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RELATÓRIO DA FUNDAÇÃO AFRICANA DE CAPACITAÇÃO  
INSTITUCIONAL  2021 

 
INTRODUÇÃO  
 
1. O Artigo 7 do Memorando de Entendimento assinado a 20 de Fevereiro de 2018 
entre o Presidente da Comissão da União Africana (CUA) e o Secretário Executivo da 
Fundação de Capacitação Institucional Africana (ACBF) para operacionalizar o status 
da ACBF como Agência Especializada da União Africana prescreve que a ACBF 
apresente relatórios sobre as suas actividades aos Órgãos da UA. Este relatório foi 
elaborado em conformidade com esta formalidade. O relatório resume as principais 
actividades realizadas pela ACBF de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2021.  
 
2. Em Fevereiro de 2021, o Conselho Executivo tomou a decisão Ex.CL/Dec. 1107 
através da qual o Orçamento do programa da ACBF para o ano de 2021 seria 
acomodado por meio de um Fundo do Banco Mundial. Para que essa decisão fosse 
totalmente implementada, a CUA precisava de solicitar a não objecção do Banco, a qual 
foi concedida em Março de 2021. Contudo, o Banco apenas concedeu a prorrogação 
do Plano de Trabalho Anual que a CUA solicitou em Junho de 2021. O procedimento foi 
moroso e a primeira fração de US$ 124.032 só foi desembolsada a 8 de Novembro de 
2021. Consequentemente, noventa por cento do orçamento de 2021 ainda não foi 
desembolsado.  
 
3. Em Outubro de 2021, o Conselho Executivo tomou a decisão Ex.CL/Dec.1126 
através da qual o orçamento da ACBF para 2022 no valor de 1.204.830 USD foi 
aprovado. 
 
4. As actividades da ACBF durante o ano de 2021 foram implementadas em 
circunstâncias semelhantes às do ano de 2020, caracterizadas pela prevalência 
contínua da pandemia da COVID-19 e seus efeitos econômicos e sociais negativos 
relacionados. A pandemia, que estava mostrando sinais de declínio entre as populações 
vacinadas de países industrializados, continuou a mostrar sinais de ressurgimento em 
todo o mundo ao longo do ano, com o surgimento de uma nova variante, e continua 
prevalente na África, onde as taxas de vacinação permanecem baixas.  
 
5. Apesar destas condições difíceis, a ACBF continuou com sucesso a 
implementação do seu Plano Estratégico 2017-2022 em curso, conforme aprovado pelo 
seu Conselho de Governadores, do qual a União Africana é membro. Os quatro pilares 
estratégicos do Plano são: 1 - Viabilizar a Entrega Efectiva das Prioridades de 
Desenvolvimento Continental; 2 - Apoiar os Países para Alcançar Resultados de 
Desenvolvimento Tangíveis; 3 - Aumentar a Contribuição do Sector Privado e da 
Sociedade Civil para o Desenvolvimento Sustentável e 4 - Promover a Aprendizagem 
do Conhecimento para Aumentar a Eficácia no Desenvolvimento. A União Africana é 
também Membro do Conselho Executivo da ACBF, que supervisa a Fundação e aprova 
os projectos a serem implementados. 
 
6. As actividades resumidas neste relatório são apresentadas no âmbito dos quatro 
pilares estratégicos: 
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PILAR ESTRATÉGICO 1: HABILITAR A ENTREGA EFECTIVA DE PRIORIDADES DE 
DESENVOLVIMENTO CONTINENTAL  
 
