
AFRICAN UNION 
 

 

UNION AFRICAINE 

 
UNIÃO AFRICANA 

P. O. Box 3243, Addis Ababa, ETHIOPIA Tel.: Tel:  +251-115- 517 700     Fax:  +251-115- 517844 / 5182523 
Website: www.au.int 

 

SC23717 - 13/13/22/12 

 
CONSELHO EXECUTIVO 
Trigésima-Quarta Sessão Ordinária 
07 - 08 de Fevereiro de 2019 
Adis Abeba, Etiópia 
 

EX.CL/1133(XXXIV)Add.7 
Original: Inglês 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROJECTO DE ENCICLOPÉDIA AFRICANA - DOCUMENTANDO A 
HISTÓRIA AFRICANA RUMO ÀS SOLUÇÕES DURADOURAS AOS 

DESAFIOS AFRICANOS, INCLUINDO DESLOCAMENTOS FORÇADOS 
 

 (Ponto proposto pelo Gana) 
 
 



 
EX.CL/1133(XXXIV) Add.7 

Pág. 1 
 

DOCUMENTO DE SÍNTESE 
 

PROJECTO DE ENCICLOPÉDIA AFRICANA - DOCUMENTANDO A HISTÓRIA 
AFRICANA RUMO ÀS SOLUÇÕES DURADOURAS AOS DESAFIOS AFRICANOS, 

INCLUINDO DESLOCAMENTOS FORÇADOS 
 

 
 
ANTECEDENTES 
 
1. O Projecto Enciclopédia Africana (EAP) foi iniciado pelo primeiro Presidente da 
República do Gana, Osagyefo Dr. Kwame Nkrumah, juntamente com o eminente 
académico da diáspora africana, o Dr. WE B DuBois, em 1962. O EAP foi projectado 
para documentar a história autêntica de África e da vida africana, com particular enfoque 
na história, culturas, instituições sociais e contribuição de africanos e afrodescendentes 
para o desenvolvimento mundial. Esperava-se que a execução deste projecto expusesse 
os africanos ao autoconhecimento, levando a um novo pensamento e à restauração da 
dignidade africana. 

 
2. Embora o EAP tenha publicado com sucesso três (3) volumes da Enciclopédia 
Africana, o ritmo de implementação do Projecto diminuiu consideravelmente nas últimas 
décadas, após décadas de declínio socioeconómico e conflitos políticos no continente 
africano, que tiveram o efeito de desviar a atenção do EAP. O financiamento para o 
Secretariado do EAP foi, desde então, reduzido à subvenção anual atribuida pelo 
Governo do Gana, o que não é suficiente para suportar as operações técnicas do 
Projecto. 
 
3. Em 2014, o Governo do Gana fez um apelo à União Africana para a adopção do 
EAP como um dos Projectos de Legado Pan-Africano que mereceram revitalização, com 
o intuito de ajudar a impulsionar a Aspiração Número Cinco (5) da Declaração Solene do  
50º Aniversário da UA sobre a Africanidade e Renascimento Africano. A Conferência, na 
sua 22ª Sessão Ordinária de Chefes de Estado e de Governo e o Conselho Executivo na 
sua 24.ª Sessão Ordinária realizada em Adis Abeba, Etiópia (Janeiro de 2014), 
aprovaram a proposta do Gana (Assembly/AU/16(XXII)).Add.5). 
 
4. Em 2016, a Direcção da CIDO da Comissão da União Africana assumiu a 
responsabilidade pela coordenação de acções sobre a implementação de um EAP 
revitalizado. Desde então, quatro (4) reuniões consultivas técnicas foram organizadas 
pela Direcção da CIDO em parceria com o Secretariado da EAP, com sede em Acra, 
Gana. Essas reuniões técnicas reuniram um impressionante conjunto de intervenientes-
chave, cuidadosamente selecionados do mundo académico, organismos de 
investigação, sociedades históricas, autoridades de formulação de políticas, diplomatas, 
especialistas em negócios e escritores especializados em estudos africanos, extraídos 
do continente e da diáspora. 
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5. De acordo com a Decisão da Conferência (cimeira) da UA sobre a adopção do 
Projecto Enciclopédia Africana (Assembly/AU/Dec.500(XXII)), a República do Gana 
(Secretariado do EAP) foi encarregada de trabalhar em estreita colaboração com a 
Comissão da União Africana e facilitar consultas com o objectivo de reactivar a 
sensibilização de todos os Estados-Membros para o EAP em curso. 
 
