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 RELATÓRIO DA REUNIÃO DOS MINISTROS 
 
I. INTRODUÇÃO  
 
1. A reunião de Ministros da Sessão Extraordinária do Comité Técnico Especializado 
(CTE) da Migração, Refugiados e Pessoas Deslocadas Internamente em África foi 
realizada no Centro Internacional de Conferências de Sipopi, em Malabo, Guiné 
Equatorial, de 2 a 3 de Novembro de 2018.  

 
2. A reunião dos Ministros foi precedida por uma Sessão de Peritos, que teve lugar de 
29 de Outubro a 1 de Novembro de 2018.  

 
3. Estiveram presentes na reunião Ministros e Chefes de delegações dos 37 Estados 
Membros da União Africana, que se seguem: Argélia, Angola, Benin, Botswana, Burkina 
Faso, Burundi, Camarões, Chade, Comores, Congo, República Democrática do Congo, 
Côte d'Ivoire, Djibuti, Egipto, eSwatini, Etiópia, Guiné Equatorial, Gâmbia, Lesotho, África 
do Sul, Libéria, Líbia, Madagáscar, Mali, Mauritânia, Marrocos, Maurícias, Moçambique, 
Níger, Uganda, Ruanda, República Árabe Sahrauí Democrática, Sudão do Sul, Togo, 

Tunísia, Zâmbia e Zimbabué 

 
4. Estiveram igualmente presentes na reunião representantes das Comunidades 
Económicas Regionais (CER), designadamente a Comunidade Económica dos Estados da 
África Central (CEEAC), o Mercado Comum da África Oriental e Austral (COMESA) e a 
Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC). O Alto Comissariado das 
Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e a Organização Internacional para as 
Migrações (OIM) participaram na reunião como observadores. 

 
II. SESSÃO DE ABERTURA  

 
5. A sessão de abertura da reunião dos Ministros do CTE da Migração foi alargada a 
toda a Comunidade Diplomática presente na Guiné Equatorial, tendo contado com a 
participação do Presidente da República da Guiné Equatorial, Sua Excelência OBiang 
NGuema Mbasogo.  

 
6. Esta sessão foi marcada pelos discursos de Sua Excelência Uwizeye, Ministra junto 
do Gabinete do Presidente do Ruanda e Representante da República do Ruanda, que 
presidiu o CTE, seguido pelos discursos da Embaixadora Minata Samate Cessouma, 
Comissária da União Africana para os Assuntos Políticos ao passo que o Presidente da 
República da Guiné Equatorial, Sua Excelência OBiang NGuema Mbasogo proferiu o 
discurso de boas-vindas. 

 
7. A Comissária Minata Samate Cessouma agradeceu, em nome do Presidente da 
Comissão da União Africana, Sua Excelência Moussa Faki Mahamat, ao Presidente da 
República da Guiné Equatorial, ao seu Governo e ao seu Povo por terem aceitado acolher 
a reunião do CTE da Migração na Guiné Equatorial assim como pelo acolhimento caloroso 
e pela boa organização do evento.  
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8. De seguida, a Comissária sublinhou que o CTE é uma plataforma importante para 
debater sobre algumas questões essenciais relativas à implementação da Agenda 2063 da 
União Africana, tendo apresentado os temas principais que deverão ser objecto de 
deliberações durante a Sessão Extraordinária do CTE, nomeadamente a finalização do 
Protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, relativa os aspectos 
específicos do direito à nacionalidade e à eliminação da apátrida em África, a aprovação 
de Directivas para a Especificação, Concepção e a Produção do Passaporte Africano, 
incluindo as informações actualizadas sobre as implicações financeiras para a 
operacionalização da Agência Humanitária Africana. 

 
9. No sue discurso, Sua Excelência Uwizeye sublinhou a importância desta Sessão 
Extraordinária, que o seu país tem a honra de presidir a sua primeira sessã. Ela agradeceu 
o povo e o governo da Guiné Equatorial e Sua Excelência Obiang N’guema Mbasogo, 
Presidente da República da Guiné Equatorial, por ter honrado a Sessão Extraordinária do 
CTE com a sua presença. 

 
10. O Presidente Obiang N´guema Mbasogo, no seu discurso introdutório, abordou a 
questão delicada das causas profundas das crises humanitárias em África, que são, ao 
mesmo tempo, endógenas e exógenas. Recordou aos participantes que, ao longo da 
história da humanidade,  África foi vítima de crises humanitárias, resultantes de decisões e 
políticas tomadas por instâncias não africanas e que, actualmente, alguns países africanos 
estão mergulhados em situações de instabilidade perpétua. 