Contribuir para o monitoramento da implementação da Agenda 2063  
 
7. Como membro do Grupo de Trabalho Técnico (GTT) para a Agenda 2063, a 
ACBF contribuiu significativamente para a coordenação e preparação do 2º Relatório 
Bienal Continental sobre a Implementação da Agenda 2063. A Fundação empreendeu 
uma revisão completa do processo do relatório e metodologia, incluindo directrizes, 
ferramentas de colecta de dados e modelos de relatório em linha com as lições 
aprendidas com a primeira experiência de relatório bienal. A ACBF também 
providenciou apoio técnico consistente a 45 países e 8 CERs, o que contribuiu a uma 
melhoria da qualidade das suas apresentações. Estas submissões serviram como 
fontes primárias de dados para a consolidação e conclusão do relatório continental, que 
foi submetido ao Presidente da Costa do Marfim, o defensor da Agenda 2063, para 
apresentação à Assembleia de Chefes de Estado e de Governo da UA na próximo 
Cimeira no início de 2022. O principal resultado da assistência técnica abrangente e 
oportuna prestada aos Estados Membros na preparação do 2º relatório continental 
bienal em 2021 foi o aumento do número de apresentações de países para 38 relatórios 
a nível de país, representando 69% contra 56% em 2019 para o relatório inaugural.  
 
Promover uma cultura de avaliação e uma abordagem de avaliação  "Fabricado 
na África" em apoio à Agenda 2063 e aos ODS 
 
8. A ACBF desempenhou um papel fundamental na facilitação das consultas 
regionais realizadas como parte da campanha de avaliação global para a acção 
(Eval4action) para a África coordenada pela Associação de Avaliação Africana (AfrEA). 
As consultas das partes interessadas envolvendo parceiros de desenvolvimento, 
profissionais de avaliação e outros actores-chave foram realizadas na África Central-
Ocidental –Oriental e Austral. Estas consultas regionais possibilitaram o 
desenvolvimento de um roteiro colectivo que serve de referência para todos os actores 
envolvidos na campanha de Avaliação. O documento providencia orientações para 
melhorar a cultura de avaliação na gestão de quadros de desenvolvimento para a 
transformação e desenvolvimento sustentável da África. O roteiro concentra-se em três 
áreas essenciais para reposicionar a avaliação como um instrumento crítico para apoiar 
a execução eficaz da Agenda 2063 e dos ODS em África, nomeadamente: (i) 
Profissionalização da Avaliação, incluindo avaliadores jovens e emergentes; (ii) 
Desenvolver políticas e sistemas nacionais robustos de M&A para a tomada de decisões 
com base em evidências nos países africanos; e (iii) Promover abordagens de Avaliação 
Fabricado na Africa para apoiar a implementação dos ODS e alcançar a África que 
desejamos. 
 
Aprofundar o envolvimento de várias partes interessadas para fazer avançar a 
implementação da política de controle do tabaco e melhorar os resultados de 
saúde na África  
 
9. A ACBF organizou vários eventos importantes de defesa de controle do tabaco 
com parceiros-chave para aumentar a sinergia e a colaboração mútua no combate aos 
desafios relacionados ao tabaco em África. O evento principal foi a primeira Conferência 
de Desenvolvimento e Controle do Tabaco na África, realizada de 26 a 28 de Outubro 
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de 2021 sob o tema: “Uma África sem Tabaco: uma Chamada Urgente para Acção 
Conjunta”. 
 
10.  Os principais resultados da Conferência incluíram o seguinte: 
 

 Recordar aos países que eles têm uma ferramenta poderosa para impulsionar a 
implementação de iniciativas de controle do tabaco na forma de obrigações 
vinculativas do Quadro da Convenção da OMS para o Controle do Tabaco 
(QCCT), que a maioria dos países africanos ractificou. 
 

 Recomendação para envolver os jovens como campeões da advocacia, dada a 
grande população jovem da África e o facto de que a juventude é o principal alvo 
da indústria do tabaco. 

 

 Necessidade de maior desenvolvimento de capacidade e pesquisa para abordar 
questões de produtos de tabaco emergentes, meios de subsistência 
alternativos, tributação, aplicação de políticas de controle do tabaco e 
financiamento interno para controle do tabaco, de forma mais eficaz.  

 

 Atenção dos governos para a necessidade de aumentar os impostos sobre os 
produtos do tabaco não apenas como uma estratégia para gerar receitas para 
financiar a saúde pública, mas também e mais importante para reduzir a 
acessibilidade dos produtos do tabaco. 

 

 Recomendação para usar a tributação melhorada do tabaco como uma 
estratégia eficiente e eficaz para estabelecer um Fundo de Controle do Tabaco 
em África.  

 

 Necessidade de fortalecer os Mecanismos de Coordenação Nacional como 
forma de melhorar o apoio multi-sectorial e o envolvimento dos governos além 
dos Ministérios da Saúde.  

