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RELATÓRIO DAS ACTIVIDADES DO SUBCOMITÉ DO COMITÉ DE 

REPRESENTANTES PERMANENTES (CRP) PARA OS DIREITOS HUMANOS, 
DEMOCRACIA E GOVERNAÇÃO (HRDG) 

 
 
I. INTRODUÇÃO  
 
1. O Subcomité do Comité dos Representantes Permanentes (CRP) para os 
Direitos Humanos, Democracia e Governação adoptou o seu plano de trabalho para o 
ano 2020. Posteriormente, implementou um conjunto de actividades com base no plano 
de trabalho. As actividades incluem as seguintes: 

 
a. Conclusão dos Termos de Referência e do Plano de Trabalho do 

Subcomité para 2020;  
 

b. Deliberação sobre o Silenciamento das Armas e o impacto da pandemia da 
COVID-19 em África;  

 
c. Apresentação dos informes do Mecanismo Africano de Avaliação pelos 

Pares (MAAP) e do Conselho Consultivo da União Africana sobre a 
Corrupção (AUABC);  

 
d. Participação do Subcomité no 9º Diálogo de Alto Nível sobre Democracia, 

Direitos Humanos e Governação e nos seus Pré-Eventos sobre Juventude 
e Género; e 

 
e. Apresentação do informe do Departamento dos Assuntos Políticos sobre as 

Directrizes da União Africana relativas às Eleições durante a COVID-19 e 
outras emergências de saúde pública.  

 
2. O relatório apresenta as actividades do Subcomité do CRP para os Direitos 
Humanos, Democracia e Governação, abrangendo o período de Janeiro a Dezembro 
de 2020. 

 
II. CONCLUSÃO DOS TERMOS DE REFERÊNCIA E DO PLANO DE TRABALHO 

DO SUBCOMITÉ  
 

3. No dia 25 de Fevereiro de 2020, o Subcomité do CRP realizou a sua primeira 
reunião do ano na Sala deConferências Pequena nº 3 da Comissão da União Africana 
(CUA). Os principais pontos da agenda foram o projecto de Termos de Referência e o 
Plano de Trabalho para o ano de 2020. Os membros do Subcomité deliberaram sobre 
ambos os pontos. Foi decidido que os Termos de Referência e o Plano de Trabalho 
fossem difundidos entre todos os 55 Estados-membros para reflexão e contributo. Isso 
foi feito no dia14 de Fevereiro de 2020. Com base nas contribuições de todos os 
Estados-membros, o Plano de Trabalho do Subcomité do CRP para o ano de 2020 e os 
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Termos de Referência foram revistos e finalizados e subsequentemente adoptados 
através de procedimento sigiloso pelos membros e pelo Subcomité.  

 
III. DEBATES SOBRE O TEMA DO ANO E A PANDEMIA DA COVIDA-19  

 
4. Após a apresentação do documento de síntese intitulado Silenciar as Armas 
através do reforço de Governação Democrática pelo Director dos Assuntos Políticos, o 
Dr. Khabele Matlosa, os membros do Subcomité envolveram-se num debate 
aprofundado sobre o tema do ano da União Africana - Silenciar as Armas: Criação de 
Condições Favoráveis para o Desenvolvimento de África”. Os comentários e 
contributos dos membros do Subcomité foram tidos em conta para a melhoria do 
documento de síntese. 

 
5. Além disso, os membros do Subcomité deliberaram e trocaram ideias sobre o 
impacto da Pandemia da COVID-19 em África. A Comissária para os Assuntos 
Políticos, S.Ex.ª Embaixadora Minata Samate Cessouma, apresentou um resumo sobre 
a situação da pandemia da COVID-19 em África sob o ponto de vista da governação, 
indicando os principais desafios como o uso excessivo da força pelas forças de 
segurança à luz do recolher obrigatório nacional e Estados de Emergência; adiamento 
de eleições; desafios relacionados com a prestação de serviços; e a situação das 
pessoas deslocadas à força, incluindo refugiados, requerentes de asilo, repatriados e 
deslocados internos. 

