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Introdução 
 
O presente relatório anual de actividades apresenta uma informação actualizada das 
actividades levadas a cabo pelo Grupo Capacidade Africana de Risco (ARC) para o 
período de referência, Janeiro a Dezembro de 2021. É apresentado em preparação 
para a 35.ª Sessão Ordinária da Conferência da União Africana (UA) e sessões 
precedentes do Conselho como parte dos requisitos de apresentação de relatórios 
para as agências da UA. 
 
O relatório apresenta um resumo e uma descrição do histórico da ARC, suas 
estruturas organizacionais e de governação, mandato e direcção estratégica que 
orienta a organização. Para além dos principais marcos alcançados durante o período 
em análise, destaca os desafios enfrentados e formula recomendações sobre a via a 
seguir. 
 

1. Antecedentes da ARC 
1.1 Criação e estrutura 

 
O Grupo ARC é composto pela Agência ARC, uma Agência Especializada da União 
Africana (UA) e pela ARC Limitada (ARC Ltd), a filial de seguros do Grupo. Fundada 
em 20121 nos termos do Acordo para a Criação da Agência ARC (Tratado da ARC), 
a Agência ARC é uma Agência Especializada da União Africana (UA) mandatada para 
ajudar os Estados-membros da UA a reforçarem as suas capacidades de planificar, 
preparar e responder a eventos climáticos extremos visando melhorar a segurança 
alimentar e proteger a vida e os meios de subsistência das populações vulneráveis. 
Em 20152 , a ARC foi solicitada pelo Conselho Executivo, por recomendação do 
Comitê Técnico Especializado de Finanças, Assuntos Monetários, Planificação 
Económica e Integração [número 16 da Decisão do Conselho Executivo 
EX.CL/Dec.876 (XXVII)], para incluir o desenvolvimento de um produto de seguro 
para Surtos e Epidemias (O&E) e ferramentas para permitir que os governos africanos 
respondam a surtos de doenças. A ARC Ltd oferece serviços complementares de 
seguros comerciais. Juntas, as duas entidades formam o Grupo ARC, fornecendo aos 
Estados-membros serviços de capacitação e acesso a ferramentas de aviso prévio e 
planificação de contingência, bem como recursos de partilha e transferência de riscos, 
a fim de criar resiliência contra riscos de calamidades naturais.  
 
 
 
 

1.2 Estratégia do Grupo ARC 
 

                                                 
1Decisão da Conferência da UA (Assembly/AU/Dec.417(XIX)), Decisão da Conferência para a Criação da ARC 
2 Resolução L 9:2 do relatório da Primeira Sessão Conjunta do Comité Técnico Especializado da UA de Finanças, Questões Monetárias, 
Planificação Económica e Integração e da Conferência dos Ministros Africanos das Finanças, Planificação e Desenvolvimento Económico, 

Adis Abeba, Etiópia, 25-31 de Março de 2015. 
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No cumprimento do seu mandato, a ARC é orientada por três (3) objectivos 
estratégicos concebidos para permitir a inovação, reforçar as parcerias e melhorar a 
capacidade de resistência. Esses objectivos orientam a ARC nos seus esforços para 
criar um ambiente propício, oferecer soluções diversificadas e robustas para o 
continente, reforçar o seu papel no espaço da gestão do risco de calamidades a nível 
de políticas e continental, e ser um parceiro de eleição nesse espaço. Os três (3) 
objectivos estratégicos são definidos da seguinte forma: 
 

1.º Objectivo Estratégico: Inovação - Uma abordagem dinâmica à 
investigação e desenvolvimento: Desenvolver soluções inovadoras 
possibilitadas pela investigação e desenvolvimento com o objectivo de redução 
de custos, maior fiabilidade e maior credibilidade para a ARC. 
 
2.º Objectivo Estratégico: Reforço - Reforço da Gestão do Risco de 
Calamidades (DRM) no continente: Por meio da melhoria dos sistemas de 
aviso prévio, racionalização do envolvimento e reforço das capacidades dos 
países. 
 
3.º Objectivo Estratégico: Crescimento - Aumento da capacidade de 
expansão e sustentabilidade das operações e cobertura de seguros da ARC: 
Prosseguir o crescimento no continente. 
 

2. Informação actualizada sobre os Resultados de 2021 sobre as Principais 
Iniciativas 

 
Mais do que nunca, à medida que se intensificam os eventos climáticos extremos 
provocados por alterações climáticas, agravados pelo aumento da ocorrência de 
surtos de doenças, especialmente na era da pandemia da COVID-19, há necessidade 
urgente de adoptar uma abordagem proactiva à Gestão do Risco de Calamidades. 
Os países africanos devem criar e reforçar a sua capacidade de resiliência contra 
essas ameaças a fim de proteger as vidas e os meios de subsistência das suas 
populações mais vulneráveis, proteger os ganhos de desenvolvimento já obtidos e 
melhorar a segurança alimentar em todo o continente. A maioria dos países africanos 
enfrenta múltiplos riscos de calamidades naturais cujo impacto, aliado à ameaça do 
coronavírus, pode ser devastador. Trata-se de um forte argumento a favor do 
mecanismo da ARC, concebido para dotar aos países capacidade de resposta, bem 
como a necessidade de um esforço de colaboração para se encontrar uma solução 
africana sólida para esses desafios. 
 