 
11. De seguida, ele solicitou a protecção de África e dos seus Estados Membros 
perante as entidades não africanas, que sempre utilizam vários meios de desestabilização 
à sua disposição contra o continente e o seu Povo. Por outro lado, realçou o facto de que o 
seu país, a Guiné Equatorial, está a presidir o Subcomité do Comité dos Representantes 
Permanentes (CRP) para os Refugiados, Repatriados e Pessoas Deslocadas 
Internamente em África, o que é uma honra para o seu país, sobretudo é uma grande 
responsabilidade ocupar-se de questões ligadas às migrações, refugiados e aos 
deslocamentos das populações. 

 
12. O Presidente concluiu o seu discurso informando sobre a disponibilidade do seu 
país, a Guiné Equatorial, de desempenhar um papel activo durante o Ano de 2019, 
consagrado aos Refugiados, Repatriados e Pessoas Deslocadas Internamente em África.  

 
ABERTURA 

 
III. DELIBERAÇÕES 

 
a) Apresentação e aprovação da Agenda  

 
13. Sua Excelência a Embaixadora Minata Samate Cessouma, Comissária da União 
Africana para os Assuntos Políticos, desejou boas-vindas a todos os delegados. De 
seguida, convidou ao Presidente da reunião ministerial da Sessão Extraordinária do 
Comité Técnico Especializado da Migração, Refugiados e Pessoas Deslocadas, Sua 
Excelência Judith Uwizeye, Ministra na Presidência do Ruanda, para presidir a reunião.  
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14. Sua Excelência Uwizeye procedeu à apresentação da Agenda da Reunião e 
convidou os delegados para a sua aprovação.  
 
15. Depois da aprovação da Agenda, a Ministra convidou o Presidente da Reunião de 
Peritos do Comité Técnico Especializado da Migração, Refugiados e Pessoas Deslocadas 
para apresentar o relatório e as decisões da Reunião de Peritos. 
 

b) Apresentação do Relatório de Peritos  
 

16. O Presidente da Reunião de Peritos do Comité Técnico Especializado apresentou o 
resumo do relatório, que aborda as seguintes questões: 

 
a. Directivas sobre a concepção, produção e emissão do Passaporte Africano e 

os seus dois anexos; 
 

b. Projecto de Protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos 
relativo aos aspectos específicos do Direito à Nacionalidade e a Eliminação da 
Apátrida em África. 

 
17. No que diz respeito ao ponto de questões diversas, o orador insistiu na Agência 
Humanitária Africana e no Centro Regional de Operações de Cartum. 
 
18. Depois da apresentação do Relatório de Peritos, a Ministra solicitou ao Presidente 
da Reunião de Peritos para apresentar as recomendações. 
 

c) Debates  
 

19. Depois da apresentação do Relatório da Reunião de Peritos, as delegações 
intervieram sobre os seguintes pontos: 

 
Especificações Técnicas  
 
20. As delegações perguntaram se era possível modificar as cores pantone do 
Passaporte Africano, tal como estão apresentadas nas directivas. Por outro lado, as 
delegações questionaram sobre a existência de um documento africano de viagem para a 
categoria de grupos específicos mencionados no Artigo 24º do Protocolo relativo à livre 
circulação de pessoas. 

 
21. Na sua resposta, a Ministra disse que o CTE da Migração, Refugiados e Pessoas 
Deslocadas não tem o mandato e os conhecimentos necessários para tratar destes 
assuntos técnicos adequadamente, tendo recordado aos delegados que as directivas são 
o resultado de várias consultas efectuadas pelos peritos dos Estados Membros sobre a 
migração, que trabalharam em estreita colaboração com a Organização Internacional da 
Aviação Civil (ICAO, sigla em inglês), que, ao abrigo do seu mandato, tem igualmente a 
responsabilidade de velar pela conformidade dos passaportes com as normas 
internacionais. 
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Análise do projecto do Protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos 
Povos sobre os aspectos específicos do Direito à Nacionalidade e a Eliminação da 
Apátrida em África  
 
22. Os delegados levantaram várias questões sobre o projecto do Protocolo, incluindo a 
questão de reservas, a definição da noção de «residência habitual»; a definição do termo 
«criança» e a compatibilidade entre o Protocolo e as legislações nacionais assim como a 
legalidade da residência para determinar a nacionalidade. Alguns delegados levantaram 
também questões de procedimento relativamente ao papel do CTE nos assuntos jurídicos 
relativos à determinação de algumas questões abordadas pelos delegados à Sessão 
Extraordinária do CTE da Migração, Refugiados e Pessoas Deslocadas. 

