), a fim de 
consolidar a coordenação e 
reforçar as acções na luta contra 
grupos terroristas e criminosos;  
 

PSD 

10. SOLICITA IGUALMENTE à 

Comissão a rever e, nesse 
sentido, tomar as medidas 
necessárias para reforçar ainda 
mais a Missão da União Africana 
no Mali e no Sahel (MISAHEL), a 
fim de permitir que a missão 
cumpra o seu mandato no Sahel 
de forma eficiente e eficaz; 
 

 As consultas estão em 
curso 

Não 
Implementada 

Atribuição de 
fundos 
suficientes 
para a Missão  

PSD 

Sobre a Líbia 
18. DECIDE AINDA o seguinte: 

 
a) A UA deve enviar 

imediatamente, juntamente 
com as Nações Unidas, uma 
missão de reconhecimento 
militar e de segurança à 
Líbia, composta por Chefes 
do Estado-Maior de Defesa 
Africanos, a ser liderada 
pelo Presidente do Comité 
do Estado-Maior do CPS 
(MSC) e composta por um 
Chefe do Estado-Maior de 
Defesa de cada uma das 
cinco regiões geográficas da 
UA, bem como pessoal da 
ONU, para realizar consultas 
com as partes líbias e 
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recolher informações no 
terreno; 

BCP / AHRM / 
PSD 

b) Promover ao nível de 
missão o actual Escritório de 
Ligação da UA na Líbia e 
dotá-lo da capacidade 
política, diplomática e militar 
necessária, com vista a 
garantir uma maior 
contribuição e participação 
da UA nos esforços 
destinados a encontrar uma 
solução duradoura para a 
crise na Líbia; 

    

BCP/PSD/PBF
A 

c) Solicitar ao Presidente da 
Comissão a apresentar 
urgentemente ao CRP e 
seus subcomités relevantes, 
opções de financiamento 
para análise e autorização 
do acima exposto. 

    

30.  Assembly/AU/Dec. 
793(XXXIII) 
 
Decisão sobre a 
Nova Década da 
Mulher Africana 
sobre a Inclusão 
Financeira e 
Económica das 
Mulheres Africanas 

WGDD / BCP 

4. DECIDE: 
 
(ii) MANDATAR o Presidente 

da Comissão no sentido de 
elaborar as modalidades de 
implementação e o roteiro 
para a Década bem como 
prestar apoio para a 
implementação efectiva da 
Década e apresentar 
relatórios bienais à 
Conferência sobre os 
progressos. 

Em curso Foi elaborado um 
documento de síntese 
abrangente sobre a 
Década da Mulher 
Africana para 2020-2030. 
Estão em fase de 
elaboração a Estratégia e 
Plano de Acção Decenal 
da UA sobre a Inclusão 
Financeira e Económica 
da Mulher, bem como um 
Plano de Comunicação. 
 

Parcialmente 
implementada 

O atraso no 
recrutamento 
de 
especialistas 
devido à 
indisponibilida
de de fundos 
para a 
elaboração da 
estratégia 
decenal 
atrasou o 
processo. No 
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entanto, o 
trabalho 
continua e 
serão iniciadas 
as consultas 
com as 
diversas partes 
interessadas. 

31.  Assembly/AU/Dec.7
94(XXXIII) 
 
Decisão sobre a 
utilização do 
espanhol como 
língua de trabalho da 
UA 

DCMP / AHRM 
/ OSGC 

3. EXORTA os Estados-membros 
e a Comissão a tomarem todas 
as medidas necessárias para 
tornar operacional a utilização do 
espanhol como língua de trabalho 
da União Africana, o mais tardar 
em Julho de 2020. 

Julho de 2020 A DCMP está a trabalhar 
com a AHRM e a PBFA, 
as duas outras Direcções 
envolvidas para a 
operacionalização da 
decisão. 
A lista do pessoal 
essencial de conferências 
de língua espanhola a ser 
recrutado e as implicações 
financeiras deste processo 
foram partilhadas com a 
AHRM e PBFA para o 
início do processo de 
recrutamento; 
 
- Foram enviados 

memorandos ao 
Director de PBFA (13 
e 17 de Julho de 2020) 
solicitando a inclusão 
do custo do pessoal de 
conferências de língua 
espanhola no 
orçamento 
suplementar de 2021;”. 
 

 A lista do 
pessoal de 
conferências 
de língua 
espanhola a 
ser recrutado 
deve ser 
aprovada pelo 
Subcomité de 
Reformas 
Estruturais; 
 
Será 
igualmente 
necessário que 
as implicações 
financeiras 
sejam cobertas 
por um 
orçamento 
suplementar. 
 
As implicações 
financeiras 
foram 
apresentadas 
à PBFA; 
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32.  Assembly/AU/Decl.1
(XXXIII) 
 

Declaração sobre o 
Tema do Ano de 
2019 sobre 
“Refugiados, 
Repatriados e 
Deslocados Internos”: 
Rumo a uma Solução 
Duradoura para a 
Deslocação Forçada 
em África”. 

PSD / DPA 

APELA aos Estados-membros, 

CER e Comissão a trabalharem 
em estreita colaboração com o 
Líder da UA do Tema do Ano de 
2019 na organização de uma 
Conferência Continental de Alto 
Nível sobre a Situação 
Humanitária em África, em 
Malabo, Guiné Equatorial, 
relacionada com o tema da UA 
para 2020 sobre Silenciar as 
Armas 

Em curso Ainda Não implementada, 
apesar dos planos iniciais 
da DPA, em colaboração 
com o governo da Guiné 
Equatorial. 

Não 
implementada 

COVID-19. 
Agora 
planificada 
para 2021. 

OLC / DPA 

9. SOLICITA AINDA à Comissão 
a prestar orientações sobre a 
aplicação da Convenção da OUA 
de 1969 e da Convenção da UA 
de Kampala de 2009 no contexto 
das deslocações ligadas às 
alterações climáticas; 

Em curso A questão foi discutida em 
várias reuniões 
organizadas pelo DPA. 
Ainda não foi tomada uma 
posição oficial pelo OLC 
 

Parcialmente 
implementada 

O DPA deverá 
trabalhar com 
o OLC em 
2021 para 
prestar 
orientações 
sobre o 
assunto 

DPA 

10. MANDATA a Comissão da 

UA, a pedido dos Estados-
membros, a fazer contribuições 
para os esforços de coordenação 
e permitir aos deslocados 
internos e refugiados fazer uma 
escolha livre e informada entre 
regresso, integração local e 
reassentamento, em 
conformidade com os 
instrumentos jurídicos africanos e 
internacionais relevantes; 

Em curso Foram organizadas 
reuniões sobre o assunto 
e apresentados relatórios 
através do Subcomité 
relevante. Mas ainda há 
muito a fazer, tendo em 
conta o enorme número 
de deslocados em África. 

Integralmente 
implementada 

O DPA vai 
continuar a 
empreender os 
seus esforços 
nesta área 

DPA/PSD 
13. EXORTA a Comissão e as 
Partes Interessadas a realizarem 
consultas e estabelecer contactos 

Em curso O DPA, em colaboração 
com o PSD e o DSA, 
estabeleceu contactos 

Parcialmente 
implementada 

Não se 
registaram 
grandes 
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com os Estados-membros da UA 
cujos cidadãos estão a ser 
transferidos para países terceiros 
através dos processos em que a 
Comissão é parte; 

com a Líbia, Níger e 
Ruanda no que respeita 
ao reassentamento de 
refugiados e migrantes da 
Líbia 

desafios. 

33.  Assembly/AU/Decl.2
(XXXIII) Anexo 
 

Declaração sobre a 
Hepatite Viral em 
África - Terceira 
Sessão Ordinária do 
Comité Técnico 
Especializado de 
Saúde, População e 
Controlo de Drogas 
(STC-HPDC-3) Cairo, 
Egipto 29 de Julho - 
02 de Agosto de 
2019 

DSA 

18 SOLICITA à Comissão da 

União Africana, Africa CDC, 
Agência de Desenvolvimento da 
União Africana (AUDA-NEPAD) e 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS), bem como a outros 
parceiros de desenvolvimento, a 
reforçar as capacidades dos 
Estados-membros, definir as 
prioridades de resposta e 
inovação e facilitar a investigação 
operacional; bem como promover 
e incentivar a colaboração Sul-
Sul para a partilha de 
experiências na implementação 
da presente Declaração; 

2019-2021 Acção levada a cabo pela 
Comissão, OMS e AUDA 
foi o mapeamento das 
partes interessadas no 
domínio da Hepatite a 
nível regional e 
internacional para facilitar 
ainda mais o plano de 
reforço das capacidades 
dos Estados-membros 

Parcialmente 
implementada 

A falta de 
financiamento 
para a 
declaração da 
hepatite foi um 
desafio para a 
implementação 
da sua acção  

DSA 

19 SOLICITA IGUALMENTE à 
Comissão da União Africana e à 
AUDA-NEPAD no sentido de 
envolverem todas as relevantes 
partes interessadas, incluindo 
parceiros de desenvolvimento, 
sociedade civil e sector privado, 
incluindo empresas fabricantes 
de medicamentos, diagnósticos e 
farmacêuticas no quadro do 
Plano de Produção Farmacêutica 
para África (PMPA), com vista a 
apoiar a implementação da 
presente Declaração; 

2019-2021 O envolvimento com as 
partes interessadas no 
domínio da Hepatite a 
nível regional e continental 
é feito para rever o 
projecto do roteiro da 
declaração da Hepatite  

Parcialmente 
implementada 

Discussão e 
adopção do 
roteiro para a 
declaração da 
hepatite negra 
na primeira 
reunião do 
GTT 
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DSA 

21. SOLICITA FINALMENTE à 

Comissão da União Africana e à 
OMS no sentido de fazerem o 
acompanhamento da 
implementação da presente 
Declaração e apresentarem um 
relatório ao CTE. 

2019-2021 A comissão, AUDA e OMS 
iniciaram o processo de 
criação do Grupo de 
Trabalho Técnico 
Continental da UA para a 
Hepatite  

Parcialmente 
implementada 

A via a seguir 
consiste na 
realização da 
primeira 
reunião do 
GTT até ao 1º 
trimestre de 
2021 a fim de 
elaborar um 
roteiro para a 
declaração 
sobre a 
hepatite. 
A falta de 
financiamento 
para a 
declaração da 
hepatite foi um 
desafio para a 
implementação 
da sua acção. 

34.  Assembly/AU/Decl.3
(XXXIII)Anexo 
 

Declaração referente 
à Posição Comum 
Africana sobre a 
Resistência 
Antimicrobiana 

DSA 

SOLICITAMOS À COMISSÃO 
DA UNIÃO AFRICANA A: 
 
1. Constituir, financiar e gerir 
integralmente um Grupo de 
Trabalho da União Africana sobre 
Resistência Antimicrobiana, para 
fazer a monitorização, revisão, 
coordenação e elaboração de 
políticas relacionadas com a 
Resistência Antimicrobiana com 
representação de todas as 
agências relevantes nos 
domínios da saúde humana, 

Esta é uma 
actividade em 
curso 

O Grupo de Trabalho foi 
constituído. Este Grupo de 
Trabalho inclui: Africa 
CDC; Departamento de 
Assuntos Sociais SIDA, 
TB, Malária e Outras 
Doenças Infecciosas 
(ODI); Divisão de 
Ambiente, Alterações 
Climáticas, Água e Terra; 
Departamento de 
Recursos Humanos, 
Ciência e Tecnologia; 
Gabinete Inter-Africano de 

Integralmente 
implementada 

 Desafios na 
realização 
de reuniões 
presenciais e 
reuniões de 
alto nível 
devido à 
pandemia da 
COVID-19  
O grupo de 
trabalho 
continua a 
empenhar-
se e a 



EX.CL/1284(XXXIX)A 
Pág. 181 

 

Preparado conjuntamente pelo Gabinete do Secretário-geral da Comissão (GSC) e a RDC 

 

N.º 
Referência da 

Decisão 
Comissão Acção Necessária 

Prazo de 
Implementação 

Acção Empreendida 

Nível de 
Implementação 

(Parcial, 
Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e 
Via a Seguir 

animal, vegetal e ambiental numa 
abordagem de Saúde Única. 

Recursos Animais (AU-
IBAR); Conselho 
Fitossanitário Inter-
Africano (AU-IAPSC); 
Campanha Pan-Africana 
de Erradicação da Mosca 
Tsé-tsé e da 
Tripanossomíase 
(PATTEC); Centro Pan-
Africano de Vacinas 
Veterinárias (PANVAC); a 
Divisão da Sociedade Civil 
e a Nova Parceria para o 
Desenvolvimento de África 
(NEPAD) e as CER 
O plano de trabalho anual 
foi elaborado pelo Grupo 
de Trabalho.  
O Grupo de Trabalho 
iniciou um fórum tripartido 
da UA (FAO, OMS, OIE) 
para uma melhor 
coordenação das 
actividades de Resistência 
Antimicrobiana na região. 
Foram elaborados planos 
de trabalho conjuntos 
 

defender o 
controlo da 
Resistência 
Antimicrobia
na através 
de 
compromiss
os em 
formato 
virtual com 
os Estados-
membros e 
parceiros 

DSA 

2. Defender para que os Estados-
membros, Comunidades 
Económicas Regionais e outras 
organizações relevantes adoptem 
políticas e leis que permitam a 
prevenção e controlo a longo 
prazo da Resistência 

Até Junho de 
2021 

 Início da elaboração de 
resumos de políticas 
sobre Resistência 
Antimicrobiana e UMA 
na produção agrícola 

 Elaboração das 
Directrizes Africanas de 

Parcialmente 
implementada 

 Desafios na 
realização 
de reuniões 
presenciais e 
reuniões de 
alto nível 
devido à 



EX.CL/1284(XXXIX)A 
Pág. 182 

 

Preparado conjuntamente pelo Gabinete do Secretário-geral da Comissão (GSC) e a RDC 

 

N.º 
Referência da 

Decisão 
Comissão Acção Necessária 

Prazo de 
Implementação 

Acção Empreendida 

Nível de 
Implementação 

(Parcial, 
Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e 
Via a Seguir 

Antimicrobiana. Tratamento 
Antimicrobiano para 
Infecções Comuns e 
Síndromes para a 
população adulta e 
pediátrica 

 Elaboração do Quadro 
Jurídico do Africa CDC 
para Infecção, 
Prevenção e Controlo  

 Elaboração de uma 
recomendação de alto 
nível e um resumo de 
políticas sobre Infecção, 
Prevenção e Controlo 
(IPC) 
 

pandemia da 
COVID-19  
O grupo de 
trabalho 
continua a 
empenhar-
se e a 
defender o 
controlo da 
Resistência 
Antimicrobia
na através 
de 
compromiss
os em 
formato 
virtual com 
os Estados-
membros e 
parceiros 

DSA 

3. Apoiar o desenvolvimento de 
recursos humanos para a 
prevenção e controlo da 
Resistência Antimicrobiana entre 
as agências de saúde humana, 
animal, vegetal e ambiental da 
União Africana.  

  Quénia, Uganda, 
Etiópia, Zâmbia, Ruanda 
e Somália deverão ser 
apoiados através de 
projectos nacionais para 
minimizar e conter a 
Resistência 
Antimicrobiana no sector 
da produção animal 

 Formação conjunta 
FAO-OMS-OIE- CUA 
Regional AMR para -
CER agendada de 16 a 
18 de Fevereiro de 2021 

Parcialmente 
implementada 

 Atraso na 
implementaç
ão das 
formações 
devido à 
pandemia da 
COVID-19  

 São 
necessários 
mais fundos 
para apoiar 
mais 
Estados-
membros.  
O Grupo de 
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 Lançamento de um 
projecto para formar e 
qualificar um conjunto 
de 120 profissionais de 
laboratório e 
epidemiologia, que irão 
apoiar as principais 
funções de vigilância 
nacional da Resistência 
Antimicrobiana sob 
abordagem de Saúde 
Única. 

trabalho 
deverá 
continuar a 
contar com 
os parceiros 
na 
mobilização 
de recursos 

DSA 

4. Convocar pelo menos uma 

reunião anual de alto nível em 
conjunto com a Cimeira da UA 
para prestar informações 
actualizadas aos Estados-
membros sobre os progressos na 
prevenção e controlo da 
Resistência Antimicrobiana e 
defender os progressos 
sustentados.  

Esta é uma 
actividade em 
curso 

Foi realizada uma reunião 
de alto nível, em formato 
virtual, envolvendo 
Estados-membros e 
responsáveis de 
instituições do Africa CDC, 
AU-IBAR, FAO-RAF, 
OMS-AFRO, OMS-EMRO, 
UNEP África e OIE África 
em 2020 para defender o 
controlo da Resistência 
Antimicrobiana  

Parcialmente 
implementada 

 Desafios na 
realização 
de reuniões 
presenciais e 
reuniões de 
alto nível 
devido à 
pandemia da 
COVID-19  
O grupo de 
trabalho 
continua a 
empenhar-
se e a 
defender o 
controlo da 
Resistência 
Antimicrobia
na através 
de 
compromiss
os em 
formato 
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virtual com 
os Estados-
membros e 
parceiros 

DSA 

5. Trabalhar com universidades e 
instituições de pesquisa africanas 
para promover a inovação na 
definição e quantificação da fonte 
e extensão da resistência 
antimicrobiana e desenvolvimento 
de novos antimicrobianos, 
vacinas, diagnósticos e 
ferramentas de gestão de 
resíduos para garantir o futuro da 
resistência antimicrobiana, para 
que ninguém seja deixado para 
trás. 

Esta é uma 
actividade em 
curso 

 Realização de uma 
revisão sistemática das 
políticas existentes 
sobre a utilização de 
antimicrobianos na 
agricultura e produção 
alimentar em África com 
o Centro de Vigilância 
de Doenças Infecciosas 
da África Austral 
(SACIDS). 

Parcialmente 
implementada 

 

DSA 

6. Reforçar a União Africana para 
se tornar uma voz unificada e 
influente na governação global e 
na prestação de contas em 
matéria de Resistência 
Antimicrobiana. 

  O Grupo de Trabalho da 
UA coordenou os 
Estados-membros para 
participar e apresentar a 
Voz Africana unificada 
sobre padrões 
internacionais Proposta 
de Código de Prática do 
Codex para Minimizar e 
Conter a Resistência 
Antimicrobiana de 
Origem Alimentar. O 
documento foi desde 
então adoptado como 
um Padrão 
Internacional. O Grupo 
de Trabalho está 
igualmente a coordenar 

Parcialmente 
implementada 

O Grupo de 
Trabalho 
deverá 
continuar a 
coordenar o 
desenvolvim
ento das 
Posições 
Comuns 
Africanas 
sobre várias 
questões 
prioritárias 
sobre 
Resistência 
Antimicrobia
na  durante 
as 
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os Estados-membros no 
sentido de contribuir 
para o trabalho em 
curso sobre a 
elaboração de Diretrizes 
do Codex sobre 
monitorização e 
vigilância integrados da 
resistência 
antimicrobiana de 
origem alimentar.  

 O Grupo de Trabalho da 
UA sobre Resistência 
Antimicrobiana em 
parceria com a FAO, 
OMS, OIE e UNEP, 
comemorou a Semana 
Mundial de 
Sensibilização 
Antimicrobiana em 
África, 2020, e lançou 
uma iniciativa conjunta 
assinada pelos 
Directores Regionais do 
Africa CDC, AU-IBAR, 
OMS-AFRO, 
WHOEMRO, FAO, OIE 
e UNEP. 

discussões 
e 
negociações 
internacionai
s sobre 
Resistência 
Antimicrobia
na  

35.  Assembly/AU/Res.1(
XXXIII)  
Resolução sobre o 
Impacto de Sanções 
e Medidas Coercivas 
Unilaterais 

DPA / BCP 

10. SOLICITA ao Presidente da 

Comissão da União Africana no 
sentido de aproveitar a 
oportunidade da plataforma de 
Diálogo de Alto Nível Estados 
Unidos-União Africana para exortar 
os Estados Unidos da América a 

Em curso O Presidente e os órgãos 
relevantes da UA emitiram 
várias declarações 
apelando ao levantamento 
das sanções aos Estados-
membros da UA 

Parcialmente 
implementada 

O DPA deverá 
continuar a 
estabelecer a 
ligação com o 
BCP e órgãos 
relevantes da 
UA em relação 
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Prazo de 
Implementação 

Acção Empreendida 

Nível de 
Implementação 

(Parcial, 
Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e 
Via a Seguir 

levantarem todas as medidas 
coercivas unilaterais impostas 
aos Estados-membros da União 
Africana. 

à este assunto. 

 
 

C. TRIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO EXECUTIVO, 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2020, VIDEOCONFERÊNCIA 

N.º Referência da Decisão Comissão Acção Necessária 
Prazo de 

Implementação 
Acção 

Empreendida 

Nível de 
Implementação 

(Parcial, 
Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e 
Via a Seguir 

1.  EX.CL/Dec.1097(XXXVII) 
Decisão sobre os 
Relatórios dos 
Subcomités do Comité 
dos Representantes 
Permanentes (CRP) 

AHRM 

I. SESSÃO CONJUNTA DO 
SUBCOMITÉ DE 
REFORMAS 
ESTRUTURAIS E DO 
SUBCOMITÉ DE 
SUPERVISÃO E 
COORDENAÇÃO GERAL 
DE QUESTÕES 
ORÇAMENTAIS, 
ADMINISTRATIVAS E 
FINANCEIRA SOBRE O 
PLANO DE TRANSIÇÃO E 
A ESTRATÉGIA DE 
FINANCIAMENTO DA 
NOVA ESTRUTURA DOS 
DEPARTAMENTOS DA 
UNIÃO AFRICANA (UA) 

 
4. SOLICITA à Comissão a 
garantir que todos os custos 
com o pessoal financiados 
pelos Parceiros continuem 
nos Orçamentos de 
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N.º Referência da Decisão Comissão Acção Necessária 
Prazo de 

Implementação 
Acção 

Empreendida 

Nível de 
Implementação 

(Parcial, 
Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e 
Via a Seguir 

Programas da União;  
 

AHRM 

5. DECIDE adoptar a Fase 
Um (1) do Plano de Transição 
e a Estratégia de 
Financiamento, incluindo o 
Cenário Um (1) dos cenários 
de desvinculação. DECIDE 
AINDA levantar a moratória 
sobre o recrutamento para os 
cargos a nível de Director na 
Comissão da UA para permitir 
a implementação da Fase 1 
do Plano de Transição; 

 A Comissão 
deverá iniciar a 
implementação 
da Fase I do 
Plano de 
Transição em 
2021. Além 
disso, foram 
finalizados os 
TdR para a 
Auditoria de 
Competências, 
foram 
elaborados os 
perfis 
profissionais e 
o novo 
recrutamento 
está em fase 
de finalização.  
 

Parcialmente 
implementada 

 

AHRM / CRP 

8. SOLICITA ao CRP, à 
Comissão e ao CTE de 
Justiça e Assuntos Jurídicos a 
acelerarem a revisão do 
Regulamento Financeiro 
(FRR) e do Estatuto e 
Regulamento do Pessoal 
(SRR) para análise e adopção 
pelos Órgãos Deliberativos 
relevantes até Dezembro de 
2020, a fim de permitir a 
implementação da Fase 1 do 

Até Dezembro 
de 2020 

A Comissão 
apresentou o 
Regulamento 
do Pessoal 
Revisto ao 
subcomité 
relevante para 
posterior 
análise e 
adopção pelo 
CRP.  

Parcialmente 
implementada 
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N.º Referência da Decisão Comissão Acção Necessária 
Prazo de 

Implementação 
Acção 

Empreendida 

Nível de 
Implementação 

(Parcial, 
Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e 
Via a Seguir 

Plano de Transição com um 
novo quadro jurídico em vigor; 
 

AHRM / Unidade de 
Reforma / R10 

10. ORIENTA a Comissão, 

em colaboração com o R10, a 
elaborar os termos de 
referência para as auditorias 
das aptidões e avaliação de 
competências que devem ser 
implementadas por uma 
empresa de RH independente, 
a fim de garantir a 
credibilidade e transparência; 

 Os Termos de 
Referência 
para a 
Auditoria das 
Aptidões e 
Avaliação de 
Competências 
a ser realizada 
por uma 
empresa 
independente 
foram 
elaborados 
pela Comissão 
e pelo R10, em 
consulta com a 
Associação do 
Pessoal e 
apresentados 
à aprovação 
da liderança da 
Comissão. 
 

Parcialmente 
implementada 

 

 

II. SESSÃO CONJUNTA DO 
SUBCOMITÉ DE 
SUPERVISÃO E 
COORDENAÇÃO GERAL 
DE QUESTÕES 
ORÇAMENTAIS, 
ADMINISTRATIVAS E 
FINANCEIRAS, DO 
SUBCOMITÉ DE 
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N.º Referência da Decisão Comissão Acção Necessária 
Prazo de 

Implementação 
Acção 

Empreendida 

Nível de 
Implementação 

(Parcial, 
Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e 
Via a Seguir 

PROGRAMAS E 
CONFERÊNCIAS E DOS 
PERITOS TÉCNICOS DO 
F15 - Doc: 
EX.CL/1229(XXXVII) 
 

AHRM 

A. SOBRE A SITUAÇÃO DE 
REFORMA DOS 
FUNCIONÁRIOS NA 
COMISSÃO DA UA 

 
15. INSTRUI a Comissão a 

aplicar escrupulosamente o 
Estatuto e o Regulamento do 
Pessoal, uma vez que as 
disposições são claras e 
adequadas; 

 A Comissão 
aplicou 
rigorosamente 
as disposições 
do 
Regulamento 
do Pessoal 

Integralmente 
implementada 

 

AHRM 

16. APELA à Comissão no 
sentido de prorrogar os 
contratos de trabalho numa 
base casuística, em 
conformidade com o 
Regulamento do Pessoal; 

 A Comissão 
prorrogou os 
contratos de 
trabalho, caso 
a caso, de 
acordo com as 
disposições do 
Regulamento 
do Pessoal 

Integralmente 
implementada 

 

SPPMERM / BCP 

C.  SOBRE O RELATÓRIO 
DE DESEMPENHO 
TÉCNICO DO 
ORÇAMENTO PARA O 
EXERCICIO DE 2019 

 
18. DECIDE impor sanções 
aos departamentos que não 
tenham apresentado os seus 

38.ª Sessão 
Ordinária do 
Conselho 
Executivo; 

Em curso Parcialmente Devem ser 
tomadas 
medidas 
pontuais em 
relação aos 
incumpridores.  
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N.º Referência da Decisão Comissão Acção Necessária 
Prazo de 

Implementação 
Acção 

Empreendida 

Nível de 
Implementação 

(Parcial, 
Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e 
Via a Seguir 

relatórios de execução para o 
exercício de 2019 e 
SOLICITA ao Presidente da 

CUA a apresentar um relatório 
sobre a implementação da 
presente decisão na 38.ª 
Sessão Ordinária do Conselho 
Executivo; 

AHRM 

19. INSTA a Comissão a 
assinar contratos de 
desempenho com o pessoal 
para que este seja avaliado 
em função do seu 
desempenho; e REITERA a 

necessidade de criar 
mecanismos eficazes de 
desempenho do pessoal para 
garantir que o pessoal tenha 
um desempenho de alto nível; 

Regularmente Esta decisão 
será 
implementada 
com o 
Regulamento 
do Pessoal 
Revisto.  

Não 
Implementada 

 

PBFA/SPPMERM 

20. APELA à Comissão no 
sentido de apresentar tanto a 
taxa de execução técnica 
como a taxa de execução 
financeira num único relatório 
para melhorar a tomada de 
decisões; 

Regularmente Feito. Foi 
apresentado 
um relatório 
consolidado de 
execução 
orçamental à 
sessão 
conjunta para 
a cimeira de 
Outubro de 
2020.  

Integralmente 
implementada 

 

OIA 

D.  SOBRE O RELATÓRIO 
DE AUDITORIA 
INTERNA DO 
DESEMPENHO DO 
ORÇAMENTO PARA O 
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N.º Referência da Decisão Comissão Acção Necessária 
Prazo de 

Implementação 
Acção 

Empreendida 

Nível de 
Implementação 

(Parcial, 
Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e 
Via a Seguir 

EXERCÍCIO DE 2019 
 
22. SOLICITA ao Gabinete de 

Auditoria Interna no sentido de 
apresentar igualmente 
relatórios de auditoria de 
desempenho orçamental de 
outros Órgãos da UA, 
juntamente com o relatório de 
auditoria sobre a CUA; 
 

 
Todos os anos 

antes das 
sessões 

orçamentais da 
UA 

 

 
Foram 
apresentados 
relatórios de 
auditoria do 
desempenho 
orçamental da 
UA e de outros 
Órgãos da UA 

 
Integralmente 
implementada 

SPPMERM 

23. SOLICITA IGUALMENTE 

à Comissão, através da 
direcção de SPPMERM no 
sentido de: 
 

i) envolver os parceiros 
para financiar as 
prioridades da UA, tal 
como definidas pelos 
órgãos deliberativos da 
UA; 

ii) realizar pesquisas para 
estabelecer as principais 
razões pelas quais alguns 
parceiros não estão a 
remeter os fundos para a 
CUA, tal como prometido, 
e apresentar relatorios ao 
CRP; 

(i) Feito 
regularmente 
utilizando o 
Documento-
Quadro 
Orçamental 

 
(ii) Em curso 

As prioridades 
da UA são 
apresentadas 
aos parceiros 
internacionais 
durante a 
reunião anual 
de consulta 
orçamental 
 
(ii) reunião 
organizada 
entre o órgão 
deliberativo 
(CRP), 
parceiros 
internacionais 
e a Comissão 
para abordar a 
questão 

Integralmente 
implementada 

 

BCP/OLC 

25. APELA à 
responsabilização pela perda 
financeira de 283.841,89 $EU 
incorrida no julgamento ref. 

38.ª Sessão 
Ordinária do 

Conselho 
Executivo 
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N.º Referência da Decisão Comissão Acção Necessária 
Prazo de 

Implementação 
Acção 

Empreendida 

Nível de 
Implementação 

(Parcial, 
Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e 
Via a Seguir 

no. AUAT/2019/001, de 10 de 
Setembro de 2019, conforme 
decisão do Tribunal 
Administrativo, e que as 
pessoas sejam 
responsabilizadas pelo 
prejuízo e ORIENTA o 

Presidente da CUA a elaborar 
um relatório detalhado sobre 
os resultados do Tribunal 
Administrativo sobre a 
sentença Ref n.º. 
AUAT/2019/001 e outros 
casos e a apresentar um 
relatório ao Conselho 
Executivo na sua 38.ª Sessão 
Ordinária através dos órgãos 
competentes da UA; 

AHRMD / OLC 

26. SOLICITA à AHRMD no 
sentido de aconselhar de 
forma permanente o 
Presidente da CUA sobre 
questões de nomeação, o que 
indica claramente as 
implicações de qualquer 
decisão de nomeação 
tomada; e SOLICITA 
IGUALMENTE ao Gabinete 

do Conselheiro Jurídico a 
prestar constantemente 
aconselhamento jurídico de 
acordo com o Regulamento 
do Pessoal da UA sobre 
qualquer decisão de 
nomeação tomada a título 

Regularmente A AHRM 
melhorou os 
relatórios para 
dar melhor 
orientação ao 
Presidente da 
CUA  

Parcialmente 
implementada 
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N.º Referência da Decisão Comissão Acção Necessária 
Prazo de 

Implementação 
Acção 

Empreendida 

Nível de 
Implementação 

(Parcial, 
Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e 
Via a Seguir 

excepcional pelo Presidente 
da CUA ou por qualquer 
autoridade competente de 
quaisquer outros Órgãos da 
UA. 

