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INTRODUÇÃO  

 
1. A 32ª Sessão Ordinária da Assembleia adoptou o Tratado para a criação da 
Agência Africana de Medicamentos (AMA), decisão Assembly/AU/Dec.735(XXXII), a 11 
de Fevereiro de 2019, em Adis Abeba, Etiópia. O mesmo entrou em vigor a 5 de 
Novembro de 2021, na sequência do depósito do 15º instrumento de ratificação.  

 
2. A Primeira Sessão Ordinária da Conferência dos Estados Partes no Tratado que 
cria a Agência Africana de Medicamentos (AMA) teve lugar nos dias 1 e 2 de Junho de 
2022, na sede da União Africana (UA) em Adis Abeba, Etiópia.  
 

PARTICIPAÇÃO 

 

3. A reunião contou com a participação dos Ministros da Saúde e/ou Ministros competentes 
ou os seus representantes devidamente designados dos seguintes Estados-membros partes no 

Tratado que cria a AMA: República Democrática Popular da Argélia, República do Benin, 
República dos Camarões, República do Chade, República Árabe do Egipto, República Gabonesa, 
República do Gana, República das Maurícias, Reino de Marrocos, República da Namíbia, 
República do Níger, República do Ruanda, República Árabe Saharaoui Democrática, República 

do Senegal, República das Seicheles, República da Serra Leoa, República da Tunísia, República 
do Uganda e República do Zimbabué 
 

PONTO 1 DA AGENDA: ABERTURA 

 
4. A Comissária para a Saúde, Assuntos Humanitários e Desenvolvimento Social, S. 
EX.ª Minata Samate Cessouma, em representação de S. EX.ª Moussa Faki Mahamat, 
Presidente da Comissão da UA, desejou as boas-vindas aos Digníssimos Ministros e 
Membros da Conferência dos Estados Partes no Tratado que cria AMA, à sua Primeira 
Sessão Ordinária. Ademais, a Comissária salientou a importância desta primeira reunião 
para a operacionalização da AMA, a fim de reforçar a capacidade dos Estados Partes e 
das Comunidades Económicas Regionais (CER) reconhecidas pela UA para 
regulamentar os medicamentos, produtos médicos e tecnologia, nos seus esforços 
visando combater e eliminar a venda e o consumo de medicamentos, produtos médicos 
e tecnologias falsificados e abaixo do padrão. Concluiu a sua intervenção reafirmando o 
compromisso da Comissão de prestar todo o apoio necessário aos Estados Partes no 
Tratado que cria a AMA para a operacionalização da Agência, o mais rapidamente 
possível. 
 

5. A reunião adoptou a Agenda e o Programa de Trabalho para a Reunião sem 
quaisquer alterações. 

 
 
 
 
 



CoSP/AMA/1 
 Pag. 2 

 

 

 
PONTO 2 DA AGENDA: APRECIAÇÃO E ADOPÇÃO DO REGULAMENTO INTERNO 

DA CONFERÊNCIA DOS ESTADOS PARTES NA AMA (ARTIGO 
14 (I) 

 
6. O projecto de Regulamento Interno foi preparado pela CUA, actuando como 
Secretariado da reunião, tendo em consideração a prática corrente no seio da UA e as 
regras semelhantes nos Órgãos da UA. A apreciação e adopção do projecto de 
Regulamento Interno pela Conferência dos Estados Partes tiveram em consideração as 
contribuições dos Estados Partes.  
 
7. A versão revista do Regulamento Interno da Conferência dos Estados Partes 
deverá ser submetida aos Estados-membros. 
 

PONTO 3 DA AGENDA: ELEIÇÃO DA MESA DA CONFERÊNCIA DOS ESTADOS 
PARTES NO TRATADO DA AMA (ARTIGO 13º) 

 
8. Em conformidade com o Regulamento Interno da Conferência dos Estados Partes 
no Tratado da AMA, e na sequência de Consultas entre os Estados-membros, foi eleita a 
Mesa da Conferência dos Estados Partes no Tratado da AMA. O Gabinete do Conselheiro 
Jurídico anunciou a Composição da Mesa Eleita conforme o seguinte:    
 

Designação  Região   País 

Presidente  África Ocidental Gana 

1º Vice-Presidente  África Central  Chade 

2ª Vice-Presidente  África Oriental  Uganda 

3º Vice-Presidente  África do Norte  Consultas em curso  

Redactor   África Austral  Namíbia 

 
 

PONTO 4 DA AGENDA: ENTREGA DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA AMA 
SOBRE O ACOLHIMENTO DA SEDE AO PRESIDENTE DA 
COMISSÃO DA UNIÃO AFRICANA/REPRESENTANTE DO 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DA UA  

 
9. A Dra. Margareth Ndomondo-Sigonda, em representação do Director Executivo da AUDA-

NEPAD, Nardos Bekele-Thomas, apresentou os cumprimentos do Director Executivo e referiu-se 
ao apoio contínuo da AUDA-NEPAD ao processo da AMA desde o seu início. A AUDA-NEPAD 
foi convidada pela Comissão a nomear um Quadro Superior para liderar a Avaliação do AMA. 

Além disso, a AUDA-NEPAD suportou o custo da avaliação e prestou apoio logístico e técnico à 
avaliação. Em seguida, entregou oficialmente o Relatório de Avaliação para o acolhimento da 
sede da AMA a S. EX.ª Minata Samate Cessouma, Comissária para a Saúde, Assuntos 
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Humanitários e Desenvolvimento Social. A Dra. Margareth Ndomondo-Sigonda concluiu 
reiterando o apoio técnico incessante da AUDA-NEPAD à AMA até ao momento em que esta 
possa assumir todas as funções da Iniciativa Africana de Harmonização Regulamentar dos 
Medicamentos (AMRH), conforme estipulado no Artigo 6º do Tratado da AMA. 

 

PONTO 5 DA AGENDA: APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO SOBRE O 
ACOLHIMENTO DA SEDE DA AGÊNCIA AFRICANA DE 
MEDICAMENTOS (ALÍNEA (F) DO ARTIGO 14 

 
10. O Professor Aggrey Ambali, Chefe da Equipa de Avaliação da AMA apresentou o 
Relatório de Avaliação sobre o acolhimento da Sede da AMA. O Prof. Ambali apresentou 
uma visão geral do exercício de avaliação, começando com a fase da pré-avaliação, 
passando para a fase da avaliação per si e, por último a fase da pós-avaliação. O relatório 
técnico completo foi apresentado aos Estados Partes e figura em anexo ao presente 
relatório (Anexo 1). 

 

PONTO 6 DA AGENDA: DEBATE SOBRE O RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO RELATIVO 
AO ACOLHIMENTO DA SEDE DA AGÊNCIA AFRICANA DE 
MEDICAMENTOS (ALÍNEA (F) DO ARTIGO 14º) 

 
11.  A Conferência dos Estados Partes da AMA deliberou e tomou nota do Relatório 
de Avaliação relativa à Sede da Agência Africana de Medicamentos (AMA) e ficou 
satisfeito com o conteúdo do Relatório e com profissionalismo da Equipa de Avaliação 
Técnica. 
 
12. A Conferência dos Estados Partes do Tratado AMA aprovou o Relatório de 
Avaliação sobre a Sede da Agência Africana de Medicamentos (AMA), tendo formulados 
os seguintes comentários e observações:  
 

i. A necessidade de fornecer a lista de critérios e os respectivos pesos aos 
Estados-membros que se oferecem para acolher órgãos da UA, muito antes da 
realização das missões de avaliação de forma a assegurar a adesão aos 
princípios de objectividade e transparência. 
 

ii. Foi solicitada à Comissão que respondesse a todas as solicitações de 
esclarecimentos apresentadas pelos Estados Partes sobre o relatório. 

 
13.  A República do Zimbabué oferece-se para acolher um dos Centros Regionais de 
Excelência em matéria de Regulamentação (RCORES) para a Região da África Austral.   
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PONTO 7 DA AGENDA: RECOMENDAÇÕES DA CONFERÊNCIA DOS ESTADOS 
PARTES NA 41ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
EXECUTIVO RELATIVO A SEDE DA AMA (Assembly/AU/Dec. 
830(XXXV)) 

 
14.  A Conferência dos Estados Partes no Tratado da AMA:  
 

i. Aprova o Relatório de Avaliação relativo a Sede da Agência Africana de 
Medicamentos (AMA) e sua posterior submissão à 41ª Sessão Ordinária do 
Conselho Executivo para sua apreciação e adopção;  
 

ii. Recomenda à 41ª Sessão Ordinária do Conselho Executivo, em conformidade com a 
alínea (f) do Artigo 14º do Tratado da AMA que estabelece o seguinte: “Recomendar a 

localização da sede da AMA de acordo com os critérios da UA adoptados em 2005”. 

São consideradas as seguintes opções para decidir sobre a localização da sede da 
AMA; 

 
a. Opção 1: Que a 41ª Sessão Ordinária do Conselho Executivo, em 

conformidade com a Decisão EX.CL/229(VII) do Conselho Executivo, 
parágrafo n.º 7, aprecie o Relatório de Avaliação sobre o Acolhimento 
da Sede da Agência Africana de Medicamentos (AMA) na sua 
totalidade, incluindo a classificação dos Estados-membros candidatos; 

b. Opção 2: Tome em consideração a classificação dos três (3) Estados-
membros candidatos; 
 

iii. Todos os Estados Partes instaram à aceleração da operacionalização da AMA.   
 

iv. Propôs a revisão dos “Critérios de Acolhimento dos Órgãos da UA”, Sirte, Líbia 
2005, adoptados pelo Conselho Executivo, através da Decisão EX.CL/229(VII),  
para futuras avaliações 

 

PONTO 8 DA AGENDA: REFLEXÃO SOBRE A REALIZAÇÃO DE UMA SESSÃO 
EXTRAORDINÁRIA DA CONFERÊNCIA DOS ESTADOS PARTES 

 
15. A Conferência dos Estados Partes do Tratado da AMA decidiu realizar uma Sessão 
Extraordinária da Conferência dos Estados Partes no Tratado da AMA sobre a 
operacionalização da AMA antes do final de 2022 

 

PONTO 9 DA AGENDA: PRÓXIMOS PASSOS 
 

16. O Relatório da Primeira Sessão Ordinária da Conferência dos Estados Partes no 
Tratado da AMA e o Relatório de Avaliação da Sede da Agência Africana de 
Medicamentos (AMA) serão submetidos à 41ª Sessão Ordinária do Conselho Executivo.  
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PONTO 10 AGENDA: APRECIAÇÃO E ADOPÇÃO DO RELATÓRIO DA PRIMEIRA 
SESSÃO ORDINÁRIA DA CONFERÊNCIA DOS ESTADOS 
PARTES NA AMA 

 
17.  A Primeira Sessão Ordinária dos Estados Partes no Tratado da AMA adoptou o 
seu relatório. 

 

PONTO 11 DA AGENDA: ENCERRAMENTO 

 
18. A Comissária para a Saúde, Assuntos Humanitários e Desenvolvimento Social. S. 
Ex.ª Minata Samate Cessouma, em nome do Presidente da Comissão da União Africana, 
S. Ex.ª Moussa Faki Mahamat, manifestou o seu apreço aos Estados Partes pela sua 
participação nesta reunião inaugural da Conferência dos Estados Partes no Tratado que 
Cria a AMA e pela confiança que concederam à Comissão para realizar os seus trabalhos 
até à eleição da Mesa. Além disso, sublinhou que a presença de alto nível de todos os 
Estados Partes nesta sessão inaugural demonstra mais uma vez o seu empenho na 
operacionalização da Agência Africana de Medicamentos. Outrossim, manifestou o seu 
apreço e felicitou a equipa técnica que realizou a avaliação para o acolhimento da Sede 
da AMA.  
 
19. A Comissária elogiou o trabalho diligente e meticuloso dos Estados Partes e 
reiterou a disponibilidade e empenho da Comissão em ajudar os Estados Partes na 
operacionalização da AMA. Concluiu a sua intervenção salientando que a Comissão e os 
Estados Partes irão prosseguir com os esforços de advocacia necessários junto dos 
Estados-membros que ainda não assinaram e ratificaram o tratado, a fim de expandir o 
alcance continental da Agência Africana de Medicamentos.  
 
20. O presidente da Conferência dos Estados Partes no Tratado da AMA, Digníssimo 
Sr. Kwaku Agyemang-Manu, Ministro da Saúde da República do Gana, manifestou o seu 
apreço aos Estados Partes e à Comissão, sublinhou que esta reunião inaugural é o 
primeiro passo para a materialização da Agência Africana de Medicamentos (AMA) que 
o continente merece e que o seu êxito, por sua vez, assegurará que outros Estados-
membros adiram ao Tratado da AMA. O Digníssimo Ministro agradeceu aos Estados 
Partes pelo seu empenho e apelou a todos para trabalharem em conjunto de modo a 
assegurar que os Estados Partes apoiem o Estado-membro que será seleccionado para 
acolher a sede da AMA na 41ª Sessão Ordinária do Conselho Executivo, em Lusaka, em 
Julho de 2022. 
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I. Introdução 
 

1. Conselho Executivo da UA em Janeiro de 2015, através da decisão EX.CL/Dec.857 (XXVI), 
reconheceu a necessidade de reforçar a capacidade de regulação de produtos médicos em 
África e a harmonização dos sistemas reguladores, como fundamento para o estabelecimento 
de uma Agência Reguladora de medicamento único do continente. Isso ocorreu no contexto 
da Iniciativa de Harmonização Regulatória de Medicamentos Africanos (AMRH) como parte 
do Plano de Fabricação Farmacêutica para a África (PMPA). O Conselho Executivo endossou 
os Marcos da Agência Africana de Medicamentos (AMA) e solicitou à Comissão, à Agência 
NEPAD e à OMS em colaboração com outras partes interessadas para definir o escopo dos 
medicamentos, produtos médicos e tecnologias que seriam cobertos pelo trabalho da AMA, e 
elaborar modalidades detalhadas, quadro institucional, implicações legais e financeiras, do 
estabelecimento da AMA. 
 

2. É neste contexto que o Tratado para o Estabelecimento da Agência Africana de Medicamentos 
(Tratado AMA) foi adotado pelos Chefes de Estado e de Governo africanos em fevereiro de 
2019 [Decisão da Assembleia Assembly/AU/Dec.735 (XXXII)], com a objetivo principal de 
aumentar a capacidade dos Estados Membros e das Comunidades Económicas Regionais 
(CERs), para regular e melhorar o acesso a medicamentos, produtos médicos e tecnologias 
de qualidade, seguros e eficazes no continente. 

II. Antecedentes 
 

3. Sistemas reguladores fracos e ineficientes resultaram na circulação de medicamentos de 
qualidade inferior e falsificados (SF), produtos médicos e tecnologias de saúde em muitos 
Estados Membros da UA; esta situação representa um grande risco para a saúde pública. 
Medicamentos SF que afetam negativamente a segurança de um paciente, podem levar à 
perda de vidas, terão um impacto econômico e resultarão em menos confiança no sistema de 
prestação de serviços de saúde. 

 
4. A AMA servirá como o órgão regulador continental que coordenará os sistemas regulatórios 

em andamento; fortalecer e harmonizar os esforços das CERs reconhecidas pela UA, 
Organizações Regionais de Saúde (RHOs) e Estados Membros; fornecer orientação 
regulatória; complementar e melhorar a colaboração e contribuir para melhorar o acesso dos 
pacientes a produtos médicos e tecnologias de saúde de qualidade, seguros e eficazes no 
continente. 
 

5. Além disso, a AMA deve coordenar as revisões conjuntas dos pedidos de realização de 
ensaios clínicos e prestar apoio técnico no controlo de qualidade dos medicamentos a pedido 
dos Estados-Membros; monitorar o mercado de medicamentos por meio da coleta de 
amostras em cada Estado Membro para garantir a qualidade dos medicamentos 
selecionados, analisá-los e fornecer os resultados aos Estados Partes; e avaliar e decidir 
sobre produtos médicos selecionados, incluindo moléculas complexas, para o tratamento de 
doenças/condições prioritárias conforme determinado pela UA e pela OMS. 

 
III. Guião da decisão sobre Sediar a Sede da AMA 

 

6. A Comissão enviou o convite oficial à apresentação de manifestações de interesse pelos 
Estados-Membros para acolher a Sede da AMA (AMA HQ) em 04 de Agosto de 2021. O prazo 
inicial para a apresentação de manifestações de interesse era para 15 de Setembro de 2021, 
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que foi posteriormente alargado até 15 de Outubro de 2021 por decisão do Comité de 
Representantes Permanentes (CRP) de 06 de Setembro de 2021 (PRC/Rpt(XLII)Rev.1; NV 
de 15 de Setembro de 2021 (HHS/PMPA/47/166.21)). 

 
7. A Comissão, em conformidade com a Decisão do Conselho Executivo (EX.CL/229(VII), criou 

uma equipa de avaliação independente para realizar missões de avaliação nos países a cada 
um dos Estados-Membros candidatos. A equipa foi encarregada de preparar um instrumento 
de avaliação, conduzir uma avaliação das instalações, documentação relevante e outras 
estruturas e materiais relevantes oferecidos por cada um dos Estados-Membros candidatos 
nas suas respectivas ofertas. A lista dos Estados-Membros que manifestaram interesse em 
acolher a sede da AMA até 15 de Outubro de 2021 é apresentada na Tabela 1. 
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Tabela 1: Estados-Membros que manifestaram interesse em sediar a sede da AMA  
 

 
S/N 

Estados-
Membro 

Data de Assinatura 
do Tratado AMA 

 

Data de 
Ratificação do Tratado AMA  

Data de  Depósito do 
Instrumento de 

Ratificação 

Envio de oferta para 
sediar a sede da 

AMA 

Ratificou e Depositou o Tratado AMA 

1.  Argélia 08/07/2019 10/06/2021 22/06/2021 26 de Augosto 2021 

2.  Egito 27/07/2021 16/12/2021 31/01/2022 14 de Setembro 2021 

3.  Gana 02/08/2019 24/02/2021 16/03/2021 29  de Setembro  2021 

4.  Marrocos 22/10/2019 4/02/2021 04/05/2022 03  de Setembro  2021 

5.  Namíbia N/A 19/01/2021 18/02/2021 09  de Setembro  2021 

6.  Níger 09/02/2020 21/06/2021 12/08/2021 13  de Setembro  2021 

7.  Ruanda 12/06/2019 18/12/2019 06/01/2020 03  de Setembro  2021 

8.  Serra Leoa 10/02/2020 28/05/2021 14/06/2021 16  de Setembro  2021 

9.  Tunísia 19/12/2019 09/09/2021 13/10/2021 06  de Setembro  2021 

10.  Uganda 1/11/2021 11/11/2021 3/12/2021 03  de Setembro  2021 

11.  Zimbábue 16/03/2021 31/08/2021 17/09/2021 26  de Augosto 2021 

Assinou o Tratado AMA 

12.  Tanzânia 10/08/2021 - - 03  de Setembro  2021 

Nem assinou nem ratificou o Tratado AMA 

13.  Nigéria - - - 15 de Setembro  2021 
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8. O Tratado AMA posteriormente entrou em vigor em 05 de Novembro de 2021. 
 

9. A Comissão apresentou um relatório de progresso sobre a ratificação do Tratado da AMA e 
um guião para realizar as missões de avaliação para avaliar os Estados-Membros candidatos 
sobre Sediar a Sede da AMA à 40ª Sessão Ordinária do Conselho Executivo em 02 de 
Fevereiro de 2022 e ao Conselho Executivo “solicitou à Comissão que prestasse apoio à 
Conferência dos Estados-Membros da AMA para a operacionalização da Agência Africana de 
Medicamentos (AMA) o mais rapidamente possível” (EX.CL/Dec.1149(XL).    

  
Composição da Equipe de Avaliação 

 
16 A Equipa de Avaliação independente foi liderada pelo Prof. Aggrey Ambali da AUDA-NEPAD, 

enquanto os restantes membros provinham de departamentos relevantes da CUA com 
competências necessárias para avaliar as ofertas apresentadas pelos Estados Membros 
candidatos.  
 

17 O Departamento de Saúde, Assuntos Humanitários e Desenvolvimento Social (HHS) serviu 
como secretaria da Equipe de Avaliação representada pela Dra. Margaret Agama-Anyetei e 
pela Sra. Hilina Wassihun Meseret. A lista completa da equipe é apresentada na Tabela 2. 