 
23. Foram levantadas as seguintes questões específicas: 

 
a) Incompatibilidade entre as definições de «criança» fornecidas por algumas 

legislações nacionais e pelo Protocolo; 
b) Importância de definir a noção «residência habitual», com vista a evitar o risco 

de definições contraditórias ou divergentes da noção «residência habitual» nas 
«legislações nacionais»; 

c) Os Estados Membros podem emitir reservas sobre qualquer das disposições 
do Protocolo, tendo em conta uma disposição geral sobre as reservas, no 
Artigo 26º  

d) Relação entre a «legalidade» do local de residência e a determinação da 
nacionalidade. 

 
24. A Senhora Ministra agradeceu aos delegados pelas suas perguntas e observações 
e convidou-os a submeter, por escrito, ao Secretariado, as suas propostas de emendas e 
as respectivas recomendações. Ela solicitou à Comissão da União Africana e à 
Conselheira Jurídico para responder a algumas questões específicas, tendo informado à 
reunião que o CTE da Justiça e Assuntos Jurídicos é o fórum apropriado para abordar 
algumas questões jurídicas não respondidas. 
 
25. A Conselheira Jurídica recordou a Convenção de Viena, que estipula as condições 
em que podem ser formuladas reservas e que nenhuma reserva incompatível com o 
objecto e o objectivo de um tratado é autorizada. A Comissária para os Assuntos Políticos 
indicou que as recomendações, as reservas e as observações acima mencionadas serão 
incluídas no relatório a ser enviado ao CTE da Justiça e Assuntos Jurídicos. 
 
IV. ENCERRAMENTO  

 
26. A sessão de encerramento da reunião ministerial foi marcada pelas declarações da 
Comissária da União Africanas para os Assuntos Políticos, Senhora Minata Samate 
Cessouma, da Presidente do CTE para a Migração, Refugiados e Pessoas Deslocadas 
Internamente, Senhora Uwizeye e, a terminar, pelo discurso de encerramento do Ministro 
dos Negócios Estrangeiros da República da Guiné Equatorial, Senhor Simeon Oyono 
Essono.   
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Sessão Extraordinária do Comité Técnico Especializado (CTE) para Migração, Refugiados e Deslocados 

Internos, 29 de Outubro - 01 de Novembro de 2018, Malabo, Guiné Equatorial 

 
PROJECTO DE DECISÕES 

  
NÓS, Ministros responsáveis pelas questões de Migração, Refugiados e 
Deslocados Internos, reunidos durante a Sessão Extraordinária do Comité Técnico 
Especializado da União Africana (CTE) para Migração, Refugiados e Deslocados 
Internos, realizada de 29 de Outubro a 3 de Novembro de 2018, em Malabo, Guiné 
Equatorial; 
 
ORIENTADOS pela nossa visão comum de um continente integrado, politicamente unido 
e baseado nos ideais do Pan-africanismo e a visão do Renascimento de África, 
conforme reflectido na 2ª Aspiração da Agenda 2063 da União Africana;  
 
RECORDANDO as disposições sobre o direito à livre circulação de pessoas e à 
residência consagrado no Artigo 12.º da Carta Africana sobre os Direitos Humanos e dos 
Povos de 1981;  
 
RECONHECENDO o papel desempenhado pela Comissão Africana dos Direitos 
Humanos e dos Povos que visa elaborar um Protocolo à Carta Africana sobre os Direitos 
Humanos e dos Povos relativa aos Aspectos Específicos do Direito à Nacionalidade e 
Erradicação da Apatridia em África com base no seu mandato, conforme previsto no 
Artigo 66º da Carta Africana sobre os Direitos Humanos e dos Povos para fazer face às 
lacunas existentes no direito à nacionalidade no âmbito do sistema Africano dos Direitos 
Humanos;  
 
RECORDANDO a Decisão da Assembleia - Assembly / AU / Dec.607 (XXVII), adoptada 
em Julho de 2016 em Kigali, Ruanda, saudando o lançamento do Passaporte Africano e 
instando os Estados-membros a adoptar o Passaporte Africano e trabalhar em estreita 
colaboração com a Comissão da União Africana para facilitar processos que visam a sua 
emissão a nível nacional com base em normas, concepção e especificações 
internacionais;  
 
RECORDAR a adopção do Protocolo ao Tratado que cria a Comunidade Económica 
Africana relativo à Livre Circulação de Pessoas, o Direito à Residência e o Direito à 
Fixação, durante a Assembleia dos Chefes de Estado realizada em Janeiro de 2018, em 
Adis Abeba, Etiópia; em que adoptaram a decisão - Assembly/AU/Dec.67(XXX); e 
INCENTIVAR os Estados-membros para ratificarem o Protocolo;  
 