AHRM 

27. EXORTA a Comissão a 

incluir no Regulamento do 
Pessoal disposições que 
permitam a prerrogativa do 
Presidente na nomeação de 
funcionários; 

 A Comissão 
incluiu no 
Regulamento 
do Pessoal 
revisto 
disposições 
para permitir a 
prerrogativa do 
Presidente na 
nomeação de 
funcionários 

Integralmente 
implementada  

 

AHRM / SPPMERM / 
PBFA 

E.  SOBRE O PESSOAL EM 
REGIME DE CONTRATO 
DE CURTA DURAÇÃO 
FINANCIADO PELOS 
PARCEIROS 

29. ORIENTA a Comissão a 
utilizar os recursos 
disponibilizados pelos 
Parceiros com prudência, em 
estrita conformidade com os 
acordos dos parceiros, para 
evitar a utilização de fundos 
dos Estados-membros para o 
pagamento de salários ao 
pessoal financiado pelos 
parceiros; 

Regularmente A AHRM 
implementou 
integralmente 
a Decisão e 
limita os 
contratos do 
pessoal aos 
acordos com 
os parceiros 

Integralmente 
implementada 

 

OLC 
30. SOLICITA à Comissão, 
através do Gabinete do 
Conselheiro Jurídico, a 
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N.º Referência da Decisão Comissão Acção Necessária 
Prazo de 

Implementação 
Acção 

Empreendida 

Nível de 
Implementação 

(Parcial, 
Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e 
Via a Seguir 

elaborar um modelo de 
contrato de pessoal ao abrigo 
do financiamento dos 
Parceiros, que deverá 
incorporar uma cláusula para 
evitar desafios jurídicos 
quando não houver fundos 
disponíveis ou aquando da 
cessação gradual do projecto; 

DPA 

F.  SOBRE O RELATÓRIO 
DE PROGRESSO DO 
R10 

 
33. SOLICITA ao R10 a 

apresentar um relatório 
detalhado na 38.ª Sessão 
Ordinária do Conselho 
Executivo, que inclua uma 
matriz de actividades, tanto 
alcançadas como pendentes, 
indicando o órgão responsável 
em cada fase com um 
cronograma claro, incluindo a 
estratégia de saída. 
 

38.ª Sessão 
Ordinária do 

Conselho 
Executivo 

   

DPA 

34. RECORDA a Decisão do 
Conselho Executivo 
EX.CL/Dec.1073 (XXXVI) que 
“APROVA a prorrogação do 
mandato do R10 de Março 
para Setembro de 2020, 
incluindo a formulação de 
recomendações destinadas a 
corrigir o desequilíbrio na 
representação dos Estados-

Fevereiro 2021    
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N.º Referência da Decisão Comissão Acção Necessária 
Prazo de 

Implementação 
Acção 

Empreendida 

Nível de 
Implementação 

(Parcial, 
Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e 
Via a Seguir 

membros, em conformidade 
com o sistema de quotas” e 
DECIDE prorrogar o período 

de afectação dos peritos do 
R10 até Fevereiro de 2021. 
 

AHRM / DCMP 

35. RECORDA as Decisões 
da Conferência de 
Assembly/AU/Dec.388(XVII), 
e 
Assembly/AU/Dec.794(XXXIII) 
e; ORIENTA a Comissão no 

sentido de implementar as 
referidas decisões, sobre a 
incorporação da utilização da 
língua espanhola entre as 
demais línguas de trabalho da 
UA no novo sistema de 
recrutamento. 
 

  Não 
Implementada 

 

R10/AHRM 

G.  SOBRE OS 
RECRUTAMENTOS 
PARA 2019 E 2020 

 
36. ORIENTA o R10 a avaliar 

as nomeações feitas em 2019 
e 2020 e a apresentar um 
relatório ao CRP até Fevereiro 
de 2021, através dos seus 
Subcomités relevantes; 

Fevereiro de 
2021 

O relatório 
será 
apresentado 
em Março de 
2021.  

Parcialmente 
implementada 

 

AHRM 

37. MANIFESTA A SUA 
PREOCUPAÇÃO 

relativamente ao sistema de 
listas que dificulta novas 
aptidões e competências na 

 AHRM 
suspendeu a 
utilização de 
listas 

Integralmente 
implementada 
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N.º Referência da Decisão Comissão Acção Necessária 
Prazo de 

Implementação 
Acção 

Empreendida 

Nível de 
Implementação 

(Parcial, 
Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e 
Via a Seguir 

organização e DECIDE abolir 

o sistema de listas; 

AHRM/R10 

38. SOLICITA à Comissão, 

em consulta com o R10, a 
rever o sistema de quotas e a 
apresentar uma proposta ao 
Conselho Executivo até 
Fevereiro de 2021 e DECIDE 
que o sistema de quotas será 
aplicado tanto para o pessoal 
regular como para o não 
regular e em toda a União; 
Programa de Jovens 
Voluntários da União Africana, 
Bolsas de Estudo para Jovens 
do Africa CDC e bolsas de 
estudo dos estudantes da 
Universidade Pan-Africana. 

Fevereiro de 
2021 

A Comissão e 
o R10 
apresentaram 
propostas ao 
subcomité 
competente  

Parcialmente 
implementada 

 

AHRM 

39. RECORDA o n.º  34 da 
Decisão do Conselho 
Executivo 
EX.CL/Dec.1073(XXXVI), que 
“EXORTA a Comissão a 
trabalhar com o apoio do R10, 
no sentido de corrigir, 
prioritariamente, o flagrante 
desequilíbrio na 
representação dos Estados-
membros, em conformidade 
com o sistema de quotas e o 
princípio da representação 
geográfica equitativa no seio 
da União Africana, e a 
apresentar regularmente 

Regularmente A Comissão 
envia 
mensalmente 
aos escritórios 
de 
representação 
dos Estados-
membros, no 
entanto, esta 
decisão só 
pode ser 
implementada 
após a 
aprovação do 
novo Sistema 
de Quotas da 

Parcialmente 
implementada 
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Implementação 
Acção 
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Nível de 
Implementação 

(Parcial, 
Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e 
Via a Seguir 

relatórios ao CRP sobre os 
progressos registados”; e 
ORIENTA que a questão do 

sistema de quotas seja um 
ponto permanente da agenda 
do CRP e dos seus 
Subcomités relevantes; 

UA.  

AHRM 

40. SOLICITA à Comissão a 

organizar sessões de 
formação para os pontos 
focais das missões 
permanentes sobre os 
requisitos de recrutamento da 
UA; 

Regularmente A UA está a 
trabalhar na 
elaboração do 
Documento de 
Síntese e o 
processo de 
formação terá 
início no final 
do 1.º trimestre 
de 2021. 

Parcialmente 
implementada 

 

SPPMERM / PBFA 

H.  DECISÃO SOBRE O 
ORÇAMENTO DA UNIÃO 
AFRICANA PARA O 
EXERCÍCIO DE 2021 

 
42. DECIDE que o orçamento 

para o exercício de 2021 seja 
um orçamento de austeridade 
e que em Setembro de cada 
ano seja instituído um 
mecanismo de revisão a 
médio prazo para tratar de 
questões emergentes; 
 

Setembro de 
cada ano 

O orçamento 
aprovado para 
o exercício de 
2021 teve em 
conta todas as 
medidas de 
austeridade 
aprovadas 
pelos órgãos 
deliberativos 

Integralmente 
implementada 

 

AHRM 

43. EXORTA a Comissão a 

racionalizar todas as 
actividades que exijam 
consultorias e a dar prioridade 

 A Comissão 
está a 
proceder a 
racionalização 

Integralmente 
implementada 
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Nível de 
Implementação 

(Parcial, 
Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e 
Via a Seguir 

ao recurso a consultorias em 
função das necessidades e de 
acordo com as prioridades da 
UA; 

e a considerar 
todos os 
pedidos de 
consultoria 
caso a caso 

AHRM / ACBF 

44. RECORDA o n.º  42 da 

sua Decisão EX.CL/Dec.1073 
(XXXVI) e DECIDE canalizar 

todas as actividades de 
capacitação da UA para a 
ACBF, com excepção da AU-
IBAR, AFREC, Infra-estruturas 
e Energia e AUDA-NEPAD 

  Não 
Implementada 

 

Todos os Departamentos 

45. ORIENTA a CUA e todos 
os órgãos da UA a utilizarem 
reuniões em formato virtual 
em vez de reuniões 
presenciais, com o objectivo 
de economizar nas despesas 
com viagens. 

2020 e mais 
além 

As reuniões 
em formato 
virtual são 
organizadas 
por todos os 
departamentos  

Integralmente 
implementada 

Qualidade da 
infra-estrutura 
da Internet e 
escassez de 
energia 
 
Instabilidade 
institucional em 
alguns países 
africanos que 
causa 
insegurança e 
escassez de 
internet.  

PBFA/SPPMERM 

49. APROVA, A TÍTULO 
PROVISÓRIO, uma lista de 
actividades ao abrigo do 
défice num valor de 
20.297.433 $EU para a União, 
que faz parte do orçamento de 
programas aprovado para o 

14 de Dezembro 
de 2020 

Feito. 
A Comissão 
apresentou um 
relatório ao 
CRP sobre o 
montante de 
fundos 

Integralmente 
implementada 

Infelizmente, o 
défice não foi 
totalmente 
coberto com o 
fundo adicional 
mobilizado. 
Apenas 40% do 
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N.º Referência da Decisão Comissão Acção Necessária 
Prazo de 

Implementação 
Acção 

Empreendida 

Nível de 
Implementação 

(Parcial, 
Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e 
Via a Seguir 

exercício de 2021 e ORIENTA 

a Comissão a solicitar fundos 
adicionais até ao dia 30 de 
Novembro de 2020, e a 
apresentar um relatório ao 
CRP sobre o resultado das 
negociações com os parceiros 
o mais tardar até ao dia 14 de 
Dezembro de 2020; 

adicionais 
garantidos 
pelos parceiros 
e o orçamento 
da UA foi 
revisto em 
conformidade, 
de acordo com 
os fundos 
mobilizados. 
 

fdéfice atraiu 
financiamento 
dos parceiros. 

PBFA 

50. APROVA que os Fundos 

para Transferência continuem 
a fazer parte do Orçamento 
total da União, mas sejam 
excluídos dos limites 
orçamentais máximos; e 
DECIDE, para o exercício de 

2021, os Fundos para 
Transferência sejam de 
30.427.684 $EU; 
 

 Os Fundos 
para 
Transferência 
já não fazem 
parte do 
cálculo dos 
limites 
orçamentais 
máximos. 

Integralmente 
implementada 

 

AHRM / R10 

53. EXORTA a Comissão a 

trabalhar com o R10 na 
planificação do recrutamento 
para os postos vagos 
orçamentados para exercício 
de 2021; 

 AHRM está a 
trabalhar com 
o R10 para 
implementar 
esta decisão  

Parcialmente 
implementada 

 

AHRM / OLC 

54. REGISTA COM 
PREOCUPAÇÃO a ausência 

de um quadro jurídico que 
regule a gestão dos direitos e 
do arrendamento de 
residências oficiais dos 
Representantes Especiais do 

38.ª Sessão 
Ordinária do 
Conselho 
Executivo até 
Fevereiro de 
2021 

AHRM 
começou a 
trabalhar no 
quadro jurídico 
e na política 

Parcialmente 
implementada 
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Acção 
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Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e 
Via a Seguir 

Presidente, Nomeados 
Políticos e Nomeados 
Especiais; ORIENTA a 

Comissão a elaborar, até 
Fevereiro de 2021, uma 
orientação política que 
especifique os direitos e o 
limite para a análise do 
Conselho Executivo; 

AHRM 

55. DECIDE colocar uma 

moratória para a criação de 
novos Escritórios ou Órgãos; 

 AHRM já não 
aceita mais a 
proposta de 
criação de 
novos 
Escritórios ou 
Órgãos  
 

Integralmente 
implementada 

 

Todos os Departamentos 

56. TOMA NOTA do aumento 
dos encargos para os 
Estados-membros devido à 
aplicação da nova escala de 
avaliação para os exercícios 
de 2020-2022 e DECIDE que 

as contribuições estatutárias 
dos Estados-membros para o 
exercício de 2022 não deve 
exceder 250.000.000 $EU; 
 

    

AHRM 

58. SOLICITA à Comissão da 
UA a continuar com o 
recrutamento do chefe de 
protecção e segurança, em 
conformidade com os 
procedimentos de 
recrutamento da UA; 

 A pré-selecção 
foi aprovada 
pelo APROB, 
as entrevistas 
já estão 
previstas   

Parcialmente 
implementada 

 



EX.CL/1284(XXXIX)A 
Pág. 201 

 

Preparado conjuntamente pelo Gabinete do Secretário-geral da Comissão (GSC) e a RDC 

 

N.º Referência da Decisão Comissão Acção Necessária 
Prazo de 

Implementação 
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implementada) 

Desafios 
Enfrentados e 
Via a Seguir 

OIA 

I.  DECISÃO SOBRE O 
ORÇAMENTO 
SUPLEMENTAR DA 
UNIÃO AFRICANA PARA 
O EXERCÍCIO DE 2020 

 
68. RECORDA o n.º 26 da 

Decisão EX.CL/Dec.1073 
(XXXVI), que “SOLICITA à 
Comissão, através do 
Gabinete de Auditoria Interna, 
a levar a cabo uma análise 
exaustiva de todos os 
pagamentos em atraso e 
dívidas pendentes da AUDA-
NEPAD e do MAAP e a 
apresentar um relatório ao 
Conselho Executivo através 
do CRP, em Fevereiro de 
2021; 
 

38.ª Sessão 
Ordinária do 

Conselho 
Executivo, 

Fevereiro de 
2021 

Foi feita uma 
análise de 
todos os 
pagamentos 
em atraso e 
dívidas 
pendentes da 
AUDA-NEPAD 
e MAAP e foi 
apresentado 
um relatório ao 
Subcomité de 
Questões de 
Auditoria. 

Integralmente 
implementada 

 

AHRM 

69. ORIENTA que os fundos e 

pagamentos em atraso 
recebidos de Estados Partes 
do MAAP e da AUDA-NEPAD 
sejam aprovados pelos 
Órgãos de Deliberativos da 
UA antes da sua utilização. 

    

PBFA 

73. DECIDE que os pedidos 

de orçamento suplementar só 
serão apresentados quando a 
CUA tiver esgotado todas as 
oportunidades de reafectação 
interna e que tais pedidos 
serão para despesas 

 Este foi 
registado como 
um processo 
contínuo. 

Integralmente 
implementada 
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Implementação 
Acção 
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Nível de 
Implementação 
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Integral ou Não 
implementada) 

Desafios 
Enfrentados e 
Via a Seguir 

imprevistas, em conformidade 
com o Regulamento 
Financeiro e as Regras de 
Ouro da UA; 

PBFA 

74. DECIDE que todos os 
pedidos de utilização do 
Fundo de Reserva sejam 
acompanhados de um 
relatório da situação do Fundo 
de Reserva e ORIENTA a 

Comissão a apresentar tanto 
os pedidos de orçamento 
suplementar como os pedidos 
de transferência de fundos 
num único documento; 
 

 Este foi 
registado como 
um processo 
contínuo. 

Integralmente 
implementada 

 

PBFA 

75. ORIENTA a Comissão da 

UA, ao mesmo tempo que 
apresenta pedidos de 
orçamento suplementar, a 
considerar o orçamento de 
programas como uma unidade 
para permitir a reafectação 
entre os departamentos da 
Comissão e os outros Órgãos 
da UA. 

 Este foi 
registado e 
foram tomadas 
medidas em 
orçamentos 
futuros a partir 
do orçamento 
para o. 
exercício de 
2021. 
 

Integralmente 
implementada 

 

2.  EX.CL/Dec.1098(XXXVII)  

 
Decisão sobre o Tema do 
Ano 2021: Artes, Cultura 
e Património; Alavancas 
para a Edificação da 
África que Almejamos 
Doc.EX.CL/1231(XXXVII) 

DSA 

4. TOMA NOTA do roteiro e 
das actividades e ORIENTA a 
Comissão a preparar as suas 
implicações financeiras e a 
apresentar à 38.ª Sessão 
Ordinária do Conselho 
Executivo; 

38.ª Sessão 
ordinária do 
Conselho 
Executivo 

Elaboradas as 
implicações 
financeiras no 
roteiro do 
documento de 
síntese sobre o 
tema do ano 
para 2021.  

Parcialmente 
implementada 

O Orçamento 
de Programas 
para o exercício 
de 2021 já 
havia sido 
aprovado 
quando esta 
decisão foi 
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Implementação 
Acção 
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implementada) 

Desafios 
Enfrentados e 
Via a Seguir 

tomada;  
 
- Pedido de 

orçamento 
suplementar 
para 
implementar 
alguns dos 
programas e 
actividades 
do roteiro do 
documento 
de síntese 
sobre o tema 
do ano 2021 

-  

DSA/CRP/ Órgãos 

5. APELA a todos os Estados-
membros da UA, 
Comunidades Económicas 
Regionais (CER), Órgãos da 
UA e Instituições Culturais 
Pan-Africanas a trabalharem 
em colaboração com a 
Comissão da União Africana, 
o Líder da UA e o Conselho 
dos Pares para as Artes, 
Cultura e Património na 
organização de programas e 
eventos sobre o tema do ano. 

 Decisões do 
Conselho 
Executivo 
divulgadas aos 
Estados-
membros  
 
Cartas sobre o 
tema do ano 
de 2021 
enviadas à 
UNESCO e às 
Instituições 
Culturais Pan-
Africanas.  

Parcialmente 
implementada 

Nota Verbal a 
ser enviada a 
todos os 
Estados-
membros; 
 
Reunião de 
todas as partes 
interessadas a 
serem 
realizadas no 
início de 2021. 

3.  EX.CL/Dec.1099(XXXVII) 
Decisão sobre o Projecto 
de Regulamento Interno 
da Conferência, do 

OLC 

5. SOLICITA à Comissão no 
sentido de garantir a 
implementação dos 
instrumentos jurídicos 

34.ª Sessão 
Ordinária da 
Conferência, 

Fevereiro 2021 

Os 
instrumentos 
jurídicos foram 
aprovados pela 

Integralmente 
implementada 

-  
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implementada) 

Desafios 
Enfrentados e 
Via a Seguir 

Conselho Executivo, do 
Comité dos 
Representantes 
Permanentes e do 
Estatuto da Comissão 
Doc.EX.CL/1232(XXXVII) 

aprovados e RECOMENDA o 

Regulamento Interno da 
Conferência e o Estatuto da 
Comissão à Trigésima Quarta 
Sessão Ordinária da 
Conferência para sua 
apreciação e aprovação final.  
 

Conferência 

4.  EX.CL/Dec.1100(XXXVII) 
Decisão sobre o Relatório 
do Alto Representante da 
UA para o Financiamento 
da União e do Fundo 
para a Paz sobre as 
Consultas Regionais 
relativamente a Escala de 
Avaliação das 
Contribuições dos 
Estados-membros para o 
Fundo para a Paz da UA 
Doc.EX.CL/1233(XXXVII)  

PBFA/BCP 

5. DECIDE aprovar o relatório 
e recomendação do Alto 
Representante da UA de 
continuar a utilizar a escala de 
avaliação do orçamento 
regular para avaliar as 
contribuições estatutárias dos 
Estados-membros para o 
Fundo para a Paz da UA, de 
acordo com o consenso geral. 

Regularmente A Escala de 
Avaliação que 
se aplica ao 
orçamento 
regular é agora 
aplicável ao 
Fundo para a 
Paz. No 
entanto, seis 
(6) países: 
Egipto, Líbia, 
Tunísia, 
Mauritânia, 
República 
Árabe 
Saharawi e 
Argélia 
registaram 
reservas 
quanto à 
questão. 

Integralmente 
implementada 

 

5.  EX.CL/Dec.1101(XXXVII) 
Decisão sobre o Relatório 
da Sessão Conjunta do 
Comité Ministerial sobre 
a Escala de Avaliação e 
Contribuições e o Comité 

PBFA 

7. LEMBRANDO a decisão 
EX.CL/Dec.1071(XXXV) da 
Trigésima Quinta Sessão 
realizada em Niamey em 
2019, na qual o Conselho 
Executivo decidiu, tendo em 

38.ª Sessão 
Ordinária do 

Conselho 
Executivo, 

Fevereiro 2021 

Até agora, a 
Comissão 
concluiu as 
discussões e 
chegou a 
acordo sobre 
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implementada) 

Desafios 
Enfrentados e 
Via a Seguir 

dos Quinze Ministros das 
Finanças (F15) 
Doc.EX.CL/1239 
(XXXVII)  

conta a situação política e de 
segurança, suspender a 
imposição de sanções à 
Somália e à Líbia e, nesse 
sentido, solicitou à Comissão 
que realizasse consultas com 
os dois (2) países com vista a 
chegar a acordo sobre um 
plano de amortização para 
liquidar os pagamentos em 
atraso o mais rapidamente 
possível, no prazo de quatro 
(4) anos a contar da adopção 
da decisão; SOLICITA à 
Comissão a finalizar 
rapidamente as consultas com 
a Somália e que a Líbia 
apresente um relatório ao 
Conselho Executivo em 
Fevereiro de 2021; 
 

um plano de 
amortização 
com a 
Somália. Este 
foi comunicado 
ao Conselho 
Executivo 
através do 
Comité 
Ministerial 
sobre a Escala 
de Avaliação e 
Contribuições 
em Fevereiro 
de 2021. 

PBFA 

SOLICITA à Comissão a 

acelerar os contactos com as 
Seychelles, o Burundi e o 
Sudão, por forma a chegar a 
acordo sobre os planos de 
amortização para a liquidação 
dos pagamentos em atraso e 
a apresentar um relatório ao 
Conselho Executivo em 
Fevereiro de 2021; 

Fevereiro 2021 A Comissão 
estabeleceu 
um acordo 
com as 
Seychelles e o 
Burundi e 
concordou com 
o plano de 
amortização 
que será 
reportado ao 
Conselho 
Executivo em 
2021. 

Parcialmente 
implementada 
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Entretanto, o 
Sudão 
levantou 
questões da 
escala de 
avaliação que 
foram 
encaminhadas 
ao Comité 
Ministerial 
sobre a Escala 
de Avaliação e 
Contribuições 
para 
resolução. 
 

PBFA 

12. DECIDE que, para dar aos 
órgãos deliberativos uma 
visão plena dos recursos 
colocados à disposição da 
União, a Comissão, para além 
do relatório sobre o estado 
das contribuições dos 
Estados-membros, deverá 
apresentar um relatório sobre 
o estado das contribuições 
dos parceiros e das receitas 
geradas pelas actividades de 
investimento e de outras 
fontes, para apreciação pela 
Sessão Conjunta do Comité 
Ministerial sobre a Escala de 
Avaliação e Contribuições e 
do Comité dos Quinze 
Ministros das Finanças (F15) 

 Este foi 
incluído no 
relatório 
apresentado 
perante a 
Sessão 
Conjunta do 
Comité 
Ministerial 
sobre a Escala 
de Avaliação e 
Contribuições 
e do Comité 
dos Quinze 
Ministros das 
Finanças (F15) 
em Fevereiro 
de 2021. 

Integralmente 
implementada 
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PBFA / Comité Ministerial 
sobre a Escala de 

Avaliação / F15 

13. TOMA NOTA do relatório 

da Comissão sobre os 
progressos na consecução 
dos objectivos definidos na 
Decisão da Conferência 
Assembly/AU/Dec.578 (XXV), 
que aprovou as 
recomendações do Comité 
Ministerial Ad Hoc de que a 
nova escala de avaliação 
deve ter como base a 
consecução de 100% do 
orçamento operacional da 
União; 75% do orçamento de 
Programas da União; e 25% 
do orçamento das operações 
de apoio à Paz da União, e 
SOLICITA à Sessão Conjunta 
do Comité Ministerial sobre a 
Escala de Avaliação e 
Contribuições e do Comité 
dos Quinze Ministros das 
Finanças (F15) no sentido de 
rever os objectivos e 
apresentar recomendações na 
próxima Sessão Ordinária do 
Conselho Executivo, em 
Fevereiro de 2021. 

38.ª Sessão 
Ordinária do 

Conselho 
Executivo, 

Fevereiro 2021 

O relatório que 
sugere as 
novas metas 
foi analisado 
pela Sessão 
Conjunta do 
Comité 
Ministerial 
sobre a Escala 
de Avaliação e 
Contribuições 
e do Comité 
dos Quinze 
Ministros das 
Finanças 
(F15), em 
Fevereiro de 
2021. A 
concretização 
das metas da 
Decisão de 
Joanesburgo 
foi prorrogada 
até 2024. 

Integralmente 
implementada 

 

6.  EX.CL/Dec.1102(XXXVII) 
Decisão sobre o Relatório 
do Comité Ministerial 
sobre as Candidaturas 
Africanas no seio do 
Sistema Internacional 
Doc.EX.CL/1240(XXXVII) 

DPA/OLC 

C.  SOBRE OS 
REGULAMENTOS 
INTERNOS  

 
O Conselho Executivo orienta 
que: a) seja finalizada a 
revisão do Regulamento 

38.ª Sessão do 
Conselho 
Executivo, 

Fevereiro 2021 

O documento 
foi finalizado e 
será aprovado 
pelo Comité e 
apresentado 
ao Conselho 
Executivo para 

Integralmente 
implementada 

Ausência ou 
lentidão na 
resposta por 
parte dos 
Estados-
membros 
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Interno do Comité Ministerial 
sobre as Candidaturas 
Africanas no seio do Sistema 
Internacional; b) sejam 
consideradas nas revisões 
para regulamentar as 
candidaturas para apreciação 
antecipada; e c) o 
Regulamento Interno revisto 
seja apresentado à 38.ª 
Sessão do Conselho 
Executivo para apreciação e 
adopção. 
 

adopção. 

7.  EX.CL/Dec.1105(XXXVII) 
Decisão sobre a eleição e 
nomeação dos juízes do 
Tribunal Africano dos 
Direitos Humanos e dos 
Povos e membros do 
Comité Africano de 
Peritos sobre os Direitos 
e Bem-Estar da Criança 
Doc.EX.CL/1236(XXXVII) 
E EX.CL/1237(XXXVII) 

OLC 

3. DECIDE:  
 

a. adiar as eleições para a 
38.ª Sessão Ordinária 
do Conselho Executivo, 
em Fevereiro de 2021; 
e 

 
b. prorrogar os mandatos 

dos juízes cessantes do 
Tribunal Africano dos 
Direitos Humanos e dos 
Povos e dos membros 
cessantes do Comité 
Africano de Peritos 
sobre os Direitos e o 
Bem-Estar da Criança, 
até à sua substituição; 

Fevereiro de 
2021 

Não é 
necessária 
nenhuma 
acção 

Integralmente 
implementada 

 

OLC 
4. SOLICITA à Comissão a 

manter a lista de candidaturas 
já recebidas. 

 A lista foi 
mantida. 

Integralmente 
implementada 
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8.  EX.CL/Dec.1106(XXXVII) 

 
Decisão sobre o relatório 
de progresso sobre a 
resposta da União 
Africana à pandemia da 
COVID-19 em África Doc. 
EX.CL/1238(XXXVII) 

DSA/Africa CDC 

21. SOLICITA à Comissão no 

sentido de elaborar um 
relatório, incluindo um roteiro 
e um Quadro de Operações, 
delineando as implicações 
financeiras, legais e 
estruturais para a plena 
operacionalização do Africa 
CDC, em conformidade com o 
seu Estatuto, para 
apresentação na 38.ª Sessão 
Ordinária do Conselho 
Executivo através dos Órgãos 
Deliberativos da UA 

38.ª Sessão 
Ordinária do 

Conselho 
Executivo 

Relatório 
elaborado e 
apresentado 
ao Gabinete do 
Secretário-
Geral, 
incluindo um 
projecto de 
decisão.  

Integralmente 
implementada 

Muitos órgãos e 
escritórios da 
UA solicitaram 
que as suas 
actividades, 
recomendações 
e projectos de 
decisões de 
combate à 
COVID-19 
fossem 
incluídos neste 
ponto.  

PBFA/Africa CDC 

22. REAFIRMA que o 
orçamento do Africa CDC será 
o da União, contudo, dada a 
natureza da instituição e a sua 
missão de apoio aos Estados-
membros, SOLICITA que o 

orçamento do Africa CDC seja 
transitado para o ano civil 
seguinte; 

 Orçamento 
transitado para 
2021.  

Integralmente 
implementada 

Nenhum 
desafio 

Africa CDC 

23. DECIDE continuar a 
acompanhar o assunto e 
SOLICITA AINDA à 
Comissão a apresentar um 
relatório sobre os progressos 
e a implementação da 
presente decisão na 38.ª 
Sessão Ordinária do Conselho 
Executivo. 

38.ª Sessão 
Ordinária do 

Conselho 
Executivo. 

Ponto na 
agenda 

Integralmente 
implementada 

Nenhum 
desafio, ponto a 
ser discutido 
durante a 38.ª 
Sessão 
Ordinária.  

 



EX.CL/1284(XXXIX)B 
Pág. 210 

 

 

 
SEÇÃO II 

IMPLEMENTAÇÃO DAS DECISÕES DA CONFERÊNCIA E DO CONSELHO EXECUTIVO DE FEVEREIRO DE 2020 PELOS ESTADOS 
MEMBROS 

 
D. TRIGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO EXECUTIVO, 06 - 07 DE FEVEREIRO DE 2020, ADIS ABEBA, ETIÓPIA  

 
 

N.º 
Referência da 

Decisão 
Estados 

Membros 
Acção necessária 

Prazo de 
implementação  

Medida tomada 

Nível de 
implementação 
(Parcialmente, 

Integralmente ou 
Não 

Implementada) 

Desafios 
Enfrentados 

e Via a 
Seguir 

1.  EX.CL/Dec. 
1074(XXXVI) 
 

Decisão sobre os 

Relatórios dos 

Comités 

Técnicos 

Especializados  

(CTE) e de 

outras reuniões 

ministeriais 

 

Estados 
Membros 

III. TERCEIRA SESSÃO DO 
COMITÉ TÉCNICO 
ESPECIALIZADO DE 
MIGRAÇÃO, REFUGIADOS E 
DESLOCADOS INTERNOS, 
ADIS ABEBA, ETIÓPIA - 
Doc: EX.CL/1182(XXXVI) 
 
18. EXORTA todos os Estados 

Membros da UA, que ainda 
não o fizeram, a assinar, 
ratificar, integrar nos seus 
respectivos quadros jurídicos e 
implementar a Convenção da 
OUA de 1969 que rege os 
Aspectos Específicos dos 
Problemas dos Refugiados em 
África e a Convenção da UA 
de 2009 sobre a Protecção e 
Assistência aos Deslocados 
Internamente em África 
(Convenção de Kampala); 

 
 
 

República Gabonesa 
 
O Gabão está entre os 
países que assinaram, 
ratificaram e integraram a 
Convenção da OUA através 
da criação de uma Comissão 
Nacional para os Refugiados 
no Ministério dos Negócios 
Estrangeiros 
 
Reino de Marrocos  
 
-A Convenção da OUA de 
1969 foi ratificada pelo Reino 
em 13/05/1974 sem 
reservas. 
- O direito marroquino sobre 
as migrações (lei 02-03) 
contém disposições 
relevantes que garantem a 
protecção efectiva dos 
refugiados estabelecidos no 
território nacional. 
-A implementação de uma 
política de migração 

 -  
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inovadora e humanista, em 
conformidade com os 
compromissos internacionais 
do Reino. 
-O Gabinete dos Refugiados 
e Apátridas (BRA) é uma 
agência nacional criada para 
a implementação e 
planeamento da assistência 
aos refugiados.  
 
República do Mali 
 

Lei nº 81-26/AN-RM de 3 de 
Março de 1981 sobre a 
Convenção da OUA de 1969 
que rege os aspectos 
específicos dos problemas 
dos refugiados em África 
 

Adopção pelo Mali dos 
seguintes textos 
relacionados com a 
Convenção de Kampala de 
2009: 
- Lei n° 10-019 de 

31/05/2010 ; 
Decreto n° 10-337/P-RM de 
16/06/2010  

 
 
 
 
 
 

VI.TERCEIRA SESSÃO 
ORDINÁRIA DO COMITÉ 
TÉCNICO ESPECIALIZADO 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA, ADIS ABEBA, 
ETIÓPIA - Doc: 

 República do Mali 
 
Ampla divulgação e 
sensibilização para mais 
candidatos do Mali a este 
prémio 
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Estados 
Membros 

EX.CL/1185(XXXVI) 
 
46. FELICITA a República da 

África do Sul pela oferta de 
apoiar financeiramente o 
prestigiado Prémio Kwame 
Nkrumah de Excelência 
Científica; e APELA a todos 
os Estados Membros para que 
assumam a responsabilidade 
por este e outros programas 
continentais e prestem apoio 
técnico e financeiro para a sua 
implementação. 
 

Exp: o caso do Professor 
Rokia Sanogo, de 
nacionalidade maliana, 
vencedor do Prémio Kwamé 
Nkrumah 

2.  EX.CL/Dec.1076
(XXXVI) 
 
Decisão sobre o 
Tema do Ano de 
2019 e a 
Situação 
Humanitária em 
África 
Doc. 
Ex.Cl/1189(XXX
VI) 
 

Estados 
Membros 

6. SALIENTA a importância 

de abordar as causas 
profundas e de alcançar 
soluções duradouras para a 
deslocação forçada em África, 
em conformidade com os 
quadros jurídicos e de 
políticas relevantes da União 
Africana e EXORTA os 

Estados Membros, os 
parceiros humanitários e de 
desenvolvimento, bem como 
os intervenientes na linha da 
frente, a intensificarem a 
resposta para além da ajuda 
de emergência. 