 
Tabela 2: Membros da equipe de avaliação e secretaria 

S/N Membros da Equipe 
de Avaliação da 

AMA 

Departamento/instituição Nacional de 

1.  Prof. Aggrey John 
Douglas Ambali  

Líder da Equipe: Agência de 
Desenvolvimento da UA (AUDA-
NEPAD) 

Malawi 

2.  Mr. Samory Badona 
Monteiro 

Escritório do Conselho Jurídico (OLC) Guiné-Bissau 

3.  Mrs. Marie Madeleine 
Goungoulou 

Gestão de Sistemas de Informação 
(MIS) 
 

República 
Centro-Africana 

4.  Mr. Aime Didier 
Arakaza 

Burundi 

5.  Mr. Michael Paye 
Gonqoi  

Diretoria Financeira 
 

Libéria 

6.  Mr. Yisehak Tigabu 
Tefera 

Etiópia 

7.  Mr. Tala Kishlaf Líbia 

8.  Mr. Mahamat Zene 
Moussa 

Serviços de Segurança e Proteção 
(SSS) 

Chade 

9.  Mr. Mesfin Taddesse 
Zmamu 

Etiópia 
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10.  Mr. Henok Abate 
Yilkal 

Etiópia 

11.  Mr. Jean Rico Bien 
Aime  

Facility Management Services (FMS) 

Maurícias 

12.  Mr. Ewnetu Ferede 
Yitbarek 

Etiópia 

13.  Mr. Stepples 
Muchimba  

Protocol Services 

Zâmbia 

14.  Mr. Sunday Yohanna 
Jock Beiag 

Sudão do Sul 

15.  Mr. Sarvesh 
Lutchmun  

Maurícias 

 Membros da Secretaria 

16.  Dr Margaret Agama-
Anyetei 

Saúde, Assuntos Humanitários e 
Desenvolvimento Social (HHS) 

Gana 

17.  Mrs. Hilina Wassihun 
Meseret 

Etiópia 

 
IV. Princípios que orientam a Equipe de Avaliação 

 
18 Devido ao grande número de Estados-Membros manifestando interesse em sediar a sede da 

AMA, a pandemia de COVID em curso e a fim de garantir a transparência e reduzir qualquer 
conflito de interesses, a equipe de avaliação para cada Estado Membro candidato foi 
constituída com base nas seguintes considerações: 
 

(i) Foi constituída uma equipa de sete (7) membros para avaliar cada um dos 

Estados-Membros candidatos; 
(ii) Cada um dos sete (7) membros da Equipa de Avaliação, constituídos de cada vez, 

e o seu Secretariado não era nacional de nenhum Estado membro candidato; 

(iii) Devido às limitações de recursos humanos dos departamentos técnicos de apoio 
da Comissão, dois funcionários por departamento participaram nas missões de 
avaliação, sendo destacados em rodízio alternado e conforme relevante, levando 
em plena consideração o princípio (b) acima. As exceções foram o Departamento 

de Segurança e Proteção e o Departamento Financeiro onde havia 3 (três) 
membros por departamento;  

(iv) Foram considerados o gênero e a representação geográfica dos membros da 

equipe; 
(v) Os detalhes dos membros da Equipa de Avaliação e do Secretariado foram 

apresentados a cada Estado-Membro candidato antes do envio das missões;  

(vi) Cada membro da Equipe de Avaliação e o anfitrião do Zoom MIS assinaram um 
acordo de confidencialidade e não divulgação (Anexo 1) 
 

V. Estrutura de Trabalho da Equipe de Avaliação 
19 A Equipe de Avaliação e a Secretaria se prepararam para a avaliação em três (3) fases da 

seguinte forma : 
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a. Pré-missão: 
 

i.  Desenvolveu e finalizou o questionário de avaliação e a folha de pontuação 
ii. Ofertas oficialmente recebidas para sediar o AMA HQ 

     iii. Envolvido com os Estados-Membros candidatos através dos pontos focais da 
Embaixada na preparação para as missões de avaliaçãos 

 
b. Missão: Conduta das missões de avaliação: 

 
A Equipa de Avaliação realizou a avaliação ao longo de três (3) dias úteis completos 
em cada Estado-Membro candidato, conforme detalhado nos relatórios nacionais de 
cada Estado-Membro Anexo 2 (a-h): 
 
c. Pós missão 

 
A equipe de avaliação realizou o seguinte: 
 

i. Convidou todos os Estados-Membros candidatos no dia 25 de maio de 2022, 
para uma reunião durante a qual cada candidato validou os documentos e a 
lista de todos os documentos recebidos pela equipa de avaliação 

ii. Preparou o relatório de Avaliação a ser apresentado à Primeira Sessão da Conferência 
dos Estados-Membros do Tratado AMA. 

 
VI. Critérios para Hospedagem da Sede da AMA  

 
20 Os Critérios para asediar a AMA HQ baseiam-se nos seguintes : 

 
a. A Decisão da 7ª Sessão Ordinária do Conselho Executivo realizada em Sirte, Líbia, 

em 1-2 de Julho de 2005 (Decisão EX.CL/229(VII) que adotou o Doc. EX.CL/195(VII), 
intitulado 'Critérios para sediar o Órgãos da UA') Anexo 3; 

b. O Tratado AMA (Anexo 4), especialmente; 
i. Artigo 5 - Princípios Orientadores 
ii. Artigo 6º - Funções 
iii. Artigo 8º - Privilégios e Imunidades 
iv. Artigo 9º - Sede da AMA 
v. Artigo 14 (f) – Funções da Conferência dos Estados-Membros.  

 
21 Documento EX.CL/195(VII) detalha os direitos e obrigações para a União Africana, bem como 

para o país anfitrião. O Conselho Executivo, assim, adoptou um conjunto de critérios básicos 
mínimos para o acolhimento de órgãos da UA, para que o órgão desempenhe as suas funções 
de forma eficaz num ambiente propício, não só para os Estados Membros que irão utilizar os 
seus serviços, mas também para os membros da equipe, bem como suas famílias.  

 
22 A esse respeito, o Doc.EX.CL/195(VII) estabelece o seguinte na Seção II, Parágrafos 3 e 4: 

 
Parágrafo 3: Os Estados Membros que acolhem ou propõem acolher órgãos da UA 
devem cumprir os seguintes requisitos básicos mínimos: 
 



 

 

9 

 

a)  O país anfitrião deve fornecer, às suas custas, uma estrutura segura com 
instalações de escritórios mobiliadas e equipadas para a sede do órgão, 
com base nos requisitos objetivos de espaço de escritório; 

 
b)  As instalações oferecidas pelo país anfitrião devem ser tais que o órgão 

seja de fácil acesso; 
 
c)  O país anfitrião deve atender aos requisitos de um ambiente político propício 

e instalações logísticas adequadas; 
 
d) Deve haver infra-estruturas modernas adequadas e eficientes, 

especialmente instalações de telecomunicações, para permitir que o 
escritório funcione com eficiência; 

 
e) Devem existir alojamentos, alojamentos hoteleiros e infra-estruturas 

sanitárias que respondam às necessidades funcionais do órgão; 
 
f) Sem prejuízo destes critérios, nada nestes critérios deve ser considerado 

para impedir um Estado-Membro de oferecer mais facilidades. A este 
respeito, um Estado-Membro que se ofereça para acolher um órgão da 
União é encorajado a fornecer, às suas custas, onde o Chefe do Órgão 
deva residir na sede, uma residência oficial apropriadamente mobilada e 
equipada; 

 
Parágrafo 4º: O Estado-Membro que acolhe ou deseja acolher qualquer um dos 
órgãos da União deve ter ratificado a Convenção Geral sobre Privilégios e Imunidades 
da OUA, a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961 e a Convenção 
de Viena sobre Relações Consulares. 
 

23 O Documento EX.CL/195(VII) afirma expressamente que os critérios acima são um conjunto 
de critérios mínimos, mas não impedem os Estados-Membros de oferecer mais facilidades, 
incluindo fornecer, às suas custas, uma residência oficial mobiliada e equipada apropriada 
para o chefe do órgão, conforme especificado no parágrafo 3(f). 

 
24 Em termos de procedimento, os 'Critérios para Hospedar os Órgãos da UA' prevê o seguinte 

nos Parágrafos 5 a 9: 
 

Parágrafo 5: A Comissão comunicará esses critérios e o modelo de Acordo de 
Sede que elaborará a todos os Estados Membros. 

 
Parágrafo 6º: Uma equipe independente será constituída pela Comissão e fará 
uma missão de apuração de fatos aos Estados Membros oferecendo-se aos 
órgãos anfitriões da União, para inspecionar o local proposto e apresentar um 
relatório sobre o mesmo ao Conselho Executivo. 
 
Parágrafo 7º Todas as ofertas de sede de órgão da União serão submetidas à 
apreciação do Conselho Executivo. A seleção do país anfitrião será feita, de 
acordo com as Regras do Conselho Executivo, por consenso, na sua falta, por 
maioria de dois terços. O Conselho Executivo selecionará um país anfitrião e 
apresentará uma recomendação à Assembléia para decisão. 
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Parágrafo 8º: A Assembléia decidirá sobre a sede do órgão de acordo com seu 
regulamento, por consenso, na sua falta, por maioria de dois terços. 

 
Parágrafo 9: Posteriormente, a Comissão garantirá que o Acordo de Sede seja 
assinado entre ela e o Estado-Membro em questão. 

 

25 As seguintes considerações informaram critérios adicionais específicos para a sede da AMA:  
 

a. Terreno ou espaço (que seja apropriado e adequado) a ser fornecido para 
instalações de laboratório 

b. Compromisso de apoiar na montagem de um laboratório de controle de qualidade 
que atenda aos padrões internacionais (espaço, terreno, financiamento, 
equipamento, construção, armazenamento, Refregeradores... etc.) 

c. Privilégios, imunidades e isenções fiscais para equipamentos e pessoal associados 
ao estabelecimento de um laboratório para a AMA 

d. Contribuição financeira para a criação da sede da AMA 
e. Assinatura e ratificação do Protocolo Adicional à Convenção Geral da OUA sobre 

Privilégios e Imunidades 
   f. Disponibilidade de terra ou espaço adicional para a expansão da AMA à 

medida que avança para a plena operacionalização.   
 

VII. Metodologia 
 

a. Sessão Preparatória  
 

26 Antes de realizar a missão de avaliação, a Equipe de Avaliação realizou uma série de reuniões 
virtuais para desenvolver:  
 

i. Um questionário que foi aplicado para a avaliação; 
ii. Guias de pontuação.  

 
27 Durante essas reuniões, a Secretaria também forneceu atualizações regulares sobre os 

arranjos logísticos.  
 

28 Termos de Referência (Anexo 5) para a condução das missões de avaliação, o questionário 
e o link para todo o material de referência adicional (http://bit.ly/3u0X4Jf) foram enviados a 
todos os Estados-Membros candidatos (NV HHS/PMPA/47 /011.22, datado de 28 de Janeiro 
de 2022). 

 

29 A Comissão solicitou posteriormente a todos os Estados-Membros candidatos que 
depositassem as suas ofertas seladas para acolher a sede da AMA até às 17h00 de 28 de 
fevereiro de 2021 (NV HHS/PMPA/47/016.22, de 1 de fevereiro de 2022). O depósito de todas 
as ofertas lacradas para sediar a sede da AMA estava no Departamento de Saúde, Assuntos 
Humanitários e Desenvolvimento Social e foi devidamente registrado (Anexo 6).  
 

30 Depois de enviar o questionário em inglês e francês, o Secretariado fez um acompanhamento 
com os pontos focais de cada Estado-Membro candidato para garantir que eles entenderam 
completamente as perguntas e, quando necessário, foram fornecidos esclarecimentos. Além 
disso, o secretariado respondeu a todos os esclarecimentos levantados por funcionários das 
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Embaixadas em Adis Abeba e da equipa nacional de avaliação. A logística para as missões 
de avaliação foi finalizada através do envolvimento direto entre o Secretariado e os 
respectivos pontos focais dos Estados Membros candidatos (Tabela 3).  

 

 
Tabela 3. Lista de registos de chamadas de acompanhamento dos Estados-Membros 
candidatos 
 
Estados-Membros Pessoa focal & Contato Data e hora do telefonema 

Argélia Ms. Lidia Elnaouq 
+251944764741 
 

15 de Fevereiro de 2022 11h13 e 
11h15 

Egito Mr. Amr Mokhtar 
+251 9 53 452522 
Mrs. Newal  
+251 9 11595852 

23 de Fevereiro de 2022 10h46 e 
13h17 

Marrocos Mr. Anas  
+251944280584 
Ms. Fatima  
+251 9 45421408 

15 de Fevereiro de 2022 11h16 

Ruanda Mrs Clementine Uwamuguha 
+251921569688 
 

23 de Fevereiro de 2022 10h47 

Tanzânia Mr. Raphael Somi  
+251983890070 

15 de Fevereiro de 2022 11h18 e 
14h20 

Tunísia Mr. Hedi labidi 
+251 9 44128505 

23 de Fevereiro de 2022 10h49 e 
15h12 

Uganda Ms. Jackie Musubika 
 +251 9 53 466360  

15 de Fevereiro de 2022 11h09 

Zimbábwe Ms. Paidamwoyo M. Sigauke  
+251 9 53 993252 

13 de Fevereiro de 2022 13h58 

 
31 A Comissão recebeu inicialmente treze (13) manifestações de interesse para sediar a sede 

da AMA, conforme detalhado na apresentação ao Conselho Executivo. Das treze (13) 
manifestações de interesse, a Comissão recebeu oito (8) ofertas para sediar a sede da AMA, 
conforme detalhado na Tabela 3. A República da Namíbia apresentou uma Nota verbal 
retirando seu interesse em sediar. Dos restantes quatro (4) Estados-Membros, a República 
do Níger e a República da Serra Leoa apresentaram as suas propostas após o prazo 
estabelecido e foram notificadas da sua exclusão das missões de avaliação (NV 
HHS/PMPA/47/069.22 de 7 de Março de 2022) ). A República do Gana e a República Federal 
da Nigéria não depositaram nenhuma oferta para sediar a sede da AMA. 

 
32 Após o encerramento do recebimento das ofertas seladas, os Estados-Membros candidatos 

que cumpriram o prazo receberam o cronograma das missões de avaliação conforme 
detalhado na Tabela 4 (NV HHS/PMPA/47/072.22, datado de 10 de Março de 2022). 
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Tabela 4. Cronograma das missões de avaliação  
 

S/N Estados-Membros Data de chegada Data de partida 

África Oriental 

1.  Ruanda 6 de Março de 2022 (Domingo) 10 de Março de 2022 (Quinta-
Feira) 

2.  Tanzânia 10 de Março de 2022 (Quinta-
Feira) 

16 de Março de 2022 (Quarta-
Feira) 

3.  Uganda 16 de Março de 2022 (Quarta-
Feira) 

22 de Março de 2022 (Terça-
Feira) 

África do Norte 

4.  Argélia 23 de Março de 2022 (Quarta-
Feira) 

29 de Março de 2022 (Terça-
Feira) 

5.  Egito 30 de Março de 2022 (Quarta-
Feira) 

5 de Abril de 2022 (Terça-
Feira) 

6. Marrocos 5 de Abril de 2022 (Terça-Feira) 9 de Abril de 2022 (Sábado) 

7. Tunísia 9 de Abril de 2022 (Sábado) 14 de Abril de 2022 (Quinta-
Feira) 

África do Sul 

8. Zimbabwe  19 de Abril de 2022 (Terça-
Feira) 

23 de Abril de 2022 (Sábado) 

 
33 Foi enviada uma agenda genérica a todos os Estados-Membros candidatos para orientar as 

equipas nacionais na preparação das missões . 
 

b. Segurança e Transporte de Ofertas Seladas 
 

34 A oferta selada de cada Estado-Membro candidato viajou sob a proteção de uma mala 
diplomática (Anexo 7) e permaneceu fechada com dois cadeados; uma chave com a 
secretaria e outra com o representante de segurança da equipe.. 
 

35 As propostas seladas foram verificadas e abertas por representantes das equipas nacionais 
de avaliação (fichas de verificação-Anexo 8) durante a sessão oficial de abertura da missão 
de avaliação em cada Estado-Membro candidato (ver relatórios nacionais Anexo 1 (a-h)). 

 
c. Nas Missões de Avaliação Técnica do país  

 

36 As missões de avaliação técnica foram estritamente orientadas e informadas pelos seguintes: 
 

i. Verificação e certificação por um representante de cada Estado-Membro 
candidato de que a oferta apresentada permaneceu selada e inalterada 
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ii. Finalização da agenda de cada Estado-Membro candidato. 
iii. Solicitação e envio de documentos adicionais 
iv. Verificação e certificação pelo Team Leader de todos os documentos e 

materiais pela equipa nacional 
v. Rubricar e assinar o relatório de avaliação conjunta do país do Estado 

Membro candidato pelo Líder da Equipe e pelo Representante do Estado-
Membro candidato (Anexo 1 (a-h)). 

 

d.  Resumo do Programa de Trabalho  
 

37 O programa de trabalho ao longo dos três dias foi geralmente o seguinte : 
 

i. Dia um  
 

a. Abertura oficial e certificação do estado da proposta selada pelo Estado-
Membro candidato 

b. Apresentação da oferta pelo Estado-Membro candidato 
c. Finalização da agenda do Estado-Membro candidato e pedido de documentos 

adicionais, quando aplicável 
d. Início da visita de verificação e avaliaçãos 

 
ii. Dia dois  

 
a) Continuação das visitas de verificação e avaliação 

 
iii. Dia três 

b) Finalização das visitas de verificação e avaliação 
c) Debriefing que envolveu a revisão da minuta do relatório de avaliação 

conjunta do país, certificação e apresentação de uma cópia do relatório de 
avaliação nacional à Equipa Nacional de Avaliação; 

d) Selagem de todos os documentos apresentados pelo Estado-Membro 
candidato 

e) Fechamento  
 

38 Informações detalhadas sobre o programa seguido em cada Estado-Membro candidato são 
fornecidas nos respectivos relatórios de avaliação conjunta dos países.  

 

e. Questionário de Avaliação e Método de Pontuação  
 

39 Um questionário com 175 perguntas foi enviado a cada Estado-Membro candidato. 
Consistente com os critérios que informaram a conduta da avaliação, o questionário abrangeu 
seis (6) áreas que incluíram (i) Serviços de Gestão de Instalações, (ii) Gestão de Sistema de 
Informação (MIS), (iii) Serviços de Segurança e Proteção, (iv) ) Gabinete do Conselho 
Jurídico, (v) Direcção Financeira e (v) Serviços de Protocolo (Anexo 9). 

 
f. Pontuação de Ofertas 

 
40 Todas as questões, exceto as questões 1.174 e 175, receberam pontuação quantitativa. A 

maioria das questões que exigiam resposta “sim” ou “não” ou aquelas que envolviam 
contagem foram pontuadas como discretas, enquanto aquelas que exigiam medidas foram 
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pontuadas como variáveis contínuas com no máximo cinco opções possíveis. As orientações 
detalhadas sobre como cada questão foi pontuada são fornecidas no Anexo 10..  
 

41 Os pesos totais atribuídos às diferentes áreas/departamentos em que as propostas foram 
avaliadas são fornecidos na Tabela 5. 

 
42 Os Serviços de Gestão de Instalações incluíram as instalações propostas para o 

secretariado da AMA, instalações para o laboratório da AMA, localização do(s) edifício(s) para 
o secretariado e laboratório da AMA, instalações para reuniões e conferências, instalações 
logísticas adequadas, incluindo transporte, infraestrutura básica, instalações de saúde, e 
instalações residenciais para a Secretaria do Diretor Geral da AMA e sua localização. Os 
Serviços de Gerenciamento de Instalações representaram 41,4% da pontuação total.  

 

43 Gestão de Sistemas de Informação (MIS) compreendia infraestrutura de internet e TIC no 
escritório proposto, laboratório e residência do Diretor Geral. O SIM compreendeu 13,4% do 
escore total.  

 

44 Serviços de Segurança e Proteção (SSS) incluíram avaliações de segurança no escritório 
proposto, laboratório, residência do DG. O SSS representou 16,9% do escore total.  

 

45 A avaliação da Assessoria Jurídica (OLC) abrangeu o clima político do país e a ratificação 
de convenções internacionais. OLC compreendeu 11,1% da pontuação total. 

 
46 A avaliação da Direcção das Finanças incluiu a isenção fiscal e aduaneira e as 

transferências bancárias e financeiras. A Diretoria Financeira representou 12,1% da 
pontuação total. 