CONSIDERANDO a Decisão da Assembleia - Assembly/AU/Dec.707(XXXI) que declara 
o ano de 2019 como "Ano de Refugiados, Repatriados e Deslocados Internos: Rumo a 
Soluções Duradouras para a Deslocação Forçada em África”; em que a Assembleia 
solicitou à Comissão, em colaboração com O Comité dos Representantes Permanentes 
(CRP) e outras partes interessadas, para preparar uma Nota de Conceito e um Roteiro 
para a implementação do tema de 2019; 
 
TENDO ANALISADO o relatório dos Peritos sobre o projecto de Protocolo à Carta 
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Sessão Extraordinária do Comité Técnico Especializado (CTE) para Migração, Refugiados e Deslocados 

Internos, 29 de Outubro - 01 de Novembro de 2018, Malabo, Guiné Equatorial 

Africana sobre os Direitos Humanos e dos Povos relativa aos Aspectos Específicos do 
Direito à Nacionalidade e Erradicação da Apatridia em África, a Directriz para a 
Especificação, Concepção, Produção e Emissão do Passaporte Africano; 
 
Sobre as Directrizes para a Especificação, Concepção, Produção e Emissão do 
Passaporte Africano: 
 

1. ADOPTAR as Directrizes para a Especificação, Concepção, Produção e 
Emissão do Passaporte Africano e seus dois Anexos:  
Anexo 1 – Especificação Técnica Mínima e Características de Segurança 
Anexo 2 - Cores, Categorias e Características acordadas do Passaporte 
Africano; 

 
2. SOLICITAR a Comissão da UA para organizar uma reunião com todas 

as partes interessadas, a fim de discutir outras questões de âmbito jurídico 
relacionadas com o passaporte. 
 

Sobre o Projecto de Protocolo à Carta Africana sobre os Direitos Humanos e dos 
Povos relativa a Aspectos Específicos do Direito à Nacionalidade e à Erradicação 
da Apatridia em África: 
 

1. ADOPTAR o Projecto de Protocolo à Carta Africana sobre os Direitos 
Humanos e dos Povos relativa a Aspectos Específicos do Direito à 
Nacionalidade e à Erradicação da Apatridia em África; 
 

2. SOLICITAR à Comissão para que submeta o Projecto de Protocolo alterado 
ao CTE de Justiça e Questões Jurídicas para análise e submissão aos 
Órgãos Deliberativos da AU; 

 

3. MANIFESTAR APREÇO a S.Ex.ª Sr. Obiang Nguema Mbasogo, Presidente 
da República da Guiné Equatorial e ao Governo da Guiné Equatorial pela 
calorosa recepção e hospitalidade proporcionada a todos os delegados. 
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I. Contexto 
 

A livre circulação de cidadãos africanos ao longo das fronteiras no seu próprio 
continente é essencial para a visão da União Africana (UA). Na prossecução do seu 
mandato de unidade pan-africana, a UA é orientada por uma visão de “uma África 
integrada, próspera e pacífica impulsionada pelos seus próprios cidadãos e 
representando uma força dinâmica na arena internacional”. A livre circulação de pessoas 
é essencial para a concretização desta visão, conforme articulado na Agenda 2063 – A 
África que Almejamos. Não é em vão que a livre circulação de pessoas e o Passaporte 
Africano é um dos projectos emblemáticos da Agenda 2063. A Aspiração 2 da Agenda 
2063 prevê “um continente integrado politicamente unido com base nos ideais do pan-
africanismo e a visão do Renascimento de África”. Os líderes africanos aspiram por “um 
continente onde a livre circulação de pessoas, capital, bens e serviços resulte em 
aumentos significativos no comércio e investimentos entre os países africanos, 
ascendendo a níveis sem precedentes, e reforçando o lugar de África no comércio 
global”. A Agenda 2063 apela ao desenvolvimento e emissão do Passaporte Africano 
como um catalisador para a concretização da livre circulação de pessoas rumo à uma 
África sem visto. 