2.1 Reforço das plataformas de governação e gestão   
 
Como órgão especializado da UA, a ARC está empenhada em garantir que a 
governação da organização cumpra as normas do seu organismo fundador. Em 
Agosto de 2016, o Grupo iniciou um processo de Reforma de Governação para criar 
uma estrutura organizacional e de governação unificada para orientar as operações 
rumo a uma maior eficiência operacional, administrativa e de serviços, bem como 
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para reforçar a colaboração e o alinhamento no seio do Grupo, de modo a servir 
melhor os interesses dos Estados-membros.  
 
A Reforma de Governação tem múltiplos marcos importantes planificados e alguns 
deles já foram alcançados, incluindo a formalização da estrutura do Grupo ARC que 
levou à nomeação de um Director-Geral do Grupo para liderar o Grupo, introduziu 
uma estratégia do Grupo que evidencia um esforço conjunto e de colaboração e 
relatórios anuais do Grupo que reflectem a estratégia. Para além disso, foram 
envidados esforços significativos em prol dos trabalhos preparatórios visando a 
concepção organizacional e as reformas estruturais, que deverão arrancar no início 
de 2022. Esse trabalho vai centrar-se na redefinição das funções dentro da 
organização, a fim de garantir que a organização disponha de recursos internos 
suficientes para cumprir com eficácia o mandato da ARC.  
 
Em 2021, a equipa de gestão, sob orientação do recém nomeado Director-Geral do 
Grupo (nomeado em Setembro de 2020) utilizou o período para solidificar as relações 
de trabalho com o pessoal da ARC; operacionalizar a Estratégia do Grupo ARC para 
o período de 2020-2024 - actualizada no final de 2020 na sequência de mudanças 
significativas no ambiente operacional; consolidar as relações com os principais 
grupos de intervenientes; e posicionar a organização dentro do quadro mais vasto de 
Gestão e Financiamento do Risco de Calamidades (DRMF). De acordo com os 
requisitos do processo de Reforma de Governação da organização, foi igualmente 
criado e nomeado a 30 de Junho de 2021 um novo Conselho de Administração do 
Grupo ARC pela Conferência das Partes da ARC, com o objectivo de reforçar as 
estruturas de governação que deverão dar resposta às expectativas dos Estados-
membros. As três (3) comissões do Conselho, as Comissões de Auditoria e Finanças, 
do Mecanismo de Avaliação pelos Pares (para revisão das Operações e Planos de 
Implementação Final) e de Estratégia e Supervisão, foram igualmente concluídas e 
deverão apoiar o trabalho do Conselho no futuro. Finalmente, o trabalho visando 
permitir a elaboração de relatórios conjuntos e a operacionalização do painel do 
Grupo com os Principais Indicadores de Desempenho partilhados, registou 
progressos e levou a uma maior compreensão das funções e responsabilidades e a 
uma colaboração mais harmoniosa em toda a organização.   
 
Como Agência Especializada da UA criada por Tratado, os Estados-membros têm um 
importante papel de tomada de decisões quanto à definição do rumo da organização, 
por via da Conferência das Partes. Em Abril de 2021, a ARC deu as boas-vindas à 
Somália, que se tornou o 35.º Estado-membro a assinar o Tratado de Criação da 
ARC, um marco que confirma a validade do mecanismo da ARC como uma solução 
viável para o continente. Desta forma, o país tem poderes de tomada de decisão 
quanto a decisões estratégicas tomadas no seio da ARC. Contudo, importa salientar 
que o número de países que ratificaram o Tratado da ARC continua baixo, visto que 
apenas dez (10) países o fizeram. 

2.2 Implementação da Estratégia Actualizada do Grupo ARC 
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A actualização da Estratégia do Grupo ARC para o período de 2020-2024 constituiu 
igualmente uma oportunidade para a nova liderança da ARC definir o rumo da 
organização, de modo a garantir que esta estratégia continuasse adequada para a 
satisfação das necessidades dos Estados-membros. Essa importante análise da 
oferta da ARC levou à melhoria das iniciativas vigentes e ao acréscimo de novas 
iniciativas para o reforço do serviço no continente. Por conseguinte, 2021 foi o 
primeiro ano de operacionalização deste plano, com esforços orientados para a 
garantia da sustentabilidade da organização através de (i) uma oferta diversificada e 
inovadora de produtos e serviços da ARC para satisfazer as necessidades dos 
Estados-membros; (ii) um foco numa maior e contínua participação na partilha de 
recursos; (iii) intensificação dos esforços de mobilização de recursos; (iv) uma 
estratégia de parcerias orientadas para a demanda visando cumprir o mandato da 
ARC; (v) esforços orientados e segmentados de advocacia e envolvimento para 
optimizar o posicionamento da organização; (vi) gestão deliberativa do conhecimento 
para influenciar o espaço de Gestão do Risco de calamidades, (vi) uma estratégia de 
comunicação sólida para contar a história da ARC; e (vii) um grande foco nas 
questões do género por forma a garantir a integração da perspectiva do género em 
todo o programa da ARC, e para manter e influenciar os princípios da igualdade do 
género em todo o espaço da Gestão e Financiamento de Calamidades.  
 