 
47 A avaliação dos Serviços de Protocolo compreendeu alojamento e alojamento em hotéis e 

requisitos de vistos de entrada. Os Serviços de Protocolo representaram 5,1% da Pontuação 
total. 

 
48 A pontuação de cada país candidato foi finalizada no país pela Equipe de Avaliação. O líder 

da equipe e cada avaliador, assinado em cada folha de pontuação. Após a conclusão do 
exercício de verificação de documentos por todos os Estados-Membros candidatos, após a 
missão, as pontuações de cada Estado-Membro candidato foram transferidas para uma folha 
de Excel principal e contabilizadas.   

 

Tabela 5. Ponderação das pontuações por departamento  

Departmento Maximo % Cumulativa %  

Serviços de gerenciamento de instalações 41,00 41,4 41,4  

Gestão de Sistemas de Informação 13,23 13,4 54,8  

Serviços de segurança e proteção 16,77 16,9 71,7  

Escritório do Conselho Jurídico 11,00 11,1 82,8  

Diretoria Financeira 12,00 12,1 94,9  

Serviços de protocolo 5,00 5,1 100,0  
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  Pontuação total 99,00 100,0    

 
49 As seguintes questões não foram pontuadas : 

 
a.  Questão 1 sobre a cidade para sediar a secretaria e laboratório da AMA 
b. Perguntas duplicadas: 7,8,13,19,20,23,35,37,54,94,95,130,131,132 e 140 

anotadas como duplicadas no questionário 
c. As questões 174 e 175 abrangeram facilidades adicionais oferecidas e 

promessas feitas que não foram submetidas à pontuação quantitativa 
descrita acima. Estes foram capturados conforme fornecido por cada um 
dos Estados-Membros candidatos na Tabela 15. 

 
VIII. Visão geral das conclusões da equipe de avaliação 

a. Descrições gerais das facilidades oferecidas por cada Estado-
Membro candidato  

 

50 Seguem-se as conclusões sobre cada uma das principais áreas de avaliação de cada um dos 
Estados-Membros candidatos. Mais detalhes são fornecidos nos respectivos relatórios de 
avaliação nacional (Anexos 1 (a-h)).  

 
i. República Democrática Popular da Argélia  

 
Proposta de Instalações Permanentes para Secretaria e Laboratório Temporário da 

AMA   
 

51 Propõe-se que a Sede do Secretariado da AMA esteja localizada em um complexo existente 
de 40.800 m2 composto por seis (6) edifícios mais dois (2) edifícios técnicos. O complexo fica 
ao longo da Rua 5 de Julho, Ben Aknoun na localização GPS: 36°45'16, 9'' Norte e 2°59'51, 
6'' Leste. De acordo com a sinalização no local, o edifício foi inaugurado em 15 de julho de 
2017. Um dos seis (6) edifícios pode ser adaptado para um laboratório de controle temporário.  
 

52 No momento da avaliação, o complexo proposto estava em uso e possui infraestrutura de TIC 
funcionando. A infraestrutura de rede é conectada a um provedor de internet com link de fibra 
ótica dedicado e endereço IP estático de 100Mbs. O provedor de serviços de Internet é a 
Argélia Telecom; eles têm capacidade de fornecer até 1Gbs. A sala de servidores proposta 
atualmente é usada como loja. É conveniente ser um centro de dados. É uma sala segura, o 
acesso é por smart access, possui fonte de alimentação reserva, detector de fumaça, sistema 
de refrigeração regular e possui câmera externa. A sala de servidores proposta ainda não 
estava equipada. Todos os gabinetes de fiação estão conectados a um backup de energia 
centralizado e cada escritório está equipado com duas ou mais tomadas de energia e rede 
(Rj45). As instalações estão equipadas com diferentes tipos de pontos de acesso Wi-Fi. 

 
53 As instalações estão localizadas nas proximidades de Ben Aknoun, no coração da cidade de 

Argel. O distrito de Ben Aknoun, é um distrito muito seguro/protegido onde estão localizados 
alguns escritórios do Ministério. Além disso, o bairro de Ben Aknoun abriga organizações 
internacionais e comunidade diplomática. A poucos quilômetros de carro da sede da AMA 
proposta, há um corpo de bombeiros, uma equipe especial de resposta da polícia e um 
esquadrão antibombas e hospital. O acesso às instalações da AMA proposta é bem fortificado 
com um terreno naturalmente elevado. Durante a avaliação, as entradas de segurança da 
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AMA propostas não estavam equipadas com equipamento de triagem de segurança. 
 
Terreno proposto para a construção de um Laboratório Permanente para a AMA 
 

54 O Governo da Argélia propôs um terreno de 14.000 m² localizado na nova cidade de Sidi 
Abdellah na comuna de Rahmania (GPS: 36°41'16.3"N 2°54'35.9"E) dentro de uma área 
protegida reservada para os laboratórios farmacêuticos e biotecnológicos e plantas de 
produção. O local proposto para o laboratório permanente da AMA está localizado a 10 km de 
distância do secretariado da AMA proposto. 
 
Residência DG proposta 
 

55 O governo argelino está propondo uma moradia de alto padrão totalmente mobiliada de 185 
m2 em uma residência estatal altamente segura dedicada aos membros do governo argelino 
também conhecida como Residência Estadual do Sahel – Club des Pins. A instalação está 
situada a 35 km do aeroporto internacional, a 17 km do centro da cidade e a 12 km da sede 
do secretariado da AMA proposta (GPS 36,7°N e 2,84°E). 

 
56 Moradia n.º 277 que foi visitada composta por dois quartos totalmente equipados, sala de 

estar mobilada com sofá, TV e outros equipamentos, sala de jantar com toda a mobília, 
cozinha totalmente equipada, um quarto de empregada, ar condicionado, caldeiras, espaço 
para 4-5 estacionamento de veículos, tanque de água individual de 1000L, garagem para um 
veículo e espaço em toda a volta da moradia. 

 
57 A residência proposta para o Diretor-Geral está equipada com linha telefônica, linha de 

internet com fibra ótica e TV digital. 
 

58 O complexo residencial e o distrito circundante são predominantemente ocupados por altos 
funcionários do governo e são altamente protegidos/protegidos por uma força policial. A 
instalação possui uma cerca interna de 1,90 m mais o muro perimetral externo de 3,5 m com 
recursos de segurança apropriados, incluindo câmeras de CFTV e segurança 24 horas por 
dia, 7 dias por semana, com monitoramento e triagem de acesso. 

 
Importação de VSAT e seus acessórios 
 

59 O VSAT e seus acessórios são classificados como equipamentos sensíveis. É necessária 
uma autorização para importar equipamentos VSAT para o país. O pedido de autorização 
para importação e uso de equipamentos VSAT pode ser aceito ou rejeitado dependendo das 
considerações de segurança por parte das autoridades. Além disso, se autorizado a importar 
o equipamento, a operação do VSAT deve ser feita por um prestador de serviço local.  
 
Centro de conferências  
 

60 O Centre International des Conference d’Algiers – Abdelatif Rahal (CIC) é o maior centro de 
conferências de Argel. Está localizado dentro da área segura do Club de Pins, a 13 km da 
Secretaria da AMA. O salão principal fica no centro do complexo permitindo a flexibilidade 
para receber conferências e reuniões e todos os tipos de cerimônias.   
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Hospitais de referência e Instalações de Refregeração 
 

61 Existem hospitais de referência bem equipados em Argel e instalações adequadas de 
refregeração no Aeroporto Internacional de Houari Boumediene . 
 
Hotéis e alojamentos 
 

62 Argel tem uma gama de hotéis de 3 a 5 estrelas, conforme detalhes fornecidos no relatório 
nacional. Alojamento adequado (3 e 4 quartos) e apartamentos (1 a 3 quartos) estão 
disponíveis para funcionários internacionais, que custam entre 300 USD a 1000 USD. 

 
Setor Bancário, Fiscal e Aduaneiro  
 

63 As missões diplomáticas e consulares, organizações internacionais e seus agentes 
credenciados na Argélia estão isentos de impostos diretos e/ou indiretos conforme previsto 
na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas e de acordo com a regulamentação 
argelina em vigor. As instituições internacionais são obrigadas a apresentar fatura proforma 
antes da aquisição de bens para beneficiar das isenções de IVA. O IVA é primeiro pago e 
reclamado. 

 
64 De acordo com os regulamentos argelinos em vigor, o IVA está isento de IVA. As missões 

devem apresentar um pedido de certificado de isenção. Foi aconselhado que as instituições 
internacionais apresentassem os seus pedidos de reembolso do IVA no prazo de 4 meses. 
Agentes diplomáticos, funcionários consulares, funcionários internacionais, bem como 
pessoal administrativo e técnico acreditado na Argélia estão isentos de impostos na 
aquisição de bens e serviços de acordo com a regulamentação em vigor. 

 
65 Todos os bancos comerciais argelinos estão autorizados a realizar serviços bancários 

internacionais, incluindo envio e recebimento de fundos (transferências sem fio) e serviços 
bancários online. Existem 2 serviços internacionais de transferência de dinheiro operando na 
cidade, ou seja, Money Gram e Western Union. Os bancos argelinos também fornecem outros 
serviços bancários, empréstimos, juros de depósitos, isenções de taxas bancárias, etc. para 
organizações internacionais e seus funcionários. Não há restrições às transações financeiras 
de Organismos Internacionais e seus funcionários em termos de limites de valor/frequência 
de transferência, valor a ser sacado em dinheiro, transferências entre contas mantidas em 
moeda estrangeira e local. 

 
Atmosfera Política e Status dos Tratados Relevantes  
 

66 A partir do último dia da avaliação no país, o status dos tratados relevantes e sanções da 
UA para a Argélia é fornecido na Tabela 6. 

 
Tabela 6. Status dos tratados relevantes para a Argélia em 28 de Março de 2022 

 
AMA 

TREATY 

CONVENÇÃO 
GERAL DA 

OUA 

CONVENÇÃO 
GERAL DA 

OUA 

CONVENÇÃO 
DE VIENA 
SOBRE 

RELAÇÕES 
CONSULARES 

PROTOCOLO 
ADICIONAL 

À 
CONVENÇÃO 

GERAL DA 
OUA 

ESTADO 
DAS 

SANÇÕES 
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ALGERIA 
(as of 
28.03.2022) 

22/06/2021 25/10/1965 04/14/1964 04/14/1964 Não NENHUM 

 
Requisitos de visto 
 

67 A isenção de visto para passaportes diplomáticos e de serviço é concedida a sete (7) Estados 
Membros da União Africana. A Argélia tem provisões para visto na chegada (para visitas 
oficiais). O pessoal de curta duração com um contrato inferior a um ano terá direito a uma 
autorização de residência. Funcionários internacionais que trabalham na Argélia não precisam 
de visto de saída para deixar o país no final de seus contratos de trabalho. 

 
ii. República Árabe do Egito 

 
Instalações temporárias propostas para a Secretaria da AMA e laboratório temporário 
 

68 The proposed 68 As instalações temporárias propostas para as instalações do Secretariado 
e Laboratório da AMA estão localizadas em um complexo governamental compartilhado com 
a Autoridade de Medicamentos Egípcia, em Kafr El-Jabal, Gizé (localização GPS - 
29059'30"N 3108'56"E). Todo o distrito está bem protegido e protegido pela força policial. O 
edifício de escritórios temporário é de 2 andares (G+1) que pode acomodar até quarenta (40) 
funcionários. No momento da avaliação, o edifício e o laboratório temporários propostos da 
Secretaria da AMA estavam em construção, a secretaria temporária estimada em 40% de 
conclusão, enquanto o laboratório temporário poderia ser estimado em 75% de conclusão. A 
equipe foi informada de que o prédio estaria disponível nos próximos quatro (4) meses. 

 
69 Portas, janelas, condutas para linhas eléctricas, rede de cabos TIC, rede de segurança e 

protecção, instalações sanitárias e canalizações, incluindo a ligação à rede de esgotos da 
cidade e outras facilidades. A cobertura e a impermeabilização ainda não foram concluídas. 

 
70 Na data da Avaliação, nenhuma provisão para acesso de deficientes foi feita ou apresentada 

de acordo com o plano de design. 
 
71 O local provisório proposto para o laboratório da AMA está localizado no térreo de um prédio 

compartilhado. Não há vagas de estacionamento designadas nas instalações temporárias 
propostas do prédio da Secretaria da AMA e instalações do laboratório que possam ser 
alocadas ao pessoal da AMA e seus visitantes. No entanto, há espaço suficiente na parte sul 
do complexo que pode ser construído e usado como estacionamento para a AMA. 

 
72 O edifício estava em construção no momento da avaliação, as instalações de TIC ainda não 

estavam instaladas. Sem equipamentos de servidor, infraestrutura Wi-Fi e pontos de acesso 
e fornecedor de energia de backup; infraestrutura de cabeamento de rede com fio e tomadas 
de energia e rede. Tecnologia padrão como IP, telefone, pontos de acesso de alta densidade, 
energia de backup e gabinetes de fiação ainda não foram instalados. 

 
73 As instalações provisórias em construção possuem uma sala de servidores cuja conclusão 

está estimada em 40%. 
 
74 As empresas provedoras de serviços de Internet no Egito podem fornecer um link de Internet 
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dedicado com um IP estático de 100 Mbs. 
 

75 Equipamentos de monitoramento de segurança e proteção ainda não haviam sido instalados 
e um certificado de ocupação ainda não havia sido emitido e manuais para equipamentos de 
segurança e proteção não estavam disponíveis.  

 
Terreno proposto para o Secretariado e Laboratório Permanente da AMA 
 

76 O Governo do Egito está oferecendo dois terrenos para a Sede e Laboratório permanentes 
da AMA, na nova Capital Administrativa do Cairo, na área dos Bairros Diplomáticos, que é 
uma área que pode acomodar até 150-200 missões diplomáticas. A equipe de avaliação foi 
informada de que um terreno dentro do distrito diplomático havia sido destinado ao 
estabelecimento da Sede Permanente da AMA, bem como seu laboratório de controle, 
conforme segue: 
 

i. Sede permanente num terreno de 3900m2 que ficará situado junto à Sede   
Administrativa do Banco Africano. O terreno pode ser usado tanto para 
escritório como para alojamento e a sua localização GPS é 29’57’59N 
31’45’2E. 

ii. O terreno do Laboratório Permanente da AMA estaria localizado na cidade 
médica da capital administrativa com uma área total de 2730m2. Os pontos de 
início e término do GPS do gráfico são 29"59'12"N e 31'41"5E; e 29'59'10"N e 
31"41'5E respectivamente.  

 
Residência DG proposta    
 

77 Durante a missão de avaliação não houve nenhum edifício que tenha sido oferecido como 
residência candidata à DG da AMA. Uma vez que não havia edifício a avaliar durante o período 
de avaliação, o troço sob a residência da DG AMA foi, portanto, registado como “não aplicável” 
no que diz respeito a este candidato. 

 
78 A importação de VSAT e seus acessórios não foi esclarecida durante a discussão e nenhuma 

documentação foi fornecida sobre as políticas de importação e operação de VSAT..   
 
Centro de conferências  
 

79 As instalações de conferências do Saint Regis, localizadas em New Capital City, New 
Cairo, possuem todas as instalações necessárias. O centro está bem equipado com todos os 
sistemas de conferência e pode receber eventos híbridos .  

        
Hospitais de referência e instalações de cadeia de frio . 
 

80 O Egito oferece hospitais de referência bem equipados no Cairo e possui instalações de 
refregeração adequadas no Aeroporto Internacional do Cairo . 

 
Hotéis e alojamentos 
 

81 A cidade do Cairo tem uma variedade de hotéis de 3 a 5 estrelas, conforme detalhes 
fornecidos no relatório do país. Acomodações adequadas (3 e 4 quartos) e apartamentos (1 
a 3 quartos) estão disponíveis para funcionários internacionais, que custam entre 600 USD a 
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1200 USD.  
 

Setor Bancário, Fiscal e Aduaneiro  
 

82 O país anfitrião tem isenções de impostos diretos e indiretos para instituições internacionais 
e diplomáticas e seus funcionários. Existem duas formas de implementação das isenções 
fiscais, uma para pagar os impostos e reclamar no prazo de 45 dias, enquanto a outra opção 
é obter a isenção no ponto de venda, apresentando um certificado fiscal.  
 

83 Os bancos estão autorizados a realizar serviços bancários internacionais completos, incluindo 
envio e recebimento de fundos (transferências sem fio). Existem dois serviços de transferência 
de dinheiro, ou seja, Western Union e Money Gram. Todos os serviços bancários estão 
disponíveis para organizações internacionais e seus funcionários. Não há restrições às 
transações financeiras de Organismos Internacionais e seus funcionários em termos de limites 
de valor/frequência de transferência, valor a ser sacado em dinheiro; sobre as transações 
financeiras de organizações internacionais e seus funcionários. Os mesmos regulamentos são 
aplicados em todos os segmentos de mercado. 

 
Atmosfera Política e Status dos Tratados Relevantes   
 

84 No último dia da avaliação no país, o status dos tratados relevantes e sanções da UA para o 
Egito está refletido na Tabela 7. 

 
Tabela 7. Status dos tratados relevantes para a República Árabe do Egito em 04 de Abril de 2022 

 
TRATADO 
DA AMA 

CONVENÇÃO 
GERAL DA 

OUA 

CONVENÇÃO 
DE VIENA 
SOBRE 

RELAÇÕES 
DIPLOMÁTICA

S 

CONVENÇÃO 
DE VIENA 

SOBRE 
RELAÇÕES 

CONSULARES 

PROTOCOLO 
ADICIONAL À 
CONVENÇÃO 

GERAL DA OUA 

ESTADO DAS 
SANÇÕES 

EGITO (a 
partir de 
04.04.2022) 

31/01/2022 25/10/1965 09/06/1964 21/06/1965 NÃO NENHUM 

 
Requisitos de visto 
 

85 Não há isenção de visto para os Estados-Membros da União Africana para entrada no Egito, 
no entanto, existem oito (8) estados membros da UA que podem obter visto na chegada com 
seu passaporte diplomático e de serviço e um (1) estado membro que pode obter visto na 
chegada em passaportes diplomáticos, de serviço e ordinários. Confirmou-se também que o 
pessoal da AMA de curta duração com contrato inferior a um ano terá direito a uma 
autorização de residência e não há exigência de visto de saída.  

 
iii. Reino de Marrocos  

 
Instalações temporárias propostas para a Secretaria da AMA  
 

86 O Governo do Reino de Marrocos selecionou o edifício localizado no “Proet Souissi Centre” 
como local temporário para a realização do AMA. O edifício foi um dos três locais em oferta. 
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A instalação de escritório temporária proposta é um edifício recém-construído, não foi ocupado 
anteriormente. Localizado no centro de Rabat, onde se situam casas residenciais e edifícios 
de escritórios. 

 
87 A oferta é um edifício com 3 caves, rés-do-chão + 2 pisos na Avenida Mohammed VI 3, Souissi 

(localização GPS 33.958528N, 6.829083E). A instalação fica ao lado da estrada principal com 
uma pista dedicada paralela e fornece acesso à parte frontal do edifício, ao escritório do 
subsolo e ao estacionamento subterrâneo com entradas e saídas separadas para a estrada 
principal. 

 
88 O edifício tem 6 (seis) pisos com uma área total de 7.200 m2 que pode acolher mais de 120 

colaboradores e está equipado com elevador para 10 lugares para os seis pisos (3B+G+2F). 
O piso de três caves (1 piso de escritórios + 2 pisos de estacionamento e salas técnicas) tem 
uma altura livre de 2,95 m com lugares de estacionamento até um máximo de 120 viaturas. A 
via principal em frente ao prédio possui 4 (quatro) pistas em seu lado com uma via interna de 
acesso exclusivo de pista dupla e 4 (quatro) pistas no sentido contrário. 

 
89 As linhas de energia elétrica e infraestrutura de TI são todas montadas na parede e as 

divisórias do escritório podem ser demarcadas com base nos requisitos da AMA. As linhas 
sanitárias estão ligadas à rede de esgotos principal da cidade e cada piso tem um total de 6 
(seis) instalações sanitárias. Instalações de segurança contra incêndio, incluindo extintores 
de incêndio, hidrantes e detectores de fumaça com câmera de CFTV, foram encontrados no 
local no momento da inspeção. 

 
90 O edifício proposto ainda não estava em uso. Os gabinetes de fiação não estavam equipados 

com fontes de alimentação de backup (UPS). Duas tomadas elétricas e uma Rj45 estavam 
disponíveis para a sala de escritório. Nenhum ponto de acesso Wi-Fi foi instalado ainda, pois 
a fiação estava em andamento. 
 