 
11. Co-organizada pela ACBF e pelo Centro para o Controle do Tabaco da África 
(CTCA), a conferência beneficiou-se de valiosas contribuições de outros parceiros 
regionais, incluindo o Escritório da Organização Mundial da Saúde para a África (OMS 
AFRO), a Unidade de Pesquisa sobre Economia de Produtos sujeitos a Impostos ( 
REEP) da Universidade da Cidade do Cabo, a Campanha Crianças Livres do Tobaco 
(CTFK), a Aliança Africana de Contrôle do Tabaco (ATCA), o Centro Africano para o 
Monitoramento da Indústria do Tabaco e Pesquisa de Políticas (ATIM), a União 
Internacional Contra a Tuberculose e o Câncer do Pulmão (The Union) e a Rede de 
Justiça Fiscal-África (TJN-A).  
 
Contribuição para a boa governança e manutenção da paz em África  
 
12. Durante o período do relatório, a ACBF organizou uma consulta com grupos de 
reflexão africanos com o objectivo de contribuir com idéias inovadoras e experiências 
de governança e manutenção da paz em África. As consultas incidiram sobre: (i) 
Governação como ferramenta de prevenção de conflitos; (ii) Eleições; (iii) Governança 
local; (iv) Juventude; (v) Liderança transformacional e desenvolvimento institucional; e 
(vi) Estado de direito, direitos humanos e justiça. Os grupos de reflexão participantes 
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tiveram a oportunidade de contribuir para redefinir as prioridades africanas, ao ínves de 
serem meros implementadores depois de tomadas as principais decisões. A ACBF 
organizou esta consulta em apoio ao Processo Consultivo do PNUD sobre Re-
imaginação da Governança e Manutenção da Paz em África. Os resultados do processo 
consultivo incluíram a oportunidade concedida a grupos de reflexão para contribuirem 
para redefinir as prioridades de governação da África; as soluções prácticas baseadas 
nas experiências identificadas pela ACBF e seus parceiros para consideração do PNUD 
e uma melhor compreensão pelo PNUD do papel que os grupos de reflexão podem 
desempenhar na melhoria da governança em África. 
 
13. Como resultado desta consulta, tornou-se claro para os grupos de reflexão 
participantes até que ponto podem contribuir para moldar a agenda de desenvolvimento 
da África trabalhando com parceiros. A parceria permitiu que a ACBF apoiasse o PNUD 
nos esforços para redefinir e reimaginar a governança, prestando atenção às soluções 
prácticas baseadas em experiências no terreno apresentadas pelos grupos de reflexão. 
O PNUD, doravante compreende que os grupos africanos de reflexão podem apoiar 
com sucesso a implementação do seu programa de desenvolvimento em todos os 
países africanos. 
 
Promover a integração regional na África  
 
14. Em consonância com o seu apoio geral à agenda acelerada de integração 
regional da África, especialmente considerando os desafios da pandemia da COVID-19, 
a ACBF juntou-se à Comissão da União Africana, Comunidades Económicas Regionais 
e outros parceiros na organização do Fórum de Integração Africana de 2021 no tema 
“Papel da Integração Continental na Aceleração da Recuperação Econômica 
Africana da Pandemia da COVID-19”. O principal objectivo do Fórum foi deliberar 
sobre como usar a integração como uma ferramenta para a recuperação econômica do 
continente para juntos, melhor reconstruir após a pandemia da COVID-19. As 
contribuições da ACBF foram reconhecidas e a Fundação foi reconhecida como um 
parceiro importante na promoção da integração regional, juntos com as Comissões / 
Secretariados das Comunidades Económicas Regionais (CERs), o Secretariado do 
AfCFTA, AUDA-NEPAD, UNECA, Banco Africano de Desenvolvimento, Afeximbank, 
Conselho Empresarial Africano, Câmara de Comércio Pan-africano, AfroChampions 
Initiative, AeTrade Group e Trade Law Center.  
 