Essas determinantes iniciativas e marcos atingidos em cada uma delas são 
desenvolvidas a seguir: 
 

2.2.1 Diversificação de produtos 
 
Para intensificar a resiliência de África às calamidades naturais, o objectivo da ARC 
é o de oferecer soluções diversificadas para fazer face aos múltiplos perigos de 
calamidades naturais que os Estados-membros enfrentam devido a diferentes 
condições climáticas em todo o continente. Para o efeito, a diversificação e o reforço 
da carteira de produtos da ARC é um importante factor de criação de valor para os 
Estados-membros. A função de Investigação e Desenvolvimento da organização é 
responsável por este objectivo e impulsiona o 1.º Objectivo Estratégico do Grupo - 
Inovação. A sua única responsabilidade é a de garantir que a oferta da ARC aos 
Estados-membros cumpra as normas de classe mundial e responda às suas 
necessidades. Durante o período em análise, foram dirigidos esforços no sentido de 
promover o desenvolvimento de novos produtos de transferência de riscos para 
complementar os produtos existentes da Seca e Ciclones Tropicais, da seguinte 
forma:  
 
Introdução do produtos de Seca para as Terras de Pasto  
 
Em 2021, a ARC introduziu o modelo de Seca para as Terras de Pasto para alargar 
e complementar o produto de Seca existente que se encontra no mercado desde 
2014. O produto das Terras de Pasto visa proteger os Estados-membros contra o 
grave impacto da seca nos ecossistemas das terras de pasto que afecta as áreas de 
pradaria e pastagem para o gado. Esta solução responde às necessidades das 
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comunidades que dependem destas áreas e do gado para a sua sobrevivência. A 
introdução deste produto foi um acréscimo bem-vindo à oferta da ARC, especialmente 
para os países na região da África Oriental e do Sahel, regiões onde a criação de 
gado é o principal meio de subsistência para mais de 40 milhões de pessoas e 
representa até 60 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) agrícola. A Mauritânia e o 
Sudão foram os primeiros a subscrever o seguro contra a seca para as terras de 
pasto.   
 
Preparação para a introdução do produto de Surtos e Epidemias em 2022 
 
À luz das crescentes ameaças de surtos de doenças, é necessário desenvolver uma 
solução para gerir esse perigo. A pandemia da COVID-19 revelou as vulnerabilidades 
dos países africanos e sublinhou a necessidade de reforçar a capacidade dos países 
de responder aos surtos de doenças. Durante o período em análise, com lançamento 
previsto para 2022, foram envidados intensos esforços no sentido de acelerar e 
concluir o desenvolvimento da solução de Surtos e Epidemias (O&E) da ARC. Este 
produto foi concebido para reforçar a capacidade de preparação e resposta dos 
Estados-membros da UA a infecções e surtos de doenças de grande impacto através 
da disponibilização de instrumentos de gestão do risco de epidemias e de 
instrumentos inovadores de financiamento ex ante do risco. Vai abranger inicialmente 
quatro (4) doenças com potencial epidémico - a doença do Vírus do Ébola, a doença 
de Marburg, a febre de Lassa, e a meningite meningocócica. O período em análise 
foi especialmente crucial para o posicionamento do produto de O&E dentro da 
organização e no mercado. Para além de completar os requisitos em termos de 
pessoal para o programa de O&E, as vertentes de trabalho centraram-se igualmente 
no envolvimento de potenciais parceiros técnicos e de desenvolvimento que ajudarão 
a promover o produto em preparação para o seu lançamento. Este envolvimento 
incluiu potenciais financiadores para providenciar prémios aos países africanos e 
cobrir os custos operacionais e permitir a melhoria contínua do produto.  
 
Micro e Meso Seguros 
 
Em 2020, a ARC iniciou as suas actividades não soberanas ao introduzir um projecto-
piloto de Meso e Micro Seguros como parte da diversificação da oferta para o 
continente e destina-se a apoiar os mercados endógenos de micro e meso seguros 
agrícolas, e a incentivar os governos e as companhias de seguros a gerarem a 
capacidade de protecção, resiliência e crescimento financeiro dos agricultores. O 
produto complementa as apólices de seguros soberanos cobrindo as lacunas de 
protecção que resultam da limitada acessibilidade dos prémios. Em 2021, foram 
direccionados esforços para o envolvimento do mercado (sector agrícola, mercados 
de seguros e governos), trabalhos de reforço das capacidades e trabalhos de 
desenvolvimento de produtos.  
Desenvolvimento dos produtos de Inundações e XCF 
 
A ARC está igualmente no processo de desenvolvimento de um produto contra 
inundações que visará sobretudo os países da África Ocidental que são propensos a 
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este perigo. O trabalho de investigação e desenvolvimento do produto prosseguiu 
com a concepção de um modelo alternativo para fazer face aos desafios identificados 
no modelo original. Foram atingidos marcos de referência importantes durante o 
período em análise, tendo-se chegado a acordos com parceiros técnicos que 
disponibilizarão os seus conhecimentos de modo a garantir que o produto satisfaça 
as necessidades do continente e seja de classe mundial. As vertentes de trabalho 
ganharam ímpeto e prevê-se que continue em 2022.  
 
Melhoria dos produtos existentes 
 
Para garantir que os produtos cumpram os padrões exigidos, será sempre dada 
prioridade ao trabalho de melhoria contínua. Foram iniciados trabalhos para a 
melhoria dos produtos de seguros contra a seca e ciclones tropicais, com esforços no 
sentido de garantir a precisão, fiabilidade e facilidade de utilização do Africa RiskView, 
a ferramenta de previsão da ARC.  
 