91 Os provedores de serviços de internet no Marrocos são capazes de fornecer um link de 
internet dedicado com um IP estático de 100Mbs até 1Gbs. As instalações provisórias têm 
quatro (4) salas técnicas, uma das quais pode ser utilizada como sala de servidores mas ainda 
não foi adaptada para ser servidor e o acesso é uma porta com chave. 

 
92 O Secretariado temporário da AMA proposto está situado em uma área segura e protegida 

que fica perto dos departamentos de polícia de combate a incêndios e de resposta rápida. O 
prédio é controlado por câmeras de CFTV que estão instaladas em todos os locais e a maioria 
dos equipamentos de segurança está instalada, porém, não há sala de controle para operação 
de segurança e proteção e para monitorar todo o prédio e seu entorno. O edifício possui mais 
de 2 (duas) salas/espaços que podem ser utilizados para estabelecer sistema de controle de 
acesso de segurança. As paredes são feitas de vidro que pode necessitar de ser fortificada e 
protegida por uma persiana metálica para garantir a segurança dos equipamentos e das 
pessoas no edifício. 

 
93 O edifício também é claramente definido por uma cerca perimetral, exceto no lado norte. A 

paisagem ao redor do lado norte do edifício é adequada para fortificar o edifício e impedir que 
veículos não autorizados cheguem ao edifício. Nenhuma certificação de 
segurança/certificação de ocupação da autoridade local competente foi fornecida à equipe de 
avaliação.  
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Proposta de Instalações Permanentes para a Secretaria e Laboratório da AMA 
 

94 O Reino de Marrocos indicou que construiria uma sede permanente do secretariado da AMA 
junto ao laboratório da AMA. 

 
95 O terreno identificado de 3.719,3 m2 destinado à construção das instalações está localizado 

na Avenida Abderrahim Bouabid, Hay Ryad, Rabat na localização GPS 33°56'52,0"N, 
6°53'07,5"W. 

 
Proposta de Residência para o DG 

 
96 O Reino de Marrocos havia proposto duas casas inteligentes para visitas ao local e 

consideração pela equipe de avaliação como residência oficial do Diretor Geral da AMA. Após 
as visitas a ambas as opções, a Villa da Opção-1 foi selecionada, como residência candidata 
para o Diretor Geral da AMA. 

 
97 Esta era uma vila situada em 3, Rue Bani Anzar, Avenue Oulad Frej, Souissi Rabat (GPS: 

33°57'57.0"N, 6°49'56.7"W) que fica a menos de 5 minutos de carro da sede temporária da 
AMA e a futura sede permanente da AMA. A moradia tem uma área total de 1600 m² com 3 
salas, 5 quartos auto-suficientes, 2 cozinhas, elevador para 6 lugares, jardim, garagem interior 
para duas viaturas, estacionamento exterior para 2 viaturas adicionais, 5 lugares de 
estacionamento na frente da vila ao longo da cerca externa, piscina, piscina interna aquecida, 
quarto de empregada doméstica, jardineiro/quarto de guarda e acesso para deficientes. 

 
98 A residência proposta possui internet e linhas telefônicas. A casa possui uma linha de internet 

com 200Mbs, possui vários sensores e foi projetada como uma casa inteligente com controle 
de segurança inteligente. 

 
99 A residência proposta do Diretor Geral da AMA, está localizada perto de um posto de combate 

a incêndios e departamento de resposta rápida da polícia. A residência está localizada em 
uma localidade segura e protegida. A instalação tem uma parede perimetral de 2,7m e está 
equipada com sistema de videovigilância e todas as janelas e portas têm persianas de 
segurança. A vila fica em uma zona diplomática de várias embaixadas (Finlândia, República 
Tcheca, Filipinas e Emirados Árabes Unidos) e fica a 250 m do Mega Mall Rabat Shopping 
Mall. 

 

Importação de VSAT e seus acessórios 
 

100 A importação é permitida, mas deve ser operada por provedores de serviços locais existentes 
que operam no país. 

 
Centro de conferências 

 
101 O Palais des Congres tem mais de dez (10) salas de reuniões, incluindo um anfiteatro, salas 

de reuniões e outras salas que podem receber grandes eventos. Está bem equipado com 
todas as instalações necessárias e pode receber reuniões híbridas 

 
Hospitais de referência e instalações de Refregeração. 

 
102 Marrocos oferece hospitais de referência bem equipados em Rabat e instalações adequadas 
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de cadeia de frio no Aeroporto Internacional Mohammed V, Casablanca. 
 

Hotéis e Residências 
 

103 Rabat tem uma variedade de hotéis de 3 a 5 estrelas, conforme detalhes fornecidos no 
relatório nacional. Alojamento adequado (3 e 4 quartos) e apartamentos (1 a 3 quartos) estão 
disponíveis para funcionários internacionais, que custam entre 600 USD a 1000 USD. 

 
Setor Bancário, Fiscal e Aduaneiro 

 
104 O Reino de Marrocos oferece isenções, tanto para impostos diretos sobre a renda e lucro e 

impostos indiretos sobre bens, obras e serviços para instituições internacionais e 
diplomáticas. As isenções fiscais para instituições internacionais e diplomáticas estendem-
se ao seu pessoal para aquisição de bens/obras/serviços local/no exterior para benefícios de 
membros acreditados em Marrocos que beneficiem de estatuto diplomático. Esta isenção 
também se aplica a organizações internacionais e regionais e seus membros acreditados em 
Marrocos que tenham status diplomático. 

 
105 Todos os bancos comerciais marroquinos estão autorizados a realizar serviços bancários 

internacionais, incluindo o envio e recebimento de fundos (transferências sem fio) e serviços 
bancários online. 

 
106 Existem nove (9) serviços internacionais de transferência de dinheiro, (envio/recebimento de 

dinheiro) no exterior, operando na cidade onde o escritório será localizado, Rabat. Os bancos 
comerciais marroquinos oferecem uma gama completa de serviços bancários de acordo com 
os padrões internacionais para instituições e indivíduos. Não há restrições às transações 
financeiras de Organismos Internacionais e seus funcionários em termos de limites de 
valor/frequência de transferência, valor a ser sacado em dinheiro, transferências entre contas 
mantidas em moeda estrangeira e local. 

 
Atmosfera Política e Status dos Tratados Relevantes 

 
107 No último dia da avaliação no país, o status dos tratados relevantes e sanções da UA para 

Marrocos está refletido na Tabela 8. 
 

Tabela 8. Status dos tratados relevantes para o Reino de Marrocos em 08 de Abril de 2022 

 
TRATADO 
DA AMA 

CONVENÇÃO 
GERAL DA OUA 

CONVENÇÃO 
DE VIENA 
SOBRE 

RELAÇÕES 
DIPLOMÁTIC

AS 

CONVENÇÃO 
DE VIENA 
SOBRE 

RELAÇÕES 
CONSULARE

S 

PROTOCOLO 
ADICIONAL À 
CONVENÇÃO 

GERAL DA 
OUA 

ESTADO 
DAS 

SANÇÕES 

MARROCO
S (a partir 

de 
08.04.2022) 

05/04/2022 NÃO 19/06/1968 23/02/1977 NÃO NENHUM 

 
Requisitos de visto 
 

108 Vinte e cinco (25) Estados Membros da UA estão isentos da exigência de visto para entrada 
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em Marrocos. O Reino concede visto de entrada à chegada a pedido de Missões 
Diplomáticas e Organizações Internacionais ou Regionais para os Estados-Membros onde 
não existe representação diplomática e/ou consular marroquina. Um pedido de visto está 
sujeito a revisão pelas autoridades marroquinas competentes. O tempo de processamento 
do visto de entrada no Marrocos varia de 3 a 6 dias úteis. 

 
109 O Reino de Marrocos emite uma prorrogação da estada para o pessoal de curta duração 

(internacional/diplomático) cujo contrato é inferior a seis meses. Não há exigência de visto de 
saída para funcionários que saem do país .    

 
iv. República de Ruanda  

 
110 O edifício Alliance Plaza, situado no Distrito Comercial de Kigali, é proposto para a sede da 

Secretaria da AMA e laboratório temporário de controle de qualidade (localização GPS 
1.951614, 30.061127). Todo o edifício está totalmente mobilado e equipado. A propriedade 
total do edifício será transferida para a AMA. 

 
111 O prédio de dez (10) andares (Térreo mais 8); incluindo 2 (dois) subsolos para 

estacionamento de 120 (cento e vinte) carros com estacionamento externo adicional para 
180 (cento e oitenta) carros. O edifício tem acesso adequado para deficientes, dispositivos 
de segurança, gerador, reservatórios de água de painéis solares, refeitório e uma estação de 
tratamento de resíduos. 

 
112 O edifício proposto está bem equipado com serviços de telecomunicações (linhas telefônicas 

e ramais e linha de internet) de três provedores de serviços de internet (ISP). A principal é 
BSC e as duas (2) Linhas de backup com dois (2) ISPs diferentes. Os ISPs disponíveis no 
país podem fornecer largura de banda de internet superior a 100mbps com fibra. A sala do 
servidor é bem protegida com controle de acesso inteligente (impressão digital). Cada 
escritório tem tomadas separadas para rede, eletricidade e para fonte de alimentação de 
backup ou UPS. As salas de conferência dentro do prédio estão bem equipadas e podem 
receber videoconferências adequadas para reuniões híbridas. O país se compromete a 
fornecer pontos de acesso e controladores Wi-Fi além da capacidade atual, conforme exigido 
pela AMA. 

 
113 O prédio está bem equipado com câmeras de CFTV e é monitorado 24 horas por dia, 7 dias 

por semana, por policiais que trabalham em regime de turno/rotação. Existem barreiras de 
segurança e blocos de concreto são instalados na frente do edifício. Extintores de incêndio, 
detectores de fumaça e sistema de alarme de segurança, 70% da cerca existe e a altura da 
cerca perimetral existente é superior a 1,65m. O secretariado da AMA proposto está 
localizado a 5 km e 5 minutos de carro da polícia, corpo de bombeiros e hospital mais 
próximos. Um certificado de ocupação do edifício pelas autoridades locais foi disponibilizado 
à equipa de avaliação. 

 
Terreno proposto para o Laboratório Permanente da AMA 
 

114 A República de Ruanda também está oferecendo terreno (área de 1,99 hectares) para 
construção do laboratório da AMA no prazo de dezoito (18) meses com recursos próprios 
(localização GPS -1.983286, 30.106357). 
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Proposta para Residência do DG  
 

115 Uma casa residencial de cinco (5) quartos está sendo proposta para o Diretor Geral da AMA. 
Ela está localizada em um novo projeto de desenvolvimento residencial de luxo chamado 
Vision City. A casa está situada no bairro nobre de Gacuriro, a 5,9 km do Central Business 
District e a 6 km do Aeroporto Internacional de Kigali, a 4,5 km do Hospital King Faisal, a 4,3 
km da academia Green Hills e a 2,1 km do shopping mais próximo (localização GPS -
1.9295357274599503, 30.09055500861239). 

 
116 Há uma garagem para dois (2) carros e estacionamentos para 4 carros adicionais. A 

propriedade também oferece uma ampla gama de instalações, incluindo quatro geradores 
centralizados de 1000 KVA cada, casa de combate a incêndio, segurança centralizada para 
a propriedade, quadra de tênis, quadra de basquete e pista de ciclismo. 

 
117 A residência do Diretor Geral está equipada com linha de telecomunicações e todos os 

equipamentos para internet estão instalados. 
  

118 A residência proposta do Diretor-Geral está localizada em um complexo seguro e protegido, 
onde todos os requisitos de segurança e proteção estão em vigor. Segurança física; 
segurança de alta tecnologia e requisitos de combate a incêndios foram todos instalados. As 
distâncias até o posto policial, posto de bombeiros e hospital mais próximos são inferiores a 
5 (cinco) minutos da residência. 

 
Importação de VSAT e seus acessórios 
 

119 A importação de VSAT e seus acessórios é permitida. A AMA terá total controle em termos 
de importação, instalação e prestadora de serviços. 

 
Centro de conferências 
 

120 As salas de conferência dentro do edifício AMA proposto e o Centro de Convenções de Kigali 
(KCC) estão bem equipados com a infraestrutura de sistemas de informação necessária e 
podem realizar reuniões híbridas. O KCC é o maior e moderno centro de conferências da 
cidade, com auditório e salas de reuniões adequados. 

 
Hospital de referência e instalações de refregeração cadeia de frio 
 

121 Ruanda oferece hospitais de referência bem equipados em Kigali, bem como instalações 
adequadas de cadeia de frio no Aeroporto Internacional de Kigali. 

 
Hotéis e Residências 
 

122 Kigali tem uma variedade de hotéis de 3 a 5 estrelas, conforme detalhes fornecidos no 
relatório do país. Acomodações adequadas (3 e 4 quartos) e apartamentos (1 a 3 quartos) 
estão disponíveis para funcionários internacionais, que custam entre 500 USD a 1000 USD. 

 
Setor Bancário, Fiscal e Aduaneiro  
 

123 Privilégios e imunidades incluem isenções de impostos indiretos sobre bens, obras e serviços 
adquiridos local e internacionalmente. O reembolso do IVA pode ser solicitado no prazo de 3 
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meses a partir da data das transações, caso contrário será perdido. Cada funcionário 
internacional receberá um Número de Identificação Fiscal (TIN) para reivindicar o IVA com 
base nos recibos registrados. A AMA enviará uma comunicação oficial com todos os 
recibos/documentos relevantes para o reembolso do IVA. Os serviços de reembolso do IVA 
incluem aluguer, comunicação, hotéis, restaurantes, combustíveis para veículos automóveis 
com CD/CMD, etc. O pedido será submetido online. Estas disposições constam do Protocolo 
Manual do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Internacional, República do 
Ruanda. 

 
124 Funcionários internacionais podem abrir contas em moedas estrangeiras e locais e sacar 

nessas moedas sem quaisquer limitações e/ou desafios dos bancos, bem como usar cartões 
ATM porque não há restrição. O pessoal internacional ao assumir o cargo tem acesso a 
empréstimos. 

 
Atmosfera Política e Status dos Tratados Relevantes 

 
125 No último dia da avaliação no país, o status dos tratados relevantes e sanções da UA para 

Ruanda está refletido na Tabela 9. 
 

Tabela 9. Status dos tratados relevantes para a República de Rwanda em 09 de Março de 2022 

 
TRATADO 
DA AMA 

CONVENÇÃO 
GERAL DA 

OUA 

CONVENÇÃO 
DE VIENA 
SOBRE 

RELAÇÕES 
DIPLOMÁTIC

AS 

CONVENÇÃO 
DE VIENA 

SOBRE 
RELAÇÕES 

CONSULARES 

PROTOCOLO 
ADICIONAL À 
CONVENÇÃO 

GERAL DA OUA 

ESTADO DAS 
SANÇÕES 

RWANDA (a 
partir de 
09.03.2022) 

06/01/2020 25/10/1965 24/04/1964 30/06/1974 22/07/1985 NONE 

 
Requisitos de visto 
 

126 A política de vistos de Ruanda é que não há exigência de visto para todos os cidadãos da 
União Africana, Commonwealth e La Francophonie. Visto à chegada para todos os outros 
nacionais. Da mesma forma, não é necessário visto de saída para sair do país no final do 
contrato de trabalho. 

 
127 O pessoal internacional de curta duração tem direito a autorizações de residência para 

facilitar o seu trabalho. Privilégios e imunidades são fornecidos no Manual de Protocolo do 
Ministério das Relações Exteriores e Cooperação Internacional, instrumentos internacionais 
e Acordo do País Anfitrião assinado. 

 
v. República Unida da Tanzânia 

 
Instalações temporárias propostas para o Secretariado e Laboratório da AMA   

 
128 A sede temporária proposta do Secretariado da AMA estaria situada no Centro Internacional 

de Conferências de Arusha (AICC) (coordenadas GPS -3.354119070520166, 
36.69231335144748). O 4º andar do bloco Ngorongoro com uma área total de 800m2 
propõe-se a ser dedicado ao escritório. O AICC está localizado no centro da cidade de 
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Arusha, a cerca de 50 km do aeroporto internacional de Kilimanjaro. O escritório provisório 
proposto é um andar vago, que foi ocupado anteriormente e requer grandes reformas. O 
AICC tem muitas comodidades, incluindo várias salas de reuniões de vários tamanhos 
disponíveis para aluguel; um refeitório; gerador de 650KVA; furos e reservatórios de águas 
subterrâneas; estacionamento para 200 carros que é compartilhado entre os inquilinos e um 
mínimo de 50 vagas de estacionamento podem ser alocados para a AMA. 

 
129 As instalações temporárias propostas para o Laboratório AMA são fornecidas em um prédio 

separado localizado a cerca de 1 quilômetro do AICC (Localização GPS -3.370500, 
36.700007) na 360 Degree Kaunda Street. O prédio tem 11 quartos e 5 banheiros; um quarto 
de empregada com duas salas e um prédio lateral com 2 salas que podem ser utilizadas para 
atividades laboratoriais. Tem um furo para além da fonte de água da cidade. O edifício é 
propriedade do AICC, que está sob o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação da 
África Oriental. 

 
130 No 4º andar do edifício do Centro Internacional de Conferências de Arusha (AICC) estão 

presentes algumas tomadas de rede e eletricidade, mas não estão a funcionar. O escritório 
precisa de reforma e a linha de telecomunicações ou cabeamento precisa ser projetada. O 
provedor de serviços de internet (ISP) disponível no país pode fornecer largura de banda de 
internet superior a 100 mbps com fibra. 

 
131 As diferentes entradas e saídas são bem monitoradas por seguranças e por uma sala de 

controle de CFTV com mais de 100 câmeras posicionadas dentro do complexo. O 4º andar 
do Centro Internacional de Conferências de Arusha (AICC) em seu estado atual requer 
atenção em termos de segurança; não há extintores de incêndio instalados no piso, 
sinalização de segurança e proteção não existe; a maioria das dobradiças e pinos de 
segurança não estão bem localizados e soldados para evitar a fácil remoção; não há alarme 
de incêndio. Um sistema de endereço público está disponível e funciona corretamente. 

 
Terreno proposto para o Secretariado e Laboratório Permanente da AMA 

 
132 Foi proposto um terreno com área entre cinco (5) a vinte (20) hectares para a co-localização 

da Secretaria e do Laboratório permanentes. O terreno proposto para a construção do 
secretariado e do laboratório está localizado em uma nova área de desenvolvimento alocada 
para organizações internacionais (por exemplo, as Nações Unidas e o Tribunal dos Direitos 
Humanos e dos Povos da União Africana). 

 
Proposta de Residência para o DG 

 
133 A Equipe Nacional concordou em qual das duas (2) residências propostas seria usada como 

referência para a localização, segurança e recursos de proteção. A casa está localizada em 
uma área residencial da parte alta da cidade, a 5 km do distrito comercial central e a 5,7 km 
do AICC (localização GPS -3.396087, 36.719039). A casa dispõe de: área de terreno de 700 
m2; 4 quartos independentes; sala de estar e jantar; cozinha e despensa; salão familiar 
auxiliar; aposentos independentes para empregados; 1 área de serviço; lugar de garagem 
para mais de 6 carros; 6.000L de reservatório de água; provisão para conexão do gerador. 
Em geral, a estrutura do edifício está intacta, mas necessita de obras gerais de manutenção 
e limpeza. A residência do AMA DG proposta está localizada a 5 km e 5 minutos de carro da 
polícia, do posto de bombeiros e do hospital mais próximos. 
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134 A residência do DG proposto está equipada com linha de telecomunicações e pronta para 
ser utilizada mediante assinatura de internet. 

 
135 A residência do DG proposto tem uma vedação perimetral suficientemente alta para impedir 

qualquer intrusão e está equipada com arames farpados elétricos e sistema de alarme 
sensível à intrusão. Não há sala de controle de CFTV dentro das instalações; sem extintores 
de incêndio instalados, bem como, sistema detector de fumaça. 

 
136 Importação de VSAT e seus acessórios - é permitida a importação de VSAT e seus 

acessórios. A AMA teria total controle em termos de importação, instalação e prestador de 
serviço. 

 
Centro de conferências 

 
137 O Centro Internacional de Conferências de Arusha (AICC) é o local de conferências 

apresentado pela Seleção Nacional. Possui várias salas de reuniões, conferências e 
multiusos que podem ser usadas de forma flexível para várias configurações. 