 
6. Na sequência do debate, o Presidente e os membros do Subcomité exortaram a 
todos os governos a trabalharem no sentido de limitar as repercussões político-
económicas e sociais adversas da pandemia da COVID-19. Além disso, imploraram 
aos líderes políticos para garantirem o diálogo nacional, a inclusão e uma ampla 
participação nas decisões relativas a assuntos nacionais, tais como eleições; gestão de 
fundos de emergência e Estados de Emergência.  
 
IV. PLATAFORMA DE INFORME DA AGA- MAAP E AUABC 

 
7. O Director Executivo do Mecanismo Africano de Avaliação pelos Pares (MAAP), 
o Prof. Eddy Maloka, informou aos membros do Subcomité sobre o papel que este 
pode desempenhar na melhoria da governação no continente. Explicou ainda o 
mandato do MAAP no sentido de reforçar a governação democrática e participativa em 
África e manifestou o compromisso do MAAP de responder aos desafios impostos pela 
COVID-19. Além disso, informou ao Subcomité sobre os progressos alcançados na 
elaboração da segunda edição do Relatório de Governação Africana. Manifestou a 
disponibilidade do MAAP para apoiar o Subcomité e todos os Estados-membros na 
abordagem dos desafios de governação no continente, dado que a governação é 
fundamental para o desenvolvimento e um factor impulsionador da Agenda 2063 e da 
agenda global para 2030 sobre o desenvolvimento sustentável.  
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8. O Presidente do Conselho Consultivo da União Africana sobre a Corrupção 
(AUABC), S.Ex.ª BegotoMiarom, apresentou um informe ao Subcomité. Informou sobre 
a situação de ratificação e implementação da Convenção da União Africana sobre a 
Prevenção e Combate à Corrupção. Destacou os resultados do 4º Dia Africano contra a 
Corrupção. Informou igualmente ao Subcomité sobre a Posição Comum Africana 
relativa à Recuperação de Activos. Referindo a ligação entre a corrupção e a pandemia 
da COVID-19, observou que, como resultado da aquisição de emergência do 
Equipamento de Protecção Pessoal(PPE), as condições para a corrupção generalizada 
tinham sido amplamente criadas em muitos Estados-membros com consequências 
desastrosas para a governação, desenvolvimento e estabilidade política. Finalmente, 
manifestou a disponibilidade do AUABC perante o Subcomité nos seus nobres 
esforços.  

 
9. Com base nas apresentações feitas pelo MAAP e pelo AUABC, os membros do 
Subcomité envolveram-se em deliberações construtivas. Os membros do Subcomité 
reafirmaram o significado estratégico do MAAP e do AUABC como parte integrante da 
Arquitectura Africana de Governação (AGA). O Subcomité incentivou os Estados-
membros que ainda não o fizeram a assinar, ratificar, enquadrar e implementar a 
Convenção sobre a Prevenção e Combate à Corrupção (CPCC); a Carta Africana 
sobre Democracia, Eleições e Governação (ACDEG) e a aderir ao MAAP.  
 

V. 9º DIÁLOGO DE ALTO NÍVEL SOBRE DEMOCRACIA, DIREITOS HUMANOS E 
GOVERNANÇA E OS SEUS PRÉ-EVENTOS  
 

10. De acordo com o Plano de Trabalho do Subcomité do CRP para 2020, o 9º 
Diálogo de Alto Nível sobre Democracia, Direitos Humanos e Governação foi realizado 
virtualmente nos dias 10 e 11 de Dezembro de 2020 sob o tema “Silenciar as Armas 
através da construção de Democracias resilientes e Governação Responsável em 
África”.Todos os membros do Subcomité do CRP foram convidados a participar no 
diálogo e nos seus pré-eventos. Os membros do Subcomité sublinharam a importância 
do diálogo na abordagem de questões temáticas actuais e pertinentes, frequentemente 
ligadas ao tema da UA de cada ano.  