2.2.2 Participação no Grupo  
 
A sustentabilidade do Grupo ARC é uma das principais preocupações da organização 
e é dirigida de todos os ângulos da organização. O crescimento do grupo, que é uma 
parte essencial da sustentabilidade, é o resultado do envolvimento dos países e do 
trabalho técnico de preparação do grupo que é feito com os países e constitui uma 
medida essencial para o sucesso do programa da ARC. É igualmente um forte factor 
determinante da sustentabilidade da organização. Por conseguinte, muitos dos 
esforços são orientados para o envolvimento dos Estados-membros e o incentivo da 
sua participação nos grupos de risco da ARC como parte da criação de resiliência do 
continente. Apesar dos desafios fiscais que o continente enfrenta, verificou-se um 
crescimento notável na participação nos grupos, tudo graças aos esforços de 
envolvimento que realçaram a importância dos seguros, bem como o apoio contínuo 
dos parceiros doadores que se juntaram para providenciar apoio de prémios.  
 
Em 2021, após a conclusão dos trabalhos técnicos para o Grupo VIII, um total de 11 
países participaram no grupo de risco com um total de 23 apólices e uma cobertura 
de seguro de 182 milhões de USD para cobrir pouco mais de 18 milhões de pessoas. 
As apólices foram subscritas pelos governos, bem como pelos actores humanitários 
através dos programas de Réplica e ADRiFi, conforme detalhado no quadro a seguir:   
 
 
 
 
Quadro 1: Subscrição de Apólices do Grupo VIII por Região 

País Apólices 

Gâmbia 

 1 Apólice soberana (Seca)-ADRiFi (50%) 

 1 Réplica de apólice subscrita pelo PMA 
(Seca) 
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2.2.3 Esforços de Angariação de Fundos  
 
Para garantir o sucesso da organização, a ARC reconhece a necessidade urgente de 
reforçar a capacidade da organização para financiar e assegurar fontes de 
financiamento sustentáveis a partir de fontes alternativas e diversificadas, a fim de 
permitir a implementação da Estratégia do Grupo ARC. Para além disso, com a 
maioria dos países africanos a enfrentar desafios fiscais que se agravaram com o 
surgimento do coronavírus, é essencial um apoio de prémios para permitir a 
participação nos grupos de risco. A ARC oferece seguros que transferem o encargo 
do risco climático para longe dos governos e das comunidades vulneráveis, e 
disponibiliza financiamento imediato para resposta a calamidades em caso de 
choques climáticos extremos. Por conseguinte, a angariação de fundos foi um dos 
principais destaques para o período em análise.  
 
Em 2021, foi recrutado um Consultor Sénior de Angariação de Fundos, que está em 
vias de elaborar a Estratégia de Angariação de Fundos do Grupo e que (i) terá um 
plano de acção concreto com base nas necessidades de financiamento identificadas; 
(ii) vai identificar potenciais Parceiros Doadores através de um exercício abrangente 
de mapeamento de doadores e investidores; e (iii) vai dispor de um sistema credível 
de monitorização e avaliação. Essa estratégia vai orientar todos os esforços no futuro. 
 
Durante o período em análise, a mobilização do apoio de prémios teve um enorme 
sucesso. O governo alemão anunciou um Mecanismo de Apoio de Prémios de 18 
milhões de euros ao qual os governos africanos qualificados podem aceder. 
Comprometeu ainda outros 11 milhões de euros válidos de 2023 a 2029 para o 
mesmo fim. Para além de permitir a participação nos grupos de risco, destina-se 
igualmente a incentivar os países africanos e outros actores humanitários a criarem 

Mali 
 1 Réplica de apólice adoptada pelo PMA 

(Seca) 

Côte d’Ívoire  2 Apólices soberanas (Seca) 

Burkina Faso 
 1 Réplica de apólice subscrita pelo PMA 

(Seca) 

Níger 
 1 Apólice a ser paga integralmente pelo BAD 

(Seca) - ADRiFi (100%) 

Togo  2 Apólices soberanas (Seca) 

Mauritânia 

 2 Apólices soberanas (Seca)-ADRiFi (50%) 

 2 Réplicas de apólices subscritas pelo PMA 
(Seca) 

Madagáscar 
 2 Apólices soberanas (Seca e Ciclones 

Tropicais) 

Malawi   4 Apólices soberanas (Seca) 

Zâmbia  1 Apólice soberana (Seca) 

Zimbabwe 

 1 Apólice soberana (Seca) 

 2 Réplicas de apólices subscritas pelo PMA 
(Seca) 
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uma cultura de gestão e financiamento do risco de calamidades, através do aumento, 
ao longo do tempo, da sua parte dos prémios de autofinanciamento. A Cooperação 
Suíça para o Desenvolvimento juntou-se igualmente e aprovou uma proposta de 
financiamento de 14 milhões de USD para apoiar a Zâmbia e o Zimbabwe com 
trabalhos de reforço das capacidades e prémios até 2030. A Comissão da União 
Europeia concedeu igualmente um financiamento de 9 milhões de euros ao abrigo do 
11.º Fundo Europeu de Desenvolvimento destinado à Redução de Riscos de 
Calamidades. Esse financiamento será direccionado para: (i) a melhoria do acesso a 
instrumentos financeiros pós-calamidades; e (ii) o reforço da capacidade operacional 
pós-calamidades dos países africanos. Foram igualmente iniciadas discussões com 
outros potenciais financiadores, tal como a Fundação Gates para financiar os 
esforços de reforço das capacidades dos países da CEDEAO para a solução dos 
Surtos e Epidemias, bem como com o Governo do Canadá para apoiar ainda mais o 
trabalho da ARC no continente. À medida que as negociações prosseguem, será 
utilizada uma abordagem proactiva à angariação de fundos para identificar 
oportunidades imediatas e tangíveis e tirar proveito das conquistas alcançadas em 
2021. 
Apesar desses esforços, há ainda uma lacuna considerável no financiamento 
necessário para executar a Estratégia do Grupo ARC e a sua visão e ambições para 
o continente, que a estratégia de financiamento a longo prazo pretende resolver. Para 
além disso, o orçamento da Agência ARC tem sido financiado exclusivamente pelos 
Parceiros Doadores. Depois da entrada em vigor a título definitivo do Tratado, a CoP 
solicitou ao Secretariado da ARC a explorar as opções de pagamento das 
taxas/contribuições por parte dos países. 
 