 
Instalações hospitalares e de cadeia de frio 

 
138 A Tanzânia oferece hospitais de referência bem equipados em Arusha e instalações 

adequadas de cadeia de frio no Aeroporto Internacional de Kilimanjaro. 
 

Hotéis e Residências 
 
139 Arusha tem uma variedade de hotéis de 3 a 5 estrelas, conforme detalhes fornecidos no 

relatório nacional. Alojamento adequado (3 e 4 quartos) e apartamentos (1 a 3 quartos) estão 
disponíveis para funcionários internacionais, que custam mais de 300 USD. 

 
Setor Bancário, Fiscal e Aduaneiro  

 
140 No nível geral, os instrumentos internacionais relevantes e as leis tributárias e alfandegárias 

da Tanzânia são aplicados para conceder isenções, privilégios e imunidades fiscais e 
alfandegárias a representantes diplomáticos, organizações internacionais e funcionários 
residentes em Arusha. Os privilégios e imunidades incluem isenções de impostos diretos 
sobre rendimentos e lucros; impostos indiretos sobre bens, obras e serviços adquiridos local 
e internacionalmente; reclamação do reembolso do IVA no prazo de 6 meses a partir da data 
das transações. 

 
141 A equipe internacional receberá Números de Identificação Fiscal (TIN) para reivindicar o IVA 

com base nos recibos registrados do IVA, enquanto a AMA enviará uma comunicação oficial 
com todos os recibos/documentos relevantes para o reembolso do IVA. Todos os 
documentos de reembolso do IVA serão apresentados ao Ministério dos Negócios 
Estrangeiros para posterior transmissão à autoridade competente para processamento. 

 
142 Os funcionários internacionais podem abrir contas em moedas estrangeiras e locais e sacar 

dinheiro sem quaisquer limitações e/ou desafios desses bancos. Os cartões ATM são usados 
sem restrições. Os funcionários internacionais têm acesso a empréstimos com juros e não 
há dispensa de trocas bancárias. Os encargos bancários e os juros dos empréstimos variam 
de banco para banco. 
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Atmosfera Política e Status dos Tratados Relevantes 
 

143 No último dia da avaliação no país, a situação dos tratados relevantes e sanções da UA para 
a República Unida da Tanzânia está refletida na Tabela 10. 

 
Tabela 10. Situação dos tratados relevantes para a República Unida da Tanzânia em 15 de 
Março de 2022 

 
TRATADO DA 

AMA 

CONVENÇÃO 
GERAL DA 

OUA 

CONVENÇÃO 
DE VIENA 
SOBRE 

RELAÇÕES 
DIPLOMÁTIC

AS 

CONVENÇÃO 
DE VIENA 
SOBRE 

RELAÇÕES 
CONSULARES 

PROTOCOLO 
ADICIONAL À 
CONVENÇÃO 

GERAL DA OUA 

ESTADO 
DAS 

SANÇÕES 

TANZANIA 
(as of 

15.03.2022) 

APENAS 
ASSINATUR

A 
08/10/2021 

22/03/1985 05/11/1962 18/05/1977 NÃO NENHUM 

 
Requisitos de visto 
 

144 O passaporte da União Africana é reconhecido no país. Um total de dezenove (19) 
passaportes nacionais africanos não precisam de visto para viajar para a Tanzânia e nenhum 
visto de saída é necessário para sair da Tanzânia no final do contrato. As autorizações de 
residência são emitidas para funcionários internacionais de curto prazo. 

 
vi. República da Tunísia 

 
Instalações Temporárias para sediar o Secretariado da AMA 
 

145 A Tunísia está propondo um edifício de seis (6) andares com porão, térreo, mezanino e três 
(3) andares atualmente em construção como sede permanente do Secretariado da AMA, 
localizado em Berges Du Lac II, Tunis (localização GPS de 36050'33' 'N 10016'43''E). Os 
pilares e vigas do 2º e 3º Pisos ainda não foram concluídos. Todo o trabalho de acabamento, 
incluindo a instalação de cinco (5) elevadores, HVAC e outras comodidades, ainda está para 
ser feito. De acordo com o projeto arquitetônico fornecido, a área total é de 9053m2. 

 
146 As empresas de provedores de serviços de Internet na Tunísia podem fornecer um link de 

Internet dedicado com um IP estático de 100Mbs até 1 Gbs. 
 
147 O edifício dispõe de várias salas técnicas, uma das quais pode ser utilizada como sala de 

servidores. Mas no momento em que visitamos o prédio proposto em construção, a sala do 
servidor não estava pronta para uso. A sala do servidor ainda não estava equipada, não havia 
gabinetes de fiação e fontes de alimentação de backup (UPS) no momento da avaliação. 

 
148 As salas de escritório possuem duas ou mais tomadas de energia e rede (RJ45). Nenhum 

ponto de acesso Wi-Fi estava disponível, mas a fiação estava no lugar, 
 
149 Não havia câmeras de CFTV no momento da avaliação. O Secretariado temporário da AMA 

proposto não tinha uma certificação do sistema de segurança das autoridades locais, pois 
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ainda estava em construção. O equipamento de triagem de segurança não foi instalado e o 
ponto de verificação de segurança não foi estabelecido. A parede do edifício é construída 
com um revestimento de vidro e não tem distância suficiente para proteger seus ocupantes 
da explosão explosiva transportada pelo carro. 

 
Instalações Permanentes para sediar a Secretaria da AMA 

 
150 O laboratório permanente oferecido pelo governo da Tunísia, também conhecido como 

Laboratório de Ben Arous, está localizado na Rue 1st May New Medina, Ben-Arous em um 
terreno de 3500m2 (36044'49'' N 10012'59'' E )O edifício de um piso tem uma área total de 
1500 m², dos quais a área administrativa abrange 500m² enquanto a área do Laboratório 
abrange 1000m². 

 
151 Não havia câmeras de CFTV no momento da avaliação no edifício permanente proposto para 

a Secretaria da AMA e não havia certificação do sistema de segurança, pois ainda estava 
em construção. 

 
Instalações Permanentes para sediar o Laboratório AMA 

 
152 O governo da Tunísia também ofereceu um laboratório que está em construção com a 

superestrutura concluída, mas a maioria dos acessórios ainda não foram instalados. A área 
total do laboratório é de 4000 m2 localizada 36044’49’’ N 10012’59’’ E. 

 
153 O edifício proposto para o Laboratório AMA possui uma área de recepção, sete (7) gabinetes, 

uma (1) sala de arquivo, sala de amostras, arrecadação central, vestiários masculinos, 
vestiários femininos, um (1) banheiro, um (1) espaço para cem (100) pessoas, um (1) 
banheiro, dois (2) banheiros cada (homens e mulheres). Possui ainda os seguintes 
departamentos técnicos - microbiologia + departamento de alimentação (oito (8) salas de 
laboratório + armazenamento = esterilização = preparo); departamento físico-químico (sete 
(7) salas de laboratório); Departamento de microbiologia de águas residuais + entomologia 
(onze (11) salas de laboratório). Além disso, o edifício possui as seguintes salas auxiliares: 
sala das caldeiras, sala do lixo, sala da estação transformadora, sala do gerador, bar de 
refrescos, jardim da pousada com banheiros. O local do laboratório está equipado com um 
transformador elétrico trifásico com potência nominal de 630KVA e um grupo gerador de 
reserva de 75KVA. No momento da avaliação, o laboratório estava com 80% de conclusão. 
Muitos dos equipamentos de escritório e laboratório ainda não foram instalados, incluindo a 
conectividade com a Internet. As unidades do sistema de climatização e filtragem de ar já 
estão instaladas e totalmente funcionais. A instalação dispõe de vagas de estacionamento 
para 20 veículos, além de um terreno adicional disponível na parte traseira do edifício que 
pode ser convertido em vagas adicionais de 20 veículos. 

 
154 A altura mínima da cerca perimetral no Laboratório AMA permanente proposto é de 1,65m; 

não havia câmeras de CFTV no momento da avaliação no laboratório permanente proposto. 
O equipamento de triagem de segurança não foi instalado e o ponto de verificação de 
segurança não foi estabelecido tanto na instalação de laboratório permanente da AMA 
propostafacility.  

 
Proposta de Residência para o DG 
 

155 A Equipe de Avaliação também visitou as duas (2) residências propostas para o Diretor Geral 
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da AMA. Após a visita a cada um dos dois (2) locais pela Equipa de Avaliação, os 
representantes do Governo da República da Tunísia foram convidados a apresentar uma 
proposta sobre qual dos dois (2) locais era a sua escolha número um como residência do 
Diretor-Geral. O Governo da República da Tunísia propôs a residência localizada na Rue 
Taieb Mhiri em Sidi Bou Said como sua escolha número um (localização GPS - 36052’28’’ N 
10020’48’’ E). É composto por quatro (4) quartos localizados no primeiro andar e um (1) no 
piso térreo. A propriedade tem uma área de terreno de 5336m2 e a casa tinha uma área total 
de 1160m2 (Cave 450m2, Rés-do-chão 450m2, Garagens 150m2 e estúdio 110m2). A 
moradia está localizada em uma zona altamente segura e exigirá um nível moderado de 
manutenção corretiva para torná-la totalmente operacional. 

 
156 A casa proposta para o DG tem internet e linhas telefônicas. A casa possui uma linha de 

internet com 200Mbs, vários sensores, e foi projetada como uma casa inteligente com 
controle de segurança inteligente. 

 
157 No momento da visita de avaliação à residência proposta pela DG da AMA, não existiam 

câmaras de CCTV no interior das instalações; não havia sistema de detecção de incêndio. 
 
158 Importação de VSAT e seus acessórios: A importação de VSAT e seus acessórios é 

permitida, mas a operação é feita por prestadores de serviços locais existentes que operam 
no país. 

 
Instalações para conferências 

 
159 O Centro de Conferências Palais de la Culture tem instalações de vários tamanhos, incluindo 

ópera e teatro. O centro tem grandes salas para acomodar reuniões de vários tamanhos, mas 
tem poucas salas pequenas. As salas disponíveis estão equipadas com áudio, vídeo e outros 
equipamentos modernos de conferência. O Centro pode hospedar reuniões híbridas. 

 
Hospital de referência e instalações de Refregeração 

 
160 A Tunísia oferece hospitais de referência bem equipados em Túnis e instalações adequadas 

de cadeia de frio no Aeroporto Internacional Túnis-Cartago. 
 

Hotéis e Residências 
 
161 Tunis tem uma gama de hotéis de 3 a 5 estrelas, conforme detalhes fornecidos no relatório 

nacional. Apartamentos de 1 a 3 quartos e casas de 3 e 4 quartos estão disponíveis para 
aluguel de 700 USD a 1500 USD. 

 
Setor Bancário, Fiscal e Aduaneiro 

 
162 Isenções fiscais e aduaneiras: As instituições internacionais estão isentas de impostos diretos 

sobre os rendimentos e lucros na Tunísia ao abrigo de convenções internacionais celebradas 
com o governo tunisino ou a que a Tunísia tenha aderido e tendo concluído os procedimentos 
para a sua entrada em vigor de acordo com a legislação em vigor. As missões diplomáticas 
estão isentas de impostos sob a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. 

 
163 Existem duas opções de isenções fiscais, uma é primeiro pagar e reclamar o imposto e a 

segunda opção é ser isento no ponto de venda apresentando certificado de isenção de 
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impostos. Nos casos em que as instituições internacionais e diplomáticas paguem e 
reclamem impostos, o prazo para apresentação do pedido de reembolso do imposto sobre 
bens adquiridos localmente, serviços e trabalhos prestados é fixado em um mês após cada 
trimestre. Os funcionários de organizações internacionais e missões diplomáticas gozam de 
isenções fiscais para compras locais de bens, serviços e obras. 

 
164 Os bancos comerciais da Tunísia estão autorizados a realizar serviços bancários 

internacionais, incluindo o envio e recebimento de fundos (transferências sem fio) e serviços 
bancários online. Existem 2 serviços internacionais de transferência de dinheiro operando na 
cidade onde o escritório está localizado, a saber, Money Gram e Western Union. Os bancos 
tunisianos também fornecem outros serviços bancários, empréstimos, juros de depósitos, 
isenções de taxas bancárias, etc. para organizações internacionais e seus funcionários. Não 
há restrições às transações financeiras de Organismos Internacionais e seus funcionários em 
termos de limites de valor/frequência de transferência, valor a ser sacado em dinheiro, 
transferências entre Contas mantidas em moeda estrangeira e local. 

 
Atmosfera Política e Status dos Tratados Relevantes 

 
165 No último dia da avaliação no país, o status dos tratados relevantes e sanções da UA para a 

Tunísia está refletido na Tabela 11. 
 
Tabela 11. Situação dos tratados relevantes para a República da Tunísia em 13 de 
Abril de 2022 

 
TRATADO 
DA AMA 

CONVENÇÃO 
GERAL DA 

OUA 

CONVENÇÃO 
DE VIENA 
SOBRE 

RELAÇÕES 
DIPLOMÁTIC

AS 

CONVENÇÃO 
DE VIENA 
SOBRE 

RELAÇÕES 
CONSULARES 

PROTOCOLO 
ADICIONAL À 
CONVENÇÃO 

GERAL DA OUA 

ESTADO 
DAS 

SANÇÕES 

TUNÍSIA (a 
partir de 
13.04.2022) 

13/10/2021 25/10/1965 24/01/1968 08/07/1964 NÃO NENHUM 

 
Requisitos de visto 
 

166 Aproximadamente, nove (9) Estados Membros da UA estão isentos da exigência de visto 
para entrada na Tunísia e aproximadamente vinte e três (23) Estados Membros da UA podem 
obter visto na chegada com Oficial/Serviço e Passaporte Diplomático. A política do país prevê 
o visto de entrada na chegada através de Missões Diplomáticas e Organizações 
Internacionais ou Regionais, uma vez apresentada a lista de participantes e Nota Verbal para 
visita oficial à Tunísia. O processamento do visto para missão oficial leva apenas um dia em 
circunstâncias normais e a Tunísia não exige visto de saída para funcionários que deixam o 
país no final de seus contratos. 

 
vii. República do Uganda 

 
Instalações temporárias propostas para o Secretariado e Laboratório da AMA  

 
167 O governo de Uganda propôs situar o Secretariado e o Laboratório da AMA em um novo 
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prédio que está sendo construído para sua Administração Nacional de Medicamentos (NDA) 
no distrito comercial central de Kampala (localização GPS 0.326757, 32.575304). O edifício 
possui 15 (quinze) pavimentos com 2 (dois) subsolos, térreo e 12 (doze) pavimentos 
superiores. Do rés-do-chão ao 3.º andar, o edifício é concebido como espaço de escritórios 
aberto e os andares do 4.º ao 11.º são destinados ao espaço de laboratório. A proposta de 
Uganda é alocar 1º e 2º andares para o Secretariado da AMA e 3º e 4º andares para o 
Laboratório da AMA. 

 
168 No momento da avaliação, a construção do edifício (excluindo móveis, equipamentos de 

escritório e laboratório) estava estimada em 95% de conclusão. Os materiais de piso, parede, 
teto e fachada estão todos no local e sendo instalados. Dois (2) geradores com capacidade 
total de 1100KVA (550KVA cada) estão instalados. Reservatório de água, sprinklers de 
segurança contra incêndio e mangueiras com reservatório separado são instalados. Os 
trechos de laboratório do prédio do 4º ao 11º andares também possuem ‘tetos de serviço’ de 
1,7 metros de altura, contribuindo para as conveniências da infraestrutura de serviços. 

 
169 As principais características do edifício incluem: 36 lugares de estacionamento na cave e 

mais de 100 no complexo; área total construída de 6.718 m2; 52.000 litros de reservatório de 
água; banheiros devidamente alocados para homens, mulheres e pessoas com deficiência; 
cozinha de aquecimento e espaço de refeitório; sistema de ventilação central; estação de 
tratamento de descarga de água no local. 

 
170 Como o prédio estava em construção, a infraestrutura de gerenciamento de informações 

ainda estava em seus estágios iniciais, por exemplo, o tronco podia ser visto, mas os cabos 
de rede ainda não haviam sido puxados no momento da avaliação. O escritório da AMA 
proposto estava em construção no momento da avaliação. A sala de conferências foi 
projetada para realizar reuniões híbridas. 

 
171 A sede da AMA proposta ainda está em construção: muitos dos recursos e instalações de 

segurança esperados ainda não foram instalados, existe estacionamento não marcado; não 
são instalados detectores de fumaça, alarme de incêndio ou sistema de intrusão; não há 
barricadas do tipo jersey para bloquear o acesso à entrada das instalações, prédios de 
escritórios e instalações, pois o prédio ainda está em construção. Ainda não existe o sistema 
de controlo de acessos de segurança adicional necessário para reforçar as áreas críticas 
(sala dos servidores, gabinete do chefe da missão, sala de controlo dos equipamentos de 
segurança, gabinete financeiro e laboratório), pois o edifício ainda está em construção. 

 
Terreno proposto para o Secretariado e Laboratório Permanente da AMA 

 
172 O terreno proposto para a construção do Laboratório da AMA e do Secretariado permanente 

da AMA está localizado perto das instalações dos Laboratórios Nacionais de Saúde de 
Uganda em Kampala (localização GPS -0.311269, 32.659310). O terreno tem uma área 
superior a 10 hectares, embora a área real localizada à AMA não tenha sido esclarecida. A 
proposta de Secretaria da AMA está localizada a 5 km e 5 minutos de carro da polícia, do 
posto de bombeiros e do hospital mais próximos. 

 
Proposta de Residência para o DG 

 
173 A casa residencial para o Diretor Geral proposta pelo Governo de Uganda está localizada em 

um bairro residencial de classe alta onde estão situadas residências de diferentes 
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embaixadas (localização GPS 0.33806173705429327, 32.59466719965077). A casa 
proposta é uma propriedade de um andar de propriedade do governo com três (3) quartos, 
um vasto complexo e um jardim bem cuidado. As características da propriedade incluem uma 
área de terreno de 2000m2; três (3) quartos, sendo um (1) quarto principal independente e 
os outros dois (2) quartos com banheiro compartilhado; sala de estar e jantar; cozinha e 
despensa; aposentos independentes para empregados; Lavanderia; estacionamento para 
mais de seis (6) carros; 6.000L de reservatório de água; energia solar para backup. A 
estrutura do prédio está intacta e a casa estava em reforma no momento da avaliação. 

 
174 No momento da avaliação, a residência do DG ainda não estava equipada com linha de 

telecomunicações. 
 
175 Na residência proposta para o DG, a maioria dos requisitos de segurança e proteção está 

em vigor. No entanto, alguns requisitos adicionais não estavam disponíveis, como extintor de 
incêndio; detectores de fumaça, alarme de incêndio e sistema de intrusão e sala de controle 
de CCTV. A proposta da Secretaria da AMA está localizada a 5 km e 5 minutos de carro da 
polícia, do posto de bombeiros e do hospital mais próximos. 

 
176 Importação de VSAT e seus acessórios - É permitida a importação de VSAT e seus 

acessórios. A AMA terá total controle em termos de importação, instalação e prestadora de 
serviços. 

 
Centro de conferências 
   

177 Existem várias instalações para conferências e reuniões em Kampala que estão disponíveis 
principalmente nos hotéis, conforme detalhes fornecidos no relatório nacional. 

 
Hospital de referência e instalações de Refrigeração cadeia de frio 

 
178 Uganda oferece hospitais de referência bem equipados em Kampala e instalações 

adequadas de cadeia de frio no Aeroporto Internacional de Entebbe. 
 

Hotéis e Residências 
 
179 Kampala tem uma variedade de hotéis de 3 a 5 estrelas, conforme detalhes fornecidos no 

relatório nacional. Acomodações adequadas (3 e 4 quartos) e apartamentos (1 a 3 quartos) 
estão disponíveis para funcionários internacionais, que custam entre 300 e 700 USD. 

 
Setor Bancário, Fiscal e Aduaneiro 

 
180 No nível geral, os instrumentos internacionais relevantes e as leis tributárias e alfandegárias 

de Uganda são aplicados para conceder isenções, privilégios e imunidades fiscais e 
alfandegárias às representações diplomáticas e organizações internacionais e seus 
funcionários. Os privilégios e imunidades incluem: isenções de impostos diretos sobre a 
renda e lucros; isenções de impostos indiretos sobre bens, obras e serviços adquiridos local 
e internacionalmente e recuperação do reembolso do IVA no prazo de 6 meses a partir da 
data das transações. 