 
Durante a sua 27.ª Sessão Ordinária, realizada em Kigali, Ruanda, em Julho de 

2016, a Conferência dos Chefes de Estado e de Governo solicitaram à Comissão da 
União Africana a “prestar apoio técnico aos Estados-membros para que possam produzir 
e emitir o Passaporte Africano para os seus cidadãos”. É, portanto, neste contexto que a 
Comissão da União Africana (CUA) iniciou o desenvolvimento das presentes directrizes 
para a concepção, produção e emissão do Passaporte Africano, a fim de apoiar os 
esforços dos Estados-membros da UA na concretização dos objectivos nobres do 
Protocolo do Tratado que Institui a Comunidade Económica Africana Relativo à Livre 
Circulação de Pessoas, Direito de Residência e de Estabelecimento. Este protocolo foi 
adoptado pelos Estados-membros da UA durante a 29.ª Sessão Ordinária da 
Conferência dos Chefes de Estado e de Governo, realizada em Adis Abeba, em 
Janeiro/Fevereiro de 2018. Mais significativamente, durante a sessão extraordinária da 
Cimeira da UA, realizada em Kigali, Ruanda, em Março de 2018, um total de 30 Estados-
membros da UA assinaram este protocolo. Prevê-se que estes estados ratifiquem 
igualmente o protocolo. Prevê-se que este protocolo consiga a ratificação universal num 
futuro não muito distante. 

 
O presente documento está estruturado ao longo das seguintes secções: 
 
I. Objectivo das Directrizes; 
II. Base Jurídica do Passaporte Africano; 
III. Âmbito das Directrizes; 
IV. Elementos do Passaporte Africano; e 
V. Via a seguir. 

 
Uma das principais aspirações da União Africana tem sido a de atingir o 

desiderato de um continente unido e integrado com perfeita livre circulação de pessoas, 
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capitais, bens e serviços. O apoio a esta aspiração se reflecte em vários instrumentos 
jurídicos e decisões dos órgãos deliberativos da OUA/UA. 

 
A existência e o uso de documentos de viagem regionais comprovou que a livre 

circulação é, de facto, possível, contudo, um único documento de viagem a nível 
continental poderia ser mais benéfico em termos de identidade, custo, coesão ou 
sistemas de integração. Por conseguinte, é no âmbito do crescimento para o 
desenvolvimento e integração que o protocolo sobre a livre circulação permanece como 
um tópico em apreço, porquanto a intenção de concretizar o sonho de uma África unida 
que irá permitir a livre circulação de pessoas no seio do continente. Este sonho foi 
validado novamente na  

 
Agenda 2063 da União Africana. 
 
Na sua segunda aspiração, consta o seguinte: 
 
“’Aspiramos que até 2063, África será um continente com fronteiras integradas e 
gestão dos recursos transfronteiriços através do diálogo.” 

 
Portanto, este sonho será concretizado através da emissão de um Passaporte 

Africano que será reconhecido e utilizado por todos. Isto irá proporcionar igualmente 
uma identidade africana que exprime uma mensagem forte de unidade, pan-africanismo 
e coerência como um continente. 

 
II. Objectivo das Directrizes 
 

As presentes directrizes destinam-se a servir como um ponto de referência para a 
concepção, produção e emissão do Passaporte Africano pelos Estados-membros da UA. 
Proporcionam características e especificações mínimas comuns que irão orientar cada 
Estado-membro no desenvolvimento do Passaporte Africano. As características e 
especificações de concepção devem estar de acordo com os requisitos mínimos da 
Organização da Aviação Civil Internacional (OACI). 

 
III. Mandato para a Elaboração das Directrizes 
 

A base jurídica principal para a concepção, produção e emissão do Passaporte 

Africano é a Decisão (Assembly/AU/Dec.607(XXVII)) da Assembliea da UA (Assembly / 

AU / Dec.607 (XXVII)), aprovada em Julho de 2016, em Kigali, Ruanda, que estabelece 
que a “Comissão da UA deve fornecer apoio técnico aos Estados-membros de modo a 
lhes permitir a produzir e emitir o Passaporte Africano para os seus cidadãos ”. Tomando 
em consideração que o Protocolo sobre a Livre Circulação de Pessoas em África, que 
prevê o Passaporte Africano no Artigo 10º, ainda não entrou em  vigor, é importante que 

se faça referência à fonte do mandato, isto é, a Decisão Assembly/AU/Dec.607(XXVII) 
da Conferência, adoptada em Julho de 2016, Ruanda, Kigali. O Artigo 10.º do Protocolo 

prevê o seguinte: 
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Artigo 10.º 
 

Parágrafo 1. “Os Estados-membros deverão adoptar um documento denominado 
“Passaporte Africano”, e deverão trabalhar em estreita colaboração 
coma a Comissão para facilitar o processo rumo à emissão do 
referido passaporte para os seus cidadãos.” 

Parágrafo 2. “A Comissão deverá prestar APOIO TÉCNICO aos Estados-
membros, de modo a permitir que os mesmos produzam e 
emitam o Passaporte Africano para os seus cidadãos.” 

 
Parágrafo 3.“O Passaporte Africano terá como base as disposições e padrões de 

políticas internacionais, continentais e nacionais e um modelo e 
especificações a nível do continente.” 