Reino de 
Marrocos  
 
Aberto 

República Gabonesa 
 
- País estável onde a paz 
interna e externa tem sido 
garantida há décadas, para 
além de alguns distúrbios 
sociais ligados a 
reivindicações sindicais e 
eleitorais. 
 
- Organização de um diálogo 
nacional inclusivo sempre 
que surge uma crise 
 
Reino de Marrocos  

 
-O objectivo global das 
autoridades marroquinas é 
encorajar a integração 

 República 
Gabonesa 
 

Prosseguir 
o processo 
de melhoria 
da 
governação 
das 
instituições 
para as 
tornar mais 
fortes e 
mais 
independent
es 
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económica e social 
harmoniosa dos refugiados 
na sociedade marroquina. 
Para tal, o Governo 
marroquino procurou 
soluções duradouras, 
estabelecendo parcerias 
estratégicas com as partes 
interessadas relevantes. 
-No plano económico, o 
Governo marroquino sempre 
foi capaz de adoptar a sua 
resposta operacional à 
evolução dos fluxos e 
necessidades dos refugiados 
e implementou programas 
económicos coerentes e 
eficazes. 
-Foram criadas sinergias 
com actores do 
desenvolvimento, 
principalmente o sector 
privado, para integrar os 
refugiados nos sistemas e 
programas nacionais para 
uma melhor protecção social, 
uma melhor cobertura 
sanitária, empregabilidade e 
acesso aos instrumentos 
financeiros.  
-As actividades geradoras de 
rendimento e as iniciativas 
empresariais dos refugiados 
foram reforçadas, 
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proporcionando-lhes um 
acesso permanente a 
organismos profissionais e 
instituições financeiras. 
Os serviços de saúde e o 
acesso à educação, bem 
como à formação profissional 
são apoiados pelos 
departamentos e ministérios 
relevantes. 
 
República da Namíbia  
 

O norte central e o nordeste 
da Namíbia são propensos a 
inundações que 
frequentemente levam à 
deslocação forçada de 
cidadãos nessas áreas; as 
autoridades locais 
competentes têm, ao longo 
dos anos, intensificado a 
resposta (por exemplo, 
construção de aterros, 
pontes, canais de águas 
pluviais, etc.), incluindo 
através da disponibilização 
de dotações orçamentais 
para evitar deslocações 
forçadas, e para mitigar 
quaisquer situações de 
emergência, em 
conformidade com a Política 
Nacional de Gestão de 
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Riscos de Catástrofes sob os 
auspícios do Gabinete do 
Primeiro-Ministro. A Política 
tem por objectivo  

 reduzir ao mínimo a perda 
de vidas humanas e de 
bens, bem como os danos 
para o ambiente devido a 
perigos naturais, 
tecnológicos e ecológicos; 

 defender uma abordagem 
à gestão do risco de 
catástrofes que incida na 
redução dos riscos, 
especialmente para as 
camadas da população 
mais vulneráveis devido à 
pobreza e à falta 
generalizada de recursos; 

 defender uma consciência 
e responsabilidade 
partilhada para reduzir o 
risco de catástrofes em 
casas, comunidades, 
locais de trabalho e na 
sociedade em geral; 

 dar efeito à aplicação da 
governação cooperativa 
em questões relativas a 
desastres e gestão do 
risco de catástrofes entre 
os diferentes níveis de 
governo e atribuir 
responsabilidades a este 
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respeito às partes 
competentes. 

 facilitar o envolvimento do 
sector privado, 
organizações não 
governamentais, 
comunidades e voluntários 
na gestão do risco de 
catástrofes; e 

facilitar parcerias a este 
respeito entre órgãos do 
Estado e do sector privado, 
organizações não 
governamentais e 
comunidades; 
 

Estados 
Membros 

7. REGISTA COM GRANDE 
PREOCUPAÇÃO o 
agravamento da situação 
humanitária em África que 
continua a ser alimentada, 
entre outros, por conflitos, 
terrorismo, instabilidade 
política, catástrofes naturais, 
degradação ambiental, 
alterações climáticas e 
EXORTA os Estados-
Membros a abordarem as 
causas estruturais profundas 
da deslocação forçada, 
nomeadamente através do 
estabelecimento de um 
sistema de alerta prévio e 
resposta rápida;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
República Gabonesa 
 
Como resultado da subida do 
nível do mar, o Gabão 
continua vulnerável devido 
às suas infra-estruturas e 
capacidade de resposta 
limitadas o que causou a 
fixação humana e industrial 
na orla costeira e a 
localização offshore da sua 
indústria petrolífera. 
 
 
República do Mali 
 

Elaboração e implementação 

 
 
 
 
 
 
 
 
República do 
Mali 
O Governo do 
Mali e os seus 
parceiros 
prestaram 
assistência a 
mais de 2,2 
milhões de 
pessoas em 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
República 
do Mali 
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Setembro de 
2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

do Plano de Resposta 
Humanitária (2020-2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Distribuições alimentares 
gratuitas de forma regular e 
o plano nacional consolidado 
COVID-19 (48.977 toneladas 
para 2.102.402 pessoas) 
 
- Transferências monetárias 
para pessoas com 
insegurança alimentar 
(8.721.435.547 FCFA) 
- Assistência alimentar e 

2020, ou seja, 
40% das 
pessoas visadas 
pela resposta, 
com uma 
mobilização de 
228 milhões de 
dólares (48% 
dos fundos 
necessários).   
 
 
 
Totalmente 
executado 
(100%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totalmente 
executado 
(100%) 
 

*Pobreza 
crónica 
Serviços 
públicos 
*Restrição,  
*Episódios 
de seca 
amplificados 
pelas 
alterações 
climáticas 
*Governaçã
o 
*Inseguranç
a política, 
*Inseguranç
a devido à 
actividade 
de grupos 
islâmicos 
armados 
desde os 
acontecime
ntos de 
2012 
*Aplicação 
tardia do 
Acordo de 
Paz e 
Reconciliaç
ão Nacional, 
resultante 
do processo 
de Argel  
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resiliência (37.000.000.000 
FCFA) 
 
- Rações para gado (16.000 
toneladas) 
 
 
 
Cuidados multissectoriais 
para deslocados internos 
(288.896 pessoas avaliadas, 
incluindo 227.797 pessoas 
assistidas) 
 
- Reforço da inclusão da 
dimensão nutricional no 
Plano Nacional de Resposta, 
tendo em conta a gravidade 
do fenómeno 
 
 
 
 
 
- Cuidados multissectoriais 
para deslocados internos 
(288.896 pessoas avaliadas, 
incluindo 227.797 pessoas 
assistidas) 
 
 
 
 
- Reforço da inclusão da 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totalmente 
executado 
(100,04%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parcialmente 
executado 
(66,66%) 
- Nenhuma 
previsão mas 
16,000 
toneladas 
atingidas 

 
 

1. Desafios 
-Assegurar 
a 
continuidad
e do 
Inquérito 
Nacional de 
Segurança 
Alimentar e 
Nutricional 
em todo o 
país. 
- Continuar 
e reforçar 
as acções 
de 
prevenção e 
tratamento 
da 
desnutrição, 
que é um 
problema 
preocupante 
em todo o 
país. 
- Facilitar 
o acesso 
humanitári
o às zonas 
vulnerávei
s 
2. Vias a 
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Junho de 
2020 

dimensão nutricional no 
Plano Nacional de Resposta, 
tendo em conta a gravidade 
do fenómeno 
 
 
 
 

 
Parcialmente 
executado 
(21%) 
 
 
 
- A fim de 
avaliar melhor o 
fenómeno da 
nutrição, o 
peso/altura foi 
tido em conta no 
Inquérito 
Nacional sobre 
Segurança 
Alimentar e 
Nutricional 
(ENSAN) 

seguir 
-Defender 
junto das 
parcerias 
técnicas e 
financeiras 
para o 
financiamen
to do 
Inquérito 
Nacional 
sobre 
Segurança 
Alimentar e 
Nutricional 
(ENSAN). 
- Defesa da 
continuação 
do 
financiamen
to de 
acções de 
resiliência 
para 
pessoas 
deslocadas. 
 

Estados 
Membros 
que ainda 
não 
assinaram 
e/ ou 
ratificaram 

8. REAFIRMA a importância 

da Convenção da UA para a 
Protecção e Assistência aos 
Deslocados Internos em 
África, e FELICITA a sua 

ratificação em 2009 pela 
Guiné Equatorial, Somália e 

 Reino de Marrocos  

 
Instrumento jurídico ainda 
em análise 
 
República da Namíbia 
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a 
convenção 

Sudão do Sul; e APELA aos 

quinze (15) Estados Membros 
que ainda não assinaram, 
assim como aos vinte e seis 
(26) que ainda não 
ratificaram/acederam à 
Convenção, a fazê-lo. APELA 

igualmente aos 12 Estados 
Membros que não assinaram 
esta Convenção da OUA de 
1969 e aos 9 outros que não a 
ratificaram/aderiram, a fazê-lo. 
Os Estados Membros são 
também exortados a integrar e 
implementar a Convenção da 
OUA de 1969 que rege os 
aspectos específicos dos 
problemas dos refugiados em 
África e a Convenção da UA 
de 2009 para a Protecção e 
Assistência aos Deslocados 
Internos em África. 

A Namíbia está em vias de 
desenvolver, implementar e 
manter vários aspectos de 
um sistema de alerta prévio 
para o país. Existem 
diferentes elementos do 
sistema de alerta prévio, que 
estão a ser desenvolvidos, 
implementados e mantidos 
em diferentes graus, uma 
vez que se encontram 
instalados nos vários 
Ministérios do Governo. Um 
sistema de alerta prévio é 
crítico para um sistema 
eficaz de gestão do risco de 
catástrofes. O Governo está 
a trabalhar para aumentar a 
capacidade local existente 
para manter e, quando 
necessário, actualizar o 
sistema de alerta prévio para 
acompanhar o progresso 
tecnológico. O sistema de 
alerta prévio é a recolha e 
divulgação atempada e 
eficaz de informação, através 
de instituições identificadas, 
que permite aos indivíduos, 
famílias, áreas e 
comunidades expostas a um 
risco tomar medidas para 
evitar ou reduzir o risco e 
preparar-se para uma 
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resposta eficaz. O sistema 
de alerta prévio terá as 
capacidades necessárias 
para permitir: 

 a interpretação da 
informação sobre o risco 
de catástrofes; 

 o levantamento dos 
perigos e dos riscos; 

 o acompanhamento, 
monitorização e previsão 
de eventos iminentes; 

 o processamento e 
divulgação de avisos 
compreensíveis às 
autoridades políticas e à 
população; e 

 a tomada de medidas 
adequadas e oportunas 
em resposta às alertas. 

O sistema de alerta prévio 
contará com peritos técnicos 
chave e organizações 
responsáveis pela recolha de 
dados e conhecimentos 
científicos. Essas 
organizações incluem: 

 os Serviços 
Meteorológicos; 

 o Departamento de 
Hidrologia; 

 a Unidade de Alerta 
Prévio e Informação 
Alimentar da Namíbia; 



EX.CL/1284(XXXIX)B 
Pág. 222 

 

Preparado conjuntamente pelo Gabinete do Secretário-geral da Comissão (GSC) e a RDC 

 

N.º 
Referência da 

Decisão 
Estados 

Membros 
Acção necessária 

Prazo de 
implementação  

Medida tomada 

Nível de 
implementação 
(Parcialmente, 

Integralmente ou 
Não 

Implementada) 

Desafios 
Enfrentados 

e Via a 
Seguir 

 o Sistema de Alerta 
Prévio de Incêndios; 

bem como fontes 
electrónicas tais como as 
fornecidas pelas Aplicações 
de Satélite Operacionais das 
Nações Unidas (UNOSAT) e 
outras fontes de informação 
internacionais e regionais, 
entre outras. 
 
República do Mali 
 
Adopção pelo Mali dos 
seguintes textos 
relacionados com a 
Convenção de Kampala de 
2009: 
- Lei n° 10-019 de 

31/05/2010; 
- Decreto n° 10-337/P-RM 

de 16/06/2010. 
 

República 
da Guiné 
Equatorial 

11. Decide o seguinte: 
 
Relativamente à 
implementação dos 
resultados do tema 
do ano e ao papel de 
liderança da UA para 
o tema do ano  

i. LANÇA UM APELO ao líder 
da UA para o tema de 2019, 
S.Exª o Sr. Teodoro Obiang 
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Nguema Mbasogo, Presidente 
da República da Guiné 
Equatorial, a continuar a 
apoiar os esforços da UA para 
fazer face aos desafios da 
deslocação forçada; 
 

Estados 
Membros  

B. Relativamente às causas 
profundas das deslocações 
forçadas 
 
ii. REDOBRAR os esforços no 

sentido de incutir uma cultura 
de direitos humanos, justiça, 
constitucionalismo e de 
Estado de Direito. 
 

 República Gabonesa 

 
A falta de conhecimento dos 
direitos por parte dos 
próprios cidadãos impede-os 
de exercer os seus direitos 
em situações de exploração, 
violação ou abuso de toda a 
espécie. Consequentemente, 
é necessário reforçar o 
diálogo no contexto da 
formulação de políticas, com 
vista a limitar os conflitos 
sociais e os custos 
associados à sua gestão. 
O Gabão está decididamente 
empenhado na tolerância 
zero em relação a todas as 
formas de violência. Do 
mesmo modo, o país 
encoraja vivamente a 
promoção da paridade de 
género e o acesso de todos 
às funções, 
independentemente do sexo, 
idade ou deficiência. Isto é 
para evitar a exclusão de 
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qualquer categoria social. No 
que diz especificamente 
respeito à violência baseada 
no género, acaba de ser 
adoptada uma legislação 
muito firme contra os seus 
culpados. 
 
República da Namíbia  
 
Quando confrontadas com a 
infeliz situação de 
deslocalização das 
comunidades afectadas, as 
autoridades locais na 
Namíbia têm o máximo 
cuidado em assegurar que 
os direitos humanos dos 
indivíduos afectados sejam 
plenamente respeitados, e 
que seja proporcionada, na 
medida do possível, uma 
disponibilização adequada 
de abrigo, saneamento e 
segurança alimentar, com o 
apoio das partes 
competentes; 

Estados 
Membros 

iv. REFORÇAR e/ou CRIAR 

infra-estruturas nacionais para 
a paz, com vista a garantir a 
reconciliação, a harmonia 
social e a coesão no processo 
de consolidação da nação. 

 República da Namíbia 
 

Em Novembro de 2020, a 

Namíbia lançou a 2ª Fase 

do Plano de 

Implementação quinquenal 

  
 
 
 
 
 
 



EX.CL/1284(XXXIX)B 
Pág. 225 

 

Preparado conjuntamente pelo Gabinete do Secretário-geral da Comissão (GSC) e a RDC 

 

N.º 
Referência da 

Decisão 
Estados 

Membros 
Acção necessária 

Prazo de 
implementação  

Medida tomada 

Nível de 
implementação 
(Parcialmente, 

Integralmente ou 
Não 

Implementada) 

Desafios 
Enfrentados 

e Via a 
Seguir 

do Programa da Campanha 

“Nationhood and National 

Pride”, sob a tutela do 

Ministério das Tecnologias 

de Informação e 

Comunicação da 

República da Namíbia. O 

plano quinquenal é 
implementado através de 12 
pilares e objectivos 
estratégicos que são, entre 
outros, reforçar a identidade 
nacional da Namíbia, 
acelerar os esforços de 
investigação e inovação 
sobre a nacionalidade e o 
orgulho nacional, bem como 
intensificar a luta contra 
todas as formas de crime e 
violência no país. 
 
 
República do Mali 
Em conformidade com o 
Acordo para a Paz e 
Reconciliação no Mali, 
resultante do processo de 
Argel, e no quadro do 
desenvolvimento de infra-
estruturas estruturantes, 
estão previstas as seguintes 
acções:  
- A realização de eixos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

República 
do Mali 
Destacame

nto do 
exército 

para 
assegurar 

as trabalhos 
antes de 20 
de Maio de 

2021; 
- Reinício 
dos 
trabalhos. 
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rodoviários:  
- Ligação de Kidal, Gao e 
Timbuktu à Estrada Trans-
Saariana; 
  
- Estrada fronteiriça 
Andelimane - Níger;  
- Estrada fronteiriça Ansongo 
- Tessit - Burkina Faso;   
-Léré- Fassala. 
(Projectos a cargo da DNR : 
Direcção Nacional de 
Estradas) 
 
 - A construção dos 
aeroportos de Kidal, 
Tessalit, Taoudeni, Menaka, 
Goundam e a reabilitação do 
aeroporto de Gao (Projecto a 
cargo da ANAC : Agência 
Nacional de Aviação Civil). 
 
- A construção de cais nos 

portos fluviais de Bamba, 
Diré e Youwarou (Projecto 
encarregue do COMANAV: 
Companhia Maliana de 
Navegação). 
 

   
 
 
 
 

República do Mali 

 
Até à data, foram concluídas 
ou estão em curso as 
seguintes acções 

O APD final 

disponível 

desde 

04/03/2021. 

Segurança 

da zona de 

trabalho 

mobilização 
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De Maio de 
2018 a 
31/12/2020 

 
 
Estudos de viabilidade e 
Ante-Projecto Detalhado 
(APD) do troço fronteiriço 
Kidal-Timeaouine Argélia, 
365 km da estrada Trans-
Saariana na República do 
Mali 
 
O estudo foi realizado pela 
empresa de consultoria Grpt 
/Alpa Consult/2M 
Consult/ACE Ing. O Banco 
Islâmico de Desenvolvimento 
(BID) é o parceiro financeiro. 

 

Carta enviada 
ao BID para 
prorrogação do 
prazo para a 
mobilização de 
fundos até 31 
de Julho de 
2021. 

de fundos 

  Outubro de 
2016 a Maio 
de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acordo de assistência para a 
construção e asfaltagem da 
rota Gao-Bourem-Taoussa 

Apenas os 

trabalhos de 

realização das 

obras estão em 

curso. 

Foi realizada 

uma reunião no 

local a 

08/05/2019 na 

qual a DNR 

participou. 

Execução tímida 

dos trabalhos 

por 

subempreiteiros. 

Segurança 

da zona de 

trabalho 

- 

mobilização 

de fundos 
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O estaleiro está 

parado. A 

execução física 

é de 15% e a 

execução 

financeira é de 

26%. Para além 

do orçamento 

nacional, estão 

envolvidos o 

BAD, o Fundo 

Saudita e o 

BOAD. 

   O projecto visa rever os 

estudos técnicos bem como 

o controlo e supervisão das 

obras de construção e a 

asfaltagem da rota Bourem-

Kidal no âmbito da Fase 2 do 

Projecto de Desenvolvimento 

da Ligação Rodoviária 

Trans-Saariana (RTS) na 

República do Mali. 

 O BAD e a UE são os 
parceiros financeiros. 

-ANO do BAD 

sobre a lista 

restrita seguindo 

a carta PICU-

0/LTR/JN/TP/P

M/2020/11/08 

de 26/11/2020. 

-Pedido de 

Proposta 

apresentado ao 

Banco para 

parecer jurídico 

na sequência da 

carta 

n°00/MTI/DFM 

ANO do 

BAD 

esperado 

dentro do 

prazo de 

19/04/2021 
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12/12/2020  

Carta de aviso 

n°0258/MTI-SG 

datada de 

19/02/2021. 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

Obras de reabilitação da 

estrada Sévaré - Douentza-

Gao (559,503km), Secção: 

Sévaré - Boré (111km) na 

República do Mali. 

Os parceiros financeiros são 
o BADEA (61,23%), OFID 
(30,61%) e BN (8,15%)  

ANO do OFID 

sobre o DAO na 

data de 

09/11/2020. 

Carta de aviso 

n°00661/MIE-

SG datada de 

11/11/2020. 

Abertura das 

propostas 

agendada para 

15/01/2021 

Relatório de 

avaliação 

submetido ao 

BADEA e ao 

OFID para 

parecer em 

01/02/2021 na 

sequência da 

carta 

ANO do 

BADEA 

esperado 

dentro do 

prazo fixado 

de 

19/04/2021. 
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00145/MTI-SG.  

Carta de aviso 

n°0257 MTI-SG 

de 19/02/2021 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obras de construção e a 

asfaltagem da rota Bourem-

Kidal no âmbito da Fase 2 do 

Projecto de Desenvolvimento 

da Ligação Rodoviária 

Trans-Saariana (RTS) na 

República do Mali  

Os parceiros são:  O BAD e 

a UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O prazo para 

apresentação 

de propostas 

inicialmente 

previsto para 21 

de Julho de 

2020 às 10h00, 

hora local, é 

prorrogado até 

segunda-feira, 

17 de Agosto de 

2020, às 10h00. 

A abertura das 

licitações teve 

lugar a 

17/08/2020 

Relatório de 

abertura de 

concurso 

enviado ao BAD 

em 16/09/2020 

na sequência da 

carta 0463/MIE-

Tendo em 

conta as 

observaçõe

s do BAD 

esperadas 

no prazo 

fixado em 

19/04/2021 
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SG 

Carta de aviso 

n°00525/MIE-

SG de 

14/10/2020.  

Carta de aviso 

n°00623/MIE-

SG de 

05/11/2020. 

Carta de 

advertência 

n°0671/MTI-SG 

de 12/11/2020 

endereçada ao 

MEF para que 

actue sobre a 

situação dos 

processos 

pendentes. 

Carta de aviso 

n°0258/MTISG 

de 19/02/2021 

Carta do BAD 

n°PICU-

0L/LTR/JN/PM/2

02103/96 de 
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2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As seguintes acções 
principais foram 
empreendidas no quadro das 
medidas de médio e longo 
prazo contidas no Anexo III 
do Acordo para a Paz e 
Reconciliação no Mali, 
resultantes do processo de 
Argel: 
 
/ Mais de 1340 pontos de 
água potável postos em 

26/03/2021. 

 

 

 

 

Parcialmente 

executada 

 

 

 

Implementa
ção efectiva 
do projecto 
de 
realização 
do 
Aqueduto 
 
/Estudos de 
viabilidade 
técnica do 
projecto de 
realizaçao 
do 
Aqueduto; 
 
/Pesquisa e 
mobilização 
de fundos 
para a 
implementa
ção do 
projecto de 
realização 
do 
Aqueduto; 
 
/Implementa
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serviço, em benefício das 
populações vulneráveis, nas 
regiões do norte do Mali, 
durante o período 2016-
2020; 
/Aumento da taxa de acesso 
à água potável para as 
famílias e comunidades 
rurais de 36% em 2015 para 
38,4% em 2020 nas regiões 
do norte do Mali; 
/As obras de reforço do 
abastecimento de água 
potável na cidade de Gao 
estão em curso com o apoio 
do Banco Mundial, em 
termos de desenvolvimento 
de fontes de água e de 
capacidade adicional para a 
produção e distribuição de 
água potável. Mais de 2.800 
novas ligações de água 
potável colocadas em 
serviço na Cidade durante o 
período 2016-2020; 
/Obras para reforçar o 

abastecimento de água 

potável na Cidade de 

Timbuktu, fases I, II e III, em 

curso, com o apoio da KFW, 

em termos de 

desenvolvimento de fontes 

de água e capacidades 

ção 

operacional 

do projecto 

de 

realização 

do 

Aqueduto. 
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adicionais para a produção e 

distribuição de água potável. 

Mais de 3.200 novas 

ligações de água potável 

colocadas em funcionamento 

na Cidade durante o período 

2016-2020; 

/Documento de ideia do 
projecto desenvolvido, para a 
realização do Aqueduto In 
Esseri-In Tebezas-Kidal. 

Estados 
Membros 

v. ATACAR os problemas do 
desenvolvimento que geram 
os males sociais tais como a 
pobreza, a desigualdade, o 
desemprego, a exclusão e a 
marginalização. 
 

 República da Namíbia 
O Governo da República da 
Namíbia criou Ministérios 
para liderar as aspirações de 
desenvolvimento 
socioeconómico sustentável 
da nossa Nação e para 
promover o bem-estar do 
povo da Namíbia, de acordo 
com o artigo 95.º da 
Constituição da Namíbia. Os 
ministérios criados incluem o 
Ministério da Igualdade de 
Género, Erradicação da 
Pobreza e Bem-Estar Social, 
que, entre outros, tem a 
tarefa de promover o bem-
estar dos cidadãos e a 
protecção social, incluindo, 
mas não se limitando à 
concessão de subsídios 
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sociais tais como a pensão 
de velhice, subsídio de 
invalidez, subsídio para 
órfãos e crianças vulneráveis 
- estes subsídios reduziram 
significativamente a pobreza. 
O Governo lançou também 
um Banco Alimentar a 
famílias carenciadas. As 
recentes dotações anuais 
para redes de segurança 
social na Namíbia totalizam 
cerca de sete (7) mil milhões 
de dólares namibianos. 
  Por conseguinte, a pobreza 
diminuiu drasticamente de 
mais de 70% em 1993 para 
18% até 2016.  
 
O Plano de Prosperidade 
Harambee II (2021-2025) 
(2nd HPP), uma iniciativa de 
S.E. o Presidente da 
República da Namíbia, é um 
Plano de Acção do Governo 
Namibiano para a 
Recuperação Económica e 
Crescimento Inclusivo. O 
Plano de Prosperidade 
Harambee II foi lançado para 
melhorar a governação 
eficaz na Namíbia, corrigir a 
desigualdade, estimular o 
crescimento económico e a 
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criação de emprego, aliviar a 
pobreza, melhorar a 
qualidade de vida de todos 
os namibianos, melhorar o 
desenvolvimento de infra-
estruturas e reforçar as 
relações internacionais da 
Namíbia em benefício do 
país.  
Nenhum namibiano 
terá morrido de fome durante 
o período (2016-2020), 
apesar de o país ter sofrido 
as piores 
secas recorrentes na história 
recente. O sólido programa 
de alívio da seca e as 
iniciativas dos bancos 
alimentares nas 
as zonas peri-urbanas e 
rurais do país 
salvaguardaram os mais 
vulneráveis da fome, 
enquanto que nas zonas 
rurais 
os serviços de extensão 
agrícola ajudaram a garantir 
a segurança alimentar das 
famílias para vários 
agricultores de subsistência 
 
República do Mali 
 

Cuidados a pessoas 



EX.CL/1284(XXXIX)B 
Pág. 237 

 

Preparado conjuntamente pelo Gabinete do Secretário-geral da Comissão (GSC) e a RDC 

 

N.º 
Referência da 

Decisão 
Estados 

Membros 
Acção necessária 

Prazo de 
implementação  

Medida tomada 

Nível de 
implementação 
(Parcialmente, 

Integralmente ou 
Não 

Implementada) 

Desafios 
Enfrentados 

e Via a 
Seguir 

deslocadas internamente, 
retornados, vítimas de 
inundações e outras 
catástrofes (assistência 
alimentar e não alimentar) - 
1.200 famílias pobres no 
Distrito de Bamako 
receberam cada uma 
transferência de 90.000 
FCFA, ou seja, 108.000.000 
FCFA 
Transferência monetária 
para 500 beneficiários do 
programa JIGISEMEJIRI na 
comuna de Mopti, num 
montante total de  
22.500.000 francos CFA, e 
997 na comuna de Konna, 
num total de 89.730.000 
francos CFA. 
Em Tominian, 14 mulheres 
beneficiárias da aldeia de 
Dandougouni na comuna 
rural de Timissa receberam 
os seus subsídios para 
actividades geradoras de 
rendimentos (AGR): engorda 
de ovelhas, ou seja, 125.000 
francos CFA por mulher. 
Distribuição dos centros de 
criação de caprinos a 216 
agregados familiares de 
deslocados internos em 
Bankass (incluindo 166 
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mulheres chefes de família), 
ou seja, 648 cabras, 
incluindo 3 cabras por 
beneficiário, Apoio de 
entrada a 460 deslocados 
internos em Fatoma, Sévaré 
e Mopti, por 4.914.000 
francos CFA, ou seja, 10.500 

francos CFA/pessoa. 
Estados 
Membros 

vi. RESPONDER às 
necessidades específicas dos 
grupos sociais marginalizados 
e vulneráveis, tais como 
mulheres, crianças, jovens, 
pessoas com deficiência e 
idosos, e garantir a sua 
participação plena e efectiva; 
 

 República do Mali 
 

Apoio de entrada AGR a 270 
deslocados internos em 
Fatoma, Sévaré e Mopti, por 
10.800.000 FCFA, ou seja, 
40.000 FCFA por pessoa. 
120 AGR em benefício de 
associações, cooperativas e 
titulares individuais do círculo 
de Ansongo 

1,158 repatriados 
beneficiaram de AGR e 
8,717 de transferências 
monetárias em 
Dezembro. 

  

Estados 
Membros 

C. Relativamente ao Alerta 
Prévio e à Prevenção 

 
i. TOMAR medidas que visam 

reforçar os seus sistemas 
nacionais contra a deslocação 
relacionada com catástrofes, 
riscos de catástrofes e 

  
República Gabonesa 

 
- A criação em 2010 da 
Agência Gabonesa de 
Estudos e Observação do 
Espaço (AGEOS) permite 
não só uma gestão rigorosa 
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redução do risco de 
catástrofes, bem como o aviso 
prévio, em conformidade com 
o Quadro de Sendai, a 
Estratégia Regional Africana 
para a Redução do Risco de 
Catástrofes e o Programa de 
Acção para a Implementação 
do Quadro de Sendai 2015-
2030 para a Redução do 
Risco de Catástrofes em 
África; 
 

dos recursos, mas também 
uma melhor observação do 
espaço, com vista a prevenir 
os riscos de catástrofes 
naturais. 
 
- A criação desta agência 
contribui para melhorar as 
condições de alerta prévio de 
alterações climáticas 
extremas. 
 
 
República do Mali 
 
143.615 refugiados do Mali 
registados em países de 
asilo a partir de Dezembro 
de 2020. 
2745 repatriados de todas as 
regiões de acolhimento, 
excepto Ségou, beneficiaram 
de bens não alimentares 
(BNA)  
557 refugiados, retornados 

voluntários receberam apoio 
dos serviços técnicos do 
Estado e dos parceiros . 
Registo de 2825 famílias 
deslocadas internas vítimas 
de abusos e perseguições 
por grupos terroristas ao 
longo da faixa fronteiriça em 
direcção à INEKAR:  
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-O registo de uma família 
deslocada da aldeia de 
Borko no círculo de 
Bandiagara (Mopti). O 
agregado familiar é 
composto por 3 mulheres 
incluindo o chefe de família e 
2 rapazes. Está instalado na 
família de Djénèba KONE 
em Boulkassoumbougou na 
Comuna I do Distrito de 
Bamako  

Estados 
Membros 

ii. CRIAR mecanismos 
sustentáveis destinados a 
mitigar os efeitos nefastos da 
degradação ambiental, dos 
padrões climáticos extremos e 
das alterações climáticas. 
 

 223 pessoas deslocadas e 
24.472 vítimas de 
inundações e outras 
catástrofes beneficiaram de 
distribuições de alimentos e 
não alimentares oferecidas 
pelo Estado, UNICEF e 
particulares na região de 
Kayes. 
A região prestou assistência 
(distribuição de alimentos e 
artigos não alimentares) a 
24.472 vítimas de 
inundações e incêndios nos 
círculos de Kayes, 
Bafoulabe, Diéma, Kita, 
Nioro e Yélimané com o 
apoio do Estado, UNICEF e 
pessoas de boa vontade. 
 
 
- O departamento MTI, 

Em 31 de Março 

de 2021, a 

região tinha 

2270 

deslocados 

internos nos 

círculos de 

Kayes, 

Bafoulabé, 

Diéma, 

Kéniéba, Kita, 

Nioro e 

Yélimané. 

Importar referir 

que apenas 223 

deslocados no 

Diéma foram 

assistidos 

(5.800 kg de 

Disseminaç

ão e 

apropriação 

pela 

população 

da 

importância 

da 

protecção 

do 

ambiente, 

garantindo 

uma 

melhoria da 

qualidade 

de vida. 

 

-
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através da implementação 
do plano de acção da 
Política Nacional de 
Transportes, Infra-estruturas 
de Transportes e Abertura 
(PNTITD) alinhado com a 
visão do CREDD2019-2021, 
a visão dos ODS 2030 e a 
visão da Agenda 2063 da 
União Africana, atribui 
grande importância à 
protecção ambiental e à luta 
contra as alterações 
climáticas, procurando 
mitigar os seus efeitos e 
adaptar as actividades. 
Da mesma forma que os 

ODS encorajam a integração 

da dimensão do género 

através do ODS5 "Alcançar 

a igualdade de género e 

empoderamento de todas 

as mulheres e raparigas", 

também exigem uma 

consideração de valor para o 

ambiente através do ODS13 

“Tomar medidas urgentes 

para combater às 

alterações climáticas e os 

seus impactos”. 