 
181 A equipe internacional receberá Números de Identificação Fiscal (TIN) para reivindicar o IVA 

com base nos recibos registrados do IVA, enquanto a AMA enviará uma comunicação oficial 
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com todos os recibos/documentos relevantes para o reembolso do IVA. Todos os 
documentos de reembolso do IVA serão apresentados através do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros para posterior transmissão à autoridade competente para processamento. 

 
182 Os serviços de transferência Western Union e Money Gram estão disponíveis para enviar e 

receber dinheiro. Os funcionários internacionais podem abrir contas em moedas estrangeiras 
e locais e sacar as mesmas. Os cartões ATM são usados para retirar com algumas restrições; 
no entanto, não há restrição ao sacar no banco. A equipe internacional tem acesso a um 
empréstimo com juros, mas não há isenção de despesas bancárias. Os encargos bancários 
e os juros dos empréstimos variam de banco para banco. 

 
Atmosfera Política e Status dos Tratados Relevantes 

 
183 No último dia da avaliação no país, o status dos tratados relevantes e sanções da UA para 

Uganda está refletido na Tabela 12. 
 

Tabela 12. Situação dos tratados relevantes para a República de Uganda em 21 de Março de 2022 

 
TRATADO 
DA AMA 

CONVENÇÃO 
GERAL DA 

OUA 

CONVENÇÃO 
DE VIENA 
SOBRE 

RELAÇÕES 
DIPLOMÁTIC

AS 

CONVENÇÃO 
DE VIENA 
SOBRE 

RELAÇÕES 
CONSULARE

S 

PROTOCOLO 
ADICIONAL À 
CONVENÇÃO 

GERAL DA OUA 

ESTADO DAS 
SANÇÕES 

UGANDA 
(a partir de 
21.03.2022) 

03/12/2021 25/10/1965 15/04/1965 10/11/2021 NÃO NENHUM 

 
Requisitos de visto 
 

184 O passaporte da União Africana é reconhecido no país. A política de vistos permite que 
cidadãos de dezoito (18) Estados Membros da União Africana entrem em Uganda sem visto. 
Não é necessário visto de saída para sair do país para funcionários que tenham concluído 
seus contratos. As autorizações de residência são emitidas também para funcionários 
internacionais de curto prazo. 

 
viii. República do Zimbábue 

 
Proposta de instalações temporárias para o Secretariado e Laboratório da AMA   

 
185 O Zimbabué propôs dois edifícios idênticos localizados num parque de escritórios chamado 

Celestial, onde também estão situados outros escritórios e propriedade da Agência Nacional 
de Segurança Social, para acolher temporariamente os edifícios do Secretariado e 
Laboratório da AMA. As coordenadas GPS da localização dos edifícios são - 17.786237, 
31.076808. 

 
186 Durante a avaliação verificou-se que cada um dos edifícios tinha os seguintes espaços e 

instalações: 3 pisos no total (G+2); cada andar tem área de 600 m2 e área total de 1.800 m2 
com layout open space. Um lugar de estacionamento de 53 carros alocado na área de 
estacionamento adjacente; banheiros devidamente demarcados para homens e mulheres 
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sem acesso para deficientes; sistema HVAC tipo split para espaços selecionados estão 
instalados; Sistemas de CFTV; Gerador de 30 KVA dedicado ao edifício de escritórios e 
gerador de backup de 500 KVA para todo o parque; painéis solares no telhado alimentam 
apenas o UPS do servidor; Reservatório de água de 10.000 litros com água subterrânea. Há 
kitchenettes em cada andar. Os resíduos dos edifícios estão diretamente ligados à rede de 
esgotos do município.  

 
187 Os edifícios estão estruturalmente intactos e precisam apenas de partições e outras 

modificações funcionais. 
 
188 No momento da avaliação, um dos edifícios propostos estava em uso e possui infraestrutura 

de TI funcionando. As empresas de provedores de serviços de Internet no Zimbábue são 
capazes de fornecer um link de Internet dedicado com um IP estático de 100Mbs até 1Gbs. 

 
189 As instalações temporárias propostas possuem uma sala de servidores com ar condicionado, 

detector de fumaça, extintor automático e sistema de energia de backup. O servidor é seguro 
com acesso inteligente (cartão inteligente, impressão digital e código de acesso), câmeras 
internas e externas. 

 
190 A sala de servidores proposta possui equipamentos de hardware. Os pontos de acesso Wi-

Fi foram instalados. Cada gabinete de fiação está equipado com fontes de alimentação de 
backup (UPS) e o escritório tem duas ou mais tomadas de energia e de rede. 

 
191 Os edifícios temporários de escritórios e laboratórios da AMA propostos estão dentro de um 

parque de escritórios, adequadamente espaçados para não causar ameaça à segurança. Os 
edifícios estão em uma rua de mão única. A cerca do perímetro precisa ser reforçada com 
recursos de segurança adicionais, como arame farpado, fio elétrico e sistema de alarme de 
detecção de intrusão. Não há reforço tipo jersey/barricada no portão de entrada. Ambos os 
edifícios não têm máquinas de triagem de segurança na entrada.  

 
Terreno proposto para as Instalações Permanentes da Secretaria e Laboratório 
da AMA 
 

192 O terreno proposto para a construção do secretariado e laboratório permanente da AMA está 
em uma nova área de desenvolvimento da cidade de Harare, onde outros escritórios 
internacionais e governamentais estão planejados para serem realocados. No momento da 
avaliação, um projeto do parlamento estava em fase final de construção. A área total do lote 
alocada para o desenvolvimento da nova cidade é de 700 hectares, dos quais o Governo do 
Zimbábue oferece dez (10) hectares para construção da sede permanente e laboratório da 
AMA. As coordenadas GPS do terreno são -17.715305, 30.942234. 

 
Residência DG proposta 

 
193 A casa residencial proposta para o Diretor Geral da AMA está localizada em uma zona 

diplomática dentro de um complexo residencial suburbano de alta classe chamado 
Borrowdale Brooke. Campo de golfe, campos desportivos, lojas e restaurantes estão 
disponíveis no complexo. A área está localizada a 10 quilômetros do centro da cidade e da 
Secretaria e Laboratório temporários da AMA. A localização GPS do terreno é - 17.709977, 
31.142756. 
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194 A casa residencial tem as seguintes instalações: área de terreno de 1.400 m2; 
aproximadamente 450 m2 de área construída; 4 quartos independentes (suite); sala de estar; 
sala de estar e jantar; cozinha e despensa; salão familiar auxiliar; amplos terraços ao ar livre; 
piscina; Garagem para 2 carros e estacionamento para 4 carros adicionais. 

 
195 À data da avaliação da proposta de residência da DG, o edifício tinha sido alvo de obras de 

remodelação e dispõe de linhas de internet e telefone, mas estas ainda não foram instaladas. 
 

196 A propriedade também oferece uma ampla gama de instalações, incluindo segurança 
centralizada para a propriedade, campo de golfe, quadra de basquete, lojas e restaurantes. 

 
Importação de VSAT e seus acessórios 

 
197 O Zimbábue permite a importação e operação de VSAT e seus acessórios, não há restrições 

específicas para equipamentos VSAT não comerciais. 
 

Centro de conferências 
 

198 O Harare International Conference Center oferece instalações para conferências com várias 
salas de reuniões, conferências e salas multifuncionais que podem ser usadas de forma 
flexível para várias configurações. Todas as salas possuem sistemas avançados de 
conferência e são capazes de receber reuniões híbridas. 

 
Hospital de referência e de Refrigeração 

 
199 O Zimbábue oferece hospitais de referência bem equipados em Harare e instalações 

adequadas de cadeia de frio no Aeroporto Internacional Robert Mugabe. 
 

Hotéis e Residências 
 

200 Harare tem uma variedade de hotéis de 3 a 5 estrelas, conforme os detalhes fornecidos no 
relatório do país. Acomodações adequadas (3 e 4 quartos) e apartamentos (1 a 3 quartos) 
estão disponíveis para funcionários internacionais, que custam entre 450 e 1000 USD. 

 
Setor Bancário, Fiscal e Aduaneiro 

 
201 As isenções fiscais para instituições internacionais e diplomáticas estendem-se ao seu 

pessoal em termos de aquisição de bens, obras e serviços local e no exterior. Os funcionários 
recebem isenções para consumo normal de combustível por meio de reclamações e 
reembolsos. 

 
202 Não há restrições para transações bancárias, exceto para dinheiro. Foi especificado que para 

organizações internacionais não há restrições de dinheiro, mas há um limite diário de US$ 
1.000 em saques de dinheiro por funcionários. 

 
Atmosfera Política e Status dos Tratados Relevantes 

 
203 No último dia da avaliação no país, o status dos tratados relevantes e sanções da UA para o 

Zimbábue está refletido na Tabela 13. 
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Tabela 13. Situação dos tratados relevantes para a República do Zimbábue em 22 de Abril de 
2022 

 

 
TRATADO 
DA AMA 

CONVENÇÃO 
GERAL DA 

OUA 

CONVENÇÃO 
DE VIENA 
SOBRE 

RELAÇÕES 
DIPLOMÁTIC

AS 

CONVENÇÃO 
DE VIENA 
SOBRE 

RELAÇÕES 
CONSULARE

S 

PROTOCOLO 
ADICIONAL À 
CONVENÇÃO 

GERAL DA OUA 

ESTADO 
DAS 

SANÇÕES 

ZIMBABWE 
(a partir de 
22.04.2022) 

17/09/2021 NãO 13/05/1991 13/05/1991 NÃO NENHUM 

 
Requisitos de visto 
 

204 Dezessete (17) Estados Membros da UA não precisam de visto para entrar no Zimbábue; 
dez (10) Estados Membros da UA podem obter um visto à chegada; e os restantes 38 
Estados Membros da UA necessitam de visto para entrar no país antes da partida para o 
Zimbabué. No entanto, este é o regime geral de vistos que não se aplicaria a eventos da UA, 
pelo qual todos os Estados-Membros obteriam visto à chegada. 

 
205 São concedidas autorizações de residência para funcionários internacionais/diplomáticos de 

curta duração com contrato inferior a um ano. Com relação ao tempo de processamento de 
um visto de entrada para funcionários e especialistas em missão de uma organização 
internacional, o atraso normal é de um (1) a dois (2) dias e o tempo máximo que poderia levar 
seria de 3 dias . 
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a. Pontuação Técnica dos Estados Membros Candidatos 
 

206 As pontuações totais dos Estados-Membros candidatos são fornecidas no Quadro 14; enquanto a pontuação detalhada é fornecida no 
Anexo 11. As pontuações por candidato variaram de 66,65 a 86,96. O Estado-Membro candidato com a pontuação total mais elevada é 
Ruanda e por ordem decrescente, seguido de Argélia, Tunísia, Marrocos, Zimbábue, Uganda, Tanzânia e Egito. 

 
 

Tabela 14.Pontuações totais para os Estados-Membros candidatos por departamento avaliado 

Departmento 
Maxima 
Pontuação Argélia Egito Marrocos Ruanda Tanzânia Tunísia Uganda Zimbábue 

Serviços de gerenciamento de 
instalações 

41,00 33,62 20,56 34,70 36,89 28,05 34,77 29,12 30,36 

Gestão de Sistemas de Informação 13,23 12,56 5,33 9,56 13,23 6,50 10,40 10,24 13,23 

Serviços de segurança e proteção 16,77 15,27 7,45 12,79 15,14 12,27 11,87 11,86 10,60 

Escritório do Conselho Jurídico 11,00 9,35 9,35 6,60 11,00 7,98 9,35 9,35 6,60 

Diretoria Financeira 12,00 8,75 9,25 9,00 7,00 7,75 9,25 8,75 9,50 

Serviços de protocolo 5,00 3,88 3,62 3,37 4,54 4,10 4,67 4,35 3,93 

Todos os departamentos 99,00 83,43 55,56 76,02 86,80 66,65 80,31 73,67 74,22 
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207  Facilidades adicionais oferecidas e prometidas são fornecidas na Tabela 15. 
 
Tabela 15. Facilidades adicionais oferecidas e promessas 

 Estado-
Membro 
candidato 

Ofertas e Compromissos Adicionais 

1 Argélia  Prestar assistência financeira para a operacionalização da AMA 

que cubra a maior parte das suas necessidades por um período 
de 2 anos 

 Garantir o estabelecimento e equipamento dos laboratórios de 

controle da AMA 

 Fornecer USD 20 milhões para construção do laboratório da 

AMA 

 Disponibilizar modalidades de acesso e circulação dedicadas a 

pessoas com mobilidade reduzida, bem como elevadores em 
cada edifício da sede da AMA 

 Equipar a sede da AMA com um data center de alto 

desempenho 

 Oferecer ao Diretor Geral da AMA uma residência oficial maior, 

totalmente mobiliada e equipada, e que inclua pelo menos 
quatro quartos amplos e uma sala de estar 

 Reforçar a segurança de ambos os acessos à sede da AMA, 

instalando obstáculos para impedir a travessia como barreiras 
elevatórias e dissuasores retrácteis contra intrusão saindo do 
solo com sistema hidráulico 

 Dedicar à AMA uma câmara frigorífica no aeroporto de Argel, se 

necessário 

2 Egito  Alocar um valor de USD 10 milhões como orçamento 
operacional (empréstimo com juros baixos) a ser usado para 

estabelecer a sede da AMA e seu laboratório 

 Designar um local no distrito diplomático da nova capital 

administrativa para ser a sede da AMA, juntamente com uma 
residência de elite para o Diretor Geral, complementos do 
governo egípcio 

3 Marrocos  Dedicar um orçamento total de USD 150 milhões ao 
estabelecimento do secretariado e laboratórios da AMA 

 Oferecer um prédio temporário para secretaria da AMA 

 Dedicar parte do laboratório nacional localizado em 2, Rue 
Lamfadal Cherkaoui em Rabat como um laboratório temporário 

para a AMA, com área total de 320 m2 sendo alocada à AMA 

 Peritos técnicos do Laboratório Nacional de Controle de 

Medicamentos, Centro Nacional de Farmacovigilância e dois 
laboratórios de referência para testes biológicos 

 Equipar a sede e o laboratório com todos os equipamentos, 

reagentes, materiais de referência e ferramentas de 
comunicação e gestão de dados 

 Garantir total segurança e proteção das pessoas e propriedades 
da AMA 
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 Estado-
Membro 
candidato 

Ofertas e Compromissos Adicionais 

4 Rwanda  Fornecer partições e equipamentos para o Alliance Investment 

Plaza de acordo com os requisitos e necessidades da AMA 

 Cobrir as taxas de eletricidade, água, conexão à internet, 

segurança e taxas de serviço e manutenção para o escritório e 
a residência do DG por um período de 5 anos 

 Adquirir terrenos, construir e equipar novas instalações 
laboratoriais da AMA 

 Fornecer uma equipe de 10 funcionários destacados em áreas-

chave, como compras, TIC, finanças/contabilidade, RH, 
protocolo e um especialista em regulamentação, pago pelo 
governo de Ruanda 

 Fornecer um veículo SUV moderno para a DG da AMA 

 Contratar um motorista pessoal para a DG da AMA por um 

período de 5 anos 

 Fornecer 10 veículos SUV para a equipe da AMA 

 Fornecer instalações para conferências com todas as 

comodidades para reuniões, conferências e eventos da AMA 
por um período de 5 anos 

 Fornecer ao DG da AMA+2 uma associação de golfe de 5 anos 

no Kigali Golf Club e oferecer tarifas corporativas para o restante 
da equipe da AMA 

 Fornecer ao DG da AMA e 9 membros da equipe de gestão da 

AMA, associações em uma instalação esportiva por um período 
de 5 anos 

 Adquirir 100 computadores, incluindo laptops e desktops para a 

equipe da AMA 

 Adquirir 10 impressoras para a sede da AMA 

 Adquirir equipamentos de segurança, incluindo scanner de 

bagagem, detector de metais e raio-x do veículo 

5 Tanzânia  Turismo interno a preços locais durante o período de férias 

 Associação anual a clubes sociais como golfe, iate e academia 

6 Tunísia  O Ministério da Saúde compromete-se a realizar os trabalhos 
necessários à colocação em funcionamento dos vários edifícios 

propostos, na oferta da Tunísia, para acolher a sede da Agência 
Africana de Medicamentos 

 Acomodação/residência adicional para outro funcionário da 

AMA 

 Veículos para atender as necessidades de transporte da AMA, 

3 carros e um microônibus, se necessário 

 Fornecer móveis e mesas para o laboratório da AMA 

 Fornecer instalações para a realização de conferências e 

seminários 

 Permitir que a AMA se beneficie de serviços de tecnoparques e 

laboratórios que lidam com biotecnologia e especialistas que 
retornaram ao território tunisiano 
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 Estado-
Membro 
candidato 

Ofertas e Compromissos Adicionais 

 Cuidados médicos a serem prestados pelo hospital militar de 

Túnis, que é um carro-chefe das instalações médicas na Tunísia 

 Oferecer entrada gratuita nos museus e locais culturais da 

Tunísia 

 Para filhos de funcionários da AMA, inscrição prioritária com 

propinas gratuitas em escolas e universidades tunisinas 

 Será estabelecido um acordo de sede entre a Tunísia e a AMA 

com todos os benefícios concedidos às missões diplomáticas e 

organizações internacionais sediadas na Tunísia, abrangendo 
imunidade e isenção de impostos. 

7 Uganda  Instalação de sistemas de comunicação e segurança nas 

instalações propostas do DG da AMA e nas instalações da 
Agência Nacional de Medicamentos conforme detalhado na 
carta de oferta 

8 Zimbábwe  Conceder até US$ 1 milhão por ano à AMA para promover 

pesquisas por um período de até três anos 

 Aumentou a oferta de terrenos para construção da sede da AMA 

de 1 hectare para 10 hectares 

 Construir o complexo AMA dentro de um ano 

 Ceder a propriedade dos dois blocos atualmente oferecidos 
para escritório temporário e laboratório para a AMA 

 Remodelar os escritórios no prazo de um mês 

 A reforma e apetrechamento do laboratório serão concluídas em 
90 dias, levando em consideração a necessidade de consultar 

a AMA e adquirir equipamentos 

 Comprometer-se a corrigir e corrigir quaisquer deficiências para 

atender aos padrões e requisitos da AMA, conforme observado 
pela missão de avaliação 

 Fornecer acomodação gratuita dentro da zona diplomática para 

os três principais funcionários da AMA nos primeiros 5 anos 

 Fornecer 5 veículos utilitários para serem usados pela AMA nos 

primeiros cinco anos 

 Contas gratuitas de luz, água e internet para residência oficial, 

laboratório e escritórios da Agência nos primeiros três anos 

 Cobrir os custos de manutenção dos alojamentos provisórios e 
dos laboratórios utilizados pela Agência 
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IX. Conclusão 
 

208 Ao realizar a tarefa, a Equipe de Avaliação estava bem ciente e particularmente ciente de 
que cada Estado Membro que fez um investimento significativo para oferecer uma oferta, e 
o fez com profundo afeto, amor, compromisso e crença não apenas nos objetivos da AMA, 
mas mais amplamente, nas aspirações gerais da União Africana. Como tal, os oito (8) 
Estados-Membros candidatos fizeram grandes sacrifícios ao continente e, portanto, devem 
ser elogiados em conformidade. A equipa de Avaliação agradece particularmente estes 
sacrifícios e a cooperação recebida dos respetivos Estados Membros no decurso das 
missões de avaliação técnica. 