Promover a digitalização através do estabelecimento de uma plataforma 
continental coordenada para pesquisa e capacitação para a transformação digital 
da África 
 
15. Durante o período do relatório, a ACBF providenciou a plataforma para grupos 
de reflexão para deliberarem sobre como engendrar uma verdadeira transformação 
digital na África. Estas deliberações tiveram lugar durante a Cimeira Africana Think Tank  
organizada pela ACBF sobre a “Transformação Digital da África pós-COVID-19: 
Oportunidades, desafios e opções para melhor reconstruir”. Em questão estava o 
impacto da pandemia da COVID-19 na agenda de transformação digital da África e suas 
implicações para todos os principais interessados, a necessidade de um exame 
completo dos principais desafios de capacidade defrontados pelos países africanos e 
como abordar as graves lacunas de capacidade digital do continente. O evento 
defendeu um movimento e plataforma em todo o continente coordenado com uma 
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agenda de pesquisa claramente definida para grupos de reflexão africanos para apoiar 
a transformação digital da África. Ademais, a cimeira propôs recomendações sobre o 
tipo de intervenções, parcerias e mecanismos de coordenação necessários para apoiar 
o desenvolvimento de capacidades para uma implementação bem sucedida da agenda 
de transformação digital da África. A Cimeira apresentou um comunicado apelando à 
ACBF, como Agência especializada da União Africana para o desenvolvimento de 
capacidades, para coordenar o desenvolvimento de um programa de desenvolvimento 
de capacidade digital. Realizada em Novembro, a edição de 2021 da Cimeira Africa 
Think Tank, foi organizada pela ACBF em colaboração com uma ampla gama de seus 
parceiros.  
 
PILAR ESTRATÉGICO 2: APOIANDO OS PAÍSES A ATINGIR RESULTADOS DE 
DESENVOLVIMENTO TANGÍVEIS  
 
Reforço da capacidade dos países para monitorar e relatar sobre a implementação 
da Agenda 2063 e outros quadros de desenvolvimento nacional  
 
16. A Fundação liderou a concepção e implementação do plano de capacitação para 
a internalização do Quadro de M&A da Agenda 2063 nos processos nacionais de gestão 
de resultados nos Estados Membros da União Africana. Intervenções específicas de 
capacitação foram realizadas nos países selecionados para actualizar sua capacidade 
institucional de M&A. Estas intervenções foram realizadas nos Pequenos Estados 
Insulares em Desenvolvimento (SIDS) e países que tiveram dificuldade em preparar e 
apresentar atempadamente o seu relatório a nível nacional sobre a implementação da 
Agenda 2063. A esses países foram providenciados os conhecimentos e competências 
necessários nas áreas crícticas tais como requisitos de M&A da Agenda 2063, gestão 
de dados e elaboração de relatórios de monitoramento. Como resultado, os arranjos 
institucionais para coordenar a implementação da Agenda 2063 são aprimorados 
nesses países com o estabelecimento de unidades com recursos adequados e um 
mandato claro para supervisar o monitoramento e a elaboração de relatórios sobre a 
Agenda 2063. Ademais, o apoio providenciado a esses países permitiu-lhes melhor 
familiarização com os requisitos de qualidade para os relatórios dos países como parte 
da implementação do Quadro de M&A da Agenda 2063 nos países.  
 
Capacitação para monitoramento da indústria do tabaco nos países  
 
17. Centro Africano de Monitoramento da Indústria do Tabaco e Pesquisa de 
Políticas (SMU-ATIM) lançou o primeiro curso virtual sobre monitoramento da indústria 
do tabaco (TIM) e resposta na África e organizou vários seminários para fortalecer a 
capacidade dos estagiários na realização das actividades da TIM e na promoção de 
bons resultados de saúde pública. Essas iniciativas decisivas de desenvolvimento de 
capacidades levaram ao estabelecimento e activação de equipas da TIM no Benin, 
Costa do Marfim, Etiópia, Gabão, Quênia, Mauritânia, Senegal, Gâmbia, África do Sul e 
Uganda. Outro resultado significativo dessas intervenções foi o estabelecimento do 
primeiro Índice Regional sobre a Interferência da Indústria do Tabaco na África pela 
Aliança Africana para o Controle do Tabaco (ATCA), SMU-ATIM e o Centro Global para 
a Boa Governança no Controle do Tabaco - GGTC. O Índice, que abrange 14 países1, 

                                              
1 Botsuana, Burkina Faso, Costa do Marfim, Etiópia, Gabão, Gana, Kenia, Moçambique, Nigéria, Senegal, 
África do Sul, Tanzânia, Uganda, e Zâmbia. 
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recomenda a plena implementação das disposições do Artigo 5.3 do Quadro da 
Convenção- para o Controle do Tabaco da Organização Mundial da Saúde (OMS FCTC) 
sobre a proteção das políticas de saúde pública contra a interferência da indústria do 
tabaco. 
 