A elaboração dos projectos 

alimentos) pelas 

ONG Visão 

Mundial e 

MPDL. 

 

 

 

 

 

Consideração 

das actividades 

de construção; 

-Desvio das 

zonas de 

comprovado 

valor ambiental; 

- Acções de 

sensibilização 

através dos 

meios de 

comunicação 

para que os 

viajantes 

reflorestem ao 

Acompanha

mento e 

manutenção 

das acções 

de 

reflorestaçã

o. 
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do departamento integra a 
componente ambiental e de 
alterações climáticas, 
incluindo-os nas actividades 
e no orçamento. 

longo das rotas 

adicionais da 

rede  

Prevenção de 

incêndios de 

arbustos 

causados por 

fumadores 

imprudentes.   

- Esforços para 
melhorar a 
qualidade da 
frota nacional de 
veículos para 
reduzir as 
emissões de 
gases com 
efeito de estufa. 

Estados 
Membros 

D. Relativamente a Soluções 
Duradouras: 
 
i. ENCARREGA a Comissão 
da UA, mediante pedido dos 
Estados Membros, de 
contribuir para os esforços de 
coordenação e permitir que os 
deslocados internos e 
refugiados façam uma escolha 
livre e informada entre o 
regresso, a integração local e 
o reassentamento, em 

 República Gabonesa 
 
Durante a gestão dos fluxos 
de refugiados da República 
do Congo e da República do 
Chade, durante os períodos 
de agitação nesses países, 
tinham sido postos em 
prática programas para 
encorajar os refugiados a 
regressar voluntariamente. 
Muitos refugiados tinham 
optado por regressar 
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conformidade com os 
instrumentos jurídicos 
africanos relevantes. 
 

voluntariamente, enquanto 
outros tinham preferido 
continuar a residir no Gabão. 
A regularização das suas 
situações foi realizada sem 
grandes dificuldades e estas 
comunidades vivem em paz 
em território gabonês até aos 
dias de hoje. 

Estados 
Membros 

ii. EXORTA os Estados 

Membros, as CER, a 
Comissão da UA a garantirem 
que as políticas, estratégias e 
mecanismos de luta contra a 
deslocação forçada reforcem a 
relação indissociável entre a 
governação, a paz, a 
reconstrução e a recuperação 
pós-conflito, bem como o 
desenvolvimento e as 
alterações climáticas.  

    

Estados 
Membros 

E. Relativamente às 
Parcerias e Cooperação 
Internacional  
 
ii. EXORTA os Estados 
Membros, as CER e a 
Comissão da UA a garantirem 
a disponibilidade de recursos 
adequados, flexíveis e 
previsíveis para ajudar a fazer 
face aos enormes desafios 
decorrentes da deslocação 
forçada e das crises 

 143, 615 refugiados 
malianos registados em 
países de asilo a partir de 
Dezembro de 2020. 
2745 repatriados de todas as 
regiões de acolhimento, 
excepto Ségou, beneficiaram 
de bens não alimentares 
(BNA)  
557 refugiados retornados 

voluntários receberam apoio 
dos serviços técnicos do 
Estado e dos parceiros . 
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humanitárias em África e a 
promoverem um financiamento 
plurianual flexível que 
transcenda a ajuda de 
emergência para fazer face ao 
nexo entre a ajuda 
humanitária e o 
desenvolvimento.  

Registo de 2825 famílias de 
deslocados internos vítimas 
de abusos e perseguição por 
grupos terroristas ao longo 
da faixa fronteiriça em 
direcção à INEKAR 

3.  EX.CL/Dec. 
1077(XXXVI) 

 
Decisão da 
Comissão sobre 
o Estado de 
Implementação 
das Decisões 
Anteriores do 
Conselho 
Executivo e da 
Conferência 
Doc. 
1191(XXXVI) 
 

Estados 
Membros 

5. DECIDE estabelecer um 
sistema de gestão do 
desempenho com sanções e 
recompensas adequadas e 
SOLICITA à Comissão que 
apresente o projecto das 
modalidades do sistema na 
37.ª Sessão Ordinária do 
Conselho Executivo 

    

4.  EX.CL/Dec. 
1079(XXXVI) 

 
Decisão sobre o 
Relatório de 
Actividades do 
Tribunal Africano 
dos Direitos 
Humanos e dos 
Povos 
Doc.Ex.Cl/1204(

Estados 
Membros 

6. INCENTIVA os Estados 
Membros que ainda não o 
tenham feito a aderir ao 
Protocolo e a depositar a 
Declaração exigida nos termos 
do n.º 6 do artigo 34.° do 
Protocolo. 

 Reino de Marrocos  
 
Instrumento jurídico ainda 
em análise 

  

Estados 
Membros 

7. SOLICITA ao Presidente da 
Comissão da UA, em 
conformidade com as decisões 
precedentes do Conselho 
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XXXVI) 
 

Executivo, a tomar todas as 
medidas necessárias para a 
operacionalização do Fundo 
de Assistência Jurídica e, para 
o efeito, INCENTIVA todos os 

Estados Membros da União a 
fazerem contribuições 
voluntárias generosas para o 
Fundo, com vista a assegurar 
a sua sustentabilidade e 
sucesso. 
 

Governo da 
República 
Unida da 
Tanzânia 

10. EXPRESSA o seu apreço 
ao Governo da República 
Unida da Tanzânia pelas 
estruturas colocadas à 
disposição do Tribunal e pelos 
projectos de arquitectura para 
a construção das instalações 
permanentes do Tribunal 
apresentados à Comissão da 
UA, e EXORTA o Governo da 

República Unida da Tanzânia, 
o CRP e a Comissão, em 
colaboração com o Tribunal, a 
trabalharem no âmbito do 
Grupo de Trabalho criado pela 
decisão EX.CL/Dec.994 
(XXXII), para tomar as 
medidas necessárias para 
assegurar a rápida construção 
das instalações, tendo em 
conta as estruturas do 
Tribunal Africano de Justiça, 
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Direitos Humanos e dos 
Povos; 
 

Os Estados 
Partes 

12. AUTORIZA a publicação 

do relatório de actividades do 
Tribunal; e a este respeito, 
SOLICITA aos Estados 
Partes, caso assim o 
desejarem, a submeterem, no 
prazo de catorze (14) dias a 
contar da data de 
encerramento da Sessão do 
Conselho Executivo em que a 
presente decisão for 
aprovada, as suas 
observações escritas sobre o 
relatório de actividades, a 
serem anexadas ao mesmo 
aquando da sua publicação. 

    

5.  EX.CL/Dec. 
1080(XXXVI) 
 
Decisão sobre o 
relatório de 
actividades da 
Comissão 
Africana dos 
Direitos 
Humanos e dos 
Povos 
Doc.EX.CL/1205(
XXXVI) 

 

Estados 
Membros 

4. APELA AINDA aos Estados 
Membros que cooperem com 
a CADHP, acolhendo 
favoravelmente os seus 
pedidos para a realização de 
missões de promoção e 
protecção e respondendo 
pontualmente as 
comunicações da CADHP. 
 

 República da Namíbia 
 

A Namíbia continua a 
participar nas actividades da 
Comissão ao nível 
adequado, e responde de 
forma atempada às questões 
relevantes 

  

Os Estados 
Partes 

9. FELICITA os Estados 

Partes que apresentaram à 
CADHP os seus relatórios 
periódicos; e EXORTA outros 
Estados Partes a 

. República da Namíbia 
 
A Namíbia está actualizada 
com as suas obrigações de 
apresentação de relatórios 
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apresentarem os relatórios 
periódicos nos termos do 
artigo 62.º da Carta Africana 
dos Direitos Humanos e dos 
Povos (Carta Africana), do 
artigo 26.º do Protocolo de 
Maputo e do n.° 4 do artigo 
14.º da Convenção de 
Kampala. 

 
República Árabe do Egipto 
 
O Egipto está actualizado na 
apresentação dos seus 
relatórios periódicos 
nacionais à CADHP 

Estados 
Membros 

14. CONVIDAR os Estados 

Membros, especialmente aos 
que ainda não o fizeram, a 
considerarem a possibilidade 
de acolher uma das sessões 
da CADHP. 

 República Árabe do Egipto 
 
O Egipto acolheu a sessão 
ordinária da CADHP 
realizada em Abril de 2019 
em Sharm El Sheikh 

  

Os Estados 
Partes  

15. AUTORIZAR a publicação 
do 47.º relatório de 
actividades; e a este respeito, 
SOLICITAR aos Estados 

Partes, caso assim o 
desejarem, que submetam, no 
prazo de catorze (14) dias a 
contar da data de 
encerramento da Sessão do 
Conselho Executivo em que a 
presente decisão for 
aprovada, as suas 
observações escritas sobre o 
Relatório de Actividades, a 
serem anexadas ao mesmo 
aquando da sua publicação. 

  
República Árabe do Egipto 

 
O Egipto apresentou as suas 
observações sobre o 
relatório dentro dos 14 dias 
após a conclusão do 
Conselho Executivo 

  

6.  EX.CL/Dec. 
1081(XXXVI) 

 

Os Estados 
Membros 
que ainda 

2. FELICITAR os Estados 

Membros que ratificaram o 
novo Protocolo do Parlamento 
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Decisão sobre o 
relatório de 
actividades do 
Parlamento Pan-
africano 
Doc.EX.CL/1206(
XXXVI) 

não 
ratificaram 
o novo 
Protocolo 
do PAP  

Pan-africano; e INCENTIVAR 

os que ainda não o fizeram a 
tomar medidas concretas para 
a ratificação do novo Protocolo 
do PAP. 
 
 

7.  EX.CL/Dec. 
1082(XXXVI) 
 
Decisão sobre o 
relatório de 
actividades do 
Conselho 
Económico, 
Social e Cultural 
Doc.EX.CL/1207(
XXXVI) 

República 
da Zâmbia 

2. AO MESMO TEMPO QUE 

FELICITA a sua colaboração 
contínua para assegurar o 
êxito da transferência do 
Secretariado do ECOSOCC, 
SOLICITA à República da 
Zâmbia e à Comissão que 
abordem rapidamente todos 
os assuntos relacionados com 
a transferência com vista a 
concluir o processo até 
Fevereiro de 2021; 
 

Fevereiro de 
2021 

   

8.  EX.CL/Dec. 
1084(XXXVI) 
 

Decisão sobre o 

relatório de 

actividades do 

Comité Africano 

de Peritos em 

Direitos e Bem-

estar da Criança 

(ACERWC) 

Doc.EX.CL/1209(

Estados 
Membros 

3. SAÚDA a iniciativa do 

ACERWC de liderar a 
celebração do 30.º Aniversário 
da adopção da Carta Africana 
da Criança no ano 2020; e 
EXORTA os Estados 
Membros da UA a tomarem 
medidas concretas para 
comemorar o aniversário em 
2020 e intensificarem os seus 
esforços para assegurar a 
plena implementação da Carta 
Africana da Criança; 

Reino de 
Marrocos  
 
2025 

República Gabonesa 
 
O Gabão fez grandes 
progressos no domínio dos 
direitos das crianças, a 
escolaridade é obrigatória e 
a taxa de escolaridade é 
superior a 98%. 
 
Reino de Marrocos  
 
- A Política Pública Integrada 
de Protecção da Criança em 
Marrocos: Desenvolvimento 
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XXXVI) 
 

de um ambiente protector 
para as crianças, incluindo a 
protecção contra o 
casamento precoce; 
-O Fundo de Apoio à Coesão 
Social; 
-O Fundo de Ajuda Mútua 
Familiar; 
-A Iniciativa Nacional de 
Desenvolvimento Humano; 
-O Programa Nacional de 
Empoderamento Económico 
das Mulheres. 
 
República da Namíbia  

A Namíbia ratificou a Carta 
da Criança a 26 de Agosto 
de 2004. A Namíbia fez 
melhorias, tal como registado 
no Relatório periódico 2004-
2012. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
República da 
Namíbia  

 
Totalmente 
implementado, 
no entanto, há 
melhorias a 
serem 
introduzidas, de 
acordo com as 
recomendações 
do Comité da 
UA sobre o 
relatório 
periódico 
apresentado em 
2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
República 
da Namíbia  

 

 
As 
recomend
ações do 
Relatório 
2004 - 
2012 
foram 
tidas em 
conta e 
serão 
apresenta
das no 
próximo 
Relatório, 
que está 
a ser 
finalizado. 
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Estados 
Membros 

4.INCENTIVAR os Estados 

Membros, que ainda não 
ratificaram a Carta Africana da 
Criança, a considerar a sua 
ratificação. 

 República Gabonesa 

 
O Gabão assinou a Carta 
dos Direitos e Bem-estar da 
Criança a 27 de Fevereiro de 
1992 e ratificou-a a 18 de 
Maio de 2007.   
 
República da Namíbia  

A Namíbia não apresentou 
reservas para este efeito 

  

Estados 
Membros 

5. INCENTIVAR 
IGUALMENTE os Estados 
Membros que tenham 
apresentado reservas à 
aplicação de disposições 
específicas da Carta Africana 
da Criança a retirarem as suas 
reservas. 

    

Os Estados 
Partes  

6. FELICITAR os Estados 
Partes que submeteram os 
seus relatórios sobre a 
implementação da Carta 
Africana dos Direitos e Bem-
estar da Criança; e APELAR 

aos Estados Partes, que ainda 
não submeteram os seus 
relatórios, a acelerarem o 
processo. 

 República da Namíbia  
 
A Namíbia elaborou o 3.º e 
4.º Relatórios periódicos 
sobre a Carta da Criança. 

 
Os Relatórios 
ainda não foram 
validados pelo 
Comité 
Interministerial 
durante o mês 
de Junho de 
2021. 

 
Desafios à 
obtenção de 
dados dos 
intervenient
es 
relevantes. 
Foi 
realizado 
um inquérito 
sobre a 
violência 
contra as 
crianças e 
está a ser 
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compilado 
um plano de 
acção 
nacional 
sobre 
violência 
contra 
crianças. 
Este plano 
de acção 
permitirá à 
Namíbia 
recolher 
indicadores 
sobre o 
assunto.  

Estados 
Membros 

7. ADOPTAR o tema para o 
Dia da Criança Africana (DCA) 
de 2021: Trinta (30) anos após 
a adopção da Carta: acelerar 
a implementação da Agenda 
2040 para uma África digna 
para a criança; e 
INCENTIVAR os Estados 

Membros a comemorar o Dia 
da Criança Africana e a 
apresentar um relatório sobre 
a implementação das 
recomendações do Comité. 

 República Gabonesa 
 
O Gabão celebra o Dia da 
Criança Africana todos os 16 
de Junho de cada ano 
 
República da Namíbia  
 

Foi atribuído um orçamento 
às 14 regiões da Namíbia 
para comemorar o Dia da 
Criança Africana. Foi 
constituído um Comité para 
facilitar e supervisionar os 
preparativos para a 
comemoração a nível 
nacional, a 16 de Junho de 
2021. Contudo, devido às 
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medidas preventivas da 
COVID-19, tem sido difícil 
reunir as crianças e as 
partes interessadas em 
grande número para o 
evento principal. 

Estados 
Membros 

8. CONVIDAR os Estados 
Membros a combater à 
exploração sexual infantil 
através da Internet e a 
intensificar os seus esforços 
para proteger as crianças 
contra os potenciais danos a 
que estão expostas na 
internet, a lançar acções de 
múltiplos intervenientes a nível 
nacional para proteger os 
direitos das crianças nos 
ciberespaços. 

 República Gabonesa 
 
O Gabão emitiu um decreto 
sobre o assédio. De acordo 
com o artigo 265.º do Código 
Penal, “o acto sexual de uma 
criança com menos de 15 
anos de idade é punível com 
pena de prisão de um a dez 
anos”    
 
República da Namíbia  

A Namíbia assinou o We PC 
to Action em 2016. O quadro 
dos resultados. O quadro de 
resultados para a 
colaboração entre a Namíbia 
e o UNICEF entre 2017 e 
2018 foi compilado e 
financiado pelo fundo de luta 
contra a violência (End 
Violence Fund). O 
desenvolvimento da 
capacidade institucional 
multissectorial para 
diferentes intervenientes, tais 
como assistentes sociais, 
procuradores, magistrados e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
República da 
Namíbia  
 
Parcialmente 
implementado e 
o reforço das 
capacidades e a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Repúblic
a da 
Namíbia  

O abuso e 
exploração 
em linha é 
um novo 
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polícias encarregados de 
testemunhar crianças em 
casos de abuso/exploração 
sexual, incluindo a 
exploração e abuso sexual 
em linha, foi reforçado. Além 
disso, o portal nacional de 
denúncia de pornografia 
infantil em linha foi 
estabelecido através da 
LIFELINE/CHILDLINE e da 
Fundação Internet WATCH. 
O dia 12 de Fevereiro foi 
declarado o Dia da Internet 
mais Segura, e está a ser 
comemorado para aumentar 
a sensibilização sobre os 
perigos das comunicações 
em linha para crianças, pais, 
professores e membros da 
comunidade. 
 
República do Mali 

 
A lei sobre a 
cibercriminalidade foi 
adoptado em 2019. 
 
Foi seleccionado um 
Gabinete/Conselho para 
desenvolver um projecto de 
documento de Estratégia 
Nacional de Segurança 
Cibernética com um plano de 

sensibilização 
necessitam de 
ser reforçados, 
uma vez que o 
abuso e a 
exploração em 
linha é um novo 
problema 
emergente 

domínio que 
requer uma 
maior 
sensibilizaç
ão do 
público, 
com vista a 
capacitar as 
crianças e 
todos os 
cidadãos a 
reconhecere
m os seus 
perigos. 
Tendo em 
vista o 
futuro, a 
Namíbia 
desenvolve
u uma 
Agenda 
Nacional 
para 
Crianças, e 
está em 
processo de 
desenvolvim
ento do 
Plano 
Nacional de 
Acção sobre 
Violência 
Contra 
Crianças, 
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acção operacional. com o 
objectivo de 
promover a 
segurança 
em linha. 
Outro 
mecanismo 
que foi 
posto em 
prática é o 
quadro 
nacional de 
segurança 
escolar para 
a formação 
de 
formadores/
professores 
na 
protecção 
das 
crianças, 
incluindo a 
segurança 
em linha 
das 
crianças. A 
Namíbia 
está entre 
os países 
que 
registaram 
progressos 
no sentido 
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de pôr fim à 
violência 
contra as 
crianças. 
Além disso, 
o 
desenvolvim
ento de 
capacidade
s sobre 
como 
abordar a 
violência 
baseada no 
género 
continua a 
ser 
reforçado 
através do 
Plano de 
Acção sobre 
Violência 
Baseada no 
Género 
(VBG). O 
Plano de 
Acção é 
sustentado 
pelos 
planos 
nacionais 
existentes, 
tais como a 
Visão 2030, 
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o Plano de 
Desenvolvi
mento 
Nacional 
(PDN), e o 
Plano de 
Prosperidad
e de 
Harambee 
(HPP), entre 
outros. A 
Namíbia 
está 
também em 
vias de 
finalizar o 
Projecto de 
Lei sobre 
Cibercrimin
alidade. 

Estados 
Membros 

11. REFERIR-SE a Decisão  
EX.CL/Dec.977 (XXXI) do 
Conselho Executivo, que 
aprovou a “Agenda de África 
para a Criança 2040”: 
Promover uma África Digna 
para a Criança” como 
documento da União; e 
EXORTAR os Estados 
Membros a trabalharem para a 
implementação plena da 
Agenda. 

    

Reino do 
Lesoto 

15. TOMA NOTA do actual 

processo de transferência do 
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Secretariado do ACERWC 
para o Reino do Lesoto; 
SOLICITA à Comissão para 

tomar as medidas necessárias 
por forma a dar resposta às 
necessidades em termos de 
recursos humanos e 
financeiros do Secretariado do 
ACERWC, em conformidade 
com a Decisão do Conselho 
Executivo EX.CL/Dec.1010 
(XXXIII): e CONVIDA o 
Governo do Reino do Lesoto e 
a CUA para facilitarem a 
transferência do Secretariado 
do ACERWC. 

9.  EX.CL/Dec. 
1085(XXXVI) 
 
Decisão sobre o 

relatório de 

actividades do 

Conselho 

Consultivo da 

União Africana 

sobre a 

Corrupção  

Doc.EX.CL/1210(
XXXVI) 
 
 

 

Estados 
Membros 

4. EXORTA os Estados 
Membros, que ainda não 
aderiram à Convenção, a 
aderirem a com vista à 
ratificação universal da 
AUCPCC. 

 Reino de Marrocos  
 
Instrumento jurídico ainda 
em análise 
 
República do Mali 

Convenção ratificada pelos 
seguintes textos: 
- Decreto n° 04-477/P-RM de 
16 de Outubro de 2004. 
- Decreto n° 04-021 de 16 de 
Setembro de 2004 
 

  

Estados 
Membros  

7. SOLICITA aos Estados  
Membros que tomem medidas 
progressivas com vista a 
investir em tecnologias para 
detectar fluxos de activos, 

 Reino de Marrocos  
 
- A Autoridade Nacional para 
a Probidade, Prevenção e 
Luta contra a Corrupção 
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reforçar os controlos 
financeiros para prevenir o 
branqueamento de capitais, 
criar registos de propriedade 
de utilidade pública e melhorar 
os sistemas de informação 
entre os países como medidas 
para prevenir os fluxos ilícitos 
de activos a partir dos seus 
territórios.  
 

(INPPLC) lançou uma série 
de projectos para construir 
as bases da instituição, com 
base numa abordagem 
estruturada que começa com 
uma análise dos progressos 
realizados no domínio da 
prevenção e da luta contra a 
corrupção, com vista a 
capitalizar as conquistas das 
duas últimas décadas, bem 
como das limitações e 
barreiras que impediram 
Marrocos de alcançar os 
seus objectivos durante este 
período. Ao mesmo tempo, 
foi planeado, lançado e 
acompanhado um grande 
número de trabalhos 
preparatórios e projectos 
prioritários, com vista a 
implementar os referidos 
fundamentos, no quadro de 
uma estratégia global que 
permitirá à INPPLC cumprir 
plenamente as suas missões 
constitucionais e dar impulso 
a uma forte dinâmica que 
lançará as bases de uma 
nova era na luta contra a 
corrupção em Marrocos, 
onde a complementaridade 
institucional é combinada 
com a articulação de funções 
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e responsabilidades para 
enfrentar a complexidade e a 
magnitude do fenómeno. 
- O Fórum iniciou desde 
Janeiro de 2019 o processo 
de reformulação da lei que 
rege a INPPLC, a fim de 
dotar a instituição dos 
poderes, independência e 
meios necessários ao 
cumprimento das suas 
missões constitucionais. O 
quadro jurídico, que foi 
aprovado por unanimidade 
pelo Parlamento em Março 
passado, reforçará o quadro 
institucional nacional de 
prevenção e combate à 
corrupção e criará um 
ambiente capaz de inverter a 
tendência do fenómeno e 
colocá-lo num declive 
descendente. 
 
República da Namíbia 
 
Através do Plano de 
Prosperidade Harambee II 
(2021-2025) lançado pelo 
Presidente da República da 
Namíbia, o Governo 
continuará a reforçar a 
capacidade institucional na 
Procuradoria-Geral, na 
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Polícia Namibiana e na 
Comissão Anticorrupção, 
com vista a reforçar as 
medidas anticorrupção. A 
este respeito, o Governo irá 
desenvolver e implementar a 
Segunda Estratégia e Plano 
de Acção Nacional 
Anticorrupção (2021-2025), e 
melhorar os quadros 
jurídicos e políticos 
existentes em matéria de 
Protecção de Denunciantes 
e de Testemunhas. 
 
República do Mali 
Avaliação dos riscos em fase 
de finalização 
 
Revisão pelos pares 
concluída, Plano de Acção e 
comunicação conexa 
adoptada pelo Conselho de 
Ministros  
(acompanhamento da 
implementação do Plano de 
Acção) 
 

Estados 
Partes  

SOLICITAR à Comissão que 
submeta a proposta de 
alteração à Convenção 
apresentada pela Nigéria para 
alteração da designação do 
Conselho à apreciação do 

   
República 
Árabe do 
Egipto 
 
Parcialmente 

 
Repúblic
a Árabe 
do 
Egipto 
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CTE de Justiça e Assuntos 
Jurídicos; e INCENTIVAR os 
Estados Partes a apoiar a 
referida proposta de alteração; 

implementado 
O CTE jurídico 
aprovou a 
mudança de 
nome a nível de 
peritos, mas 
ainda não 
convocou o CTE 
a nível 
ministerial. 

Adiament
o 
contínuo 
do CTE 
jurídico a 
nível 
ministerial
. 

10.  EX.CL/Dec. 
1086(XXXVI) 

Decisão sobre o 
relatório de 
actividades da 
Agência Pan-
africana de 
Gestão de Risco 
em África  
 

Doc. 

EX.CL/1211(XXX

VI) 

 

Estados 
Membros  

5. Exorta os Estados 
Membros, que ainda não 
assinaram e ratificaram o 
acordo que estabelece a 
Agência ARC, a acelerarem os 
seus processos de assinatura 
e ratificação do acordo. 

 Reino de Marrocos  

 
(Ver com o Ministério do 
Interior) 
 
 
República do Mali 
Ratificado pelo Decreto n° 
2016-015/P-RM de 
31/03/2016. 

 Reino de 
Marrocos  

 
A Instituição 
Pan-
africana de 
Gestão de 
Riscos 
Mútuos 
e os 
Estados 
Membros 
têm 
dificuldades 
consideráve
is em utilizar 
plenamente 
o referido 
mecanismo 

Estados 
Membros  

6. CONVIDAR os Estados 
Membros a apoiarem o 
processo de reforma da 
governação da ARC, de modo 
a garantir que a Agência 

 República Gabonesa 
 
O Gabão continua a apoiar a 
ARC e beneficia dos seus 
programas no quadro do 

  



EX.CL/1284(XXXIX)B 
Pág. 262 

 

Preparado conjuntamente pelo Gabinete do Secretário-geral da Comissão (GSC) e a RDC 

 

N.º 
Referência da 

Decisão 
Estados 

Membros 
Acção necessária 

Prazo de 
implementação  

Medida tomada 

Nível de 
implementação 
(Parcialmente, 

Integralmente ou 
Não 

Implementada) 

Desafios 
Enfrentados 

e Via a 
Seguir 

esteja mais apta a servir de 
forma eficaz os seus Estados 
Membros; 

Fundo da ARC. 

11.  EX.CL/Dec. 
1088(XXXVI) 
 

Decisão 
sobre a 
monitorização, 
avaliação e o 
relatório do 
Primeiro Plano 
de 
Implementação 
Decenal da 
Agenda 2063 
Doc.EX.CL/1217(
XXXVI) 
 

Estados 
Membros  

2. CONSTATA COM 
PREOCUPAÇÃO que após a 
adopção da Agenda 2063, em 
Janeiro de 2015, através da 
decisão Conferência 
Assembly/AU/Dec.565(XXIV), 
a apropriação da Agenda 2063 
nos Estados Membros ainda 
está atrasada. Foram 
realizadas missões iniciais de 
apropriação a quarenta e dois 
(42) dos cinquenta e cinco 
(55) Estados Membros. 
SOLICITAR à Comissão para 
assegurar que sejam 
realizadas missões iniciais de 
apropriação aos restantes 
treze (13) Estados Membros, e 
a apresentar relatórios ao 
Conselho Executivo durante a 
sua Trigésima Sétima Sessão 
Ordinária em Julho de 2020. 
 

37.ª Sessão 
Ordinária do 
Conselho 
Executivo, 02 
e 03 de Julho 
de 2020 

República do Mali 

1. Apropriação da Agenda 
2063 pela população: 
Seminário nacional de 
informação e sensibilização 
realizado em Março de 2016 
 
2. Elaboração de um plano 
de acção de implementação 
da Agenda 2063 
 
3. Integração da Agenda 
2063 nos dispositivos 
nacionais do planeamento do 
desenvolvimento 
 

  

SPPMERM
/Estados 
Membros 

3. ACOLHER COM AGRADO 

o lançamento do Quadro de 
Monitorização e Avaliação da 
Agenda 2063 e a sua 
Ferramenta de Elaboração de 
Relatórios; e CONVIDAR a 
Comissão, a AUDA-NEPAD, 
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as CER, o BAD e a UNECA a 
continuar a ajudar os Estados 
Membros e as CER na 
implementação do quadro de 
monitorização e avaliação e a 
ferramenta de elaboração de 
relatórios. 

CUA/Estad
os 
Membros  

 

5.CONVIDAR a Comissão e a 

AUDA-NEPAD, bem como 
outros intervenientes a:  
 
i) Apoiar as Comunidades 
Económicas Regionais e os 
Estados Membros no sentido 
de reforçar as suas 
capacidades no domínio de 
estatísticas e gestão de 
dados, monitorização, 
elaboração de relatórios e 
partilha de conhecimentos 
para a implementação 
acelerada da Agenda 2063; 

  República da Namíbia  

 
A Namíbia recebeu a 
comunicação da Comissão 
da UA informando sobre o 
apoio técnico e de 
capacitação a prestar aos 
Estados Membros para 
apoiar a implementação e a 
elaboração de relatórios 
sobre a Agenda 2063. A 
Namíbia agradece este 
compromisso da CUA 

  

12.  EX.CL/Dec. 
1090(XXXVI) 
Decisão sobre as 
candidaturas 
africanas no 
sistema 
internacional 
Doc.EX.CL/1216(
XXXVI) 

A 
República 
da Serra 
Leoa e 
Burkina 
Faso 

I. INCENTIVAR a República 

da Serra Leoa e o Burkina 
Faso a continuar as consultas 
em relação ao cargo de Juiz 
do Tribunal Penal 
Internacional (TPI) para o 
período 2021- 2030, com vista 
a chegarem a acordo sobre 
um único candidato africano, o 
mais tardar até Julho de 2020. 
 

até Julho de 
2020. 
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13.  EX.CL/Dec. 
1091(XXXVI) 
 

Decisão sobre o 
Tribunal Penal 
Internacional 
Doc.Ex.Cl/1218(
XXXVI) 
 

Estados 
Membros  

2.REITERA: 

 
ii. A necessidade de todos os 
Estados Membros, em 
particular aqueles que são 
também Estados Partes no 
Estatuto de Roma, 
continuarem a cumprir as 
decisões da Conferência. 
Assembly/AU/Dec.245(XIII) 
(Julho de 2009); 
Assembly/AU/Dec.270(XIV) 
(Fevereiro de 2010); 
Assembly/AU/Dec.296(XV) 
(Julho de 2010); 
Assembly/AU/Dec.334(XVI) 
(Janeiro de 2011); 
Assembly/AU/Dec.366(XVII) 
(Julho de 2011); 
Assembly/AU/Dec.397 (XVIII) 
(Janeiro 2012); 
Assembly/AU/Dez.419(XIX) 
(Julho 2012); 
Assembly/AU/Dec.482(XXI) 
(Maio 2013); 
Extensão/AssemblY/UA/Dez.1 
(Outubro 2013); 
Assembly/AU/Dec.493(XXII) 
(Janeiro 2014); 
Assembly/AU/Dec.547(XXIV) 
(Janeiro 2015); 
Assembly/AU/Dec.586(XXV) 
(Junho 
 2015); 
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Assembly/UA/Dez.590(XXVI) 
(Janeiro 2016); 
Assembly/AU/Dec.616(XXVII) 
(Julho 2016); 
Assembly/AU/Dec.622(XXVIII) 
(Janeiro 2017); 
Assembly/AU/Dec.672(XXX) 
(Janeiro 2018); e 
Assembly/AU/Dec.738(XXXII) 
(Fevereiro 2019), sobre o TPI 
 

Estados 
Membros 

2iv. O apelo para que os 
Estados Membros ratifiquem o 
Protocolo que altera o 
Protocolo relativo ao Tribunal 
Africano de Justiça e dos 
Direitos Humanos e dos Povos 
(Protocolo de Malabo). 
 

 República do Mali 
 
Ratificado pela Lei n° 09-
029/ AN-RM de 27 de Julho 
de 2009. 

  

Estados 
Membros 

7. CONVIDAR a todos os 
Estados Membros a oporem-
se à decisão da Câmara de 
Recursos relativamente ao 
Recurso do Reino Hashemita 
da Jordânia contra a “Decisão 
ao abrigo do n.º 7 do artigo 
87.º do Estatuto de Roma 
sobre o incumprimento pela 
Jordânia do pedido de 
detenção e entrega de Omar 
Al-Bashir”, o que contraria o 
Estatuto de Roma do Tribunal 
Penal Internacional, ao direito 
internacional consuetudinário 
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e Via a 
Seguir 

e à Posição Comum da UA. 