 
11.  O 9º Diálogo de Alto Nível foi precedido pelos dois pré-eventos apresentados 
abaixo: 

 
a. Pré-Fórum sobre o tema - Ampliar o Papel da Mulher na Prevenção de 

Conflitos e Silenciar as Armas, realizado virtualmente nos dias 19 e 20 de 
Novembro de 2020. 
 

b. Consulta Continental da Juventude sobre o tema - Repensar a Governação 
Democrática - O Papel da Juventude no Silenciamento das Armas, realizada 
virtualmente nos dias 26- e 27 de Novembro de 2020. 
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12. Os membros do Subcomité observaram que os resultados dos pré-eventos 
contribuíram bastante para as deliberações e resultados do principal Diálogo de Alto 
Nível. O Diálogo de Alto Nível foi reconhecido como um contributo importante para a 
implementação dos temas da UA de cada ano com base numa perspectiva de 
governação.  

 
VI. INFORME SOBRE O PROJECTO DE DIRECTRIZES DA UNIÃO AFRICANA 

RELATIVO ÀS ELEIÇÕES DURANTE A COVID-19 E OUTRAS 
EMERGÊNCIAS DE SAÚDE PÚBLICA  

 
13.  No dia 15 de Dezembro de 2020, os Membros do Subcomité do CRP 
convocaram uma reunião na qual foi apresentado um informe sobre o Projecto de 
Orientações da União Africana relativo às Eleições durante a COVID-19 e Outras 
Emergências de Saúde Pública. Na sequência das observações iniciais do Presidente 
do Subcomité, o Embaixador do Senegal, S.Ex.ª Moctar Diop, a Comissária para os 
Assuntos Políticos, S.Ex.ª Minata Samate Cessouma, apresentou o informe. Seguiu-se 
uma apresentação detalhada do projecto de Directrizes pelo Director do Departamento 
dos Assuntos Políticos, o Dr. Khabele Matlosa. Os membros do Subcomité envolveram-
se posteriormente num debate geral sobre o documento. Foi decidido que a Comissão 
deve rever e aperfeiçoar ainda mais o documento tendo em conta todos os contributos. 
Após a revisão, o documento foi distribuído a todos os membros do Subcomité para 
adopção através de procedimento sigiloso. Foi acordado que o documento será 
igualmente apresentado ao CPS e ao CRP em Janeiro de 2021 para adopção.  
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PROJECTO 

DECISÃO SOBRE O RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO SUBCOMITÉ DO COMITÉ 
DE REPRESENTANTES PERMANENTES (CRP) PARA OS DIREITOS HUMANOS, 

DEMOCRACIA E GOVERNAÇÃO (HRDG) 
 
 
O Conselho Executivo,  
 
1. TOMA NOTA do Relatório de Actividades do Subcomité do CRP para os Direitos 

Humanos, Democracia e Governação (HRDG) para o período de Janeiro a 
Dezembro de 2020; 

 
2. SAÚDA o Subcomité de Direitos Humanos, Democracia e Governação pela 

adopção dos seus Termos de Referência e Plano de Trabalho para 2020 e pela 
apresentação do seu Relatório Anual à 41ª Sessão Ordinária do CRP;  

 
3. SOLICITA ao Subcomité que continue o seu envolvimento com os Órgãos e 

Instituições da UA com mandato de Direitos Humanos e Governação com vista a 
reforçar a coordenação e colaboração, especialmente no reforço da sinergia 
entre a Arquitectura Africana de Governação e a Arquitectura Africana de Paz e 
Segurança (APSA);  
 

4. INSTA a Comissão, a trabalhar em colaboração com o Subcomité e submeter as 
Directrizes da UA sobre Eleições, durante o período da COVID-19 e outras 
Emergências de Saúde Pública para consideração e adopção.   

 
5. DECIDE que o Relatório de Actividades do Subcomité do CRP para os Direitos 

Humanos, Democracia e Governação (HRDG) seja incorporado no Relatório da 
41ª Sessão Ordinária do Comité de Representantes Permanentes (CRP).  
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