2.2.4 Reforço da advocacia e do envolvimento 
 
Com o mandato da ARC alinhado aos vários quadros globais e continentais, todo o 
trabalho do programa serve para cumprir os objectivos traçados a partir dos quadros 
orientadores, tais como a Agenda 2063 da União Africana, os Objectivos de 
Desenvolvimento Sustentável, o Acordo de Paris sobre Alterações Climáticas e o 
Quadro de Sendai para a Redução do Risco de Calamidades para 2015-2030. A ARC 
reconhece a importância de um esforço coordenado com as autoridades e outras 
partes interessadas nesse espaço para fazer face à imensidão do trabalho em curso 
visando o cumprimento dos objectivos continentais em matéria de gestão do risco de 
calamidades. A advocacia e o envolvimento são, portanto, fundamentais para 
impulsionar o programa e encontrar oportunidades para colaboração. O sucesso 
nessa frente vai, em última análise, levar à consecução de objectivos mais amplos, 
tais como os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável para a erradicação da 
pobreza; fome zero; trabalho decente e crescimento económico; acção climática; 
igualdade do género, vida na terra; e parcerias para os objectivos. 
 
Em 2021, orientado pelo novo quadro de envolvimento dos países do Grupo que 
conduz a uma abordagem global do envolvimento dos países, a ARC continuou a 
cimentar as relações com os Estados-membros, autoridades regionais e continentais 
bem como com outras partes interessadas no ambiente da Gestão e Financiamento 
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do Risco de Calamidades, numa tentativa de posicionar o programa da ARC como 
uma solução viável para o continente contra calamidades e surtos de doenças 
relacionadas com o clima. Liderado pela equipa executiva da ARC, o envolvimento a 
todos os níveis incluiu conversações ao mais alto nível político e executivo; com 
outros órgãos de tomada de decisões; e com parceiros de desenvolvimento e 
doadores nesse espaço. Na medida do possível, incluiu viagens pelo mundo e aos 
países africanos e foi apoiado por reuniões virtuais, em determinadas circunstâncias.  
 
Operando num continente que é afectado de forma desproporcionada pelas 
alterações climáticas, ocasiões como a Cimeira sobre Alterações Climáticas (COP 
26) foram oportunidades para apresentar o caso de África e para fazer pressão no 
sentido do apoio a um Mecanismo Africano de Apoio de Prémios para facilitar os 
esforços de resposta. A organização procurou igualmente oportunidades de incentivar 
a colaboração com parceiros doadores e outras partes interessadas, de forma a 
garantir o maior impacto nos esforços de gestão do risco de calamidades no 
continente. As viagens à região da África Ocidental e as visitas ao Malawi, Quénia, 
Sudão e outros países serviram igualmente para alinhar objectivos, apresentar a 
oferta e reforçar as relações da ARC. O objectivo final foi o de garantir uma apreciação 
da Gestão e Financiamento do Risco de Calamidades em África e influenciar o 
ambiente operacional para uma resposta sólida aos desafios que se colocam. Muito 
trabalho foi igualmente direccionado para o reforço da colaboração com as 
Comunidades Económicas Regionais, em especial (CEDEAO, SADC e IGAD).  
 

2.2.5 Desenvolvimento de parcerias inteligentes 
 
O desenvolvimento de parcerias inteligentes e devidamente ponderadas é parte 
integrante da concretização do mandato da ARC, essencial para oferecer um valor 
notável aos Estados-membros. A organização reconhece que, com todos os nossos 
pontos fortes reunidos, podemos moldar e influenciar o ambiente de gestão do risco 
de calamidades com grande impacto. Nesse sentido, é essencial identificar os 
parceiros certos para complementar os recursos no âmbito da ARC. É adoptada uma 
abordagem deliberada para envolver os actores no espaço da Gestão e 
Financiamento do Risco de Calamidades para encontrar áreas de potencial 
colaboração com parceiros técnicos e financeiros, e assim que se chegue a acordo, 
o trabalho é orientado por um Memorando de Entendimento com cada parceiro no 
sentido de apoiar a estratégia da organização.  
 