Estados 
Membros 

8. EXORTA os Estados Partes 

no Estatuto de Roma, em 
particular os Estados 
Africanos, a se oporem à 
crescente politização do 
Tribunal. 

    

Estados 
Membros  

9. SOLICITA aos Estados 
Membros que priorizem a 
implementação das decisões 
da Conferência sobre o TPI e 
apresentem recomendações 
sobre a via a seguir com as 
questões fundamentais 
levantadas pela presente 
decisão. 
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N.º 
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decisões 
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não 

implementada) 

Desafios enfrentados e 
via a seguir  

36.  Assembly/AU/
Dec.751(XXXII
I) 
 
Decisão sobre 
a Zona de 
Comércio Livre 
Continental 
Africana 
(ZCLCA) 
Doc.Assembly/
AU/4 (XXXIII) 
 

Todos os 
Estados 
Membros 

10. SOLICITA aos Ministros do 

Comércio que dêem prioridade 
às reuniões da ZCLCA, a fim de 
assegurar os quóruns 
necessários para facilitar a 
tomada de decisões eficazes, e 
SOLICITA ainda à Comissão 

que convoque as reuniões 
necessárias em conformidade 
com os resultados da 10.ª 
reunião da AMOT, com o 
objectivo de concluir os 
trabalhos sobre as regras de 
origem, as listas de concessões 
tarifárias e as listas de 
compromissos específicos 
relativas aos cinco sectores de 
serviços prioritários, por forma a 
cumprir o objectivo de iniciar as 
trocas comerciais até 1 de Julho 
de 2020, como acordado pela 
Conferência na sua 12.ª Sessão 
Extraordinária, realizada em 
Niamey, Níger, em 7 de Julho 
de 2019. 

01 de Julho de 
2020 

República da Namíbia  
 
A Namíbia continua a 
participar plena e 
activamente em todas as 
reuniões da ZCLCA 

  
República Árabe do 
Egipto  

 
Muitas regras de 
origem cruciais não 
foram acordadas 

Todos os 
Estados 
Membros  

11. ENCARREGA o Conselho 

de Ministros da ZCLCA e os 
Órgãos Deliberativos relevantes 
da UA a finalizar a apreciação 
do Projecto de Estrutura 

   República Árabe do 
Egipto  
 
A estrutura ainda não 
foi apresentada aos 
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Organizacional, incluindo as 
funções apropriadas dos 
directores nomeados e o 
número de pessoal adequado 
do Secretariado Permanente da 
ZCLCA, e a submetê-lo à 
Cimeira Extraordinária em Maio 
de 2020, juntamente com um 
orçamento suplementar e um 
programa de trabalho, através 
dos Órgãos Deliberativos 
apropriados do sistema da UA. 
 

órgãos da UA 

Conselho de 
Ministros da 
ZCLCA  

12. ENCARREGA 
IGUALMENTE o Conselho de 
Ministros da ZCLCA e os seus 
órgãos subsidiários a finalizar 
todo o trabalho pendente, tendo 
em vista a sua apreciação 
durante a Cimeira 
Extraordinária. 
 

   República Árabe do 
Egipto  
 
Muito trabalho no 
comércio de 
mercadorias e 
comércio de serviços 
não foi finalizado 

Estados 
Membros  

16. EXORTA para que todo o 

trabalho pendente sobre Regras 
de Origem seja finalizado até ao 
final de Março de 2020, a fim de 
permitir a finalização das ofertas 
tarifárias e a submeter o referido 
trabalho sobre Regras de 
Origem à Cimeira 
Extraordinária, em Maio de 
2020; 
 

Maio de 2020   República Árabe do 
Egipto  
 
O limiar de 90% não 
foi finalizado até agora 
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Estados 
Membros  

17. CONVIDA IGUALMENTE 

os Estados Membros a finalizar 
e submeter à Cimeira 
Extraordinária, em Maio de 
2020: 
 
i) as suas Listas de Concessões 
Tarifarias de 90%; e 
ii) as suas Listas de 
Compromissos Específicos 
sobre os cinco sectores de 
serviços prioritários; 

 República da Namíbia  
 
A Namíbia, no âmbito da 
SACU, submeteu as 
suas propostas tarifárias 
iniciais ao Secretariado 
da ZCLCA. 
 
A Namíbia submeteu as 
suas propostas iniciais 
nos cinco sectores de 
serviços prioritários. 

  
República Árabe do 
Egipto  

 
Muitos outros Estados-
membros não 
apresentaram as suas 
Listas de 
Compromissos 
Específicos completas, 
o que dificulta as 
negociações bilaterais 

Estados 
Membros 

18. EXORTA os Estados 
Membros a apresentarem as 
suas Listas de Compromissos 
Específicos sobre os restantes 
Sectores de Serviços e o 
Quadro de Cooperação 
Regulamentar para o Comércio 
de Serviços antes do prazo 
indicado. 
 

 República Árabe do 
Egipto  
 
O Egipto e alguns 
países submeteram 
os seus programas 

 

 República Árabe do 
Egipto  

 
Muitos países não 
submeteram os seus 
programas 

Estados 
Membros  

20. EXORTA todos os Estados 

Membros da União Africana que 
ainda não o fizeram a ratificar o 
Acordo que cria a Zona de 
Comércio Livre Continental 
Africana, antes do início das 
trocas comerciais ao abrigo do 
presente acordo, no dia 01 de 
Julho de 2020. 

01 de Julho de 
2020 

República do Mali 

 
A lei sobre a transacção 
e o comércio electrónico 
foi objecto de votação. 
 
 Foi criado o Serviço de 
Certificação e Assinatura 
Electrónica  
 

República Árabe do 
Egipto  

República do 
Mali 
 
 
Parcialmente  
executada 

República do Mali 

 
Operacionalização do 
serviço de certificação e 
assinatura electrónica 
mediante: 

-o fornecimento de 
equipamento e 
pessoal; 
- a criação da infra-
estruturas de chaves 
públicas. 
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O Egipto ratificou 

República Árabe do 
Egipto  
 
Alguns países ainda 
não ratificaram o 
acordo, o que dificulta 
as negociações 

Estados 
Membros  

24. EXORTA os Estados 

Membros a rever 
criteriosamente as abordagens 
que lhes estão a ser feitas por 
parceiros bilaterais para assinar 
instrumentos jurídicos bilaterais 
de comércio electrónico, a fim 
de garantir que África seja 
capaz de negociar e 
implementar um Protocolo da 
ZCLCA sobre o Comércio 
Electrónico em que África tenha 
plena autoridade em todos os 
aspectos do comércio 
electrónico, tais como dados e 
produtos que estão a ser 
negociados no âmbito do 
comércio electrónico, e de 
promover a criação de 
plataformas de comércio 
electrónico detidas por África a 
nível nacional, regional e 
continental, como parte dos 
nossos preparativos para a 
negociação de um Protocolo da 
ZCLCA sobre comércio 
electrónico. 

  República 
Árabe do 
Egipto  
 
Não 
implementou 

 

República Árabe do 
Egipto  
 
A questão não foi 
discutida nas rondas 
de negociação 
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Estados 
Membros 

25. CONVIDA os Estados 

Membros a apresentar 
actividades comemorativas para 
observar e celebrar de forma 
solene as conquistas da ZCLCA 
no ano anterior, em 
conformidade com as directrizes 
elaboradas pelo Secretariado 
provisório da ZCLCA; 

 República Árabe do 
Egipto 
 
O Egipto celebrou o 
lançamento da ZCLCA 
através de muitas 
actividades, incluindo o 
acolhimento de S. Exa. o 
Secretário-Geral 

  

Estados 
Membros  

26. EXORTA os Chefes de 

Estado e de Governo da União 
Africana a prestarem 
declarações regulares sobre a 
forma como os seus países 
estão a implementar o Acordo 
que cria a Zona de Comércio 
Livre Continental Africana. 
 

  
República Árabe do 
Egipto 
 
S.E. o Presidente do 
Egipto, bem como os 
funcionários do Governo 
destacaram nos seus 
diferentes discursos o 
importante papel da 
ZCLCA 
 
 
 
 
República da Namíbia  
O Governo tem 
envolvido o público em 
geral e o sector privado 
nos benefícios da 
ZCLCA e continua a 
levar a cabo actividades 
de sensibilização; os 
Ministérios 
governamentais têm 
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feito regularmente 
referência à importância 
da ZCLCA para a 
economia namibiana. 
Como orientado pelo 
Plano de Prosperidade 
Harambee II (2021-
2025) lançado pelo 
Presidente da República 
da Namíbia, a Namíbia 
estabelecerá um 
secretariado nacional da 
ZCLCA para maximizar 
os benefícios deste 
projecto de integração 
económica africana. 

Iniciativa de 
Líderes 
Africanos e 
Ministros 
Africanos do 
Comércio, 
Finanças, 
Indústria e 
Planificação do 
Desenvolviment
o 

27. SOLICITA à Iniciativa de 
Líderes Africanos que trabalhe 
com os Ministros Africanos, 
especialmente os responsáveis 
pelo comércio, finanças, 
indústria e planeamento do 
desenvolvimento para 
implementar o Quadro de Um 
Trilião de Dólares. 
 

    

Estados 
Membros  

29. SOLICITA AINDA aos 
Ministros do Comércio e das 
Finanças, em parceria com o 
Afreximbank, que concluam os 
trabalhos sobre o Mecanismo 
de Ajustamento da ZCLCA 
durante o ano de 2020 e 

34.ª Sessão 
Ordinária da 
Conferência, 
06-07 de 
Fevereiro de 
2021 
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apresentem à Cimeira em 
Fevereiro de 2021 o projecto de 
estatutos e o plano e iniciativa 
de mobilização de recursos para 
a sua análise. 

Conselho de 
Ministros da 
ZCLCA 

30. MANDATA o Conselho de 

Ministros da ZCLCA a analisar 
com celeridade todas as 
questões técnicas relativas à 
implementação da ZCLCA e a 
submeter ao Conselho 
Executivo propostas que 
incluam as implicações 
financeiras e estruturais, e a 
apresentar um relatório à 
Conferência para aprovação 
através das estruturas políticas 
apropriadas do sistema da UA. 
 

   República Árabe do 
Egipto 

 
A estrutura não foi 
discutida pelos Órgãos 
Deliberativos da UA 

Estados 
Membros  

33. CONVIDA os Chefes de 
Estado e de Governo da União 
Africana a promover a ZCLCA 
como um destino de 
investimento atractivo e 
crescente nas suas interacções 
com os líderes de negócios. 

 República Árabe do 
Egipto 

 
S.E. o Presidente do 
Egipto, bem como os 
funcionários do Governo 
destacaram nos seus 
diferentes discursos o 
importante papel da 
ZCLCA 
 

  

República da 
Etiópia 

35. TOMA NOTA da proposta 
da Etiópia de acolher a 1.ª 
Exposição de produtos 
africanos dos sectores da 

Cimeira 
Extraordinária 
em 30 de Maio 
de 2020. 
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energia, das TIC, das infra-
estruturas e similares, e solicita 
à Etiópia que apresente a nota 
de síntese para sua apreciação 
na próxima Cimeira 
Extraordinária em Maio de 
2020. 

 

37.  Assembly/AU/
Dec.753(XXXII
I) 
 
Decisão sobre 

o relatório do 

Conselho de 

Paz e 

Segurança 

relativo às 

suas 

actividades e 

ao estado de 

paz e 

segurança em 

África 

Doc.Assembly/

AU/5 (XXXIII) 

 
 
 

Estados 
Membros  

2. A Conferência EXORTA os 

Estados Membros da UA e a 
comunidade internacional em 
geral a continuar a apoiar os 
actuais esforços da RDC, 
inclusive no desenvolvimento de 
infra-estruturas e recuperação 
socioeconómica, em particular 
nas regiões afectadas pela 
insegurança. A Conferência 
INCENTIVA os Estados 

Membros a apoiarem também 
os esforços na luta contra a 
epidemia do vírus do Ébola em 
certas partes da RDC. 

 Reino de Marrocos 

 
Instrumento jurídico 
ainda em análise 
 
 
República da Namíbia  

Como Presidente da 
SADC em 2018/2019, o 
Presidente Hage G. 
Geingob da República 
da Namíbia liderou a 
organização regional 
num momento crucial da 
sua história, 
assegurando, entre 
outros, a primeira 
transferência pacífica de 
poder na República 
Democrática do Congo 
em Janeiro de 2019. 
Além disso, o Presidente 
Geingob utilizou os 
escritórios da 
presidência da SADC 
para enfatizar as 
eleições pacíficas nas 
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Ilhas Comores, 
Madagáscar e o respeito 
pelos processos e 
instituições democráticas 
nos Estados Membros 
da SADC. A Namíbia 
tem mantido a 
participação em missões 
de manutenção da paz 
da UA e das NU e 
continuará a fazê-lo sob 
a bandeira da SADC e 
através dos processos 
relevantes da UA. 

Estados 
Membros  

4. A Conferência SOLICITA aos 
Estados Membros da UA e à 
comunidade internacional em 
geral que prestem apoio técnico 
e financeiro às autoridades da 
África Central, a fim de facilitar a 
organização com sucesso das 
próximas eleições e da 
reconstrução económica na 
RCA. 

 República Gabonesa 
 
No quadro da 
operacionalização total 
da FAEA, o Gabão 
apoiou a harmonização 
da CARIC na FAEA, 
incluindo a prestação de 
orientação estratégica e 
apoio à nova Doutrina 
para as Operações de 
Apoio à Paz (OAP). O 
Gabão está fortemente 
envolvido através das 
suas tropas na 
MINUSCA e do treino 
das Forças Armadas da 
África Central (FACA). A 
Escola do Estado-Maior 
em Libreville e a Escola 
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de Oficiais em 
Fougamou. 
 

Estados 
Membros  

15. A Conferência INCENTIVA 

o Governo da Gâmbia a 
continuar o diálogo com os ex-
membros da coligação e os 
partidos políticos, a fim de 
promover a estabilidade política 
e criar um ambiente propício à 
paz e ao desenvolvimento 
económico do país. 

    

Estados 
Membros  

16. A Conferência SALIENTA A 
NECESSIDADE de apoio e 
esforços contínuos de defesa 
das iniciativas regionais, em 
particular as iniciativas da 
CEDEAO para combater a 
propagação do terrorismo na 
região do Sahel, através do 
reforço do financiamento com a 
promessa de mil milhões de 
dólares americanos, feita 
durante a Cimeira de 
Ouagadougou, realizada em 14 
de Setembro de 2019. Neste 
contexto, a Conferência 

INCENTIVA os Estados 
Membros da CEDEAO a 
honrarem os seus 
compromissos com vista a 
reforçar a luta contra o 
terrorismo na região do Sahel. 
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18. A Conferência APELA à 
Comissão a acelerar a 
contratação de pessoal do 
Secretariado da AFRIPOL para 
que este possa cumprir o seu 
mandato de forma mais eficaz. 
Nesse sentido, a Conferência 
FELICITA a Argélia pelo 
destacamento de funcionários 
para o Secretariado da 
AFRIPOL e INCENTIVA todos 

os outros Estados Membros a 
destacar também funcionários 
para o Secretariado da 
AFRIPOL. 

    

Estados 
Membros 

19. A Conferência INCENTIVA 

os Estados Membros, com o 
apoio da Comissão da UA, bem 
como as CER/MR, a 
redobrarem os seus esforços na 
integração da componente de 
protecção da criança nos seus 
programas. 

    

38.  Assembly/AU/
Dec.754(XXXII
I) 
Decisão sobre 
o Resultado da 
12.ª Reunião 
Ordinária do 
Comité 
Técnico 
Especializado 
de Defesa, 

Estados 
Membros 

3b. Incentivar os Estados 
Membros a continuar a 
implementar o Mês Africano da 
Amnistia no contexto da 
iniciativa “Silenciar as Armas em 
África até 2020”. Para o efeito, 
os Estados Membros são 
incentivados a intensificar mais 
os esforços de modo a 
assegurar que o Mês da 
Amnistia em África e as suas 
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Protecção e 
Segurança 

oportunidades sejam divulgados 
nos seus territórios nacionais. 

Estados 
Membros 

3d. Adoptar as directrizes para 

a verificação das capacidades 
prometidas para a Força 
Africana em Estado de Alerta 
(FAEA) com as alterações 
propostas. A este respeito, os 
Estados Membros devem 
continuar com a auto-verificação 
das suas capacidades 
prometidas e informar as 
CER/MR com vista a uma 
verificação anual e 
apresentação de relatórios à 
Comissão da UA, que deverá, 
por sua vez, proceder uma 
verificação de três em três (3) 
anos. Além disso, a 
interoperabilidade deve ser 
incorporada como um critério na 
avaliação/verificação do grau de 
preparação das capacidades 
prometidas.  

    

Estados 
Membros 

3f. Adoptar a política da UA 
sobre a Gestão de Armas 
Ligeiras e de Pequeno Calibre 
(ALPC) Recuperadas na OAP e 
incentivar os Estados Membros 
a integrar esta política. 

 República Gabonesa 
 
O Gabão adoptou a 
política da UA sobre a 
gestão das Armas 
Ligeiras e de Pequeno 
Calibre (SALW) 
Recuperadas das 
Operações de Apoio à 
Paz (OAP) e apropriou-

Reino de 
Marrocos  

 
Totalmente 
executada  

Reino de Marrocos  
 
Desafios: 
- Tratamento de 
armamentos tradicionais 
em teatros de operações 
de paz; 
- Fluxos ilícitos de armas 
ligeiras para os teatros 
das operações de paz. 



EX.CL/1284(XXXIX)B 
Pág. 279 

 

Preparado conjuntamente pelo Gabinete do Secretário-geral da Comissão (GSC) e a RDC 

 

N.º 
Referência das 

decisões 
Estados Membros Acção necessária 

Prazo de 
implementação  

Medida tomada 

Nível de 
Implementação 
(Parcialmente, 

Integralmente ou 
não 

implementada) 

Desafios enfrentados e 
via a seguir  

se desta política. Tanto 
mais que o Gabão é 
parte na Convenção de 
Kinshasa sobre as 
ALPC. Combate 
eficazmente o tráfico 
ilícito de ALPC em África 
e, por conseguinte, na 
sub-região. 
O Gabão colaborou com 
a Comissão para 
fornecer informações 
sobre a segunda fase do 
estudo cartográfico 
sobre as ALPC, 
centrando-se mais nos 
fluxos ilícitos de armas 
ligados às actividades de 
grupos terroristas e ao 
crime organizado 
transnacional na região 
do Golfo da Guiné. 
 
Reino de Marrocos  

 
As FAR aderem a esta 
política, nomeadamente 
mediante: 
- a formação do pessoal 
das FAR a ser 
destacado no quadro 
das operações de paz e 
dos países parceiros 
africanos em formação 

Perspectivas: 
- Consolidar a 
cooperação no 
domínio da formação 
sobre esta temática; 
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nos estabelecimentos e 
escolas das FAR; 
- as acções dos 
contingentes das FAR 
destacados em 
operações de paz das 
NU, através da 
apreensão de armas no 
âmbito dos processos de 
DDR.  

Estados 
Membros  

3i. Adoptar, em princípio, o 
“Roteiro de Cairo para o reforço 
das operações de manutenção 
da paz: desde a fase inicial à 
fase de retirada”, e conceder 
aos Estados Membros um prazo 
de dois meses para submeter 
as suas contribuições à 
Comissão da UA, de modo que 
seja apresentado aos Órgãos 
Deliberativos da UA.  
 

 Reino de Marrocos  
 
Adoptar, em princípio, 
o “Roteiro de Cairo para 
o reforço das operações 
de manutenção da paz 
desde a fase inicial até à 
fase de retirada”, e 
conceder aos Estados 
Membros um prazo de 
dois meses para 
submeter as suas 
contribuições à 
Comissão da UA, de 
modo que seja 
apresentado aos Órgãos 
Deliberativos da UA.  

  

Estados 
Membros  

3k. Incentivar os Estados 
Membros a continuarem a 
apoiar a execução dos 
mandatos das actuais OAP 
mandatadas e autorizadas pela 
UA, e exortar as Nações Unidas 
a prestar apoio adicional com 

 Reino de Marrocos  
Em apoio às OSP 
africanas, as FAR 
destacaram um oficial 
para trabalhar na Base 
Logística Continental em 
Douala, Camarões. 

 Reino de Marrocos  

 
Perspectivas: 

- As FAR podem 
contribuir com 
formação, formadores 
e peritos em diferentes 
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vista à execução dos mandatos 
das OAP. 

domínios. 

Estados 
Membros  

3n. Incentivar os Estados 

Membros a apoiarem os 
esforços da UA na mobilização 
de fundos para prevenir e 
combater o terrorismo e o 
extremismo violento em África, 
incluindo o aprovisionamento do 
Fundo Especial da UA criado 
para o efeito. 

    

39.  Assembly/AU/
Dec.755(XXXII
I) 
 
Decisão sobre 
o Quinto 
Relatório do 
Conselho de 
Paz e 
Segurança da 
União Africana 
relativo à 
Implementaçã
o do Roteiro 
Principal da 
União Africana 
sobre as 
Medidas 
Práticas para 
Silenciar as 
Armas em 
África até 
2020. Doc. 

Estados 
Membros  

CONVIDA os Estados Membros 

a redobrarem os seus esforços 
no sentido de garantir que 
outros aspectos do AUMR, 
nomeadamente, económicos, 
sociais, ambientais e jurídicos, 
sejam igualmente 
implementados e 
adequadamente comunicados. 
Nesse contexto, a Conferência.  

 República Gabonesa 

 
O Gabão aproveitou a 
oportunidade oferecida 
pelo tema do ano 2020 
“Silenciar as armas: criar 
as condições favoráveis 
para o desenvolvimento 
de África” para incidir a 
sua atenção na 
implementação de 
actividades orientadas 
com objectivos e 
resultados específicos e 
concretos, com vista a 
acelerar e concentrar 
esforços na 
implementação deste 
roteiro. É por isso que, 
nos dias 13 e 14 de 
Janeiro de 2020, 
realizou-se em Libreville 
o 7.º Seminário de Alto 
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Assembly/AU/
6(XXXIII) 

Nível sobre Paz e 
Segurança sob o tema 
"Silenciar as armas em 
África: criar as condições 
favoráveis para o 
desenvolvimento de 
África". A situação 
especial das crianças 
em situações de conflito 
armado".  
A este respeito, o Gabão 
mobilizou a UA, o CPS, 
as CER/MR, as A3, as 
organizações da 
sociedade civil, as 
Nações Unidas e os 
parceiros. 
O Gabão continua a 
fornecer, a pedido da 
RCA, orientações 
estratégicas para a 
implementação do 
Desarmamento, 
Desmobilização e 
Reintegração (DDR) e 
da Reforma do Sector de 
Segurança (RSS) 
naquele país. 
 

Estados 
Membros  

4. INCENTIVAR todos os 

Estados Membros, CER/MR, 
Organizações da Sociedade 
Civil e o Sector Privado, as NU 
e os parceiros a tirarem partido 

Maio de 2020 República da Namíbia  

 
A Namíbia continua a 
participar nas missões 
de manutenção da paz 
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do Tema do ano de 2020 para  
centrarem-se na implementação 
de actividades específicas com 
objectivos e resultados 
específicos, com vista a 
acelerar e concentrar esforços 
na implementação do RMUA; a 
CONFERÊNCIA REITERA 
ainda o imperativo de criar 
rapidamente condições para 
promover uma África livre de 
conflitos. 
 

das NU no continente, e 
em medidas relevantes 
de apoio à paz sob a 
bandeira da SADC. 

Estados 
Membros 

6. A Conferência INCENTIVA os 

Estados Membros, com o apoio 
da Comissão da UA, a 
continuarem a mobilizar os 
recursos necessários para os 
seus programas nacionais, 
especialmente os relacionados 
com o silenciamento das armas. 

 Reino de Marrocos  

As FAR continuam a 
tomar as medidas 
necessárias para apoiar 
a implementação do 
programa "silenciar as 
armas", inclusive através 
da segurança das 
fronteiras, do combate 
ao tráfico ilícito e da 
participação em 
operações de paz. 

Reino de 
Marrocos  
 
Totalmente 
executada 

 

Estados 
Membros 

6. SOLICITA aos Estados 
Membros para que reforcem e 
consolidem ainda mais a 
cooperação e a solidariedade 
entre si com vista a assegurar 
que África molde o seu destino, 
em conformidade com os 
instrumentos da UA, 
particularmente a Política 

 Reino de Marrocos  
 
As FAR inserem-se na 
política nacional de 
cooperação e 
solidariedade com os 
países parceiros 
africanos. 

Reino de 
Marrocos  

Totalmente 
executada 
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Comum Africana de Defesa e 
Segurança. 

Estados 
Membros 

8. EXORTA os Estados 

Membros a aderirem 
plenamente aos instrumentos e 
políticas da UA, particularmente 
à Política Comum Africana de 
Defesa e Segurança, assim 
como ao Pacto de Não 
Agressão da UA, tendo em 
conta que a defesa e a 
segurança de um país em África 
está directamente relacionada 
com a de outros. 
 

    

Estados 
Membros 

REGISTA COM 
SATISFACÇÃO os progressos 
alcançados na revitalização do 
Fundo para a Paz da UA e 
FELICITA todos os Estados 

Membros que contribuíram para 
o Fundo, com vista a garantir 
que África se torne auto-
suficiente na agenda de paz e 
segurança e melhore a 
capacidade de resposta 
atempada a situações no 
Continente que contribuam 
grandemente para silenciar as 
armas e criar condições 
favoráveis ao desenvolvimento 
socioeconómico; A Conferência 
EXORTA os Estados Membros 
que ainda não pagaram as suas 

 República da Namíbia  

A Namíbia continuou a 
pagar as suas 
contribuições 
estatutárias para o 
Fundo de Paz da UA a 
tempo e na íntegra. 
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contribuições a fazê-lo com 
celeridade, por forma a 
consolidar os esforços de África 
no sentido da auto-suficiência. 

Estados 
Membros  

10. A Conferência INCENTIVA 
os Estados Membros a 
considerarem as informações 
de aviso prévio baseadas em 
evidências, recolhidas pela 
Comissão e pelos secretariados 
das CER/MR, e a tomarem as 
medidas necessárias para 
manter a estabilidade, incluindo 
a extensão da cooperação 
necessária ao CPS e à 
Comissão. 
 

    

Estados 
Membros  

11. A Conferência SALIENTA a 
urgência de os Estados 
Membros eliminarem o 
fornecimento de armas ligeiras 
e de pequeno calibre a actores 
não estatais não autorizados e a 
agirem em prol do 
desarmamento destes grupos 
armados e a porem termo às 
suas acções; A Conferência 
EXORTA todos os Estados 
Membros a porem em prática 
medidas para travar a 
proliferação ilegal de 
armas/armamento e outras 
medidas para deter o 
persistente afluxo de 

 Reino de Marrocos  
As FAR contribuem 
neste quadro mediante: 
- a luta contra o tráfico 
transfronteiriço de 
armas; 
- o controlo da 
circulação, 
armazenamento e 
rastreabilidade das 
armas e munições na 
sua posse; 

Reino de 
Marrocos  

Totalmente 
executada 
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armas/armamento ilegais às 
várias partes do Continente; A 
Conferência APELA a todas as 

entidades e indivíduos 
envolvidos no fornecimento 
ilegal de armas/armamento, 
incluindo o financiamento e os 
paraísos seguros para este 
tráfico. 

Estados 
Membros  

15. EXORTA os Estados 

Membros a intensificar os 
esforços para promover a Carta 
Africana dos Direitos Humanos 
e dos Povos e a sensibilizar 
sobre os valores africanos de 
tolerância religiosa e 
coexistência pacífica, essenciais 
para a realização dos objectivos 
de paz e desenvolvimento 
incluídos na Agenda 2063; 
 

    

Estados 
Membros 

16. A Conferência INCENTIVA 
os Estados Membros a 
realizarem patrulhas conjuntas 
nas suas respectivas águas 
territoriais e APELA aos 
parceiros para que alarguem o 
seu apoio à UA no combate à 
insegurança marítima em África; 
 

 Reino de Marrocos  
As FAR realiza patrulhas 
marítimas conjuntas com 
países parceiros. 
 
República da Namíbia  
 
A Namíbia continua a 
participar em exercícios 
relevantes sob a 
bandeira da SADC 
 

Reino de 
Marrocos  

Totalmente 
executada 

Reino de Marrocos  

Perspectivas: 
- As FAR estão a 
trabalhar para reforçar a 
cooperação neste 
domínio. 
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Estados 
Membros 

17. SOLICITA aos Estados 

Membros para que realizem 
avaliações regulares dos riscos 
de cibersegurança, com o apoio 
da Comissão, especialmente da 
AFRIPOL e FELICITA os 
Estados Membros que 
assinaram, ratificaram e estão a 
implementar a Convenção da 
UA sobre Segurança 
Cibernética e Protecção de 
Dados Pessoais (Convenção 
Malabo de 2014); a este 
respeito, a Conferência 
INCENTIVA os Estados 

Membros, que ainda não o 
fizeram, a fazerem o mesmo 
sem mais delongas. 

 República do Mali 
 
Elaboração da estratégia 
nacional de 
cibersegurança em 
curso. 

  

Estados 
Membros  

18. FELICITA o CPS e os 
Estados Membros que 
assinalaram o Mês Africano da 
Amnistia (MAA) e EXORTA os 

outros Estados Membros a 
realizarem também esta 
actividade no quadro da 
responsabilidade colectiva de 
assegurar o silenciamento das 
armas no continente. A 
Conferência SOLICITA às 
CER/MR, e aos respectivos 
Estados Membros, para que 
intensifiquem os esforços com 
vista ao sucesso do MAA nas 
suas regiões. 

 República da Namíbia  
 
A Namíbia tem em curso 
um programa de 
amnistia nacional 
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Estados 
Membros 

19. A Conferência CONVIDA os 

Estados Membros a financiar o 
Centro no quadro do orçamento 
corrente a partir de 2021, com 
vista a assegurar que o Centro 
funcione de forma sustentável. 

2021    

Estados 
Membros 

20. INCENTIVA os Estados 
Membros a empenharem-se 
mais na implementação das 
medidas práticas descritas no 
aspecto económico da AUMR, a 
fim de criar as condições 
necessárias para impulsionar as 
actividades económicas, bem 
como a criação de emprego, 
particularmente para os jovens; 
A Conferência EXORTA os 
Estados Membros a 
continuarem a implementar os 
instrumentos e políticas da UA, 
com especial atenção à 
promoção do papel das 
mulheres e dos jovens nos 
processos de paz e 
desenvolvimento; 

 República da Namíbia  
 
A Namíbia liderou a 
adopção da Resolução 
1325 do Conselho de 
Segurança das Nações 
Unidas sobre o papel 
das Mulheres na Paz e 
Segurança, durante a 
sua Presidência do 
Conselho de Segurança 
das NU em 2000. Em 31 
de Outubro de 2020, por 
ocasião do 20.º 
Aniversário da da 
RCSNU 1325, a Namíbia 
lançou o Centro 
Internacional das 
Mulheres para a Paz, em 
cumprimento das suas 
obrigações no âmbito do 
Plano de Acção Nacional 
da RCSNU 1325. O 
Centro Internacional das 
Mulheres para a Paz 
deverá tornar-se um 
instituto de excelência 
para a mediação, a 
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consolidação inclusiva 
da paz e a prevenção de 
conflitos. 

Estados 
Membros 

21. SUBLINHA que a criação 

do CDC África é uma das 
maiores conquistas de África 
para a criação de um ambiente 
social favorável aos cidadãos 
africanos. A este respeito, a 
Conferência SOLICITA aos 

Estados Membros que 
continuem a prestar o seu apoio 
às actividades do CDC África; 

 República da Namíbia  

A Namíbia envolve 
regularmente o CDC 
África, e participa nas 
suas reuniões, inclusive 
como membro do 
Conselho do CDC África, 
a nível ministerial 

  

Estados 
Membros 

22. EXORTA os Estados 
Membros a continuarem a 
promover a tolerância zero em 
relação aos abusos sexuais, em 
particular nas operações de 
apoio à paz da UA; a 
Conferência SOLICITA aos 
Estados Membros que protejam 
os deslocados internos e os 
campos de refugiados, contra 
qualquer forma de militarização 
e que preservam o carácter civil 
destes campos e infra-
estruturas públicas. 