 
IV. Princípios Orientadores 
 

As presentes directrizes proporcionam as delimitações e até que ponto a 
concepção e produção do Passaporte Africano devem cumprir antes da sua emissão 
efectiva. 

 
Eis os factores orientadores: 
 
1) Soberania: A soberania dos Estados-membros emissores deve ser 

respeitada, conforme estipulado no Protocolo sobre a Livre Circulação de 
Pessoas, Direito de Residência e de Estabelecimento. 
 

2) Implementação Gradual: O protocolo sobre a livre circulação enuncia na 
sua alínea 1 do Artigo 5o, “a concretização progressiva do protocolo em 3 
fases” permitindo, assim, que cada Estado-membro possa implementá-lo 
ao seu próprio ritmo. 

 
3) Harmonização de políticas e legislações: os parágrafos 2 e 3 do Artigo 

26.º estipulam claramente o papel dos Estados Partes em garantir que as 
leis, políticas, procedimentos e sistemas a nível nacional estejam em 
consonância com o Protocolo, com vista a garantir a eficácia do Protocolo. 

 
4) As Directrizes proporcionam características comuns mínimas de 

concepção e segurança que constituirão os padrões comuns para um 
Passaporte Africano válido. No entanto, cada Estado-membro é livre de 
adicionar mais funcionalidades específicas para as suas exigências de 
segurança. 

 
V. Principais Elementos do Passaporte Africano 
 

i) Categorias: O passaporte será emitido em diferentes categorias como se 
segue: 
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a) Passaporte Diplomático será emitido para os diplomatas de um país 

para efeitos de viagens oficiais. Os Estados-membros deverão emitir o 
mesmo para os seus diplomatas de acordo com as leis e práticas 
nacionais que regem o uso de passaportes diplomáticos; 
 

b) Passaporte Oficial/de Serviço: será emitido para os funcionários 
governamentais conforme aplicável e outros cidadãos elegíveis, para 
viagens oficiais, em conformidade com as leis e práticas nacionais 
para os países que tenham esta categoria de passaportes. Aos países 
que não tenham esta categoria não lhes será exigida a emissão; 
 

c) Passaporte Ordinário: será emitido aos cidadãos em geral, em 
conformidade com as leis e práticas nacionais para a emissão desta 
categoria de passaportes. 

 

ii) Cores:  
 
a) As cores do Passaporte Africano devem ser identificados como segue: 

 

 Capa do Passaporte Diplomático – VERMELHA - Pantone 200 C; 
 

 Capa do Passaporte de Serviço – AZUL…o consenso alcançado é 
da  cor Azul-escuro… o Código Pantone será enviado mais tarde 
pelo Técnico Informático da UA   

 

 Capa do Passaporte Ordinário – VERDE... Pantone 355C – As 
Maurícias e o Marrocos expressaram as suas reservas em 
relação as cores do passaporte.  

 
b) As cores das páginas do Passaporte Africano deverão variar de país 

para país, de forma a reflectir as cores acordadas por cada país 
emissor, com base nas suas legislações e regulamentos nacionais; 
 

c) A combinação das cores das capas e das cores nacionais nas 
páginas interiores do passaporte irá permitir a identidade continental e 
nacional.  

 

iii) Modelos: 
 
a) Identidade: o logótipo da União Africana será impresso na parte 

frontal superior da capa do passaporte. Além disso, o nome do país 
emissor irá constar da parte inferior da capa do passaporte. [Isto 
requer discussão por parte de Peritos. Deve ser apenas o termo 
União Africana ou um mapa de África e o do país emissor ou .... 
permitir uma discussão sobre a aparência]; 
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Apresentação 
  

 Parte Exterior da Capa – Nome da União Africana, Nome do País, 
Logótipo do País, Categoria do Passaporte e Símbolo do Chip 

 Parte interior da Capa Frontal – Logótipo da União Africana.  

 Parte Exterior da Capa Traseira – em branco.  

 Parte Interior da Capa Traseira – Informação de Emergência. 