Em 2021, foram iniciados compromissos com vários actores notáveis no ecossistema 
de Gestão e Financiamento do Risco de Calamidades, como parte da visão da ARC 
de criar o maior impacto possível nesse espaço. A organização está ainda em 
conversações com uma série de potenciais parceiros notáveis, tendo sido cimentadas 
parcerias estratégicas com os mesmos:  
 

 Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos 
Humanitários (OCHA): Esta parceria visa gerar a prova do conceito de seguro 
antecipado e demonstrar o seu valor acrescentado, com a intenção de ajudar 
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a influenciar o sistema de Financiamento do Risco de Calamidades no apoio à 
reprodutibilidade, e o aumento das abordagens de antecipação. Para o efeito, 
serão desenvolvidos, testados e ensaiados três (3) produtos de seguros de 
antecipação. Este trabalho foi iniciado em 2021 e prevê-se que seja concluído 
em 2022; 

 ONU Mulheres: A colaboração entre a ARC e a ONU Mulheres visa promover 
as questões do género no espaço da Gestão e Financiamento do Risco de 
Calamidades, promover a transformação e impulsionar a igualdade do género 
em todos os aspectos; 

 FIDA: A ARC e o FIDA deverão colaborar e alavancar os seus conhecimentos 
técnicos. Esta parceria decorre no âmbito do Projecto Africano de Resiliência 
Climática financiado pelo GCF, que foi aprovado em Março de 2021;  

 Assuntos Globais do Canadá (GAC): Essa colaboração vai procurar 
promover a acção climática e apoiar a adaptação em África; 

 Centro Global de Adaptação (GCA):  Esta parceria estratégica vai 
igualmente procurar promover as necessidades de adaptação climática em 
África com vista a aumentar a resiliência climática no continente. Foram 
identificadas várias áreas específicas de colaboração entre ambas as 
entidades, especificamente a serem aplicadas ao abrigo do Programa de 
Aceleração da Adaptação de África do GCA, incluindo em matéria de reforço 
das capacidades, assistência técnica e colaboração, advocacia conjunta, 
colaboração na influência política, bem como colaboração na geração e 
disseminação do conhecimento;   
 

 PNUD: Através dessa parceria, o PNUD vai juntar-se à implementação do 
ADRiFi com destaque para as questões regulamentares que inibem a 
subscrição de seguros. O BAD centrar-se-á nos instrumentos de financiamento 
de risco, enquanto a ARC presta serviços essenciais de reforço das 
capacidades técnicas para facilitar a compreensão dos instrumentos de risco; 

 

 Centro de Protecção contra Calamidades (CDP): A ARC e o CDP irão 
promover mutuamente a colaboração técnica em matéria de reforço das 
capacidades, investigação e advocacia para aumentar a qualidade e 
quantidade de produtos e serviços de financiamento de risco para apoiar a 
ARC e os projectos de financiamento de risco dos seus Estados-membros para 
melhores decisões de gestão de risco. Os dois vão igualmente sensibilizar 
sobre a necessidade de melhores soluções de financiamento de risco de 
calamidades, e colaborar e reforçar a base global de evidência sobre o 
financiamento de risco; 

 

 Afreximbank: A ARC e o Afreximbank iniciaram um projecto para o 
desenvolvimento de um produto conjunto que visa alavancar a capacidade de 
ambas as instituições com vista a reduzir o impacto da insegurança alimentar 
e a disponibilizar fundos rapidamente. O Afreximbank vai prestar assistência 
técnica para reforçar as capacidades da ARC na modelização dos riscos 
climáticos, na melhoria da gestão de dados.  
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 Secretariado da Zona de Comércio Livre Continental Africana: Sua 
Excelência o Secretário-Geral da ZCLCA e o Director-Geral do Grupo ARC 
realizaram consultas iniciais em Dezembro de 2021 sobre a forma como as 
duas organizações poderão estabelecer parcerias e trabalhar em colaboração, 
para o benefício dos países africanos. 

 

 Outros Órgãos e Instituições da UA: A ARC pretende aprofundar a sua 
colaboração com órgãos e instituições da UA. A ARC realizou uma sessão de 
planificação conjunta para 2022 com o Conselho Económico, Social e Cultural 
da UA (ECOSOCC), tendo sido adiada a sua sessão de informação anual 
acordada com o Parlamento Pan-Africano (PAP).   
 

2.2.6 Integração de género como uma das principais prioridades 
 
A ARC tem sido implacável na sua determinação de integrar a perspectiva do género 
em todo o programa da ARC. Em 2021, a organização continuou a operacionalização 
da Estratégia do Género do Grupo ARC dentro da organização e nos países 
membros. O primeiro ponto de contacto foi a sensibilização e formação do pessoal 
da ARC como parte do reforço da sua consciencialização e do incentivo à acção nas 
suas respectivas áreas. A organização vai continuar a ter como base a transformação 
do género nos processos internos para abordar a questão do género de forma eficaz 
dentro do Grupo e garantir a integração da transformação do género. 
 
Para além disso, foi igualmente realizado um trabalho de capacitação para os 
Coordenadores do Governo que irão promover uma abordagem com base no género 
para o programa da ARC nos seus respectivos países. É parte da sensibilização sobre 
a importância da consideração da perspectiva do género por forma a garantir uma 
verdadeira criação da capacidade de resiliência em toda África. Muito trabalho foi 
realizado no sentido de defender a consideração da perspectiva do género na Gestão 
e Financiamento do Risco de Calamidades, tendo sido dada prioridade ao 
envolvimento a nível político, dos Estados-membros e das principais partes 
interessadas para promover essa agenda. Estão em curso outras iniciativas, 
conforme o compromisso assumido na estratégia sobre o género do Grupo ARC. 
 