 Reino de Marrocos  
As FAR aderem à 
política de tolerância 
zero de abuso sexual em 
todas as formas de 
operações de paz. Como 
tal, as FAR estão a 
tomar uma série de 
medidas dissuasivas e 
coercivas a este 
respeito. Além disso, as 
FAR são designadas 
pelas NU como a 
agência líder no domínio 
da formação inerente a 
esta temática. 

Reino de 
Marrocos  

Totalmente 
executada 

 

Estados 
Membros  

23. A Conferência INCETIVA os 

Estados Membros a 
implementarem o Plano de 
Acção de Kigali da UA sobre 
água e saneamento em África, 

2030 República do Mali 

 
Avaliação da formulação 
do projecto do Plano de 
Acção de Kigali (KAP) 

 República do 
Mali 
 
 
Parcialmente 

República do Mali 

 
Início Eficaz do Projecto 
KAP 
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adoptado em Malabo em 2014, 
bem como a Declaração de 
Malabo sobre Crescimento 
Agrícola Acelerado e 
Transformação para a 
Prosperidade Partilhada e 
Melhoria dos Meios de 
Subsistência, adoptada em 
2014; 

para o Mali, realizada 
em Maio de 2016, por 
iniciativa do BAD 

executada /Relançamento do BAD e 
da UA para a 
implementação efectiva 
do projecto KAP;  
 
/Actualização dos dados 
de avaliação da 
formulação do projecto 
KAP; 
 

/Mobilização do 
financiamento, com o 
apoio de acordos de 
financiamento 
devidamente 
assinados; 
/Operacional da 
implementação do 
projecto KAP 

 Estados 
Membros  

25. EXPRESSA O SEU 
APREÇO em relação aos 
progressos alcançados em 
matéria de assinatura e 
ratificação dos tratados e 
instrumentos jurídicos da 
OUA/UA pelos Estados 
Membros e FELICITA a 
Comissão da UA pelo Estudo 
que realizou para o efeito; A 
Conferência INCENTIVA os 

Estados Membros a 
continuarem a assinar, ratificar 
e integrar estes tratados e 
instrumentos, a fim de garantir o 
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progresso na realização das 
visões e objectivos da UA, 
incluindo o tema silenciar as 
armas no continente. 

40.  Assembly/AU/
Dec.756(XXXII
I) 
 

Decisão sobre 
a 
Implementaçã
o da decisão 
Assembly/AU/
Dec.710 
(XXXI) sobre o 
Centro da 
União Africana 
para 
Reconstrução 
e 
Desenvolvime
nto Pós-
conflito 
(AUCPCRD),  
Doc.EX.CL/11
92(XXXVI) 

Estados 
Membros  

7. EXORTA os Estados 
Membros, bem como às Nações 
Unidas, através da sua 
Comissão de Manutenção da 
Paz (UNPBC) e outros 
parceiros, a prestar apoio ao 
Centro da União Africana de 
Reconstrução e 
Desenvolvimento Pós-conflito 
para facilitar o seu 
funcionamento e a 
implementação do seu 
programa de actividades. 
 

    

41.  Assembly/AU
/Dec.763(XXX
III) 
 
Decisão sobre 
o relatório do 
Comité de 
Orientação dos 

Estados 
Membros 

8. EXORTA a Comissão da 

União Africana a concluir o 
processo de nomeação do 
Director Executivo da AUDA-
NEPAD até à próxima Cimeira 
da União Africana em 
Janeiro/Fevereiro de 2021, em 
conformidade com a Declaração 

   República Árabe do 
Egipto 

 
O processo foi adiado 
para novas deliberações 
por parte dos Estados-
Membros 
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Chefes de 
Estado e de 
Governo da 
NEPAD 
(HSGOC)  
Doc.Assembly/
AU/12 (XXXIII) 

de Maputo de Julho de 2003, 
Decisão da Conferência da UA 
de Janeiro de 2008, em 
conformidade com os Estatutos 
e Regulamento dos 
Funcionários da União Africana, 
e EXORTA os Estados 
Membros a incentivarem os 
seus cidadãos a submeterem 
candidaturas para este cargo. 

42.  Assembly/AU
/Dec.764(XXX
III) 
 

Decisão sobre 
o relatório do 
Comité dos 
Chefes de 
Estado e de 
Governo 
Africanos para 
as Alterações 
Climáticas 
(CAHOSCC) 
Doc.Assembly
/AU/10 
(XXXIII) 
 

Estados 
Membros 

13.Apela às Partes para que 
implementem e reforcem 
plenamente o mecanismo de 
gestão de perdas e danos ao 
abrigo da Convenção e do seu 
Acordo de Paris, inclusive 
através de apoio para permitir 
aos países africanos evitar, 
minimizar e enfrentar as perdas 
e danos associados aos 
impactos das alterações 
climáticas; 

 Reino de Marrocos  

 Elaboração de um 
Plano Nacional 
Estratégico de 
Adaptação (PNSA) 
que define três 
orientações 
estratégicas: 
 

- Desenvolver uma base 
de dados nacional 
sobre riscos climáticos 
e perdas e danos 
devidos às alterações 
climáticas; 

- Fazer da gestão de 
risco uma prioridade 
para o crescimento 
sustentável a curto, 
médio e longo prazo; 

- Reforçar a segurança 
e a resiliência 

Reino de 
Marrocos  
 
 
Parcial 
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climática das infra-
estruturas críticas; 

Elaboração de uma 
Estratégia Nacional de 
Gestão do Risco de 
Catástrofes Naturais e 
o seu plano de acção 

(ver com o Ministério do 
Interior). 

43.    
14. Circunstâncias e 
necessidades particulares de 
África,  

 Reino de Marrocos  

 
Marrocos, através do 
Grupo Africano de 
Negociadores, apoia a 
tomada em 
consideração das 
circunstâncias e 
necessidades 
particulares de África. 

  

44.   19. a decisão da CQNUAC que 
convida as partes a rever e 
reforçar as Contribuições 
Determinadas a nível Nacional 
em 2020, em conformidade com 
o documento 1/CP.21 e o artigo 
3º do Acordo de Paris 

 Reino de Marrocos  

 Marrocos reviu a 
sua CDN com uma 
revisão 
ascendente da sua 
ambição (mais de 
45% em 2030, em 
comparação com o 
cenário de base, o 
que representa um 
aumento da 
ambição em 
comparação com a 
primeira CND que 
tinha um objectivo 
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de redução de 
42%). 

A CND revista contém 
tanto medidas de 
mitigação como de 
adaptação e meios de 
implementação. 

45.    
20. Necessidade urgente de 
adaptação aos efeitos 
devastadores das alterações 
climáticas no continente e ao 
seu impacto nos orçamentos 
nacionais dos países africanos 
nos seus esforços para 
erradicar a fome, a pobreza, 
melhorar a saúde e a educação 
no contexto da consecução dos 
Objectivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas  

 Reino de Marrocos  

 A elaboração de um 
Plano Nacional 
Estratégico de 
Adaptação que diz 
respeito aos sectores-
chave afectados 
pelos efeitos das 
alterações climáticas; 

 A elaboração de 
planos climáticos 
territoriais que 
integram o aspecto da 
adaptação (9 
regiões). 

 Além disso, Marrocos 
apoia as duas 
comissões climáticas 
para a bacia do 
Congo e para a 
região do Sahel 
através do 4C 
Marrocos. Neste 
contexto, Marrocos 
apoiou a realização 
do estudo de 
prefiguração do 

 Reino de Marrocos  

 
Dificuldades em 

quantificar o custo de 

adaptação na ausência de 

normas internacionais 

em termos de métricas de 

adaptação 
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Fundo Azul para a 
Bacia do Congo e 
apoia a Comissão 
Climática do Sahel, 
com a qual foi 
assinado um 
memorando em 2020, 
para criar um 
mecanismo financeiro 
destinado a 
implementar o Plano 
de Investimento 
Climático da Região 
do Sahel e definir 
mecanismos 
coerentes e 
relevantes de 
intercâmbio de 
experiências e de 
desenvolvimento de 
capacidades a favor 
dos países da região 
acima referida, no 
domínio das 
alterações climáticas 

 

46.  Estados 
Membros  

21. SUBLINHA a necessidade 
de  
continuar a elaboração do 
planeamento e implementação 
da adaptação ao abrigo do 
Acordo de Paris para fazer face 
a eventos climáticos extremos e 
eventos lentos, e CONVIDA as 

 Reino de Marrocos  

 A organização de três 
workshops 
internacionais sobre a 
métrica de adaptação 
necessária para 
definir o objectivo de 
adaptação; 

  



EX.CL/1284(XXXIX)B 
Pág. 296 

 

Preparado conjuntamente pelo Gabinete do Secretário-geral da Comissão (GSC) e a RDC 

 

N.º 
Referência das 

decisões 
Estados Membros Acção necessária 

Prazo de 
implementação  

Medida tomada 

Nível de 
Implementação 
(Parcialmente, 

Integralmente ou 
não 

implementada) 

Desafios enfrentados e 
via a seguir  

Partes a continuarem a 
elaboração do artigo 7.º do 
Acordo de Paris, incluindo a 
operacionalização do objectivo 
global de adaptação, 
necessidades de adaptação e 
custos associados, e o 
reconhecimento das 
contribuições feitas pelos países 
africanos a partir dos seus 
próprios orçamentos, e 
INCENTIVA os países africanos 
a comunicar as suas 
necessidades de adaptação, 
lacunas, planificação, esforços e 
acções; e TOMA NOTA AINDA 
do facto de, segundo os 
relatórios do PNUA, os países 
africanos terem já contribuído 
com cerca de 20% do custo 
anual da adaptação a partir dos 
seus próprios orçamentos. 
 

 Despesas públicas de 
adaptação efectuadas 
por vários 
departamentos 
ministeriais; 

A implementação de 
projectos de adaptação. 
 
República da Namíbia 
 
As Contribuições 
Determinadas a Nível 
Nacional para a Namíbia 
foram adoptadas pelo 
Gabinete em 2015 para 
orientar a 
implementação do 
Acordo de Paris sobre 
Alterações Climáticas, 
contendo importantes 
metas de quota de 
energias renováveis e 
metas de redução de 
emissões de gases com 

efeito de estufa. A 
Namíbia continua 
empenhada em 
enfrentar os impactos 
das Alterações 
Climáticas e reduzir as 
emissões de gases com 
efeito de estufa em 89% 
até 2030, e adoptou a 
Política Nacional de 
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Energia, a Política de 
Energias Renováveis e a 
Política dos Produtores 
Independentes de 
Energia. A Namíbia é 
membro da Iniciativa 
Africana para as 
Energias Renováveis, 
representando a África 
Austral. 
 
República Árabe do 
Egipto 

 
O Egipto criou o seu 
conselho nacional para 
as alterações climáticas, 
chefiado pelo Primeiro-
Ministro, e que irá 
orientar o trabalho do 
país em matéria de 
alterações climáticas. O 
Conselho está 
incumbido de elaborar a 
estratégia de adaptação 
climática. 

  
22. Nenhuma discriminação 
entre diferentes novos 
mecanismos de mercado que 
todos os mecanismos de 
mercado fornecem fundos para 
a adaptação, principalmente 
através do Fundo de 

 Reino de Marrocos  
Marrocos, através do 
Grupo Africano de 
Negociadores, apoia 
esta posição. 
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Adaptação; 

 27. A Iniciativa de Adaptação às 
Alterações Climáticas da 
Agricultura Africana (Iniciativa 
AAA) 

 Reino de Marrocos  
(Ver com o 
Departamento de 
Agricultura) 

  

República do 
Níger, 
República das 
Seychelles e 
República do 
Gabão 

28. CONVIDA a República do 
Níger, Presidente da Comissão 
para o Clima da Região do 
Sahel e a República das 
Seychelles, Presidente da 
Comissão para o Clima dos 
Estados Insulares Africanos, 
bem como a República do 
Gabão, Presidente da Iniciativa 
de Adaptação de África e a 
República da Guiné, Presidente 
da Iniciativa Africana de 
Energias Renováveis, a 
juntarem-se ao CAHOSCC, a 
fim de reforçar a coordenação e 
aumentar as sinergias entre 
estas Iniciativas. 

 República Gabonesa 
 

A contribuição do Gabão 
para a consecução dos 
objectivos do CAHOSCC 
é permanente. Na sua 
qualidade de Presidente 
do Grupo Africano de 
Negociadores, presidiu a 
várias reuniões para 
finalizar a estratégia e 
posição africana tendo 
em vista a COP 26 em 
Novembro de 2021 em 
Glasgow 

  

47. Assembly
/AU/Dec.
765(XXXII
I) 

 
Decisão sobre 
o relatório do 
Mecanismo 
Africano de 
Avaliação 
pelos Pares 

República Árabe 
do Egipto  

12. INCENTIVA a República 
Árabe do Egipto a tomar em 
consideração as observações 
dos Estados Membros sobre a 
avaliação do país apresentada 
ao 29.º Fórum APR, bem como 
as recomendações contidas no 
Relatório para o 
desenvolvimento e 
implementação do Programa de 
Acção Nacional como uma 
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(MAAP) 
Doc.Assembly/
AU/11 (XXXIII) 
 

medida necessária para 
promover as metas e objectivos 
do MAAP. 

República do 
Djibuti e 
República da 
Namíbia 

EXORTA a República do Djibuti 

e a República da Namíbia a 
considerarem as 
recomendações dos Estados 
Membros sobre os seus 
relatórios de avaliação 
específicos apresentados ao 
29.º Fórum APR, incluindo as 
recomendações contidas nos 
relatórios sobre o 
desenvolvimento e 
implementação do seu 
Programa de Acção Nacional, 
como uma medida necessária 
para alcançar um 
desenvolvimento 
socioeconómico sustentável e 
de base ampla. 

 República da Namíbia 

 
A Namíbia elaborou o 
seu Programa Nacional 
de Acção, que será 
lançado em breve 

  

Estados 
Participantes no 
MAAP 

15. INCENTIVA os Estados 
Participantes no MAAP, que não 
tenham sido avaliados pelos 
pares, a tomar as medidas 
necessárias para assegurar que 
as avaliações nacionais pelos 
pares sejam levadas a cabo e 
que os seus relatórios sejam 
apresentados ao Fórum MAAP. 

    

Estados 
Participantes no 
MAAP 

16. INCENTIVA AINDA os 
Estados Participantes no MAAP, 
que tenham sido avaliados, a 
implementar os seus Planos de 
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Acção Nacionais e as 
recomendações, a fim de 
servirem de base da reforma 
institucional a nível nacional e 
evitar os desafios destacados 
nas suas avaliações pelos 
pares. 

Estados 
Participantes no 
MAAP 

19. TOMA NOTA AINDA, COM 
SATISFAÇÃO, do Relatório de 
S.Ex.ª Yoweri Museveni, 
Presidente da República do 
Uganda, sobre os 13 obstáculos 
ao desenvolvimento de África; 
SOLICITA AOS ESTADOS 
PARTICIPANTES NO MAAP 
que se voluntariem para a fase 
piloto de lançamento do estudo. 
 

    

Estados 
Membros  

24. INCENTIVA todos os 

Estados Membros da UA, que 
ainda não aderiram ao MAAP, 
fazê-lo, em conformidade com o 
Primeiro Plano de 
Implementação Decenal da 
Agenda 2063, de modo a 
alcançar a universalidade até 
2023. 

    

Estados 
Membros  

33. APROVA a decisão do 29.º 

Fórum do MAAP que declarou o 
dia da fundação do MAAP, 9 de 
Março, como o dia do MAAP, 
que deve ser celebrado pelo 
continente e pela família da UA. 
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48.  Assembly/AU
/Dec.766(XXX
III) 
 
Decisão sobre 

a reforma do 

Conselho de 

Segurança das 

Nações Unidas 

Doc. 

Assembly/AU/

12(XXXIII) 

O Comité dos 
Dez Chefes de 
Estado e de 
Governo 

12. SOLICITA: 

 
i) ao Comité dos Dez Chefes de 
Estado e de Governo que 
continue a intensificar o seu 
diálogo ao mais alto nível com 
outros Grupos de Interesse e 
Grupos Regionais e principais 
intervenientes, incluindo os 
Cinco Membros Permanentes 
do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas, com vista a 
consolidar os progressos 
alcançados na promoção e 
defesa da Posição  Comum 
Africana contida no Consenso 
de Ezulwini e na Declaração de 
Sirte sobre a reforma do 
Conselho de Segurança das 
Nações Unidas. 
 

 República da Namíbia 
 
A Namíbia continua 
empenhada na 
implementação da 
Posição Comum 
Africana, tal como 
defendida no Consenso 
de Ezulwini e na 
Declaração de Sirte, e 
continua a participar 
activamente como 
membro das Nações 
Unidas, nas negociações 
intergovernamentais em 
Nova Iorque 

  

Estados 
Membros  

ii) Todos os Estados Membros 
da União Africana que reflictam 
nos seus respectivos discursos 
nacionais na abertura da 75.ª 
Sessão da Assembleia Geral 
das Nações Unidas, em 
Setembro de 2020, a linguagem 
comum concisa para promover 
e defender a Posição Comum 
Africana, e reiterar o apelo para 
uma reforma abrangente do 
Conselho de Segurança das 
Nações Unidas. 

 República da Namíbia 

 
A Namíbia continuou a 
sua longa prática de 
apelar à reforma das 
Nações Unidas, em 
particular do Conselho 
de Segurança, durante a 
75.ª Sessão da AGNU 
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República Árabe do 
Egipto 
 
O Egipto tem vindo a 
promover a posição 
comum africana em 
todas as situações 
relevantes que se 
verificam em Nova 
Iorque 

Estados 
Membros  

iii) aos Estados Membros da 
União Africana que incluam a 
questão da reforma do 
Conselho de Segurança das 
Nações Unidas nas suas 
prioridades de política externa, 
nas suas relações com 
parceiros não africanos, em 
particular a necessidade de 
corrigir, sem mais delongas, a 
injustiça histórica que o 
continente africano continua a 
sofrer.    

 República da Namíbia 
 
A Reforma do CSNU é 
uma prioridade na 
política de relações 
internacionais da 
Namíbia 
 
República Árabe do 
Egipto 

 
O Egipto realizou muitas 
reuniões bilaterais com 
países não africanos 
para promover a posição 
africana comum 

  

49.  Assembly/AU/
Dec.769(XXXII
) 
 
Decisão sobre 
a nomeação 
de  
Sua 

Estados 
Membros 

EXORTA os Estados Membros, 

que ainda não assinaram e 
ratificaram os instrumentos 
jurídicos das AUFI, a fazê-lo, a 
fim de acelerar a criação das 
referidas instituições; 
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Excelência 
Nana Addo 
Dankwa Akufo-
Addo,  
Presidente da 
República do 
Gana, como 
Defensor das  
Instituições 
Financeiras da 
UA - XXIII) 

 

50.  Assembly/AU
/Dec.770(XXX
III) 
 
Decisão sobre 
o relatório 
relativo à 
malária 

Estados 
Membros 

6. EXORTA os Chefes de 

Estado e de Governo dos 
Estados Membros a manterem 
a malária no topo da agenda de 
financiamento e 
desenvolvimento, e a 
defenderem e apoiarem acções 
multissectoriais. 

 República do Mali 

 
1-Defender  
Lançamento da iniciativa 
HBHI (Peso Elevado 
para Alto Impacto) 
 
 
No âmbito da 
implementação do 
PRODESS, as dotações 
orçamentais para o 
sector da saúde estão 
projectadas em 1 30,8 
mil milhões FCFA em 
2009, 1 41,4 mil milhões 
FCFA em 2020 e seriam 
estabelecidas em 151,7 
mil milhões FCFA em 
2021, ou seja, uma taxa 
média de crescimento 
anual de 7,7% ao longo 
do período. Em média, 

República do 
Mali 
 
 
Parcialmente 

República do Mali 

 
 

Reforço das acções de 
defesa 
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durante o mesmo 
período, o montante 
seria de 141,3 mil 
milhões de FCFA contra 
124,5 mil milhões de 
FCFA em 2018. As 
despesas serão 
inseridas no quadro da 
melhoria da qualidade 
dos serviços de saúde e 
da luta contra o 
VIH/SIDA. 

Estados 
Membros 

8. EXORTA os Estados 
Membros a: 
(i) aumentarem o financiamento 
interno para o controlo e 
eliminação da malária através 
de mecanismos inovadores, 
incluindo fundos para a 
eliminação da malária, de modo 
a colmatar os défices 
orçamentais ao abrigo dos seus 
planos estratégicos nacionais 
de combate à malária. 

 República do Mali 
 
 
Criação de uma rubrica 
orçamental para o 
combate às doenças 

República do 
Mali 

 
Integralmente 

República do Mali 
 
 
Mobilizar recursos 
internos adicionais 

Estados 
Membros 

(ii) manterem a partilha dos 
encargos da doença dos países 
sob a dotação do Fundo Global 
e assegurarem o co-
financiamento necessário. 
 

 República do Mali 

 
 
(ii) Respeitar a partilha 
dos encargos da doença 
dos países sob a 
dotação do Fundo 
Global e assegurar o co-
financiamento 
necessário. 

República do 
Mali 
 

 
Integralmente 

República do Mali 

 
Mobilização de recursos 
e elaboração da NFM3 
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Estados 
Membros  

(iii) utilizarem os quadros de 
resultados nacionais sobre a 
malária, os indicadores de 
acções, e envolverem os 
intervenientes no alinhamento 
das suas actividades com os 
referidos instrumentos a todos 
os níveis, para reforçar a 
responsabilização, a 
transparência e a acção. 

 República da Namíbia  

 
O quadro de resultados 
da malária da Namíbia 
para a responsabilização 
e acção foi elaborado 
em 2016 pelo Ministério 
da Saúde e Serviços 
Sociais. Liderado pelo 
Programa Nacional de 
Controlo das Doenças 
Vectoriais e apoiado por 
parceiros, o quadro de 
resultados é utilizado 
para aumentar a 
sensibilização sobre a 
situação da malária, 
apoiar a identificação de 
pontos de 
estrangulamento e 
promover acções. A 
Namíbia atingiu um 
declínio de 97% nos 
casos de malária entre 
2001 e 2011, e tinha 
estabelecido 2020 como 
ano alvo para eliminar a 
malária. Esforços estão 
a ser envidados a este 
respeito. 
 
República do Mali 
 
Funcionalidade de um 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
República do 
Mali 
 
Parcialmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
República do Mali 

Reforçar o quadro de 
concertação 
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quadro de consulta com 
as partes interessadas 
para avaliar o nível dos 
indicadores  
 

Estados 
Membros  

(iv) Reforçar a implementação 
da Decisão sobre a criação de 
Conselhos Nacionais para o 
Combate à Malária. 

 República do Mali 

 
Estabelecimento e 
funcionamento do comité 
de orientação de 
controlo da malária e 
grupos temáticos 
 

República do 
Mali 
 
 
Integralmente 

República do Mali 

 
Reforçar a 
funcionalidade dos 
grupos temáticos 

51.  Assembly/AU
/Dec.771(XXX
III) 
 

Decisão sobre 
a Erradicação 
do Casamento 
Infantil  
 

Estados 
Membros 

5. SOLICITA aos Estados 
Membros que “apresentem 
relatórios regulares à Comissão 
da União Africana” sobre os 
progressos alcançados na 
implementação de políticas para 
a erradicação do casamento 
infantil; 
 

Reino de 
Marrocos  

 
Aberto 

República Gabonesa 
 

O Gabão proibiu o 
casamento forçado 
desde 1963. A idade 
exigida para a 
celebração de um 
casamento é de 21 anos 
 
Reino de Marrocos  

 
- A Política Pública 
Integrada de Protecção 
da Criança em 
Marrocos: 
Desenvolvimento de um 
ambiente protector para 
as crianças, incluindo a 
protecção contra o 
casamento precoce; 
-O Fundo de Apoio à 
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Coesão Social; 
-O Fundo de Ajuda 
Mútua Familiar; 
-A Iniciativa Nacional de 
Desenvolvimento 
Humano; 
-O Programa Nacional 
de Empoderamento 
Económico das 
Mulheres. 
 

52.  Assembly/AU
/Dec.772(XXX
III) 
 
Decisão sobre 
as Artes, 
Cultura e 
Património 
Doc.Assembly/
AU/17 (XXXIII) 
 

Os Estados 
Membros que 
ainda não 
assinaram e/ou 
ratificaram a 
Carta 

4. SAÚDA a ratificação, por 

catorze (14) Estados Membros, 
da Carta para o Renascimento 
Cultural Africano, aprovada em 
Janeiro de 2006, e EXORTA os 

Estados Membros, que ainda 
não o fizeram, a assinar e/ou 
ratificar a Carta, tendo em vista 
a sua entrada em vigor o mais 
rapidamente possível. 

 Reino de Marrocos  

 
Instrumento jurídico 
ainda em análise 
 
 
República do Mali 
 
Ratificada por: 
- Lei n° 09-041 de 19 de 
Novembro de 2009;  
- Decreto n.º 09-012 de 
04 de Março de 2009 

  

Estados 
Membros   

5. TOMA NOTA da 

inadequação das dotações 
orçamentais dos Estados 
Membros para os sectores da 
Cultura, Artes e Património, pelo 
que SOLICITA aos Estados 
Membros a atribuam pelo 
menos 1% do seu orçamento 
nacional a estes sectores até 
2030. 

 República do Mali 

 
As despesas com 
recreação, cultura e 
culto seriam em média 
14,5 mil milhões de 
FCFA durante o período 
2021-2023, contra uma 
entrada orçamental 
revista de 13,7 mil 
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milhões de FCFA em 
2020, ou seja, um 
aumento médio de 7,5% 
entre 2021-2023. Estas 
dotações serão 
utilizadas para promover 
os sectores da cultura, 
do artesanato e do 
turismo. 
A parte da cultura no 
orçamento do Estado é 
de 0,5% em 2020. 

República do 
Mali 

8. SOLICITA ao Promotor/Líder 
designado pelos seus pares 
para promover as Artes, a 
Cultura e o Património, que 
apresente um relatório intercalar 
durante a 34.ª Sessão Ordinária 
da Conferência dos Chefes de 
Estado e de Governo da União 
Africana, agendada para 
Janeiro/Fevereiro de 2021; 

34.ª Sessão 
Ordinária da 
Conferência. 
06-07 de 
Fevereiro de 
2021 

   

Estados 
Membros 

11. CONVIDAR os Estados 

Membros da União Africana e 
Actores Privados a prestarem 
apoio ao trabalho do Fundo 
Africano do Património Mundial  
(FAPM) para a caracterização, 
protecção e promoção do 
património natural e cultural 
africano. 

    

53.  Assembly/AU
/Dec.773(XXX
III) 

Estados 
Membros 

6. COMPROMETE-SE a 

implementar as recomendações 
do relatório do Líder da União 

 Reino de Marrocos  

 
Esta prática é inexistente 
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Decisão 
sobre a 
Eliminação 
da Mutilação 
Genital 
Feminina 

 

Africana para a Erradicação da 
Mutilação Genital Feminina, 
incluindo 

 
a) Acção a nível político e 

comunitário; 
 
b) Reforço dos quadros 

legislativos que visam 
incentivar o envolvimento e 
a apropriação da 
comunidade; 

 
c) Alocação de recursos 

nacionais suficientes para 
impulsionar a acção 
nacional e local para 
eliminar a prática nociva; 

 
d) Reforço da parceria na 

intervenção, partilha de 
informação e conhecimento 
entre os Estados Membros; 
e 

 
e) Os Estados Membros 

devem “apresentarem 
relatórios regulares à 
Comissão da União 
Africana” sobre as acções 
para a eliminação de 
práticas prejudiciais. 

 

em Marrocos 
 
 
República Árabe do 
Egipto 

 
O Egipto promulgou este 
ano um novo código 
penal para intensificar a 
punição da MGF 

 
 

 
República 
Árabe do 
Egipto 
 
Criminalização 
total da MGF no 
Egipto 
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54.  Assembly/AU
/Dec.775(XXX
III) 

 
Decisão sobre 
o reforço das 
capacidades 
nacionais para 
a gestão eficaz 
dos arsenais 
de armas 

Estados 
Membros  

9. EXORTA os Estados 

Membros com vantagens 
técnicas comparativas e 
experiências nacionais bem-
sucedidas a apoiar os Estados 
Membros com deficiências de 
capacidade na gestão dos seus 
arsenais de armas. 

 Reino de Marrocos  

No quadro da formação 
contínua, as FAR 
formaram peritos e 
especialistas de países 
parceiros que 
expressaram uma 
necessidade nesta área. 
Além disso, as FAR 
participaram na 
preparação da 
documentação de 
referência neste 
domínio. 

Reino de 
Marrocos  
Totalmente 
executada 

Reino de Marrocos  

Perspectivas: 
As FAR continuam 
disponíveis para 
considerar quaisquer 
pedidos de assistência 
técnica ou formação 
neste domínio. 

55.  Assembly/AU/
Dec.786(XXXII
I) 
 

Decisão sobre 
o Relatório do 
Observatório 
Africano da 
Sida (AWA) 

Estados 
Membros 

6. REGISTA os esforços 
contínuos dos Estados 
Membros da UA e dos parceiros 
na luta contra a SIDA, a 
Tuberculose e a Malária, e 
EXORTA-os a redobrarem os 

seus esforços para pôr fim a 
estas três doenças como 
ameaças à saúde pública até 
2030, em conformidade com as 
metas do Quadro Catalisador 
para a erradicação da SIDA, 
Tuberculose e Malária. 

Até 2025 República do Mali 
 
O Estado, através do 
Plano Estratégico 2021-
2025, está empenhado 
em alcançar os 
objectivos do quadro 
catalítico 

República do 
Mali 

 
Parcialmente 

República do Mali 
 
Atingir os objectivos. 
A mobilização de fundos. 
 

Implementação do 
Plano Estratégico 
2021-2025 

Estados 
Membros 

11. APROVA o quadro de 
resultados sobre a Tuberculose 
de 2019 e EXORTA os Estados 
Membros a acelerarem os 
esforços para fazer face às 
ameaças da Tuberculose em 
África. 

Imediatament
e  

República do Mali 
 
Preencher a lacuna na 
detecção de casos 
(30%). 
Procurar os casos 
perdidos para 

República do 
Mali 

 
Parcialmente 

República do Mali 
 
 

Envolvimento dos 
actores da comunidade, 
equipamento, apoio e 
acompanhamento dos 
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 acompanhamento e 
detectar casos de 
contacto. 
Fazer um seguimento 
regular dos casos de TB-
MDR. 

doentes. 

56.  Assembly/AU/
Dec.787(XXXII
I) 
 

Decisão sobre 
a Aceleração 
dos 
Compromissos 
do CAADP-
Malabo 
Visando a 
Rápida 
Transformação 
da Agricultura 
em África 
através do 
Mecanismo de 
Avaliação 
Bienal e do 
Quadro de 
Resultados 
sobre a 
Transformação 
da Agricultura 
em África 

Estados 
Membros  

5. REGISTA com satisfação dos 
esforços envidados por alguns 
Estados Membros no 
enquadramento jurídico dos 
compromissos de Malabo nos 
Planos Nacionais de 
Investimento Agrícola e 
CONVIDA os Estados 

Membros, que ainda não o 
tenham feito, a fazê-lo antes do 
terceiro relatório de avaliação 
bienal em 2022. 

2021-2025 República Árabe do 
Egipto 
 
Os investimentos 
públicos na agricultura e 
irrigação atingiram um 
total de 42b EGP (2,5 mil 
milhões de USD) em 
2020, um aumento de 
23% do que no ano 
anterior. 
 
 
 
República do Mali 
 
Elaboração do segundo 
plano de investimento 
nacional quinquenal para 
o sector agrícola para o 
período 2021-2025. 

República do 
Mali 

 
Parcialmente 
executada 

República do Mali 
 
Afectação de 15% do 
orçamento nacional ao 
sector agrícola e 
organização de 
reuniões de trabalho 
para mobilizar 
recursos financeiros 

Estados 
Membros 

7. CONVIDA todos os Estados 
Membros a mobilizarem 
recursos técnicos e financeiros 
adequados com vista a apoiar 
sistemas de dados agrícolas, 
sistemas de monitorização e 
avaliação e a  reforçar as 

2021 República Árabe do 
Egipto 
 
Estamos empenhados 
neste mecanismo. O 
Egipto está a alargar os 
seus investimentos na 

República do 
Mali 

 
Integralmente 
executada 
2. Parcialmente 
executada 

 
República do Mali 

 
Implementação de 
projectos de melhoria 

2. Financiamento da 
recolha do sistema 
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estruturas de responsabilização 
mútua para iniciar a planificação 
baseada em evidências para a 
transformação da agricultura. 
 

agricultura, irrigação e 
conservação da água, 
tudo em conformidade 
com o nosso plano 
nacional para 2030. 
 