PILAR ESTRATÉGICO 3: AUMENTAR A CONTRIBUIÇÃO DO SECTOR PRIVADO E 
DA SOCIEDADE CIVIL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 
Empoderar Mulheres na Agricultura e avaliar o desempenho e resultados  
 
18. A Fundação concluiu com sucesso o projecto Empoderar a Mulher na Agricultura 
em parceria com o Banco Árabe para o Desenvolvimento Económico da África 
(BADEA). Várias cooperativas agrícolas de mulheres receberam habilidades técnicas e 
bolsas de sementes nos 3 países selecionados: Libéria, Malaui e Ruanda. Essas 
intervenções ajudaram a aumentar a participação activa de grupos-alvo de mulheres na 
agricultura. O último componente do projecto centrou-se no desenvolvimento de 
indicadores para avaliar e relatar os resultados das intervenções do EMA nos países 
africanos. Os indicadores de EMA foram desenvolvidos nas áreas de capacidade 
organizacional de associações de mulheres (5 indicadores), capacidade técnica de 
mulheres agricultoras (8 indicadores), trabalho em rede e parceria (5 indicadores), 
inclusão financeira (9 indicadores) e política agrícola sensível ao gênero (7 indicadores). 
Uma descrição abrangente do perfil foi preparada para cada indicador do EMA para 
facilitar um entendimento comum dos indicadores e para promover o seu uso 
consistente na concepção e implementação das intervenções do EMA. 
 
Fortalecimento da capacidade técnica e organizacional dos parceiros de controle 
do tabagismo   
 
19. A ACBF apoiou seus parceiros de controle do tabagismo no desenvolvimento de 
seus manuais organizacionais, incluindo Manuais de Gestão de Recursos Humanos, 
Governança e M&A, bem como estratégias de comunicação e mobilização de recursos 
e Termos de Referência do Conselho. O apoio ao fortalecimento da capacidade 
institucional concedido a esses parceiros resultou no aumento de sua sustentabilidade, 
com a maioria deles mobilizando financiamento adicional para apoiar suas intervenções. 
Os exemplos incluem a Aliança Africana de Controle do Tabaco (ATCA), a Unidade de 
Pesquisa na Economia de Produtos sujeitos a Impostos (UCT-REEP) da Universidade 
da Cidade do Cabo, a Sociedade do Câncer da Etiópia Mathiwos Wondu-Ye (MWECS), 
o Comité / Club Universitaire UNESCO pour la Lutte Contre les Drogues et autres 
Pandémies (CLUCOD), Rede Antitabaco (ATN), Humana People to People (HPP), 
Initiative pour l 'Education et le Controle du Tabagisme (IECT), Rede Africana de 
Informação e Acção contra Drogas (RAID) e o Instituto Internacional para Assuntos 
Legislativos (IILA).  
 
20. Progresso visível também é observado nas 14 organizações-alvo nas áreas de 
gestão, monitoramento e avaliação de projectos, bem como procedimentos e utilização 
de doações. Este progresso está impactando seus resultados, uma selecção dos quais 
inclui ordens administrativas assinadas por 12 departamentos no Benin proibindo o uso 
de shisha em locais públicos; Decreto de advertência de saúde gráfico assinado em 
2020 na Mauritânia que entrou em vigor em Outubro de 2021; países como Benin, Costa 
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do Marfim, Etiópia, Gabão e Senegal levantaram com sucesso as disposições anti-fumo 
e outras disposições importantes das leis de controle do tabaco.  
 