 
209 Os oito (8) Estados Membros que apresentaram as ofertas para sediar a sede da AMA foram 

avaliados pela Equipe de Avaliação de acordo com os critérios aprovados. A pontuação 
técnica agregada para os Estados Membros avaliados está resumida na Tabela 16: 

 

Tabela 16. Classificação dos Estados Membros por pontuação técnica 

Member States Score 

Ruanda  86,80 

Argélia 83,43 

Tunísia 80,31 

Marrocos 76,02 

Zimbábue 74,22 

Uganda 73,67 

Tanzânia  66,65 

Egito 55,56 

 
210 Com base nos critérios mínimos e essenciais aprovados estabelecidos para a abergar a Sede 

da AMA, a proposta do Ruanda obteve a maior pontuação técnica agregada.  
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XI. Anexos 
(https://drive.google.com/drive/folders/1pV4ktebPO1Xd0kWURqct3ufKB3yE3n
vd?usp=sharing)  
 

a. Anexo 1 - Contratos de Confidencialidade e Confidencialidade Assinados 

b. Anexo 2 - Relatórios conjuntos de avaliação de países assinados 
a) República Democrática Popular da Argélia 
b) República Árabe do Egito 

c) Reino de Marrocos 
d) República de Ruanda 
e) República Unida da Tanzânia 
f) República da Tunísia 

g) República do Uganda 
h) República do Zimbábue 

c. Anexo 3 – Critérios para Acolhimento de Órgãos da UA, 2005, Sirte, Líbia 

d. Anexo 4 – Tratado para o estabelecimento da Agência Africana de Medicamentos 
(AMA) 

e. Anexo 5 - Termos de Referência para a Equipe de Avaliação 

f. Anexo 6 – Depósito da folha de oferta lacrada e assinada 
g. Anexo 7 - Carta de Mala Diplomática 
h. Anexo 8 – Verificação da folha assinada da oferta lacrada 
i. Anexo 9 - Questionário de avaliação de hospedagem da sede da AMA 

j. Anexo 10 - Diretriz de pontuação para o questionário 
k. Anexo 11 - Folha de pontuação para todos os oito (8) Estados-Membros candidatos 
l. Anexo 12 – Ofertas e compromissos adicionais dos Estados-Membros candidatos 

a) República Democrática Popular da Argélia 
b) República Árabe do Egito 
c) Reino de Marrocos 

d) República de Ruanda 
e) República Unida da Tanzânia 
f) República da Tunísia 
g) República do Uganda 

h) República do Zimbábue 
m. Anexo 13 – Lista de verificação de documentos apresentada para cada Estado-

Membro candidato 

a) República Democrática Popular da Argélia 
b) República Árabe do Egito 
c) Reino de Marrocos 

d) República de Ruanda 
e) República Unida da Tanzânia 
f) República da Tunísia 
g) República do Uganda 

h) República do Zimbábue 
n. Anexo 14 - Fotos 

a) República Democrática Popular da Argélia 

b) República Árabe do Egito 
c) Reino de Marrocos 
d) República de Ruanda 
e) República Unida da Tanzânia 

f) República da Tunísia 
g) República do Uganda 
h) República do ZimbábueZimbabwe 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1pV4ktebPO1Xd0kWURqct3ufKB3yE3nvd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pV4ktebPO1Xd0kWURqct3ufKB3yE3nvd?usp=sharing
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X. Notas verbais citadas  
 
1. Nota verbal para os últimos oito (8) Estados Membros candidatos 

(HHS/PMPA/47/072.22) 
2. Nota verbal para os oito (8) Estados Membros candidatos finais sobre a composição 

da equipe de avaliação (HHS/PMPA/47/063.22) 
3. Nota Verbal de 15 de Setembro de 2021 (HHS/PMPA/47/166.21) 
4. Nota Verbal de 04 de Agosto de 2021 (HHS/PMPA/47/91.21) 

5. Nota Verbal de 28 de Janeiro de 2022 (HHS/PMPA/47/011.22) 
6. Nota Verbal de 1º de Fevereiro de 2022 (HHS/PMPA/47/016.22) 
7. Nota Verbal de 7 de Março de 2022 (HHS/PMPA/47/069.22) 

8. Nota Verbal de 10 de Março de 2022 (HHS/PMPA/47/072.22) 

XI. Decisões Citadas  
 

1. Comité de Representantes Permanentes (CRP) 
a) (RPC/Rpt(XLII)Rev.1 Relatório do Comité de Representantes Permanentes (PRC) 

em 06 de Setembro de 2021 

2. Conselho Executivo 
a) EX.CL/Dec.857 (XXVI) sobre o estabelecimento da AMA 
b) EX.CL/Dec.229 (VII) sobre os Critérios para Acolhimento de Órgãos da UA 

3. Montagem 
a) Assembly/AU/Dec.735 (XXXII) sobre a adoção do Tratado AMA 
b) Assembleia/AU/Dec. 830 (XXXV) sobre a condução da missão de avaliação para a 

sede da AMA 

XIII. Lista de mesas 
1. Tabela 1: Estados Membros que manifestaram interesse em sediar a sede da AMA 

2. Tabela 2: Membros da equipe de avaliação e secretaria 
3. Tabela 3. Cronograma das missões de avaliação 
4. Quadro 4. Lista de registos de chamadas de acompanhamento dos Estados-

Membros candidatos 
5. Tabela 5. Ponderação das pontuações por departamento 
6. Tabela 6. Status dos tratados relevantes para a Argélia em 28 de Março de 2022 
7. Tabela 7. Status dos tratados relevantes para a República Árabe do Egito em 4 de 

Abril de 2022 
8. Tabela 8. Status dos tratados relevantes para o Reino de Marrocos em 8 de Abril 

de 2022 

9. Tabela 9. Status dos tratados relevantes para a República de Ruanda em 9 de 
Março de 2022 

10. Tabela 10. Status dos tratados relevantes para a República Unida da Tanzânia 

em 15 de Março de 2022 
11. Tabela 11. Status dos tratados relevantes para a República da Tunísia em 13 de 

Abril de 2022 
12. Tabela 12. Status dos tratados relevantes para a República de Uganda em 21 de 

Março de 2022 
13. Tabela 13. Status dos tratados relevantes para a República do Zimbábue em 22 

de Abril de 2022 

14. Tabela 14. Pontuações totais para os Estados-Membros candidatos por 
departamento avaliado 

15. Tabela 15. Facilidades adicionais oferecidas e promessas 
16. Tabela 16. Classificação dos Estados Membros por pontuação técnica   
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Anexo 11. Pontuações para cada Estado-Membro candidato 

Pergunta # 
Máxima 
Pontuação 

Argélia Egito Marrocos Ruanda Tanzânia Tunísia Uganda Zimbábue 

1. Em qual cidade serão sediadas as instalações da sede 
designada?  Argel Cairo Rabat Kigali Arusha Túnis Campala Harare 

2. O país anfitrião está fornecendo instalações permanentes 
exclusivas imediatamente? 

0,75 0,75 0,25 0,50 0,75 0,50 0,50 0,50 0,50 

3. O país anfitrião está transferindo a propriedade das 
instalações exclusivas para a AMA? 

2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 1,34 0,66 1,34 1,34 

4. A instalação existe ou deve ser construída pelo país 
anfitrião de acordo com as especificações descritas e os 

parâmetros acordados no contrato anfitrião? 

2,00 2,00 0,66 0,66 2,00 0,66 0,66 0,66 0,66 

5. O edifício exclusivo para escritórios pode acomodar pelo 
menos 100 funcionários? 

1,00 1,00 0,33 1,00 1,00 0,67 1,00 1,00 1,00 

6. O país anfitrião está fornecendo o mobiliário para o(s) 

edifício(s), de acordo com os requisitos da UA? Quais móveis 
o país anfitrião pretende fornecer (por exemplo, 
equipamentos de escritório, como mesas, cadeiras, telas, 
laptops, desktops, impressoras, etc.)? 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,67 1,00 1,00 1,00 

7. As instalações ou espaços identificados podem acomodar 
um laboratório regulatório em pleno funcionamento com um 
mínimo de maturidade de nível 4? 

Duplicar 
com Q10 

        

8. O país anfitrião está fornecendo um espaço ou edifício 
exclusivo para colocar o Secretariado da AMA e o Laboratório 

da AMA em um espaço ou locais separados? 

Duplicar 
com Q09 

        

9. O país anfitrião está fornecendo um espaço co-localizado 
com o Secretariado da AMA ou um terreno ou espaço 
separado para acomodar o laboratório da AMA? 

1,00 1,00 0,33 1,00 0,33 0,33 0,67 1,00 1,00 
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Pergunta # 
Máxima 
Pontuação 

Argélia Egito Marrocos Ruanda Tanzânia Tunísia Uganda Zimbábue 

10. As instalações ou espaços identificados podem acomodar 
um laboratório regulatório em pleno funcionamento com um 
mínimo de maturidade de nível 4? 

5,00 5,00 1,65 3,35 3,35 5,00 5,00 1,65 5,00 

11. O espaço identificado tem previsão para o 
estabelecimento de um banco de dados seguro (eletrônico ou 
em papel) de todos os lotes de produtos médicos testados e 
mantidos no local? 

0,25 0,25 0,08 0,25 0,25 0,25 0,25 0,08 0,25 

12. Se o espaço laboratorial identificado for um edifício 
existente, o espaço identificado possui um suprimento e 
exaustão de ar dedicado, bem como linhas de vácuo e 
sistemas de descontaminação? Se não, o país anfitrião 

tomará providências para adaptar o edifício a este padrão? 

0,50 0,34 0,50 0,17 0,34 0,34 0,50 0,50 0,34 

13. A secretaria e o laboratório serão exclusivamente co-
localizados ou hospedados separadamente? 

Duplicar 
com Q9 

        

14. Qual é a distância (em Km) do aeroporto internacional até 

o local do edifício proposto? Forneça a localização GPS e o 
mapa google do local a ser anexado 

0,75 0,25 0,00 0,00 0,25 0,00 0,50 0,00 0,00 

15. A estrada de acesso está em boas condições? 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

16. A estrada de acesso ao escritório proposto é alcatroada 

com instalações de drenagem e esgoto? 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

17. Se for asfalto, quantas pistas tem (tanto para cima quanto 
para baixo)? 

0,25 0,17 0,25 0,25 0,08 0,08 0,17 0,08 0,08 

18. O escritório proposto fica próximo ao centro da cidade? 

Qual a distância em km? 
0,50 0,34 0,00 0,50 0,50 0,50 0,34 0,50 0,34 

19. Como é a segurança e proteção do entorno do escritório? Duplicar 
com 
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Pergunta # 
Máxima 
Pontuação 

Argélia Egito Marrocos Ruanda Tanzânia Tunísia Uganda Zimbábue 

segurança e 
proteção 

20. O(s) edifício(s) possui(m) cerca de segurança 

demarcadora de pelo menos 2,7 metros de altura? A cerca 
de segurança demarcadora está equipada com fio lâmina, 
câmera de segurança, posto de segurança, conectividade 
com a sala principal de Circuito Fechado de Televisão (CFTV) 

das câmeras nos portões? 

Duplicar 
com 
segurança e 
proteção 

        

21. O prédio está equipado com serviços de 
telecomunicações (linha telefônica, ramais telefônicos e linha 
de internet banda larga)? 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,67 1,00 

22. O edifício tem gerador(es) de reserva com capacidade 
mínima de 3500 kVA para lidar com eletricidade e 
Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (HVAC)? 

1,00 0,67 0,33 1,00 0,33 0,00 1,00 0,33 0,00 

23. O edifício tem gerador(es) de reserva adicionais com 
capacidade mínima de 3500 KVA para lidar com eletricidade 

e aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC)? 

Duplicar 
com Q22 

        

24. O edifício possui sistema centralizado de refrigeração e 
aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC)? 

1,00 0,67 0,67 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,67 

25. Existe um reservatório de água com capacidade mínima 
de 100.000 litros? 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,33 1,00 

26. Qual é o número de instalações sanitárias em cada andar 
para ambos os sexos e com acesso para deficientes? As 
instalações estão equipadas com fossa cética ou rede de 
esgoto? 

1,00 0,67 0,67 1,00 1,00 0,67 1,00 1,00 0,67 
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Pergunta # 
Máxima 
Pontuação 

Argélia Egito Marrocos Ruanda Tanzânia Tunísia Uganda Zimbábue 

27. Existe espaço disponível para armazenamento de item de 
estoque, item não estocado e item médico (câmara fria)? 
Qual é a área de superfície do armazenamento? Que tipo de 

armazenamento está disponível? (Especialmente para uso 
médico – sala refrigerada; com sensor de fumaça e fogo, 
sprinklers de água ou gás; extintores) 

0,50 0,34 0,00 0,34 0,34 0,17 0,50 0,17 0,17 

28. Existe espaço para cozinha e refeitório? Qual é a área da 
superfície? 

1,00 1,00 0,00 0,67 0,67 0,00 0,67 0,67 0,33 

29. O(s) edifício(s) possui(m) vagas de estacionamento 
mínimas para 100 carros? Qual é a distância da vaga de 
estacionamento do(s) prédio(s)? O requisito mínimo é que 

uma área de estacionamento esteja a 500 metros do(s) 
edifício(s) e estacionamento subterrâneo não é apropriado. 

1,00 1,00 0,67 1,00 1,00 0,33 0,67 1,00 0,33 

30. O(s) edifício(s) tem acesso para deficientes? 1,00 0,33 0,67 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,33 

31. O prédio possui espaço de no mínimo 600 metros 
quadrados para guarda de informações - documentação, 
arquivamento e manutenção de registros ou arquivamento 
tanto físico quanto eletrônico? 

0,50 0,17 0,00 0,50 0,50 0,00 0,50 0,17 0,50 

32. O país anfitrião possui instalações adequadas para 
conferências e reuniões para até 10 eventos simultâneos com 
até 50 participantes? 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,67 1,00 1,00 

33. Essas instalações estão dentro do complexo do escritório 

da AMA ou fora? Se fora, qual é a distância das instalações 
externas em km? Forneça a localização GPS para essas 
instalações. 

1,00 1,00 0,33 0,33 1,00 0,67 0,33 0,33 0,33 

34. O país anfitrião possui outras instalações de conferências 

para grandes reuniões para até 1.000 pessoas? 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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Pergunta # 
Máxima 
Pontuação 

Argélia Egito Marrocos Ruanda Tanzânia Tunísia Uganda Zimbábue 

35. Essas instalações estão dentro do complexo do escritório 
da AMA ou fora? Se fora, qual é a distância das instalações 
externas em km? Forneça a localização GPS para essas 

instalações. 

Duplicar 
com Q36 

        

36. As instalações de conferência identificadas dentro das 
instalações possuem capacidade de videoconferência (tanto 
software quanto hardware) com capacidade híbrida 

(analógica e digital) com conjunto de protocolos de Internet 
(TCP/IP))? 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 

37. As instalações de conferência identificadas fora das 
instalações possuem capacidade de videoconferência (tanto 

software quanto hardware) com capacidade híbrida 
(analógica e digital) com conjunto de protocolos de Internet 
(TCP/IP)? 

Duplicar 
com Q36 

        

38. A infraestrutura de cabeamento de rede cabeada e a 

infraestrutura de rede Wi-Fi das instalações/edifícios são 
projetadas com base em um modelo de arquitetura de 2 ou 3 
camadas? 

1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 

39. O prédio possui sala de servidores central com sistema 

de ar condicionado adequado e fonte de alimentação de 
reserva? 

1,00 1,00 0,33 0,33 1,00 0,00 0,33 0,67 1,00 

40. A infraestrutura de rede das instalações está conectada 
ao provedor de serviços de Internet com endereço IP estático 

de 100Mbs? 

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

41. Existe um controle de acesso, gerenciamento de 
segurança física e perimetral implementado? 

1,00 0,75 0,00 0,25 0,75 0,00 0,25 0,75 1,00 

42. O prédio possui sistema de combate a incêndio, detecção 

de fumaça e extintor seco? 
0,23 0,23 0,00 0,23 0,23 0,00 0,23 0,23 0,23 



 

51 

 

Pergunta # 
Máxima 
Pontuação 

Argélia Egito Marrocos Ruanda Tanzânia Tunísia Uganda Zimbábue 

43. Existe um mínimo de duas tomadas de energia e duas de 
rede RJ45 em cada escritório, com tomadas compatíveis com 
o sistema utilizado no país, ou seja, Schuko, 3 pinos, 

etc……? 

2,00 2,00 1,00 1,50 2,00 0,50 2,00 1,50 2,00 

44. O prédio oferece tecnologia padrão para rede, IP, telefone 
e servidores? 

1,00 1,00 0,00 0,50 1,00 0,00 0,50 1,00 1,00 

45. Existe uma conectividade Wi-Fi de alta densidade em 

cada sala de reunião dentro das instalações com pontos de 
acesso CISCO AP4800/3800 altamente flexíveis para 
suportar a alta densidade? 

1,00 1,00 0,00 0,33 1,00 0,00 0,67 0,67 1,00 

46. Existe uma fonte de alimentação de backup (UPS) para 

cada gabinete de fiação da infraestrutura de rede? 
1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,50 1,00 

47. Os regulamentos do país sobre licenciamento para 
serviços de terminal de abertura muito pequena (VSAT) 
permitem a importação de equipamentos VSAT para o país? 

1,00 0,33 0,00 0,67 1,00 1,00 0,67 1,00 1,00 

48. Qual é a distância em km até um posto de bombeiros 
próximo não superior a 10 minutos no horário de pico de 
tráfego? Forneça os detalhes de localização GPS da estação 
do bombeiro 

0,47 0,47 0,24 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,24 

49. Qual é a distância em km até uma equipe de resposta da 
Polícia Especial e do Esquadrão Antibombas nas 
proximidades não mais de 10 minutos nos horários de pico 
de tráfego? Forneça os detalhes de localização GPS das 

equipes de resposta da Polícia Especial e da Equipe do 
Esquadrão de Bombas. 

0,47 0,47 0,35 0,47 0,47 0,47 0,35 0,47 0,35 

50. Qual é a distância em km até um Hospital próximo não 
superior a 10 minutos no horário de pico de trânsito? Forneça 

os detalhes de localização GPS do Hospital. 

0,47 0,47 0,35 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,35 
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Pergunta # 
Máxima 
Pontuação 

Argélia Egito Marrocos Ruanda Tanzânia Tunísia Uganda Zimbábue 

51. Existem organizações internacionais ou empresas 
multinacionais dentro de 5 km da sede da AMA proposta? E 
qual é o número indicativo em km? 

0,12 0,12 0,03 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

52. Existem Missões Diplomáticas Internacionais dentro de 5 
km da sede da AMA proposta? E qual é o número indicativo 
em km? 

0,12 0,12 0,03 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

53. Existem empresas de segurança privada licenciadas 

padrão dentro de 5 km da sede da AMA proposta? E qual é o 
número indicativo em km? 

0,12 0,12 0,03 0,12 0,09 0,12 0,09 0,12 0,12 

54. Os edifícios adjacentes e áreas circundantes são seguros 
e protegidos? [por exemplo. edifícios governamentais, 

mercado movimentado, zona industrial que pode estar sujeita 
a atrair ameaças…etc); Perto de instilação perigosa (por 
exemplo, depósito de combustível)]. 

Não 
pontuado 

        

55. O acesso à sede da AMA proposta tem várias rotas para 

acessar as instalações, Aeroporto Internacional e Centro da 
Cidade? 

0,47 0,35 0,47 0,47 0,47 0,47 0,35 0,24 0,24 

56. Fornecer fotos das condições das estradas nos arredores 
da Sede da AMA Proposta, bem como o Google Maps 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

57. As instalações do escritório estão localizadas em via de 

mão única? 
0,12 0,12 0,12 0,12 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

58. O perímetro está claramente definido por uma cerca 
perimetral? 

0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

59. A altura mínima da cerca não é inferior a 2,7m? 0,47 0,47 0,47 0,35 0,24 0,47 0,12 0,35 0,35 
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60. Existe sistema de segurança adicional na parte superior 
da cerca (fio de barbear, fio elétrico, alarme de detecção de 
intrusão no perímetro)? 

0,23 0,23 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 

61. Há mais de uma entrada de veículos nas instalações? 0,47 0,35 0,47 0,35 0,35 0,47 0,35 0,35 0,24 

62. Os acessos às instalações são fortificados com 
barricadas do tipo jersey para bloquear o acesso à entrada 

das instalações, edifícios de escritórios e instalações? 

0,12 0,12 0,00 0,00 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 

63. Todo o local é bem iluminado com lâmpadas intempéries 
e invioláveis? 

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00 0,12 

64. As partes externas da parede do perímetro, incluindo os 
pontos de entrada, são suficientemente iluminadas para 

desencorajar tentativas de entrada ilegal ou colocação de 
explosivos contra as paredes? 

0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

65. A parede do perímetro externo está a uma distância 
segura de árvores e postes para evitar intrusão? 

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

66. Existe uma distância mínima de 50m entre o edifício e a 
cerca do perímetro e as estradas? 

0,47 0,35 0,24 0,24 0,12 0,12 0,24 0,12 0,12 

67. Há no mínimo duas guaritas com espaço adequado para 
realizar a triagem de segurança? 

0,47 0,35 0,35 0,12 0,47 0,35 0,24 0,24 0,35 

68. O ponto de entrada de segurança está equipado com 
equipamentos de triagem de segurança (scanner de 
bagagem, detector de metais, máquina de passagem, 
equipamento de triagem de veículos, cartão de controle de 

acesso, pin e/ou leitor de impressão digital)? 