Um marco importante foi o lançamento da Plataforma do Género e Gestão do Risco 
de Calamidades em Maio de 2021, apresentada em parceria com o Departamento de 
Agricultura e Redução do Risco de Calamidades bem como a Direcção do Género da 
CUA. A plataforma vai garantir a integração das questões da igualdade do género e 
do empoderamento das mulheres no panorama da Gestão e Financiamento do Risco 
de Calamidades. A nova plataforma é como um importante canal de diálogo político 
e de advocacia sobre abordagens de Gestão do Risco de Calamidades 
transformadoras em matéria do género, orientadas para a adopção de uma “cultura 
de seguros” parte dos Estados-membros. A ARC continuou a centrar-se na advocacia 
sustentada e na importância da investigação e desenvolvimento, formação, diálogo 



 
EX.CL/1330(XL) 

Pág. 13 

 

 

político, mobilização de recursos e gestão do conhecimento para promover a 
perspectiva do género em África. 
 
A ARC deu igualmente início à concepção de um Fundo Transformador do Género 
com base no qual será possível um investimento mais profundo na transformação do 
género em todo o espaço da Gestão e Financiamento do Risco de Calamidades, com 
a implementação da fase-piloto iniciada em quatro países em 2021. Embora as 
restrições de viagem tenham atrasado alguns dos trabalhos previstos, foram ainda 
realizados outros trabalhos e lançadas as bases para o trabalho que será levado a 
cabo em 2022.  
 
Orientada por um acordo de parceria, a ARC vai continuar a trabalhar em estreita 
colaboração com a ONU Mulheres.  
 

2.2.7 Reformulação das Comunicações 
 
A ARC, através da sua secção de comunicações, continuou a posicionar a 
organização como uma voz credível e influente na moldagem da gestão dos riscos 
de calamidades no continente. Em 2021, na sequência do lançamento da Estratégia 
de Comunicação do Grupo actualizada, a ARC obteve visibilidade do seu trabalho; 
desenvolveu novas parcerias e reforçou as já existentes com os meios de 
comunicação e outras partes interessadas; procedeu ao lançamento de um website 
do Grupo actualizado; promoveu narrativas dos nossos Estados-membros e 
comunidades beneficiárias através da criação de conteúdos e da narração de 
histórias; e posicionou o Grupo como a “voz de África em matéria de Gestão e 
Financiamento do Risco de Calamidades”.  
 
Durante o período em análise, a organização trabalhou igualmente no sentido de 
reforçar a sua presença a nível global e local, e defender uma abordagem de 
colaboração para criar a resiliência de África. A ARC posicionou-se como o 
organizador de conversações em matéria de Gestão e Financiamento do Risco de 
Calamidades no continente, o que culminou no desenvolvimento de um conceito e 
lançamento do Fórum Africano de Resiliência a Calamidades (ADRF), um fórum de 
advocacia bastante inovador. Para além de ser uma voz que defende um maior 
investimento na Gestão do Risco de Calamidades de África, a organização foi capaz 
de realçar a urgência de reforçar as capacidades de resposta dos países aos riscos 
de calamidades em várias plataformas.  
 
O lançamento da iniciativa "Histórias da ARC", uma iniciativa destinada a incentivar a 
participação de todas as partes interessadas da ARC em contar as suas histórias à 
medida que as vivenciam, será capaz de servir de base a iniciativas de melhoria e de 
estar ao mesmo nível dos beneficiários. 2021 foi igualmente utilizado para criar 
conteúdos editoriais e de meios digitais apropriados que tenham ressonância com o 
ambiente de Gestão e Financiamento do Risco de Calamidades. Internamente, a 
introdução do boletim informativo semanal corporativo @ARC tem sido uma fonte de 
notícias para o pessoal da ARC e para as partes interessadas.  
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A função de comunicação é fundamental para levar adiante o trabalho da ARC, e para 
projectar a voz de África ainda mais alto e a uma escala mais vasta. 2022 será 
utilizado para tirar partido do impulso criado durante o período em análise. 
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3. Desafios e Recomendações 
3.1 Desafios 

 
O programa da ARC, que depende fortemente de interacções presenciais para alguns 
dos principais elementos, tais como o envolvimento dos países e o reforço das 
capacidades dos Estados-membros, foi bastante afectado pelo início da pandemia da 
COVID-19. Ao longo dos dois (2) anos, a ARC teve de explorar métodos de trabalho 
alternativos para minimizar atrasos e quaisquer outros impactos negativos em relação 
ao programa e outras prioridades. Apesar da organização ter envidado esforços 
concertados para passar em revista e ajustar algumas das suas formas de trabalho e 
iniciativas de mudança às interacções virtuais, a limitada disponibilidade da Internet, 
agravada por questões de rede nos Estados-membros, constituiu um desafio a muitos 
fluxos de trabalho. Esta situação levou a excessivos atrasos em alguns programas e 
criou condições de trabalho difíceis tanto para o pessoal da ARC como para os 
Estados-membros. Guiada por uma estratégia de trabalho em formato virtual, a ARC 
vai continuar a ser inovadora e a adaptar-se às actuais limitações. Estão em curso 
planos para se encontrarem soluções inovadoras adicionais para os desafios 
encontrados em termos tecnológicos e para melhorar a eficácia do trabalho virtual. 
 
A ameaça contínua da pandemia do coronavírus agravou ainda mais os desafios 
fiscais existentes que os Estados-membros enfrentam. Para além das pressões e da 
necessidade urgente de gerir a pandemia da COVID-19, outras calamidades naturais 
tais como secas e ciclones tropicais continuam a requerer atenção. Esta situação vem 
juntar-se à satisfação de outras necessidades sociais permanentes e concorrentes 
para as suas populações, tais como a educação e os cuidados básicos de saúde. Por 
sua vez, esta situação tem provocado um desafio à participação dos Estados-
membros nos grupos de risco da ARC, uma vez que os governos são forçados a 
escolher entre financiar as necessidades tradicionais imediatas das suas populações 
ou investir no conceito bastante novo e por vezes ilusório de gestão proactiva dos 
riscos de calamidades.  
 