Reforçar o apoio do sector privado para a implementação de planos de 
desenvolvimento nacional nos países  
 
21. O AY2021, a Fundação continuou a prestar apoio no sentido de aumentar a 
contribuição de actores não estatais para o desenvolvimento sustentável. Por exemplo, 
a ACBF apoiou a República do Togo na capacitação do sector privado para contribuir 
para a implementação do Plano de Desenvolvimento Nacional. Um total de 17 
representantes de PMEs togolesas foram equipados com ferramentas de inteligência 
de negócios e habilidades para capturar e analisar dados necessários para a tomada 
de decisões num ambiente de negócios cada vez mais competitivo. Outros 35 
representantes do sector privado foram sensibilizados para as oportunidades que a Área 
Continental Africana de Comércio Livre (AfCFTA) apresenta para o sector privado do 
Togo. O apoio da Fundação estendeu-se também ao “Centre Autonome d'Etudes et de 
Renforcement des Capacités pour le Développement du Togo” (CADERDT), permitindo-
lhe concluir dois estudos sobre os efeitos da COVID-19 nas estratégias de revitalização 
do sector logístico em Togo e na promoção de cadeias de valor dos produtos Fabricados 
em Togo). 
 
PILAR ESTRATÉGICO 4: PROMOVER O CONHECIMENTO E APRENDENDO PARA 
AUMENTAR A EFICÁCIA DO DESENVOLVIMENTO 
 
Expandir o acesso e uso do conhecimento sobre o desenvolvimento de 
capacidades 
 
22. A Biblioteca Virtual de Desenvolvimento de Capacidades da ACBF continuou 
desempenhando um papel fundamental da plataforma para a disseminação dos 
produtos de conhecimento da Fundação através das fronteiras geográficas. As pessoas 
que acessaram os produtos de conhecimento da ACBF através da biblioteca virtual 
vieram de 126 países do mundo com todos os países africanos representados com 
74,18%, 7,68% vieram das Américas, 4,72% da Ásia, 0,58% da Oceania e 0,18% com 
localização física não registada. A oportunidade, a relevância e a qualidade dos 
produtos de conhecimento permaneceram elevadas, conforme reflectido nas reacções 
das pesquisas de satisfação do usuário. Os produtos de conhecimento da ACBF estão 
sendo notados e usados fora da África. Por exemplo, durante o AF2021, uma editora 
educacional japonesa com sede em Kyoto solicitou permissão de reimpressão de um 
trecho da publicação da ACBF intitulado "Combatendo a fuga de cérebros médicos do 
Malawi" para fins educacionais. 
 
Promover os provedores de financiamento (factoring) como uma alternativa 
viável para o financiamento do comércio em África 
 
23. A ACBF e o Afreximbank publicaram um Resumo de Políticas sobre “Capacitação 
Institucional para o Desenvolvimento de Provedores de financiamento (Factoring) em 
África para acelerar o desenvolvimento do comércio e apoiar o AfCFTA” e um 
Documento de Pesquisa sobre “Provedores de financiamento (Factoring) em África para 
apoiar o desenvolvimento do comércio: Desafios e oportunidades de crescimento 
através de desenvolvimento de capacidade ". Os produtos de conhecimento destacam 
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a importância de fortalecer a liderança, as capacidades humanas e institucionais e 
delinear os principais elementos que podem ser considerados pelos países africanos se 
pretendem desenvolver e usar os provedores de financiamento (factoring) para a 
transformação socioeconómica do continente. 
 
24. Essas publicações e suas principais conclusões e recomendações foram 
compartilhadas com um amplo público, incluindo o Conselho de Governadores da ACBF 
e membros do Conselho Executivo. Os principais resultados alcançados são os 
seguintes: 
 

 Uma demonstração da ACBF e do Afreximbank das oportunidades 
específicas oferecidas pelos provedores de financiamento (factoring) e o 
potencial impacto positivo nos países africanos através destes documentos. 

 

 Uma melhor compreensão da evolução e dos principais impulsionadores de 
provedres de financiamento (factoring) em África pelas organizações 
internacionais, continentais e regionais interessadas no desenvolvimento do 
comércio e no avanço da agenda do AfCFTA; pesquisadores que trabalham 
em questões relacionadas ao comércio e financiamento do comércio; 
legisladores, reguladores, agências governamentais responsáveis pela 
criação de um ambiente regulatório e político favorável para apoiar o 
comércio e a implementação do AfCFTA; e actores da linha da frente 
envolvidos em operações de provedores de financiamento (factoring) 
(empresas de financiamento, PMEs, bancos, instituições financeiras não 
bancárias e outras empresas que oferecem serviços jurídicos, de seguros e 
soluções digitais de provedores de financiamento (factoring).  