 
República do Mali 
 
Avaliação das 
estatísticas agrícolas e 
perspectivas de melhoria 
2. Elaboração de uma 
metodologia para a 
implementação de um 
sistema permanente de 
recolha de dados para a 
agricultura 

permanente 

57.  Assembly/AU/
Dec.788(XXXII
I) 
 

Decisão sobre 
a 
descolonizaçã
o da Maurícia 

Estados 
Membros 

8. SOLICITA aos Estados 
Membros da União Africana 
que apoiem, na Assembleia 
Geral das Nações Unidas e 
em todas as organizações 
regionais, intergovernamentais 
e internacionais, tais como a 
Comissão do Atum do Oceano 
Índico, as acções necessárias 
para contribuir para a 
descolonização completa da 
Maurícia, em conformidade 
com a Resolução 73/295 da 
Assembleia Geral das Nações 
Unidas; 
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58.  
 

Assembly/AU/
Dec.789(XXXII
I) 
 
Decisão sobre 
o Tribunal 
Penal 
Internacional  
Doc. 
EX.CL/1218(X
XXVI) 
 
 

 Estados 
Membros 

7. EXORTA todos os Estados 

Membros a oporem-se à 
decisão da Câmara de 
Recursos relativamente ao 
Recurso do Reino Hashemita da 
Jordânia contra a “Decisão ao 
abrigo do n.º 7 do artigo 87.º do 
Estatuto de Roma sobre o 
Incumprimento da Jordânia do 
Pedido do Tribunal de Detenção 
e Entrega de Omar Al-Bashir”, 
que está em desacordo com o 
Estatuto de Roma do Tribunal 
Penal Internacional, o direito 
internacional consuetudinário e 
a Posição Comum da UA. 

    

Estados Partes 
Africanos no 
Estatuto de 
Roma 

8. EXORTA os Estados Partes 
no Estatuto de Roma, em 
particular os Estados Africanos, 
a se oporem à crescente 
politização do Tribunal. 

    

Estados 
Membros   

9. SOLICITA aos Estados 
Membros que priorizem a 
implementação das Decisões da 
Conferência sobre o TPI e 
apresentem recomendações 
sobre a via a seguir com as 
questões fundamentais 
levantadas pela presente 
Decisão. 
 

    

59.  Assembly/AU/
Dec.790(XXXII
I) 

Estados 
Membros 

6. SOLICITA aos Estados 

Membros, às CER e a todos os 
parceiros de desenvolvimento, 

 República do Mali 

 
 O Banco Mundial, a 

 República do Mali 

 
O custo total da 
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Decisão sobre 
o Relatório do 
Comité dos 
Dez Chefes de 
Estado e de 
Governo que 
lideram as 
Áreas de 
Educação, 
Ciência e 
Tecnologia 

incluindo a UNECA, o BAD, a 
UE, o Banco Mundial, a 
UNESCO, a UNICEF, a AAS, a 
AAU, a RUFORUM e a FAWE, 
que apoiem a implementação 
do Plano de Acção do C10. 
 

UNESCO e a UNICEF 
aprovaram a segunda 
geração do Programa 
Decenal de 
Desenvolvimento da 
Educação e Formação 
Profissional (PRODEC2) 
2018-2029 

implementação do 
PRODEC2 durante os 
primeiros quatro anos 
(2019-2022) está 
estimado em Mil 
Novecentos e Noventa e 
Cinco Biliões 
Quatrocentos e Trinta e 
Nove Milhões Seis 
Milhões e Novecentos e 
Dezanove Mil e Doze 
(1.995.439.619.012) 
FCFA. O financiamento 
solicitado é de 14,2%. 

Estados 
Membros 

CONCORDAM EM: 

 

I. RELATIVAMENTE AO 
INVESTIMENTO NA 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA 

REITERAR E EXORTAR os 
Estados Membros a cumprirem 
o compromisso inicial de atribuir 
1% do PIB à P&D e 4 - 6% à 
Educação e CONVIDAR os 
países do C10 a servirem de 
exemplo.   

 República do Mali 
 
Foram envidados muitos 
esforços neste sentido: 
de 02% a 06%. 

  

Estados 
Membros 

2. AUMENTAR os 
investimentos na Educação, 
Ciência e Tecnologia em África 
e apoiar a operacionalização de 
(i) um Fundo para a Educação e 

 República do Mali 
 
Financiamento do 
PRODEC II 
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(ii) um fundo para as CTI. 

Estados 
Membros  

3. COMPROMETER-SE a 

prosseguir estratégias de 
mobilização de recursos e 
CONVIDAR o Sector Privado e 
Filantropos a contribuir para os 
Fundos de Educação, Ciência, 
Tecnologia e Inovação. 
 

 República do Mali 

 
Organização das 
jornadas IES-Empresas 
Privadas 

  

Estados 
Membros  

II. RELATIVAMENTE À 
PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO 
EM ÁFRICA 

4. PROMOVER a garantia do 

bem-estar nos primeiros anos 
de formação da criança, através 
da Educação e 
Desenvolvimento da Primeira 
Infância, para melhor preparar 
para a sua educação e carreira. 

 República do Mali 
 
 
- Revisão do quadro 

de educação 
parental e do livro de 
trabalho da mãe 
educadora com a 
inserção de 
mensagens-chave 
sobre o COVID 19 

 
- Implementação de 

um programa sobre 
o desenvolvimento 
cognitivo de crianças 
na primeira infância/ 
Existência de um 
módulo sobre 
introdução à leitura, 
pré-matéria e 
desenvolvimento da 
linguagem em 
crianças na primeira 
infância 

República do 
Mali 

 
Integralmente 
executado 

República do Mali 
 
- Tradução de 

materiais para as 
línguas nacionais e 
ampla divulgação 
para os supervisores 
da primeira infância 
 

- Reforço da 
capacidade dos 
supervisores da 
primeira infância 

 
- Comunicação de 

Mudança de 
Comportamento 

 
Fornecimento de 
materiais didácticos 
adequados (livros 
ilustrados) 
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Existência de um 
programa de educação 
parental/caixa de 
imagens 

Estados 
Membros 

5. IMPLEMENTAR acções 

afirmativas para incentivar a 
equidade e a inclusão das 
questões de género, deficiência 
e grupos desfavorecidos. 

    

Estados 
Membros 

6. ELIMINAR estereótipos 

relacionados com o género e 
prestar apoio financeiro às 
carreiras no domínio de STEM 
para que as raparigas e 
mulheres possam seguir 
carreiras científicas, e 
implementar medidas de 
acompanhamento que 
contribuam para lhes 
proporcionar formação de 
qualidade em TIC, mentoria, 
liderança e empreendedorismo, 
assim como proporcionar-lhes 
oportunidades de emprego. 

 República do Mali 

 
- Continuação da 

implementação da 
Política Nacional sobre 
a Escolarização de 
Raparigas 

- Aplicação de medidas 
discriminatórias a favor 
das raparigas 

A introdução de 
incentivos, 
particularmente para as 
raparigas inscritas em 
cursos de ciências 

 
 
República do 
Mali 
 
 
 
 
Parcialmente 
executado 

 
 
 

República do Mali 
 
 
 
Mobilização de 
recursos financeiros 

Estados 
Membros  

7. PROMOVER a 

implementação do Quadro Pan-
Africano de Garantia de 
Qualidade e Acreditação e a 
sua incorporação a nível 
nacional e regional, a fim de 
assegurar o reconhecimento 
transfronteiriço das 
qualificações, reforçando assim 
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a mobilidade das aptidões e 
competências em todo o 
continente. 

Estados 
Membros  

8. REFORÇAR o 

desenvolvimento, a retenção e a 
mobilidade dos professores 
para fazer face à escassez 
significativa de professores 
qualificados, particularmente 
nas áreas de Ciência, 
Tecnologia, Engenharia, 
Matemática e Inovação. 

  
 
 
 

1 an 

República do Mali 

 
Melhoria do salário dos 
professores no Mali 
Desenvolvimento de 
uma política nacional 
para professores no Mali 

 
República do 
Mali 

 
 
Parcialmente 
executada 

 
República do Mali 

 
 
Mobilização de 
recursos financeiros 

Estados 
Membros  

9. INVESTIR na mudança de 

imagem e modernização do 
sector de TVET para que seja 
atractivo e relevante, criar 
ligações entre universidades e 
instituições de TVET e 
promover parcerias com o 
sector privado para fomentar o 
desenvolvimento de 
competências (incluindo novas 
competências digitais), 
inovação, empreendedorismo e 
empregabilidade. 

 
 
2021-2022 

 
República do Mali 
 
Criação pela Região de 
Colectividade Territorial 
de Segou de um Centro 
Regional de Recursos 
dedicado à promoção e 
desenvolvimento do 
Ensino Técnico e da 
Formação Profissional 
(TVET) 

  
República do 
Mali 

 
Parcialmente 
executada 
(Centro criado) 

República do Mali 

 
Operacionalizar o 
Centro Segou e 
alargar a abordagem a 
todas as regiões do 
país 

Estados 
Membros  

10. REFORÇAR a capacidade 

de recursos humanos e o capital 
intelectual nas universidades e 
instituições de pesquisa através 
de formação acelerada a nível 
de pós-graduação por meio de 
programas de colaboração e 
mobilidade de quadros, 
incluindo a capacidade da 

  
República do Mali 
 
Colaboração dinâmica 
com  
(CNRST) oferece 
formação a professores-
investigadores, organiza 
todos os anos no mês de 
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diáspora; Junho um dia da ciência 
e apresenta uma 
comunicação escrita.   

Estados 
Membros  

11. MELHORAR a capacidade 

no domínio das TIC, incluindo a 
utilização de plataformas de TIC 
em todos os níveis de 
educação, a fim de promover o 
acesso e  educação de 
qualidade; pesquisa, geração de 
conhecimento e inovação, 
desenvolver infra-estruturas de 
TIC para melhorar o acesso a 
ferramentas informáticas e tirar 
partido da 4.ª revolução 
industrial. 

 República do Mali 

 
A continuidade 
pedagógica é 
assegurada através da 
oferta de cursos em 
linha e nos meios de 
comunicação social. 
 
Existência de 
universidades virtuais 
privadas, pois os 
estudos públicos estão 
em curso 

  

Estados 
Membros 

12. REFORÇAR AS 
CAPACIDADES DE 
INVESTIGAÇÃO nas 
universidades africanas e outras 
instituições parceiras e apoiar o 
desenvolvimento de 
capacidades nesta importante 
área para apoiar a planificação 
e implementação futura de 
programas-chave. 

 República do Mali 
 
 
Parceria com o Senegal 
neste domínio. 

  

Estados 
Membros  

13. COMPROMETER-SE a 

melhorar as infra-estruturas e a 
intensificar o reforço das 
capacidades do pessoal, 
incluindo as mulheres líderes de 
pesquisas nas universidades 
africanas, a fim de apoiar a 

 República do Mali 

 
Construção de 
laboratórios em curso no 
Point G, Kabala e no 
Instituto Politécnico 
Rural de Formação e 
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implementação da Agenda 2063 
da UA. 

Investigação Aplicada 
(IPR/IFRA)  

Estados 
Membros 

III. RELATIVAMENTE AO 
ENVOLVIMENTO DO SECTOR 
PRIVADO 
14. PROMOVER o 
estabelecimento de Parcerias 
Público-Privadas 
multissectoriais no domínio da 
Educação, Ciência, Tecnologia 
e Inovação para estimular, entre 
outros aspectos, a colaboração, 
industrialização, incubação de 
tecnologia, promoção da cadeia 
de valor e financiamento de 
empresas na sua fase de 
arranque. 

 República do Mali 

 
Quadro de intercâmbio 
com o Conselho 
Nacional de 
Empregadores com vista 
a iniciar e desenvolver 
parcerias em torno do 
ensino técnico e da 
formação profissional 
(educativa, 
administrativa e 
financeira) 

 
 
Parcialmente 
executada 

 
República do Mali 
 
Convergência de pontos 
de vista sobre o 
conteúdo da parceria 

 
Relançamento do 
processo com o novo 
gabinete dos 
Empregadores  

Estados 
Membros 

15. DESENVOLVER 

mecanismos inovadores de 
apoio à Ciência, Tecnologia e 
Inovação em África, tais como 
incentivos fiscais a indústrias 
que apoiam a formação 
educacional, subvenções para 
pesquisa, bolsas de estudo e 
apoio a centros de inovação. 

 República do Mali 

 
O Mali adoptou um 
documento político 
nacional sobre ciência, 
tecnologia e inovação 
(PNSTI) e um plano de 
acção 2015-2025 para 
reforçar os mecanismos 
organizacionais e 
estruturais do sistema 
nacional de investigação 

  

Estados 
Membros  

16. PROMOVER a utilização do 
sistema de direitos de 
propriedade intelectual, 
incluindo patentes, marcas 
registadas para estimular e 

 República do Mali 
 
53 Variedades vegetais 
obtidas pelo IER, 
protegidas a nível da 
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apoiar os inovadores. OAPI. 
Lei nº 87- 18/ AN- RN de 
9 de Março de 1987 
sobre a criação do 
Centro Maliano para a 
Promoção da 
Propriedade Industrial  
(CEMAPI). 

Estados 
Membros 

17. Organizar anualmente um 
evento para Jovens Africanos 
no domínio da inovação (Africa 
Innovators), incluindo a 

Educação Inovadora em África. 

 República do Mali 
 
O Ministério da 
Comunicação e da 
Economia Digital do Mali 
tinha planeado organizar 
uma feira sub-regional 
de inovação tecnológica 
que colocaria em 
competição as Startups 
da sub-região. O 
contexto sanitário, 
marcado pela pandemia 
da COVID19 e pela falta 
de recursos financeiros 
atrasou o projecto 

  
República do Mali 

 
Mobilização de recursos 
necessários; 

 
 

Melhoria da situação 
sanitária; 

60.  Assembly/AU/
Dec.791(XXXII
I) 

Decisão 
relativa ao 
relatório de 
actividades da 
Reunião dos 

Estados 
Membros  

5. EXORTA os Estados 
Membros e SOLICITA às 
Comunidades Económicas 
Regionais que acelerem mais a 
implementação do roteiro 
acordado da Declaração da 
ALM sobre o Financiamento 
Interno da Saúde em África. 
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Dirigentes 
Africanos - 
Declaração 
sobre 
Investimento 
na Saúde 
Doc.Assembly/
AU/15 (XXXIII) 

República do 
Ruanda 

6. SOLICITA ao Líder para o 

Financiamento Interno da 
Saúde, Sua Excelência Paul 
Kagame, Presidente da 
República do Ruanda, que 
apresente um relatório sobre os 
progressos alcançados à 
Sessão Ordinária da 
Conferência, em Janeiro de 
2021 

34.ª Sessão 
Ordinária da 
Conferência. 
06-07 de 
Fevereiro de 
2021 

   

61.  Assembly/AU/
Dec.792(XXXII
I) 
 

Decisão sobre 
a Líbia e o 
Sahel 
 

Estados 
Membros  

Relativamente aos países do 
Sahel 
5. EXORTA os Estados 
Membros a prestarem apoio, 
através de contribuições 
financeiras voluntárias, 
formação, conhecimento técnico 
e equipamento, aos esforços 
dos países da Força Conjunta 
do G5 para o Sahel, que tem e 
continua a fazer enormes 
sacrifícios no combate ao 
terrorismo. 

    

62.  Assembly/AU/
Dec.795(XXXII
I) 
 

Decisão sobre 
as 
candidaturas 
africanas no 
sistema 
internacional 
 

Nigéria, Ruanda 
e Uganda 

3. DECIDE:  
i) Relativamente à questão da 
candidatura ao cargo de Juiz no 
Tribunal Internacional de 
Justiça (TIJ), solicitar aos três 
(3) Estados Membros (Nigéria, 
Ruanda e Uganda) que realizem 
consultas ao mais alto nível com 
vista a alcançar um consenso 
sobre um candidato africano a 
este cargo e que informem o 

Maio de 2020    
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Conselho Executivo através do 
Comité Ministerial de 
Candidaturas Africanas no 
Sistema Internacional à margem 
da Cimeira Extraordinária, em 
Maio de 2020, na África do Sul. 

República da 
Serra Leoa e 
Burkina Faso 

iii) Incentiva a República da 
Serra Leoa e o Burkina Faso a 
continuar as consultas em 
relação ao cargo de Juiz do 
Tribunal Penal Internacional 
(TPI) para o período 2021- 

2030, com vista a chegarem a 
acordo sobre um único 
candidato africano, o mais 
tardar até Julho de 2020. 

Julho de 2020    

Estados 
Membros 

iv) Exortar os Estados Membros 
a respeitarem o Regulamento 
Interno do Comité Ministerial de 
Candidaturas Africanas no 
Sistema Internacional e 
demonstrem um sentido de 
solidariedade e pan-africanismo, 
com base em consultas e 
consensos, falando a uma só 
voz na arena internacional. 

    

63.  Assembly/AU/
Decl.1(XXXIII) 
 
Declaração 
sobre o Tema 
do Ano de 
2019 

Estados 
Membros 

3. APELAMOS aos Estados 
Membros, às CER e à 
Comissão a trabalharem em 
estreita colaboração com o 
Líder da UA do Tema do Ano de 
2019 na organização de uma 
Conferência Continental de Alto 
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“Refugiados, 
Repatriados e 
Deslocados 
Internos”: 
Rumo a 
Soluções 
Duradouras 
para a 
Deslocação 
Forçada em 
África”. 

Nível sobre a Situação 
Humanitária em África, em 
Malabo, Guiné Equatorial, 
vinculada ao Tema da UA para 
o ano de 2020, “silenciar as 
Armas”; 

Os Estados 
Membros que 
ainda não 
assinaram e/ou 
aderiram à 
Convenção 

4. SAUDAMOS a ratificação da 
Convenção da UA para a 
Protecção e Assistência aos 
Deslocados Internos em África 
de 2009 pela Guiné Equatorial, 
Somália e Sudão do Sul; e 
EXORTAMOS os quinze (15) 
Estados Membros que ainda 
não assinaram e os vinte e seis 
(26) que ainda não 
ratificaram/aderiram à 
Convenção, a fazê-lo. 
APELAMOS IGUALMENTE aos 
doze (12) Estados Membros 
que não assinaram e aos nove 
(9) que não ratificaram/aderiram 
à Convenção da OUA de 1969 
que rege os Aspectos 
Específicos dos Problemas dos 
Refugiados em África, a fazê-lo. 

    

Estados 
Membros que 
não assinaram e 
aqueles que não 
ratificaram/aderi
ram à 

4. APELAR IGUALMENTE aos 

doze (12) Estados Membros 
que não assinaram e aos nove 
(9) que não ratificaram/aderiram 
à Convenção da OUA de 1969 
que rege os Aspectos 

 República do Mali 

 
Ratificado pela Lei n° 
81-26/AN-RM de 03 

Março de 1981  
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Convenção da 
OUA de 1969. 

Específicos dos Problemas dos 
Refugiados em África, a fazê-lo. 

Estados 
Membros 

6. EXORTAR os Estados 
Membros a implementar as 
promessas e recomendações 
feitas no contexto das 
actividades do tema do ano de 
2019, incluindo por meio de 
uma maior ligação com o tema 
de 2020 “Silenciar as Armas”: 
Criar Condições Favoráveis 
para o Desenvolvimento de 
África”. 

    

Estados 
Membros 

7. CONVIDAR os Estados 
Membros a reforçar e/ou 
estabelecer infra-estruturas 
nacionais para a paz com vista 
a assegurar a reconciliação, a 
harmonia social e a coesão no 
processo de construção da 
nação, satisfazer as 
necessidades específicas dos 
grupos sociais em situações de 
vulnerabilidade, tais como 
mulheres, crianças, jovens, 
pessoas com deficiência e 
idosos, e garantir a sua 
participação plena e efectiva. 

    

Estados 
Membros 

8. INCENTIVAR os Estados 
Membros a tomar medidas para 
reforçar os seus sistemas 
nacionais no domínio da 

    



EX.CL/1284(XXXIX)B 
Pág. 325 

 

Preparado conjuntamente pelo Gabinete do Secretário-geral da Comissão (GSC) e a RDC 

 

N.º 
Referência das 

decisões 
Estados Membros Acção necessária 

Prazo de 
implementação  

Medida tomada 

Nível de 
Implementação 
(Parcialmente, 

Integralmente ou 
não 

implementada) 

Desafios enfrentados e 
via a seguir  

deslocação relacionada com 
catástrofes, redução do risco de 
catástrofes e aviso prévio, em 
conformidade com o Quadro de 
Sendai, a Estratégia Regional 
Africana para a Redução do 
Risco de Catástrofes e o 
Programa de Acção para a 
Implementação do Quadro de 
Sendai para a Redução do 
Risco de Catástrofes 2015-2030 
em África. 

Estados 
Membros 

9. SOLICITAR aos Estados 
Membro que estabeleçam 
mecanismos sustentáveis 
destinados a mitigar os efeitos 
adversos da degradação 
ambiental, dos padrões 
climáticos extremos e das 
alterações climáticas. 

    

Estados 
Membros 

11. EXORTAR os Estados 

Membros, as CER, a Comissão 
e os Parceiros a garantirem que 
as políticas, estratégias e 
mecanismos para fazer face à 
deslocação forçada consolidem 
a relação entre a governação, a 
paz, a reconstrução e a 
recuperação pós-conflito, o 
desenvolvimento e as 
alterações climáticas, e a 
solicitarem todos os actores 
relevantes que garantam a 
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participação efectiva da 
população afectada, incluindo 
os refugiados e os deslocados 
internos; 

Estados 
Membros 

12. EXORTAR IGUALMENTE 
os Estados Membros, as CER, 
a Comissão da UA e os 
Parceiros a garantirem a 
disponibilidade de recursos 
adequados, flexíveis e 
previsíveis para ajudar a fazer 
face aos enormes desafios 
colocados pela deslocação 
forçada e pelas crises 
humanitárias em África e 
facilitar um financiamento 
plurianual e flexível que 
transcenda a ajuda de 
emergência, com vista a 
abordar a relação entre a ajuda 
humanitária e o 
desenvolvimento; 

    

64.  Assembly/AU/
Decl.2(XXXIII) 
Anexo 
 
Declaração 
sobre 
Hepatites 
Virais em 
África 
Terceira 
Sessão 
Ordinária do 

Estados 
Membros 

Por conseguinte, 
comprometemo-nos colectiva 
e individualmente a: 

 
1. ASSEGURAR a liderança 

dos governos em termos de 
resposta à hepatite e nomear 
oficialmente um ponto 
focal/gestor do programa de 
combate à hepatite, 
preferencialmente num 
programa existente com acesso 

 República da Namíbia  
 
A Namíbia continua 
empenhada em acabar 
com os surtos de 
Hepatite E no país. Foi 
criado um Comité 
Nacional de Gestão de 
Emergências Sanitárias 
para liderar estes 
esforços. 
 

I 
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Comité 
Técnico 
Especializado 
de Saúde, 
População e 
Controlo de 
Drogas 
(STC-CDPH-3) 
Cairo, Egipto, 
29 de Julho - 
02 de Agosto 
de 2019 

a recursos adequados para 
garantir a coordenação nacional 
e sub-nacional. 
 

República do Mali 
 
A liderança 
governamental é 
assegurada através da 
unidade sectorial de luta 
contra a SIDA, 
tuberculose e hepatite 
viral. 
 

República do 
Mali 
 
Integralmente 
executada 

República do Mali 

 
 
Recursos insuficientes 
A abordagem será a 
defesa da mobilização 
de recursos a nível 
nacional e 
internacional 

Estados 
Membros 

2. IMPLEMENTAR o programa 
de combate à Hepatite 
utilizando o Quadro de Acção 
para a Prevenção, Cuidados e 
Tratamento da Hepatite Viral em 
África como contributo para o 
alcance e garantia da cobertura 
universal da saúde. 

 República do Mali 
 
Existência de um 
programa integrado de 
TB/VIH/Hepatites virais   

República do 
Mali 

 
Integralmente 
executada 

República do Mali 
 
Nenhum financiamento 
para a componente de 
Hepatite. 
O processo de 
elaboração dos 
documentos está em 
curso. 

Estados 
Membros 

3. ELABORAR um Plano 
Estratégico Nacional de 
Combate à Hepatite Viral com 
apoio financeiro e garantir a 
inclusão do programa de 
combate à Hepatite no Plano 
Nacional de Saúde mais amplo, 
com metas e prioridades, 
adoptando uma abordagem de 
saúde pública e promovendo 
sinergias e vínculos com outros 
programas relativos a doenças, 
em consonância com a 
Estratégia de Saúde de África 
para o período 2016-2030 e a 

 República do Mali 
 
O Plano Estratégico 
Nacional integrado já 
disponível. 
 
 
 
 
República Árabe do 
Egipto 
 
O Egipto adoptou o seu 
próprio programa 
nacional sobre a hepatite 

República do 
Mali 

 
Integralmente 
executado 
 
 
 
 
República 
Árabe do 
Egipto 

 
Integralmente 
executado 

República do Mali 
 
O Plano não é 
totalmente financiado. 
Falta de financiamento 
para a componente da 
Hepatite. 
Defender o orçamento 
completo necessário 
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Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável. 
 

Estados 
Membros 

4. ESTABELECER um forte 

sistema de informação e 
vigilância estratégica da 
Hepatite Viral, garantindo a 
integração de indicadores 
fundamentais no âmbito dos 
sistemas nacionais de 
informação sanitária a fim de 
melhorar a planificação e 
monitorização da resposta 
nacional e continental.    
 

26 de Abril de 
2021 

República do Mali 

 
A 26 de Abril terá início 
um workshop para 
definir a parametrização 
dos dados sobre 
hepatite em DHIS2. 
 
República Árabe do 
Egipto 
 
O Egipto estabeleceu 
um forte sistema de 
informação e vigilância 
da hepatite viral 

República do 
Mali 
 
Parcialmente  
Executada 
 
 
 
República 
Árabe do 
Egipto 

 
Integralmente 
executado 

República do Mali 

 
Não-parametrização dos 
dados da hepatite no 
DHIS2. 
Continuar as actividades 
de parametrização dos 
dados da hepatite no 
DHIS2 

Estados 
Membros 

5. ELABORAR um Plano 

Estratégico Nacional de 
Combate a Hepatites Virais que 
esteja em consonância com o 
Plano Nacional de Saúde, com 
a Estratégia de Saúde para 
África (2016-2030) e a Agenda 
2030 para os ODS. 
 

 República do Mali 

 
Um Plano Estratégico 
Nacional de Combate a 
Hepatites Virais que 
esteja em consonância 
com o Plano Nacional de 
Saúde, com a Estratégia 
de Saúde para África 
(2016-2030) e a Agenda 
2030 para os ODS. 

República do 
Mali 
 
Integralmente 
executado 
 
 
República 
Árabe do 
Egipto 
 
Integralmente 
executado 
 

República do Mali 

 
Continuar a 
implementação do PSNI 
na sua totalidade. 
Defender o 
financiamento da 
componente de Hepatite 
do plano integrado. 

Estados 
Membros 

6. UNIFICAR os mecanismos do 
processo de registo de 
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medicamentos para Hepatite B 
e C, seguindo as normas 
internacionais e o registo de 
fabricantes e empresas de 
produção, em conformidade 
com os requisitos de bom 
padrão de fabrico para o 
continente africano. 
 

Estados 
Membros 

7. AUMENTAR A 
SENSIBILIZAÇÃO para a 
hepatite viral e promover a 
mudança social e de 
comportamento, incluindo a 
prevenção no seio da população 
e a procura de cuidados, 
comunicação para a hepatite 
viral, incluindo a celebração do 
Dia Mundial da Hepatite no dia 
28 de Julho de cada ano, 
organizar eventos de alto nível 
envolvendo líderes políticos, 
promotores e comunidades.   

 República do Mali 

 
Celebração do Dia 
Mundial da Hepatite em 
28 de Julho de cada ano 
com eventos de alto 
nível envolvendo 
dirigentes políticos, 
promotores e 
comunidades. 
 
  
As campanhas de 
despistagem são 
organizadas. 

República do 
Mali 
 
Executada 
 
 
 
 
 
 
 
República 
Árabe do 
Egipto 
 
Integralmente 
executada 

República do Mali 

 
 
Baixa cobertura territorial 
durante os dias de 
campanha de 
sensibilização e de 
despistagem da AgHbs. 
 

Expandir as 
actividades de controlo 
da hepatite através da 
atribuição de 
financiamento 
substancial 

Estados 
Membros 

8. REFORÇAR a utilização da 

vacina contra a Hepatite B no 
âmbito de um programa 
nacional de vacinação e 
introduzir a vacina monovalente 
universal  da dose após o 
nascimento, com vista a 
prevenir a transmissão vertical 

 República do Mali 

 
Disponibilidade da 
vacina combinada no 
programa alargado de 
imunização e esforços 
contínuos para tornar as 
vacinas monovalentes 

República do 
Mali 
 
Parcialmente 
executada 
 
República 
Árabe do 

República do Mali 

 
Falta de vacinas 
monovalentes  
Vacina combinada 
administrada aos 45 dias 
de vida. 
A abordagem será de 
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do vírus da Hepatite B. 
 

disponíveis nas salas de 
parto 

Egipto 

 
Integralmente 
executada 

disponibilizar vacinas 
monovalentes e de 
reduzir o atraso da dose 
após o nascimento 

Estados 
Membros 

9. PROPORCIONAR o acesso 
e garantir a expansão dos 
cuidados e tratamento antiviral 
para pessoas com infecção da 
hepatite viral crónica B e C, bem 
como garantir a disponibilidade 
de recursos financeiros internos 
adequados e recursos humanos 
formados, com vista a evitar 
mortes a curto e médio prazo. 
 

Até 2025 República do Mali 
 
O Estado subvenciona o 
tratamento para a 
hepatite B viral. 
Estão em curso 
iniciativas para 
proporcionar o acesso 
ao tratamento da 
hepatite C. 

República do 
Mali 

 
Parcialmente 
executada 

República do Mali 
 
Tratamento gratuito para 
a hepatite viral. 

 
Intensificar a defesa de 
um financiamento 
adequado para a gestão 
de todas as hepatites 
virais. 

Estados 
Membros 

10. ABORDAR a questão da 
desigualdade nos cuidados e 
tratamento da Hepatite B com 
vista a prevenir o acesso à 
medicamentos essenciais 
contra Tenofovir para pacientes 
com Hepatite B mono-
infectados, a fim de salvar 
vidas, proporcionando acesso 
gratuito apenas a pacientes com 
co-infecção do VIH/Hepatite B. 
Além da introdução e aumento 
do tratamento curativo de DAA 
para todos os pacientes com 
infecção da Hepatite C. 
 

Até 2025 República do Mali 
 
Estão em curso esforços 
para tornar o Tenofovir 
mais acessível aos 
pacientes 
monoinfectados 

República 
Árabe do 
Egipto 
 
Integralmente 
executado 

República do Mali 
 
Acessibilidade do 
tenofovir para pacientes 
com Hepatite B (+). 
Apoiar a implementação 
do plano estratégico 
nacional integrado do 
VIH-TB-Hepatites Virais. 

Estados 
Membros 

11. REFORÇAR E MANTER as 

medidas de prevenção e 
controlo de infecções em todos 

 
Até 2025 

República do Mali 

 
O plano estratégico 

República do 
Mali 
 

República do Mali 

 
Controlo de infecções 
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os serviços de saúde 
relacionados com a transfusão 
de sangue, garantir 
aconselhamento e articulação 
para cuidar e dar acesso aos 
cuidados para a população 
vulnerável, incluindo serviços 
abrangentes de redução de 
danos para pessoas que 
injectam drogas (PWID); 
 

nacional integrado 
aborda medidas de 
controlo das infecções 
nas instalações, 
incluindo as populações-
chave 

Parcialmente 
executada 
 
República 
Árabe do 
Egipto 
 
Integralmente 
executado 

em todos os serviços de 
saúde relacionados com 
a transfusão de sangue, 
garantir aconselhamento 
e articulação para cuidar 
e dar acesso aos 
cuidados para a 
população vulnerável, 
incluindo serviços 
abrangentes de redução 
de danos para pessoas 
que injectam drogas 
(PWID); 

 
Apoiar a 
implementação do 
plano estratégico 
nacional integrado 
VIH/TB/Hepatite. 

Estados 
Membros 

13. DEFENDER a inclusão nas 

estratégias que visam reduzir 
custos e eliminar barreiras 
financeiras para as pessoas que 
necessitam de serviços de 
prevenção e tratamento da 
hepatite viral, através de 
aquisições por atacado. 
 