6. A mesma decisão também solicitou à CUA que facilitasse a formação de Comités 
Nacionais de Cooperação em cada Estado-Membro, a serem financiados pelos 
respectivos Estados-Membros recorrendo à assistência de académicos em várias 
universidades e Centros de Investigação para contribuir para produção da Enciclopédia. 
 
7. O EAP é um projecto transversal que transcende todos os temas da UA, uma vez 
que procura documentar a história de África, designadamente questões, dados 
estatísticos e desafios relacionados com refugiados, retornados e deslocamentos 
forçados, que permitirão ao continente apresentar soluções para os mesmos. 
 
OBJECTIVO DO EAP 
 
8. O objetivo imediato da nova direção estratégica da EAP é criar uma plataforma 
para a implementação em grande escala da EAP, enquanto serve como fonte autorizada 
de informações sobre África indígena  e a vida africana, conforme previsto na sua 
criação pelos Pais Fundadores do projecto. 
 
RELEVÂNCIA DO EAP AO TEMA DO ANO 
 
9. Existe um nexo entre a paz e o desenvolvimento, bem como a migração e o 
desenvolvimento. Algumas partes do continente foram adversamente afectadas por más 
práticas de governação que geralmente resultam em conflitos, gerando assim várias 
vulnerabilidades migratórias que incluem refugiados, retornados e deslocados internos. 
Isso resultou em proporcionar o continente uma perspectiva desfavorável. 
 
10. A verdadeira essência da história africana seria dissipada se ocorrências críticas 
como conflitos, doenças e secas no continente, que forçou um número significativo de 
nossos cidadãos a se tornarem deslocados, não puderem ser documentadas para serem 
usadas como uma fonte acadêmica de informação. 
 
11. Assuntos que dizem respeito a migrantes africanos para outros continentes, 
particularmente a Europa, não foram desprovidos de desacordos políticos e económicos 
entre os dois continentes nas últimas décadas. Tem havido problemas de vários níveis 
de abusos que causaram muitas mortes, além de tornarem a maioria dos migrantes 
vulneráveis. 
 
12. Para que o continente leve a efeito uma “solução duradoura para os 
deslocamentos forçados”, é necessário alargar a rede de intervenientes, de modo a 
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incluir membros da diáspora, do sector privado, do mundo académico e das autoridades 
locais, a fim de dissipar o o fardo das causas profundas dos migrantes vulneráveis. 
 
13. O Projecto Enciclopédia Africana poderia ser um ponto de partida para aumentar 
ainda mais a sensibilização dos efeitos negativos da má governação e dos conflitos em 
todo o continente. A diáspora e outros migrantes poderiam ser usados como fulcros para 
compartilhar experiências positivas e negativas durante suas transições. 
 
14. Evidência documental para trazer conhecimento universal da perspectiva africana, 
através de extensa pesquisa, deve ser aplaudida como uma verdadeira ferramenta para 
resolver o deslocamento forçado no continente. Um veículo seguro do continente, para 
informar África sobre soluções ad hoc que evidentemente não funcionam e soluções 
inovadoras baseadas em “boas práticas” que poderiam ser adoptadas de modo a trazer 
uma solução sustentável para a questão do deslocamento forçado, merecem uma 
análise mais minuciosa. 
 
15. A Enciclopédia como fonte documental sobre a migração forçada africana, que 
está alinhada com o tema do ano, seria um passo na direcção certa para a pesquisa 
académica e assessoria política. 
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PROJECTO DE DECISÃO SOBRE A ADOPÇÃO DA ENCICLOPÉDIA AFRICANA 

COMO PROJETO EMBLEMÁTICO DA UNIÃO AFRICANA 
 

Doc. EX.CL/1133(XXXIV) Add.7 
 
O Conselho Executivo, 
 
1. EVOCA a Decisão Assembly/AU/Dec.500 (XXII) sobre a adopão do Projecto 

Enciclopédia Africana (EAP); 
 
2. FELICITA o trabalho do Governo do Gana e da Comissão da União Africana 

sobre os progressos realizados no relançamento do EAP; 
 

3. SOLICITA à Comissão da União Africana a adoptar o EAP como um dos seus 
projectos emblemáticos; 

 
4. APELA aos Estados-Membros da UA, à Comissão da União Africana e a 

Instituições Pan-Africanas no Continente e na Diáspora para que apoiem o 
trabalho do EAP; 

 
5. SOLICITA à Comissão da União Africana a levar a efeito uma avaliação do actual 

Secretariado do EAP e estudar a possibilidade de torná-lo numa Instituição Pan-
Africana. 
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