 Páginas internas do Passaporte – variarão de país a país de forma a 
reflectir a importância cultural nacional com base nas leis e 
regulamentos nacionais 
 

b) Logótipo: um logótipo é uma marca gráfica, emblema ou símbolo 
utilizado para promover o reconhecimento público. O logótipo da 
União Africana deverá ser impresso na parte frontal da capa do 
Passaporte Africano. Além disso o emblema nacional do país emissor 
deverá igualmente ser codificado na parte frontal da capa. [Não será 
aceitável esconder o país emissor na parte traseira da contracapa]; 

 
c) As características nas páginas do Passaporte Africano deverão 

variar de país para país para reflectir a significância cultural acordada 
por cada país emissor com base nas suas legislações e regulamentos 
nacionais; 

 
d) Número de páginas: As páginas do passaporte deverão variar de 

trinta e duas (32) a sessenta e quarto (64); 
 

e) Línguas: Serão adoptadas no mínimo duas línguas oficiais da União 
Africana (Árabe, Inglês, Francês, Português e Suaíli). Contudo, os 
países são livres de acrescentar qualquer língua nacional, em 
conformidade com a sua legislação, regulamento e práticas nacionais.  

 

iv) Especificações Técnicas: A elaboração das Especificações Técnicas 
estará a cargo dos Peritos dos Estados-membros em articulação com a 
OACI, de modo a garantir que o Passaporte Africano satisfaça os padrões 
reconhecidos internacionalmente, tal como preconiza o parágrafo 3 do 
Artigo 10.º do Protocolo sobre a Livre Circulação.  
 
 

v) Os elementos que constituem padrões comuns são os seguintes:  
 

i. Tintas: Elementos básicos  

 Tinta UV florescente 

 Tinta reactiva  
 



Pág. 6 

 
 

Elementos adicionais/opcionais 

 

 Tinta com propriedades opticamente visíveis 

 Tinta metálica  

 Número de trinta penetrante  

 Tinta metálica  

 Tinta invisível em infrared   

 Tinta absorvente infravermelha 

 Tinta fosforescente  

 Tinta marcada  

 Tinta invisível 
 
 

ii. Numeração: Elementos básicos  

 Numeração em todas as páginas  

 Números impresso e/ou perfurados 

 Tamanho e tipo de fonte especial para numeração de rótulos   

 Mesma técnica para aplicar a numeração e dados pessoais e substratos e cartões 
sintéticos 
 

Elementos opcionais/Adicionais 
 
 Número do documento perfurados a laser  
 Tamanho e tipo de fonte especial  

  
 
a) A página com os Dados Biográficos será padronizada e concebida 

de forma a cumprir os padrões da OACI; 
 

b) Nova Geração de Passaportes Electrónicos: um passaporte 
electrónico (igualmente conhecido como passaporte digital) é um 
passaporte convencional que dispõe de um chip microprocessador 
electrónico embutido, contendo informações biométricas que podem 
ser utilizadas para autenticar a identidade do portador do passaporte; 

 
c) Qualidade do Papel: o papel deve estar em conformidade com os 

padrões da OACI; 
 

 

a. Material do Substrato   
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i. Substratos de Papel: Elementos Básicos    
 

iii. Resposta UV controlada  
iv. Filigrana de dois tons  
v. Sensibilizadores químicos 
vi. Características de absorção e de superfície adequadas 

 
A Elementos Adicionais/opcionais 

 

 Filigrana registada  

 Filigrana diferente sobre a página de dados e a página de vistos  

 Filigrana de molde cilíndrico 

 Fibras florescentes invisíveis  

 Fibras (florescentes) visíveis 

 Fio de Segurança  

 Marcador  

 Elemento de segurança perfurado a laser  
 

ii. Papel ou outro substrato em forma de um rótulo: Elementos Básicos   

 Resposta UV controlada 

 Sensibilizadores químicos 

 Fibras Florescentes invisíveis 

 Fibras (florescentes) visíveis 

 Sistema de adesivos 
 

Elementos Adicionais/Opcionais 
 

 Fio de Segurança  

 Filigrana  

 Elementos de Segurança perfurados a laser  

 Padrão de corte de segurança   
 

iii. Substratos Sintéticos: Elementos básicos  
 

  Construção resistente a separação das camadas   

 Material opticamente opaco  

 Incorporação segura da página de dados 

 Elementos opticamente variáveis  
 

Elementos adicionais/opcionais  
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 Característica ou elemento transparente  

 Elemento Táctil  

 Elemento perfurado a laser 
 

d) Características Comuns Mínimas de Segurança: um mínimo de 
informações será partilhado através do chip microprocessador contido 
no passaporte que será legível por máquina e vinculado aos registos 
migratórios. Os Estados-membros poderão adicionar quaisquer outras 
características mínimas de segurança relevantes, a fim de melhorar a 
segurança do Passaporte electrónico se assim o desejarem; 