Até 2025 República do Mali 

 
São tomadas medidas 
no Plano Estratégico 
para reduzir as barreiras 
para as populações que 
necessitam destes 
serviços 

República do 
Mali 
 
Parcialmente 
executada 
 
República 
Árabe do 
Egipto 

 
Integralmente 
executada 

República do Mali 

 
Reduzir custos e eliminar 
barreiras financeiras 
para as pessoas que 
necessitam de serviços 
de prevenção e 
tratamento da hepatite 
viral, através de 
aquisições por atacado. 

 
Apoiar a 
implementação do 
plano estratégico 
nacional integrado 
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VIH/TB/Hepatite. 

Estados 
Membros 

14. COLABORAR com 

organizações internacionais 
para apoiar a aquisição de 
vacinas de forma padronizada 
de acordo com os mais altos 
padrões de qualidade, de fontes 
aprovadas pela Organização 
Mundial da Saúde. 

Até 2025 
 
 
 
 
 
 
 

República do Mali 

 
Estão em curso acções 
em colaboração com a 
GAVI para a aquisição 
de vacinas 

República do 
Mali 
 
Parcialmente 
executada 

República do Mali 

 
Compromisso dos PTF 
para a aquisição de 
vacinas. 
 

Acções de 
sensibilização junto 
dos actores. 

Estados 
Membros 

15. ENVOLVER as 

Organizações Não-
governamentais (ONG), 
organizações profissionais, 
sociedade civil e redes de 
activistas de pacientes 
organizados no apoio à acções 
de sensibilização a nível político 
e comunitário. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

República do Mali 

 
Colaboração entre o 
Estado e os vários 
parceiros (ONG e 
sociedades civis). 

República do 
Mali 
 
Integralmente 
executada  
 
República 
Árabe do 
Egipto 

 
Integralmente 
executada 

República do Mali 

 
Coordenação de acções. 
Abordagem inclusiva e 
participativa 

Estados 
Membros 

16. REFORÇAR a produção 
local dos ingredientes e 
matérias-primas farmacêuticos 
activos. 

    

Estados 
Membros 

17. ACELERAR a aprovação 

regulamentar dos produtos pré-
qualificados da OMS ou 
aprovados por autoridades 
reguladoras rigorosas, 
paralelamente à adopção de 
uma abordagem sistemática 

 República do Mali 

 
Criação de comités de 
peritos para estudar 
dossiers técnicos 

República do 
Mali 
 
Parcialmente 
executada 

República do Mali 

 
Mobilização de recursos 
financeiros para 
remuneração de peritos 
e para a realização de 
Comissões de 
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para fortalecer as autoridades 
reguladoras nacionais e a 
perícia em África 

Autorização de 
Introdução no Mercado 

65.  Assembly/AU/
Decl.3(XXXIII) 
Anexo 
 
Declaração 
sobre a 
Posição 
Comum 
Africana em 
matéria de 
Resistência 
Antimicrobiana 
 

Estados 
Membros  

RECOMENDAMOS AOS 
ESTADOS MEMBROS DA 
UNIÃO AFRICANA A: 
 
1. Elaborar políticas, 

implementar programas, 
financiar e formar recursos 
humanos para melhoria da 
monitorização da RAM, 
incluindo: 
 
a. Aumentar o número de testes 
efectuados em seres humanos, 
animais e plantas para detectar 
organismos de RAM; 
b. Aumentar a proporção de 
laboratórios de diagnóstico 
humanos e animais com 
programas de garantia de 
qualidade e acreditação 
internacional; 
c. Aumentar o número de 
laboratórios nacionais que 
efectuam a vigilância da RAM 
utilizando protocolos 
padronizados; 
d. Recolher, analisar, informar e 
divulgar dados de forma 
contínua sobre RAM e utilização 
de antimicrobianos para 
agentes patogénicos de elevada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

República do Mali 

 
Implementação pelo 
MESRS da política 
desenvolvida pelo 
Ministério da Saúde com 
a construção de 
laboratórios tais como 
MRSTC, UCLC, LBMA, 
LCD.  
 
Foi criado um Grupo de 
Coordenação Nacional 
Multisectorial (GCMN) e 
grupos técnicos com o 
objectivo de elaborar um 
Plano de Acção Nacional 
(PAN), facilitando a sua 
implementação, bem 
como sua monitorização 
e avaliação 
 
 
Elaboração e validação 
técnica de um Plano de 
Acção Nacional de luta 
contra a RAM (PAN-
RAM) 
 
 
Estabelecimento de 

 
 
 
 
       
 
 
República do 
Mali 

 
Integralmente 
executada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
República do Mali 

 
Validação política do 
PAN-RAM 
Implementação do PAN-
RAM 
 
 
1. Formação contínua de 
clínicos e outros 
prescritores autorizados;                                   
2. Reforço da plataforma 
de laboratórios de 
análises biomédicas;                                
3. Extensão da vigilância 
a outras instituições de 
saúde (humana, animal e 
agrícola). 
 
 
 
1. Reforço da 
coordenação do sistema 
laboratorial nacional;                  
2. Reforço das infra-
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prioridade para as agências 
pertinentes da UA e as 
organizações internacionais, 
tais como a colaboração 
tripartida sobre a RAM. RAM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

postos de vigilância para 
monitorização da RAM 
no laboratório com o 
aumento da procura de 
exames laboratoriais. 
 
 
 
 
Reforço das 
capacidades técnicas 
dos laboratórios para 
uma melhor qualidade 
dos exames de saúde 
humana 
 
 
 
 
 
 
Reforço das 
capacidades técnicas 
dos laboratórios para 
uma melhor qualidade 
dos testes em saúde 
animal e no domínio da 
agricultura 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Parcialmente 
executada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integralmente 
executada 
 
 
 
 
 

estruturas de laboratório;                                                   
3. Reforço dos recursos 
humanos qualificados 
nos laboratórios;                                        
4. Reforço da 
disponibilidade de 
reagentes, consumíveis 
e equipamento de 
laboratório. 
 
1. Reforço da 
coordenação do sistema 
laboratorial nacional 
 
 ;                 2. Reforço 
das infra-estruturas de 
laboratório ;                                                     
3. Reforço dos 
laboratórios em termos 
de recursos humanos 
qualificado ;                                        
4. Reforço da 
disponibilidade de 
reagentes, consumíveis 
e equipamento de 
laboratório ;                                              
5. Aumento da procura 
de testes antibiograma 
na sequência de 
suspeitas de doenças 
das aves de capoeira de 
origem bacteriana e de 
salmonelose e 
colibacilose em particular 
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Harmonização dos 
exames bacteriológicos 
(identificação e 
antibiograma...) para 
uma melhor 
interpretação e 
divulgação dos 
resultados da vigilância 

Não executada 
 
 
 
 
Parcialmente 
executada 
 
 
 
 
 
 
 
Não executada 
 
 
 
 
Não executada 

;                                               
6. Formação de pessoal 
no sector agrícola e 
fornecimento de 
equipamento para testes 
de resíduos e aflatoxinas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Estabelecimento de 
um sistema 
informatizado para a 
recolha de dados sobre o 
consumo e utilização de 
antimicrobianos ;                                        
2. Reforço da qualidade 
dos dados da RAM de 
laboratório, do consumo 
e da utilização racional 
de antimicrobianos 
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da saúde humana. 
 
Harmonização dos 
testes bacteriológicos 
(identificação e 
antibiogramas...) para 
uma melhor 
interpretação e 
divulgação dos 
resultados da vigilância 
da saúde animal 
 
 
Divulgação dos 
resultados da vigilância 
da RAM e da utilização 
de antimicrobianos no 
Mali na saúde humana 
 
 
 
 
Divulgação dos 
resultados da vigilância 
da RAM e sobre a 
utilização de 
antimicrobianos no Mali 
na saúde animal 
 
 
Divulgação dos 
resultados da vigilância 
da RAM e sobre a 
utilização de 

1. Estabelecimento de 
um sistema de recolha e 
difusão de dados da 
resistência 
antimicrobiana (RAM) 
 
 
1. Estabelecimento de 
um sistema de vigilância 
para recolha e 
divulgação de dados da 
RAM. 
 

-Relatórios sobre 
vigilância da RAM e 
sobre a utilização de 
antimicrobianos (UAM) 
não estão disponíveis 
a nível nacional, 
abrangendo a RAM 
em humanos, animais, 
plantas, alimentos, 
isolados ambientais e 
a sua utilização na 
produção humana, 
animal e vegetal. 
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antimicrobianos no Mali 
na produção vegetal 

Estados 
Membros 

2. Elaborar políticas, 
implementar programas, 
financiar e formar recursos 
humanos para retardar a 
emergência da RAM, incluindo: 

  
a. Restringir a venda livre de 
antimicrobianos classificados de 
“vigilância” e de “reserva” pela 
Organização Mundial da Saúde;  
b. Aumentar a proporção de 
profissionais de saúde que 
aderem às directrizes de 
utilização prudente de 
antimicrobianos; 
c. Aumentar a proporção de 
médicos veterinários e 
produtores de alimentos que 
aderem às directrizes de 
utilização prudente de 
antimicrobianos, incluindo a 
utilização de práticas agrícolas 
seguras (por exemplo, uma boa 
nutrição, vacinação, 
biossegurança) e travar toda a 
utilização de antimicrobianos 
medicinalmente importantes 
para a promoção do 
crescimento; 
d. Reduzir a disponibilidade e 
venda de antimicrobianos de 
qualidade inferior e falsificados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

República do Mali 

Implementação do 
sistema de classificação 
AWaRe para precauções 
na utilização de 
antibióticos na saúde 
humana, saúde animal e 
produção vegetal. 
 
 
 
Criação de comités 
terapêuticos nos 
estabelecimentos de 
saúde e formação dos 
membros nas suas 
missões e contribuições 
para a luta contra a RAM 
 
 
 

 

Concepção de 
directrizes de tratamento 
para a saúde humana no 
Mali 
 
 
Divulgação de directrizes 
de tratamento para a 
saúde humana no Mali 
 
 

 
 
 
 
Parcialmente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parcialmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integralmente  
  

 
 

1. Elaboração de uma 
lista de medicamentos 
para a saúde animal ;                                    
2. Elaboração de uma 
lista de pesticidas para a 
produção vegetal ;                                      
3. Integração da 
classificação AWaRe nas 
Listas Nacionais de 
Medicamentos 
Essenciais para a saúde 
humana e animal ;        4. 
Divulgação de listas de 
produtos. 
 
 
1. Extensão do comité 
terapêutico a todas as 
instituições de saúde 
(humana, animal e 
agrícola). ;                                                    
2. Implementação do 
Plano Nacional de 
Gestão Antimicrobiana, 
tendo em conta o sector 
agrícola. 
 
 
1. Actualização com 
dados de vigilância da 
RAM. 
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Concepção de 
directrizes e 
sensibilização de 
profissionais para a 
utilização racional de 
antimicrobianos 
 
 
 
 
 
 
 
Controlo de qualidade do 
produto 
 

 
Não executado 
 
 
 
 
 
 
 
Não executada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parcialmente 
executada  
 
 
 

 
1. Reprografia do 
documento sobre as 
directrizes de tratamento;                                 
2. Formação dos 
prestadores de cuidados 
de saúde sobre as 
directrizes de tratamento. 
 
 
1. Concepção de 
manuais sobre 
directrizes de tratamento 
para a saúde animal e a 
produção vegetal ;                                      
2. Divulgação de 
directrizes de tratamento;      
3. Formação de 
veterinários e 
profissionais agrícolas 
sobre directrizes de 
tratamento. 
 
 
 
 
 
 
1. Reforço de 
capacidades (material, 
financeira, recursos 
humanos qualificados) 
dos laboratórios para o 
controlo de qualidade;      
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  2. Reforço do quadro 
regulamentar para o 
controlo de qualidade 
dos medicamentos. 
 

Elaborar, adoptar e 
implementar um 
programa nacional de 
investigação em RAM 
que abranja: estudos 
sociais, 
comportamentais e 
outros para apoiar a 
realização de 
objectivos globais; 
investigação para 
desenvolver novos 
tratamentos, 
instrumentos de 
diagnóstico ou vacinas 
ou outras intervenções 
nos seres humanos, 
animais ou plantas, 
relacionadas com 
doenças infecciosas; 
investigação para 
encontrar alternativas 
às utilizações não 
terapêuticas de 
agentes 
antimicrobianos em 
animais ou plantas, 
incluindo a sua 
utilização como 
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via a seguir  

 
 
 

promotores de 
crescimento e para a 
protecção das 

culturas. 
 3. Elaborar políticas, 

implementar programas, 
financiar e formar recursos 
humanos para limitar a 
transmissão da RAM, incluindo: 

  
a. Aumentar a proporção de 
unidades de saúde que 
implementam programas de 
controlo e prevenção de 
infecções e programas de 
administração de 
antimicrobianos; 
b. Aumentar a disponibilidade e 
venda de produtos de origem 
animal e culturas produzidas 
com a utilização prudente de 
antimicrobianos; 
c. Melhorar o acesso à água 
potável, saneamento e higiene 
nas unidades de saúde, 
fazendas, escolas, famílias e 
comunidades; 
d. Aumentar a conformidade 
com os padrões internacionais 
para gestão de resíduos 
humanos, animais e industriais. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

República do Mali 

 
 
Criação de programas 
de prevenção e controlo 
de infecções  
 
 
Elaboração de 
Directrizes para a 
Prevenção e Controlo de 
Infecções (DNSV, 2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementação de 
medidas de prevenção e 
controlo de infecções 
 
 
 
 
 

República do 
Mali 
 
 
 
 
 
Parcialmente 
executada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parcialmente 

República do Mali 

 
1. Expansão dos 
Comités de Prevenção e 
Controlo de Infecções 
(PCI) para todos os 
estabelecimentos de 
saúde ;                           
2. Reforço das estruturas 
de saúde com infra-
estruturas e materiais 
para a prevenção e 
controlo de infecções ;                            
3. Formação contínua do 
pessoal de saúde 
 
 
1. Implementação de 
medidas de prevenção e 
controlo de infecções 
(PCI) na saúde animal e 
na produção vegetal ;  2. 
Reforço das estruturas 
de saúde com infra-
estruturas e materiais 
para a prevenção e 
controlo de infecções ;                            
3. Formação contínua do 
pessoal de saúde. 
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2030 

 
 
/Mais de 18 
estabelecimentos de 
saúde equipados com 
fontes de água potável 
em 2020, com o apoio 
de todos os principais 
intervenientes. 
/Mais de 70 escolas 
equipadas com fontes de 
água potável em 2020, 
com o apoio de todos os 
principais intervenientes. 
 
/Mais de 52.000 ligações 
sociais e 1.040 fontes 
públicas colocadas em 
serviço nas zonas rurais 
e urbanas em 2020, com 
o apoio de todos os 
principais intervenientes; 
/Incremento da taxa 
nacional de acesso à 
água potável para as 
famílias e comunidades 
de 69,2% em 2019 para 
69,6% em 2020. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parcialmente 
executada 

 
 
1. Reforço do acesso à 
água potável ;   2. 
Instalação de estações 
de tratamento de águas 
residuais em 
estabelecimentos de 
saúde 3. Instalação de 
colectores de água a 
nível da comunidade; 
Planeamento integrado 
para acesso universal a 
serviços básicos de água 
potável, higiene e 
saneamento (metas 61 e 
62 dos ODS) 
 
/Validação da Política 
Nacional de Saneamento 
(PNA) /Preparação e 
validação dos 08 
programas da PNA e da 
Política Nacional da 
Água; 
 
/Adoção da PNA e da 
Política Nacional da 
Água pelo Governo, com 
os seus 08 programas 
directores; 
/Pesquisa e mobilização 
de financiamento para a 
implementação de 
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via a seguir  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestão de resíduos 
biomédicos 
 

programas nacionais de 
acesso à água potável e 
serviços de saneamento. 
                                   
4 Reforço das medidas 
de higiene nos 
estabelecimentos 
escolares 
 
 
 
1. Reforço das medidas 
de higiene em 
estabelecimentos de 
saúde, explorações 
agrícolas e ambientes 
industriais;                                          
2. Estabelecimento de 
mecanismos específicos 
para a gestão de 
resíduos biomédicos ;     
3. Concepção de aterros 
sanitários temporárias e 
definitivos. 

Estados 
Membros 

4. Elaborar políticas, 
implementar programas, 
financiar e formar recursos 
humanos para mitigar os danos 
causados pela RAM, incluindo: 

 
a. Aumentar o número de 
unidades de saúde com 
exames de diagnóstico de 
qualidade para infecções e 

  
 
 
 
 
 
 
 
Melhorar a qualidade 
dos testes de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parcialmente 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Adopção e 
implementação de textos 
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via a seguir  

RAM; 
b. Reduzir a disponibilidade 
e utilização de testes de 
diagnóstico e suprimentos 
de qualidade inferior; 
c. Aumentar a proporção de 
profissionais de saúde, 
veterinários e instalações de 
saúde que cumprem com as 
directrizes para o 
tratamento de infecções 
susceptíveis e de RAM em 
seres humanos e animais; 
d. Manter o fornecimento e 
o acesso constantes aos 
antimicrobianos essenciais 
que têm garantia de 
qualidade. 

diagnóstico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Controlo de qualidade 
dos testes de 
diagnóstico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promoção das boas 
práticas de prescrição 

executada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parcialmente 
executada 

regulamentares para a 
aprovação de 
dispositivos médicos, 
incluindo testes de 
diagnóstico ;                                                
2. Estabelecimento de 
sistemas de controlo de 
qualidade para testes de 
diagnóstico. 

 
 

1. Adopção e 
implementação de textos 
regulamentares para a 
aprovação de 
dispositivos médicos, 
incluindo testes de 
diagnóstico ;                                                
2. Estabelecimento de 
sistemas de controlo de 
qualidade para testes de 
diagnóstico;                      
 3. Reforço das medidas 
para combater a 
comercialização de 
produtos contrafeitos. 

 
 
 
 
1. Elaborou directrizes 
para o uso de 
antibióticos ;                                                 
2. Divulgação de 
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via a seguir  

directrizes 
 
 
Existem laboratórios 
nacionais de 
referência, 
nomeadamente: o 
Instituto Nacional de 
Saúde Pública (INSP), 
o Laboratório Central 
Veterinário (LCV) e o 
Laboratório Nacional 
de Saúde (LNS), que 
têm a capacidade 
técnica para realizar 
actividades da RAM; 
no entanto, não estão 
oficialmente 
autorizados a fazê-lo. 

Estados 
Membros 

5. Estabelecer e reforçar grupos 
de trabalho nacionais que 
representam os organismos 
responsáveis pela protecção 
humana, animal, vegetal e 
ambiental; 
 

    

Estados 
Membros 

6. Elaborar ou rever, financiar e 
acompanhar os planos de acção 
nacionais para a RAM. 

    

Estados 
Membros 

7. Envolver as organizações da 
sociedade civil, os órgãos de 
comunicação social e o público 
em geral na promoção da 
sensibilização e compreensão 
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da RAM e no apoio a programas 
para o controlo da RAM. 

66.  Assembly/AU/
Decl.4(XXXIII) 
 
Declaração 
sobre o 
Fundo 
Africano do 
Património 
Africano  
 

Estados 
Membros  

3. EXORTA os Estados 

Membros da União Africana e o 
sector privado a prestarem 
apoio ao trabalho do Fundo 
Africano do Património Mundial 
para a caracterização, 
protecção e promoção do 
património natural e cultural 
africano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2024 

República do Mali 

 
Criação da Agência da 
Bacia do Rio Níger 
(ABFN) em 2002, dos 
comités das sub-bacias 
de Sourou e Sankarani, 
bem como de 33 comités 
locais da água, para a 
protecção e salvaguarda 
sustentável dos recursos 
do Rio Níger. 
 
/Adopção em 2014, do 
Plano Director para o 
Desenvolvimento e 
Gestão dos Recursos 
Hídricos (SDAGE), do 
ecossistema hídrico do 
Sourou na bacia do 
Volta em 2014. 
 
/Adopção em 2018 do 
Plano Director para o 
Desenvolvimento e 
Gestão dos Recursos 
Hídricos (SDAGE), do 
ecossistema hídrico do 
Delta do Níger Interior 
na bacia do Níger. 

 
 
República do 
Mali 
 
 
Parcialmente 
executada 

República do Mali 

 
Disponibilidade de 
recursos orçamentais 
sustentáveis para a 
protecção e gestão 
sustentável do 
património hidráulico 
 
 
/Investigação e 
mobilização de 
financiamento para a 
implementação de 
programas nacionais de 
Gestão Integrada de 
Recursos Hídricos (PN-
GIRE) e 
Desenvolvimento 
Hidráulico (PN-AH) ; 
 
/Adopção do projecto de 
lei sobre o Código da 
Água; 
 
/Criação e 
implementação do 
mecanismo da 
Contribuição Financeira 
para a GIRH (CF-IWRM), 
para o financiamento de 
acções de protecção dos 
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via a seguir  

recursos hídricos; 
     

/Criação e 
implementação do 
mecanismo da Política 
da Água, para a 
prevenção e repressão 
de agressões aos 
recursos hídricos. 

67.  Assembly/AU/
Decl.5(XXXIII) 
 

Declaração 
sobre a 
situação na 
Palestina e no 
Médio Oriente 

Estados 
Membros 

4. REITERA o nosso apelo a 

todos os países africanos para 
que ponham termo a todas as 
formas de relação directa e 
indirecta com o sistema  de 
colonatos ilegais israelita ao 
“estilo do apartheid” no território 
do Estado da Palestina, 
incluindo Jerusalém Oriental, 
em conformidade com as 
disposições do parágrafo 5 da 
Resolução 2334 do Conselho 
de Segurança das Nações 
Unidas e as anteriores decisões 
da União Africana a este 
respeito, e CONVIDA os 
Estados Membros a tomarem 
todas as medidas para inverter 
esta tendência, com base na 
rica história de contribuição da 
Organização de Unidade 
Africana (OUA) para a luta de 
libertação que acabou por 
eliminar o regime do apartheid 
na África do Sul. 

    



EX.CL/1284(XXXIX)B 
Pág. 347 

 

Preparado conjuntamente pelo Gabinete do Secretário-geral da Comissão (GSC) e a RDC 

 

N.º 
Referência das 

decisões 
Estados Membros Acção necessária 

Prazo de 
implementação  

Medida tomada 

Nível de 
Implementação 
(Parcialmente, 

Integralmente ou 
não 

implementada) 

Desafios enfrentados e 
via a seguir  

 

Estados 
Membros 

12. EXORTA todos os países 

africanos que ponham termo a 
todas as formas de relações 
directas e indirectas com o 
sistema de colonatos ilegais 
israelita no território do Estado 
da Palestina, incluindo 
Jerusalém Oriental, em 
conformidade com o disposto no 
n.º 5 da Resolução 2334 do 
Conselho de Segurança das 
Nações Unidas e com as 
decisões anteriores da UA a 
este respeito. 

    

68.  Assembly/AU/
Decl.6(XXXIII) 
 
Declaração 
sobre a 
Promoção de 
uma 
Colaboração e 
Cooperação 
mais estreita 
entre a União 
Africana, a 
Diáspora 
Africana e os 
Povos de 
Origem 
Africana das 
Regiões das 

Estados 
Membros 

Por conseguinte: 

1. COMPROMETE-SE a 

implementar a Declaração da 

Cimeira Mundial da Diáspora 

Africana e o seu Plano de 

Acção; 

    

Estados 
Membros 

8. INCENTIVA todos os Estados 

Membros a melhorar os seus 

programas de envolvimento e 

ligação com a Diáspora e todos 

os Povos de Origem Africana, e 

a participar nas actividades 

previstas. 
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Caraíbas e do 
Pacífico. 
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E. TRIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO EXECUTIVO, 13- 14 DE OUTUBRO DE 2020, VIDEOCONFERÊNCIA 

 

 

N.º  Referência da Decisão Estados Membros Acção necessária 
Prazo de 

implementação  
Medida tomada 

Nível de 
implementação 
(Parcialmente, 

Integralmente ou 
não 

Implementada) 

Desafios 
enfrentados e via 

a seguir 

1.  EX.CL/Dec.1098(XXXII) 
Decisão sobre o 
Tema do Ano de 
2021: “Artes, 
Cultura e 

Património; Alavancas 
para Edificar África que 
Almejamos” 

Todos os Estados Membros  5. EXORTA todos os Estados 
Membros da UA, as 
Comunidades Económicas 
Regionais (CER), os Órgãos 
da UA, bem como as 
instituições culturais 
pan-africanas a colaborarem 
com a Comissão da União 
Africana, o líder 
Designado pela UA e o 
Conselho de Pares para a 
promoção das Artes, da 
Cultura 
e do Património no quadro da 
organização de programas e 
eventos 
sobre o tema do ano. 

Durante todo o 
ano de 2021 

Reino de 
Marrocos 

 
-Exposição de 
livros 
marroquinos; 
 
-Espectáculos 
de grupos 
artísticos 
patrimoniais 
marroquinos: El 
Gadra, Gnaoua, 
Ahwach; 
 
-Fórum sobre 
os arquivos em 
África; 
 
-Participação de 
investigadores e 
peritos 
marroquinos na 
realização da 
revisão 
científica sobre 
história e 
tradições orais 
através dos 
seguintes 

 -  
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Nível de 
implementação 
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não 

Implementada) 

Desafios 
enfrentados e via 

a seguir 

temas: - 
Relações entre 
Marrocos e os 
países da África 
subsaariana 
durante o 
período pré-
histórico; -O 
comércio de 
caravanas 
como vector de 
intercâmbio 
cultural trans-
saariano; -Arte 
Gnaoua; -A 
dimensão 
espiritual do 
intercâmbio 
entre Marrocos 
e a África 
subsaariana. 
 
•Reforço de 
capacidades 
dos jovens, 
através da 
organização de 
dois workshops 
de formação e 
sensibilização 
sobre: - o tráfico 
ilícito de bens 
culturais; o 
património 
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Integralmente ou 
não 

Implementada) 

Desafios 
enfrentados e via 

a seguir 

cultural 
imaterial. 
 
•Espectáculo 
musical de 
fusão Jazz-
Gnaoua. 
 
•Exposição 
sobre sítios 
marroquinos 
inscritos na 
Lista do 
Património 
Mundial da 
UNESCO. 
 
•Gestão de 
sítios inscritos 
nas listas do 
Património 
Mundial: a 
experiência 
marroquina. 
 
•A promoção da 
cultura 
hassaniana 
através de 
várias 
actividades 
programadas no 
âmbito da 
componente 
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Desafios 
enfrentados e via 

a seguir 

cultural do novo 
modelo de 
desenvolviment
o para as 
regiões do sul 
do Reino.   
 
 

2.  EX.CL/Dec.1101(XXXII) 
Decisão sobre o Relatório 
da Sessão Conjunta do 
Comité Ministerial 
responsável pela Escala 
de Avaliação e 
Contribuições e o Comité 
dos Quinze Ministros das 
Finanças (F15) 
Doc.EX.CL/1239 (XXXVII)   

Os Estados Membros que 
ainda não pagaram as suas 
contribuições estatutárias 

3. FELICITA IGUALMENTE 
os Estados-Membros que 
estão em dia com o 
pagamento 
das suas contribuições, em 
especial os que tenham 
efectuado pagamentos 
antecipados 
relativamente ao ano 
exercício de 2021, e 
EXORTA os Estados-
Membros que ainda não o 
tenham feito 
a pagar as suas contribuições 
estatutárias, no 
quadro do respeito das suas 
obrigações financeiras para 
com a União; 

 Reino de 
Marrocos 

 
Relações entre 
Marrocos e os 
países da África 
subsaariana 
durante o 
período pré-
histórico; -O 
comércio de 
caravanas 
como vector de 
intercâmbio 
cultural trans-
saariano; -Arte 
Gnaoua; -A 
dimensão 
espiritual do 
intercâmbio 
entre Marrocos 
e a África 
subsaariana. 
 
•Reforço de 
capacidades 

 -  
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Nível de 
implementação 
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Integralmente ou 
não 

Implementada) 

Desafios 
enfrentados e via 

a seguir 

dos jovens, 
através da 
organização de 
dois workshops 
de formação e 
sensibilização 
sobre: - o tráfico 
ilícito de bens 
culturais; o 
património 
cultural 
imaterial. 
 
•Espectáculo 
musical de 
fusão Jazz-
Gnaoua. 
 
•Exposição 
sobre sítios 
marroquinos 
inscritos na 
Lista do 
Património 
Mundial da 
UNESCO. 
 
•Gestão de 
sítios inscritos 
nas listas do 
Património 
Mundial: a 
experiência 
marroquina. 
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Prazo de 

implementação  
Medida tomada 

Nível de 
implementação 
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Integralmente ou 
não 

Implementada) 

Desafios 
enfrentados e via 

a seguir 

 
•A promoção da 
cultura 
hassaniana 
através de 
várias 
actividades 
programadas no 
âmbito da 
componente 
cultural do novo 
modelo de 
desenvolviment
o para as 
regiões do sul 
do Reino.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estados Membros em 
situações excepcionais 

10. DECIDE que, em 
circunstâncias excepcionais, 
os Estados-Membros devem 
pagar pelo menos cinquenta 
por cento (50%) dos seus 
pagamentos em atraso em 
2020 para assegurar o 
o funcionamento da 

2020 República da 
Namíbia 
 
A Namíbia 
comemorou o 
Dia de África 
em 2021 sob o 
tema do ano: 
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Comissão. Os saldos 
remanescentes destes 
pagamentos em atraso 
devem ser 
ser pago posteriormente, de 
acordo com os respectivos 
planos de pagamento 
acordados 

“Artes, Cultura e 
Património; 
Alavancas para 
Edificar África 
que Almejamos” 
 
República 
Árabe do 
Egipto 

 
Parcialmente, 
nenhum  
 
EM sob 
sanções para o 
orçamento de 
2020, e em 
consulta com 
países que não 
pagaram as 
suas 
contribuições 
em atraso em 
relação ao 
orçamento da 
UA nos anos 
anteriores 

Comité Ministerial 
responsável pela Escala 
de Avaliação e 
Contribuições/F15/PBFA 

13. TOMA NOTA do relatório 

da Comissão sobre os 
progressos realizados na 
concretização dos objectivos 
definidos na decisão 
Assembly/AU/Dec.578 
(XXV) 

38.ª Sessão 
Ordinária do 
Conselho 
Executivo, 
Fevereiro de 
2021 

República 
Gabonesa 
 

O Gabão 
continua a 
respeitar os 
seus 

Reino de 
Marrocos  
 
100% 
 
 
República 

Reino de 
Marrocos  
 
Trata-se de uma 
decisão de 
carácter 
institucional, cuja 
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que subscreveu as 
recomendações do Comité 
Ministerial Ad Hoc de que  
 
 a nova escala de avaliação 
deve basear-se nos 
seguintes objectivos : 
100% do orçamento de 
funcionamento da União; 
75% do orçamento do 
programa 
da União e 25% do 
orçamento das operações de 
apoio à paz da União, e 
SOLICITA ao Comité 

Ministerial responsável pela 
Escala de Avaliação e 
Contribuições, que formam 
conjuntamente com o Comité 
dos Quinze Ministros das 
Finanças (F15), para rever 
estes objectivos e formular 
recomendações, na próxima 
sessão ordinária do Conselho 
Executivo, 
em Fevereiro de 2021.  

compromissos, 
pagando 
regularmente as 
suas 
contribuições 
para o 
orçamento 
regular e para o 
fundo para a 
paz 
 
Reino de 
Marrocos  

 
Marrocos 
honrou todas as 
suas 
contribuições 
para o 
orçamento da 
UA, incluindo 
para o exercício 
de 2021 
 
República da 
Namíbia 
 

A Namíbia 
continua a fazer 
as suas 
contribuições 
estatutárias a 
tempo e na 
íntegra 

Árabe do 
Egipto 
 
Integralmente 
executada 

implementação 
requer uma 
acção colegial 
por parte dos 
países membros 
no quadro dos 
órgãos 
competentes da 
UA. 
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3.  EX.CL/Dec.1106(XXXII) 

Decisão relativa ao 
relatório de 
actividades sobre 
a resposta da 
União Africana 

à Pandemia da COVID-19 
em África 
Doc.EX.CL/1238(XXXVII) 

Estados Membros 19.SUBLINHA o papel da 

Agência Africana de 
Medicamentos (AMA), cujo 
principal objectivo é reforçar 
a capacidade dos Estados-
Membros e das 
Comunidades Económicas 
Regionais, uma vez 
finalizado, para melhorar o 
acesso a medicamentos de 
qualidade, seguros e eficazes 
em todos os continentes 
E EXORTA todos os Estados 

Membros, que ainda não o 
fizeram, a assinar e ratificar o 
Tratado que cria a AMA, para 
que possa entrar 
em vigor. 
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