 

 Intervenientes-chave bem informados envolvidos no comércio e 
financiamento do comércio sobre as recomendações viáveis sobre como 
promover e adoptar políticas de provedores de financiamento (factoring) na 
África. 

 
Trabalhando para a adopção de uma Lei Modelo sobre Provedores de 
finaciamento (Factoring) em África 
 
25. A ACBF e o Afreximbank desenvolveram um Documento de Política sobre 
provedores de financiamento (factoring) para o Parlamento Pan-Africano (PPA). O 
documento sobre provedores de financiamento (factoring) foi usado para envolver o 
PPA no desenvolvimento e adopção de uma Lei Modelo sobre Provedores de 
financiamento (Factoring) pela União Africana (UA) e para subsequentemente encorajar 
os estados membros a adoptarem esta lei. A justificativa é que da situação actual da 
África, caracterizada por recursos insuficientes de financiamento do comércio, os 
provedores de financiamento (factoring) tornam-se uma alternativa viável para promover 
o comércio no continente. A ACBF e o Afreximbank estão trabalhando com o Parlamento 
Pan-Africano para introduzir e apoiar a promulgação da lei em África. Este envolvimento 
aumentou a consciência entre os membros do PPA sobre o papel, evolução e 
importância de provedores de financiamento (factoring) em África e o potencial que 
oferece aos países africanos. Os membros do PPA também desenvolveram uma boa 
compreensão das recomendações viáveis sobre como promover e adoptar políticas de 
provedores de financiamento (factoring) em África. 
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Contribuir para intervenções de desenvolvimento de capacidades baseadas 
em evidências por meio da geração de conhecimento e parcerias de partilha 

 
26. A ACBF providenciou conhecimentos técnicos na produção da Dinâmica de 
Desenvolvimento da África (AfDD) 2022 sobre “Cadeias de Valor Africanas para uma 
Recuperação Sustentável e Realização do AfCFTA”. A ACBF contribuiu para a revisão 
de pares dos capítulos regionais do AfDD 2022 na África Ocidental, Central, Austral, 
Oriental e do Norte. O AfDD 2022 tem como público principal os formuladores de 
políticas africanas. Um segundo público-alvo é a comunidade de desenvolvimento e a 
sociedade civil interessada nos assuntos africanos. O principal objectivo dos relatórios 
de referência é aprofundar o debate político sobre como os formuladores de políticas 
africanos, aos níveis nacional, regional e continental, podem acelerar a implementação 
do AfCFTA e fortalecer a recuperação econômica e a resiliência através de cadeias de 
valor regionais e globais. 
 
Aprimorar a programação e as prácticas de desenvolvimento de capacidades 
através de publicações de conhecimento adequadas a uma finalidade  
 
27. Em 2021, a ACBF e o Banco Islâmico de Desenvolvimento (BDIS) produziram 
um estudo e um resumo de política sobre os “Imperativos da capacidade de respostas 
à pandemia: desenvolvimento de sistemas de saúde resilientes e garantia de 
transformação socioeconômica da África” com o objectivo de compartilhar experiências 
no âmbito das capacidades necessárias para abordar questões relacionadas à saúde 
em situações de pandemia. O estudo realizou uma análise microeconômica dos 
impactos da pandemia da COVID-19 nos 10 países selecionados, e uma análise geral 
dos impactos socioeconômicos da doença no desenvolvimento humano e nas 
vulnerabilidades econômicas e sociais dos países. O estudo também examinou os 
desafios de capacidade encarados pelos países africanos na sua resposta à pandemia 
da COVID-19 e propõe acções prioritárias de desenvolvimento de capacidade 
destinadas a densevolver sistemas de saúde resilientes e apoiar a transformação 
socioeconômica para lidar com futuros surtos e pandemias.  
 