0,47 0,12 0,12 0,12 0,47 0,47 0,12 0,12 0,12 

69. Existe um sistema de controle de acesso de segurança 
adicional para reforçar as áreas críticas (sala de servidores, 
escritório do chefe da missão, sala de controle de 

0,12 0,09 0,06 0,12 0,12 0,03 0,09 0,03 0,06 



 

54 

 

Pergunta # 
Máxima 
Pontuação 

Argélia Egito Marrocos Ruanda Tanzânia Tunísia Uganda Zimbábue 

equipamentos de segurança, escritório financeiro e 
laboratório)? 

70. Existe estacionamento adequado para funcionários e 
visitantes? É seguro? 

0,47 0,47 0,24 0,47 0,47 0,12 0,35 0,47 0,12 

71. Todas as instalações e edifícios de escritórios são 
controlados por câmeras de circuito fechado de televisão 

(CCTV)? 

0,23 0,23 0,00 0,23 0,23 0,23 0,00 0,00 0,23 

72. Há sinalização de segurança adequada nas instalações e 
prédios de escritórios? 

0,12 0,12 0,00 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00 0,00 

73. Todas as portas externas são fortes o suficiente para 

proteger contra roubos e intrusos? 
0,12 0,12 0,12 0,00 0,12 0,00 0,12 0,12 0,00 

74. As janelas e portas são fixadas com fechaduras fortes 
para proteção contra roubo? 

0,12 0,12 0,12 0,00 0,12 0,00 0,12 0,12 0,00 

75. O telhado é acessível por intrusos usando escada de 

incêndio, outro prédio, poste ou árvore? 
0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

76. Existem túneis, bueiros e passagens que podem ser 
usados por intrusos? 

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

77. Existe um único ponto de entrada e saída para cada 

edifício? 
0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

78. Existem saídas de emergência em cada edifício? 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

79. As placas de saída são iluminadas e visíveis? 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00 0,00 

80. Existem abrigos seguros designados dentro do site? 
(quarto interno com porta forte ou porão) 

0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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81. A segurança contra incêndio de todo o edifício é 
certificada pelas autoridades locais? 

0,12 0,12 0,00 0,00 0,12 0,00 0,12 0,00 0,12 

82. Os alarmes de incêndio e os sistemas de PA estão 

disponíveis e funcionando adequadamente? 
0,23 0,23 0,00 0,23 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

83. Existem extintores de incêndio adequados e com 
manutenção atual instalados nos prédios? 

0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,00 0,00 0,00 0,23 

84. Existe uma sala de controle de segurança para circuito 

fechado de televisão (CCTV) e monitoramento de alarmes? 
0,23 0,23 0,00 0,00 0,23 0,23 0,00 0,00 0,23 

85. Estão disponíveis manuais como manutenção, 
operações, como-built-drawing para todo o equipamento do 
sistema de segurança e proteção? 

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00 0,12 

86. A paisagem externa (bollards, elevação do local ou 
declinação) impede que um veículo entre no prédio? 

0,12 0,12 0,00 0,12 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 

87. Todas as portas externas são pelo menos de madeira 
maciça, folheadas a metal ou metálicas? 

0,12 0,12 0,12 0,00 0,12 0,00 0,12 0,12 0,00 

88. Todos os pinos das dobradiças estão localizados 
internamente, soldados ou tratados de outra forma para evitar 
a remoção fácil? 

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00 0,12 0,12 0,00 

89. As fechaduras externas são projetadas ou os batentes 

externos das portas são construídos de forma que a porta não 
possa ser forçada pelo afastamento do batente? 

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00 0,12 0,12 0,00 

90. As janelas são protegidas com Fechaduras / Barras 
Metálicas / Malhas / Sistemas de Alarme de Intrusão? 

0,12 0,12 0,00 0,00 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00 

91. O telhado é acessível por intrusos usando Escada de 
Incêndio / Outro Edifício / Um Poste? 

0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 
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92. As aberturas do edifício (por exemplo, túneis, bueiros, 
bueiros e portas de serviço) estão devidamente protegidas? 

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

93. As pessoas e seus pertences são rastreados no ponto de 

entrada? 
0,12 0,23 0,23 0,00 0,23 0,23 0,00 0,00 0,00 

94. Existe um único ponto de entrada e saída para cada 
edifício? 

Duplicar com 
Q77 

        

95. Existem saídas de emergência para cada edifício? Duplicar com 

Q78 
        

96. O país anfitrião tem isenções, tanto para impostos diretos 
sobre a renda e lucro e impostos indiretos sobre bens, obras 
e serviços, para instituições internacionais e diplomáticas 

relacionadas aos bens/obras/serviços que adquirem 
localmente/no exterior? 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

97. As instituições internacionais primeiro pagam impostos 
para todas as suas aquisições de bens, obras e serviços 

localmente e depois pedem o reembolso desses impostos ou 
estão isentos no ponto de venda? 

1,00 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 0,50 0,75 

98. Nos casos em que instituições internacionais e 
diplomáticas pagam e reclamam Impostos, qual é o prazo 

máximo permitido em Meses dentro do qual todos os 
Reembolsos de Impostos devem ser apresentados às 
Autoridades Fiscais Competentes, caso contrário esses 
direitos são perdidos? 

1,00 0,25 0,25 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 

99. As isenções fiscais do país anfitrião para instituições 
internacionais e diplomáticas se estendem à aquisição de 
bens/obras/serviços de seus funcionários localmente/no 
exterior? 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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100. Quantos vôos internacionais tem a cidade onde o 
escritório está localizado em uma semana? Quais são as 
companhias aéreas internacionais atualmente atendendo a 

cidade? 

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,34 0,50 0,50 0,50 

101. Quantos vôos diretos a cidade, onde se localiza o 
escritório, tem de outras localidades africanas por semana? 

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,34 0,50 0,50 0,50 

102. O aeroporto possui instalações de cadeia de frio de 

carga para mercadorias e estoques médicos? 
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,17 0,50 0,50 0,50 

103. O país está sujeito a sanções intermediárias ou 
abrangentes por não pagamento de atrasados ou sanções 
por mudança inconstitucional de governo? 

1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

104. Existem transportes públicos disponíveis (por exemplo, 
autocarros, metro, eléctrico, etc.)? 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

105. Há interrupção frequente do fornecimento de energia e 
água? 

1,00 1,00 0,67 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

106. Quais são os níveis de hospitais disponíveis na cidade 
onde a secretaria e o laboratório da AMA estão localizados? 
Quantos? 

0,50 0,50 0,50 0,50 0,34 0,17 0,50 0,50 0,50 

107. O país anfitrião possui hospitais de referência? Quantos 

hospitais internos de referência estão disponíveis na cidade 
onde estão localizados a sede e o laboratório? Que tipo de 
logística de evacuação médica está em vigor no país 
anfitrião? 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,67 1,00 1,00 1,00 

108. As especializações médicas estão disponíveis e 
acessíveis na cidade sede e laboratório? Fornecer detalhes 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

109. Quantos hospitais públicos estão disponíveis na cidade 
onde se localiza o consultório e o laboratório? 

0,50 0,34 0,50 0,34 0,50 0,17 0,50 0,50 0,17 
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110. Quantos hotéis de 5 estrelas estão disponíveis na cidade 
onde se situa o escritório? 

0,25 0,12 0,25 0,18 0,12 0,06 0,25 0,06 0,06 

111. Quantos hotéis de 4 estrelas disponíveis na cidade onde 

se situa o escritório? 
0,25 0,25 0,25 0,25 0,12 0,06 0,25 0,12 0,06 

112. Quantos hotéis de 3 estrelas disponíveis na cidade onde 
se situa o escritório? 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,06 0,25 0,25 0,12 

113. Qual é a tarifa média dos quartos para cada uma das 

categorias de hotéis acima em USD? 
0,75 0,68 0,68 0,68 0,55 0,75 0,75 0,75 0,75 

114. Qual é o custo médio mensal em dólares para alugar 
uma casa residencial familiar de três quartos na cidade onde 
o escritório está localizado? 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

115. Qual é o custo médio mensal em dólares para alugar um 
apartamento de três quartos na cidade onde o escritório está 
localizado? 

0,25 0,25 0,18 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,18 

116. Quantos bancos internacionais você tem na cidade onde 

o escritório está localizado? 
1,00 1,00 1,00 0,75 0,75 1,00 1,00 1,00 0,50 

117. Qual Banco Internacional é o Maior Banco 
Internacional? Qual é o seu Ativo Total, contribuído (Capital 
Integral), número de seus Bancos Correspondentes na África 

e outros Continentes declarados separadamente? 

1,00 1,00 1,00 1,00 0,25 0,25 1,00 1,00 1,00 

118. Quantos bancos comerciais locais você tem na cidade 
onde o escritório será localizado? 

1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

119. Qual Banco Local é o Maior Banco Local? Qual é o seu 

Ativo Total, contribuído (Capital Integral), número de seus 
Bancos Correspondentes na África e outros Continentes 
declarados separadamente? 

1,00 1,00 1,00 1,00 0,25 0,25 1,00 1,00 1,00 
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120. Esses bancos estão autorizados a realizar serviços 
bancários internacionais, incluindo envio e recebimento de 
fundos (transferências sem fio)? 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

121. Quantos serviços de transferência internacional de 
dinheiro, (envio/recebimento de dinheiro) no exterior, operam 
na cidade onde o escritório está localizado? Por favor, liste. 
Por exemplo. MoneyGram, Western Union, etc? 

1,00 0,25 0,25 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 1,00 

122. Que outros serviços bancários, empréstimos, juros 
sobre depósitos, isenções de encargos bancários, etc., estão 
disponíveis para as Organizações Internacionais e seus 
funcionários? 

1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

123. Quais são as Restrições às transações financeiras de 
Organismos Internacionais e seus funcionários em termos de 
Limites sobre: Valor/frequência de transferência, valor a ser 
sacado em dinheiro, transferências entre contas mantidas em 

moeda estrangeira e local? 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

124. O país anfitrião está fornecendo um edifício residencial 
exclusivo para o Diretor Geral do Secretariado da AMA? 

1,00 0,67 0,00 1,00 1,00 0,67 0,67 0,67 0,33 

125. Quantos cômodos possui o prédio residencial 

identificado? 
1,00 0,33 N/A 1,00 1,00 0,67 1,00 0,33 0,67 

126. O país anfitrião está fornecendo o mobiliário para a 
residência de acordo com os requisitos da UA? Quais móveis 
domésticos o país anfitrião pretende fornecer (por exemplo, 

móveis de sala de estar, como sofás, utensílios de cozinha, 
mesas, armários, etc.)? 

0,50 0,50 N/A 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

127. Qual a distância (em Km) do aeroporto internacional até 
o local da residência proposta? 

0,50 0,00 N/A 0,00 0,34 0,00 0,17 0,00 0,00 
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128. Qual é a distância (em Km) da residência proposta ao 
centro da cidade? 

0,50 0,17 N/A 0,50 0,34 0,50 0,50 0,50 0,34 

129. Qual é a distância (em Km) entre a residência proposta 

e o local do escritório? 
0,50 0,17 N/A 0,50 0,34 0,50 0,34 0,50 0,34 

130. A edificação fornecida está claramente definida por uma 
cerca física? 

Duplicar 
com 
segurança e 

proteção 

        

131. A altura da cerca é de pelo menos 2,7 m Duplicar 
com 
segurança e 

proteção 

        

132. Existe medida de segurança adicional no topo da cerca 
(fio de barbear, alarme de pulso elétrico, detecção de intrusão 
no perímetro)? A estrutura da cerca inclui postos de 

segurança? 

Duplicar 
com 
segurança e 

proteção 

        

133. O prédio está equipado com serviços de 
telecomunicações? (Telefone, Internet e Wi-Fi) 

1,00 1,00 N/A 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 

134. O prédio possui gerador de reserva? 0,50 0,50 N/A 0,50 0,50 0,17 0,50 0,34 0,17 

135. Existe reservatório de água na residência? 0,50 0,50 N/A 0,50 0,50 0,34 0,50 0,17 0,50 

136. Há espaço suficiente para estacionar? Se sim, para 
quantos veículos? 

0,50 0,50 N/A 0,34 0,34 0,50 0,50 0,50 0,50 

137. Qual é a distância (em km) até os postos de bombeiros 

próximos não superior a 10 minutos no horário de pico de 
tráfego? Forneça os detalhes de localização GPS da estação 
do bombeiro. 

0,47 0,47 N/A 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,24 
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138. Qual é a distância (em km) até uma equipe de resposta 
da Polícia próxima não superior a 10 minutos no horário de 
pico de tráfego? Forneça os detalhes de localização GPS da 

estação do bombeiro 

0,47 0,47 N/A 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,35 

139. Qual é a distância (em km) de um Hospital próximo não 
superior a 10 minutos no horário de pico de trânsito? Forneça 
os detalhes de localização GPS da estação do bombeiro 

0,47 0,35 N/A 0,47 0,35 0,47 0,47 0,47 0,35 

140. Os edifícios adjacentes e a área circundante estão 
seguros e protegidos? A residência está perto de locais 
sensíveis [por exemplo, edifícios governamentais, mercado 
movimentado, zona industrial que pode estar sujeita a atrair 

ameaças?), Perto de instilação perigosa (por exemplo, 
depósito de combustível)]. A área circundante é segura? 

Não 
pontuado 

        

141. Fornecer fotos das condições das estradas no entorno 
da residência proposta, bem como Google Maps 

0,12 0,12 N/A 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

142. A Residência está localizada em área residencial 
segura? 

0,12 0,12 N/A 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

143. O perímetro está claramente definido por uma cerca? 0,47 0,47 N/A 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

144. A Altura da cerca não é inferior a 2,7 m? 0,47 0,47 N/A 0,35 0,47 0,47 0,47 0,47 0,12 

145. Há arame farpado ou fio elétrico com alarme para 
proteger a residência de intrusão? 

0,23 0,23 N/A 0,00 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

146. Há mais de uma entrada no local? 0,12 0,09 N/A 0,06 0,12 0,06 0,06 0,06 0,06 

147. Todo o local é bem iluminado com lâmpadas resistentes 

às intempéries? 
0,12 0,12 N/A 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

148. Existem salas de vigilância de segurança adequadas? 0,12 0,12 N/A 0,12 0,12 0,00 0,12 0,12 0,12 
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149. Existem vagas de estacionamento adequadas nas 
dependências da residência? 

0,23 0,23 N/A 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

150. As instalações são monitoradas por Circuito Fechado de 

Televisão (CCTV)? 
0,12 0,12 N/A 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

151. Todas as portas externas e internas são fortes o 
suficiente para evitar arrombamento e furto? 

0,12 0,12 N/A 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

152. Todas as portas externas são pelo menos de madeira 

maciça, folheadas a metal ou metálicas? 
0,12 0,12 N/A 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

153. Todos os pinos da dobradiça estão localizados 
internamente, soldados ou tratados de outra forma para evitar 
a remoção fácil? 

0,12 0,12 N/A 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

154. As fechaduras externas são projetadas ou os batentes 
externos das portas são construídos de forma que a porta não 
possa ser forçada pelo afastamento do batente? 

0,12 0,12 N/A 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

155. As janelas são protegidas com dispositivos de 

travamento, barras metálicas, telas e sistema de alarmes de 
intrusão? 

0,12 0,12 N/A 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

156. O telhado é acessível por intrusos usando outro prédio 
ou poste ou árvore? 

0,23 0,23 N/A 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

157. Existe um porto seguro designado dentro da residência? 
(quarto interno com porta forte ou porão 

0,23 0,00 N/A 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 

158. Existem extintores de incêndio adequados e com 
manutenção atual instalados na residência? 

0,12 0,12 N/A 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00 0,00 

159. Existem sistemas de detecção de incêndio adequados e 
atualmente mantidos instalados na casa? 

0,23 0,23 N/A 0,23 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 
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160. Existe sala de controle de segurança e vigilância para 
circuito fechado de televisão (CFTV) e monitoramento de 
alarmes? 

0,23 0,23 N/A 0,23 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

161. Estão disponíveis manuais de manutenção, operação ou 
desenho do layout predial para todo o equipamento do 
sistema de segurança e proteção? 

0,12 0,12 N/A 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

162. O país anfitrião assinou/ aderiu/ ratificou/ domesticou o 

Tratado AMA? 
2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 1,38 2,75 2,75 2,75 

163. O país anfitrião assinou/ aderiu/ ratificou/ domesticou as 
Convenções Gerais sobre Privilégios e Imunidades da OUA? 2,75 2,75 2,75 0,00 2,75 2,75 2,75 2,75 0,00 

164. O país anfitrião assinou/aderiu/ratificou/domesticou a 
Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas? 

1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 

165. O país anfitrião assinou/aderiu/ratificou/domesticou a 
Convenção de Viena sobre Relações Consulares? 

1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

166. O país anfitrião assinou/aderiu/domesticou o Protocolo 
Adicional à Convenção Geral da OUA sobre Privilégios e 
Imunidades? 

1,65 0,00 0,00 0,00 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00 

167. O país anfitrião reconhece os Documentos Oficiais de 

Viagem da UA em conformidade com a Decisão da 
Assembleia de Chefes de Estado e de Governo 
AHG/OAU/AEC/Dec.1 (II) No.5 sobre Livre Circulação 
realizada em Ouagadougou de 8 a 10 de Junho de 1998 que 

estipula que "... os titulares dos documentos oficiais de 
viagem dessas instituições devem estar isentos da obrigação 
de visto durante as viagens dentro dos Estados-Membros. 

0,50 0,50 0,50 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

168. Em caso negativo, quantos Estados Membros da UA 

estão isentos de visto? 
0,50 0,00 0,00 0,34 0,50 0,17 0,17 0,17 0,17 
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169. A política do país anfitrião prevê visto na chegada? Se 
sim, existem exceções? 

0,50 0,50 0,17 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

170. Existe um escritório dedicado dentro do Ministério das 

Relações Exteriores que trata dessas questões? 
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

171. O Estado-Membro concede autorizações de residência 
para o pessoal de curta duração (internacional/diplomático) 
cujo contrato é inferior a um ano? 

0,25 0,25 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

172. Qual é o tempo de processamento de um visto de 
entrada? 

0,50 0,08 0,34 0,17 0,50 0,50 0,50 0,50 0,34 

173. O Estado-Membro exige visto de saída para os 
funcionários saírem do país? 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

 99,00 83,43 55,56 76,02 86,80 66,65 80,31 73,67 74,22 
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EX.CL/Draft/Dec…(XLI) 
 

PROJECTO DE 
DECISÃO SOBRE O PAÍS DE ACOLHIMENTO DA SEDE DA AGÊNCIA AFRICANA 

DE MEDICAMENTOS (AMA) 

O Conselho Executivo,  

RECORDA a decisão da Conferência de Fevereiro de 2022 Assembly/AU/Dec. 
830(XXXV), que autoriza “a 41ª Sessão Ordinária do Conselho Executivo de Julho de 
2022, a tomar uma decisão em nome da Conferência sobre o país anfitrião da Sede da 
AMA, com base na recomendação da Conferência dos Estados Partes da AMA”;  

ENALTECE o imenso trabalho da Equipa de Avaliação, e da Agência de 
Desenvolvimento da União Africana (AUDA-NEPAD) no apoio e na conclusão das 
missões de avaliação; 

ENALTECE AINDA todos os Estados-Membros que se ofereceram para acolher a Sede 
da AMA pelo vigor das suas ofertas e APELA a todos os Estados-Membros candidatos 
a apoiarem a operacionalização da AMA; 

TOMA NOTA do relatório de avaliação sobre o acolhimento da Sede da Agência Africana 
de Medicamentos (AMA) e do relatório e recomendação da Primeira Sessão Ordinária 
da Conferência dos Estados Partes do Tratado da AMA; 

DECIDE que a Sede da Agência Africana de Medicamentos deverá ser localizada em ….  

SOLICITA à Comissão no sentido de continuar a apoiar a Conferência dos Estados 
Partes do Tratado da AMA e o Estado-Membro de acolhimento seleccionado para a Sede 
da AMA, na operacionalização da Agência Africana de Medicamentos (AMA) e na criação 
da Sede, o mais rapidamente possível;  

INCENTIVA os Estados-membros que assinaram o Tratado a ratificá-lo; e APELA aos 
demais Estados-membros a assinarem e ratificarem o Tratado para salvaguardar a 
saúde pública, a segurança e a protecção, ratificando o Tratado da AMA e 
operacionalizando uma agência reguladora de medicamentos que vai melhorar o acesso 
a medicamentos e produtos médicos de qualidade, seguros e eficazes no continente; 
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