O apoio ao financiamento de prémios foi uma solução marcante para o desafio da 
acessibilidade dos prémios enfrentado pelos Estados-membros, e a ARC reconhece-
o como uma das bases essenciais necessárias para promover a gestão do risco de 
calamidades. Em 2021, a organização continuou a envolver os Parceiros Doadores e 
a exercer pressão no sentido do apoio aos prémios, a fim de permitir a subscrição de 
seguros muito necessários para cobrir os riscos de calamidades naturais e a 
protecção das populações. 
 
O panorama do risco de calamidades em mudança, que se caracteriza pela 
intensificação de calamidades relacionadas com as questões climáticas e um 
aumento de surtos de doenças, continuou a constituir um desafio para o continente e 
a influenciar a forma de funcionamento da ARC. Os Estados-membros enfrentam 
mais calamidades de diferentes graus, exercendo uma pressão excessiva sobre os 
já limitados recursos. Nesse sentido, a ARC orientou os esforços de 2021 ao 
desenvolvimento de uma carteira diversificada de soluções para garantir uma oferta 
abrangente aos Estados-membros que cubra a maioria dos riscos de calamidades 
naturais, incluindo os surtos de doenças. Para cumprir o seu mandato, a ARC 
reconhece que deve olhar para além do simples seguro para oferecer soluções 
complementares robustas que respondam aos múltiplos desafios. Este foi igualmente 
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um foco durante o período em análise, com a voz da África representada numa série 
de importantes plataformas. 
 

3.2 Recomendações 
 
A ARC procura sempre uma melhoria contínua, e utiliza as lições aprendidas ao longo 
dos seus anos de funcionamento para encontrar a combinação certa de ferramentas 
para África. Está empenhada em trazer soluções de classe mundial para os Estados-
membros e continua a impulsionar a diversificação de produtos, a mobilização 
deliberada de recursos para facilitar o crescimento e parcerias impulsionadas pela 
procura por forma a cumprir o seu mandato. A organização propõe, portanto, ao 
Conselho Executivo a: 
 

a) Incentivar os países a apoiar a ARC e o seu mandato e a participar no 
programa da ARC;  
 

b) Apoiar a assinatura e ratificação do Tratado da ARC pelos Estados-membros 
que ainda não o tenham feito; 

 
c) Incentivar a ARC a trabalhar com as autoridades nacionais, regionais e 

continentais por forma a influenciar o espaço da gestão do risco de 
calamidades a nível político; 

 
d) Solicitar a várias e diversas partes interessadas que considerem a 

disponibilização de fundos suficientes para cobrir de forma sustentável os 
custos operacionais e dos programas plurianuais; 

 
e) Defender a investigação e desenvolvimento em curso para garantir que a 

oferta da ARC protege de forma adequada os Estados-membros contra 
calamidades naturais. 
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Anexo I:  Projecto de Decisão sobre o Relatório Anual de Actividades do   Grupo 
Capacidade Africana de Risco 

 

O Conselho Executivo, 
 
1. TOMA NOTA do Relatório do Grupo ARC e das recomendações nele 

formuladas; 
 

2. TOMA NOTA IGUALMENTE dos esforços do Grupo ARC na implementação e 
operacionalização da Estratégia do Grupo ARC para 2020-2024 actualizada, 
com vista a garantir que a estratégia seja adequada para satisfazer as 
necessidades dos Estados-membros; 

 
3. FELICITA o Grupo ARC pelos esforços no sentido de reforçar a capacidade de 

resiliência em África contra os múltiplos riscos e perigos, associados à 
pandemia, a que os Estados-membros da UA estão expostos, e pelos intensos 
esforços que foram envidados no sentido de acelerar e concluir o 
desenvolvimento da solução de Surtos e Epidemias (O&E) do Grupo ARC, bem 
como para a implementação de estratégias de redução do risco de calamidades 
sensíveis às questões do género e inclusivas;  

 
4. APELA aos Estados-membros no sentido de utilizarem os instrumentos e 

produtos de financiamento de riscos do Grupo ARC para apoiar a melhoria das 
capacidades de resposta contra calamidades naturais e surtos e epidemias; 

 
5. SOLICITA às partes interessadas da ARC que considerem a disponibilização 

de fundos suficientes para cobrir de forma sustentável os custos operacionais e 
de programas plurianuais da ARC; 

 
6. SOLICITA IGUALMENTE aos Estados-membros a apoiarem o esforço de 

angariação de fundos da instituição e a acelerarem as considerações para as 
contribuições voluntárias e para o pagamento das quotas de membros para a 
ARC;  

 
7. INCENTIVA os Estados-membros que ainda não assinaram e ratificaram o 

Acordo para a Criação da Agência da ARC a acelerarem os seus processos de 
assinatura e ratificação do Acordo. 



AFRICAN UNION  UNION AFRICAINE

African Union Common Repository http://archives.au.int

Organs Council of Ministers & Executive Council Collection

2022-01-20

Activity Report of the African Risk

Capacity Agency (ARC)

African Union

DCMP

https://archives.au.int/handle/123456789/10385

Downloaded from African Union Common Repository