28. A ACBF co-organizou com o Banco Africano de Desenvolvimento um Seminário 
de Política Eletrônica sobre “Fortalecimento das Capacidades Institucionais para o 
Desenvolvimento Inclusivo da África Pós-COVID-19” de 15 a 16 de Março de 2021. O 
seminário foi organizado pelo Instituto Global de Desenvolvimento da África 
Comunidade de Práctica (G-CoP) sobre respostas de políticas pós-COVID-19 África 
com o apoio da ACBF na concepção e entrega dos resultados. O resultado do seminário 
foi um documento político essencial para moldar respostas políticas nas áreas temáticas 
principais. O produto de conhecimento é baseado nos resultados do seminário e visa 
projectar intervenções programáticas para responder às principais recomendações do 
seminário. 
Promoção de cadeias de valor regionais para a recuperação sustentável da 
pandemia da COVID-19 na África 
 
29. A ACBF contribuiu para o desenvolvimento e produção da Dinámica de 
Desenvolvimento da África 2022 sobre “Cadeias de Valor Africanas para uma 
Recuperação Sustentável e para Reforçar a Operacionalização da Zona Continental 
Africana de Comércio Livre” (liderado pela CUA e o Centro de Desenvolvimento da 
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OCDE). O relatório principal visa gerar novas evidências quantitativas e políticas para 
alimentar o diálogo político entre os formuladores de políticas africanas e com os seus 
parceiros de desenvolvimento. A análise examina o novo ímpeto proporcionado pela 
implementação do AfCFTA, a transformação digital em curso do continente e o desafio 
do espaço fiscal disponível durante a crise da COVID-19. Analisa as oportunidades de 
comércio digital, novas políticas no contexto da COVID-19 e como financiar as cadeias 
de valor africanas por meio de políticas fiscais e de compras. Prevê-se que este relatório 
aprofunde o debate político sobre como os formuladores de políticas africanos, aos 
níveis nacional, regional e continental, podem fortalecer a recuperação econômica e a 
resiliência por meio de Cadeias de Valor regionais e Cadeias de Valor globais. Através 
do relatório, os legisladores africanos, a comunidade de desenvolvimento e a sociedade 
civil interessados nos assuntos africanos têm a oportunidade de compreender e apreciar 
as políticas necessárias para apoiar o desenvolvimento das Cadeias de Valor regionais 
e globais para melhor desempenhar o seu papel. 
 
CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 
 
30. Apesar dos constrangimentos devidos à pandemia da COVID-19 e o seu impacto 
no financiamento, a ACBF continua a ser um parceiro estratégico vital dos países 
africanos, organizações regionais e continentais nos seus esforços para o 
desenvolvimento da capacidade humana e institucional para o desenvolvimento 
sustentável. A Fundação continuou a contar com o apoio político e financeiro dos seus 
Estados Membros em 2021 e, pela primeira vez, recebeu uma contribuição da União 
Africana.  
 
31. A ACBF continua a apoiar a implementação da Agenda 2063 da União Africana 
e a realização dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável nos países africanos. O 
apoio africano continua a ser críctico para que a ACBF continue a atrair apoio 
internacional para investimento no desenvolvimento de capacidades da África. Com 
base nas actividades anteriores e nas realizações da ACBF em 2021, e da necessidade 
de garantir que a Fundação receba um maior apoio africano para que possa continuar 
a prover apoio decisivo ao desenvolvimento de capacidades para a Agenda 2063, as 
seguintes recomendações são apresentadas para consideração: 

 
a. A CUA está a considerar um rápido desembolso dos recursos do 

orçamento aprovado pela União Africana para a ACBF para permitir que a 
Fundação inicie as suas actividades anuais em simultâneo com os Órgãos 
da UA, Departamentos da CUA e outras Agências Especializadas da UA.  

 
b. Os Órgãos da UA e os Departamentos da CUA devem implementar as 

Decisões do Conselho Executivo (Ex.CL/Dec.1073 e Ex.CL/Dec.1097) 
para transferir as actividades de desenvolvimento de capacidades para a 
ACBF para implementação. 

 
 
Dezembro de 2021 
 
Fundação Africana de Capacitação Institucional   (African Capacity Building 
Foundation) 
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