b. Impressão de Segurança  
 

i. Fundo e impressão do texto: Elementos básicos  
 

 Fundo em guilhoché de duas cores  

 Impressão irisada  

 Texto de microimpressão  

 Desenho único da página de dados  
 

Elementos Adicionais/Opcionais 
 

 Impressão cacográfica  

 Imagem latente  

 Modelo anti-digitalização 

  Modelo de segurança duplex   

 Elemento de desenho em relevo 

 Elemento de registo de frente para traz    

 Erro deliberado  

 Desenho único em cada página  

 Elemento táctil   

 Tipo(s) de letra(s) único 
 

c. Técnicas Especializadas 

i. Protecção Contra a Substituição da Foto: Elementos Básicos   
 

 Dados pessoais integrados   

 Fundo de segurança mesclado na zona do retrato  

 Tintas reactivas e sensibilizadores químicos em papel  

 Dispositivo de segurança visível sobreposto na zona do retrato   

 Lacre de segurança a quente laminado ou equivalente   
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Elementos Adicionais/ Opcionais   
 

 Assinatura Exibida   

 imagem por meio de esteganografia  

 Retrato adicional de imagem (ns)   
 

d. Medidas Adicionais de Segurança no Passaporte   

i. Substituição da Página: Elementos Básicos   

 Tecnologia de costura de segurança   

 Linha de costura fluorescente UV   

 Desenho da página  de Dados Exclusivos 

 Números de página integrados na segurança do desenho 

 Número de série em todas as folhas 
 

Elementos Adicionais/Opcionais    

 Linha de costura multicolor 

 Padrão de costura programável  

 Cola UV curada para a costura  

 Marcas de referência em cada página  

 Elemento de segurança perfurado a laser   

 Dados biográficos na página interior  
 

e. Controlo de Segurança de Produção e do Produto 

i. Protecção contra roubo e contrafacção: Elementos básicos  
 

 Boa segurança física 

 Pista de auditoria completa 

 Números de série em documentos em branco, conforme aplicável 

 Número de rastreamento e controlo de componentes, conforme aplicável  

 Segurança do transporte de documentos em branco  

 Intercâmbio internacional de informação sobre documentos perdidos e roubados   

 Procedimento de Protecção contra fraude interna  

 Controlo de segurança do pessoal 
 

Elementos Adicionais/Opcionais   

 CCTV nas áreas de produção  

 Armazenamento centralizado e personalização   
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e) Validade do Passaporte: a ser decidida pelos Estados-membros, em 
conformidade com as respectivas legislações, normas e regulamentos 
nacionais; 

 
f) Conteúdo do Modelo de Passaporte: o Modelo de Passaporte 

deverá conter as características mínimas que forem acordadas para 
um Passaporte Africano. 

 

 
VI. Rumo a Seguir: 

 
A via a seguir compreende elementos de preparação para a emissão do 

Passaporte Africano, com prazos claros. São os seguintes: 
 
a) Data de Início: deve ser acordada uma data específica como a data de 

início da emissão do Passaporte Africano para qualquer Estado-membro, 
em conformidade com as presentes directrizes; 
 

b) Período de Descontinuação/Transição: deve-se acordar um horizonte 
temporal como período que permitirá a utilização dos passaportes actuais 
pelos Estados-membros. Isto poderia incluir a permissão para a expiração 
dos passaportes actuais, enquanto alguns países poderão decidir substituir 
imediatamente os seus passaportes e concluir o exercício durante um 
prazo específico; 

 
c) Comunicação aos Estados-membros: Logo que as directrizes sejam 

adoptadas, a CUA deverá comunicar o mesmo a todos os Estados-
membros, de acordo com o Artigo 29.º do Protocolo sobre a Livre 
Circulação de Pessoas, Direito de Residência e de Estabelecimento; 

 
d) Requisitos em preparação para a emissão do Passaporte Africano: 

cada Estado-membro deverá garantir que seja estabelecido o seguinte, em 
preparação para a concepção, produção e emissão do Passaporte 
Africano: 

 

 Introdução de quadros jurídicos e regulamentares relevantes; 
 

 Criação de sistemas e infra-estruturas relevantes para a 
conectividade; 

 

 Produção de novos modelos e especificações do Passaporte Africano; 
e 

 

 Produção e aquisição do passaporte. 
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e) Divulgação e sensibilização a respeito do passaporte: O Passaporte 
Africano deve ser divulgado pelos Estados-membros através de 
mecanismos nacionais relevantes. A CUA e as CER deverão auxiliar os 
Estados-membros na campanha de divulgação, de acordo com os Artigos 
28.º e 29.º do Protocolo sobre a Livre Circulação de Pessoas, Direito de 
Residência e de Estabelecimento. 

 
 



Anexo I: Especificações Técnicas Mínimas e Elementos de Segurança     
1.1 Elementos Mínimos de Segurança Física 

 

Elementos                                                                        Elementos Mandatários    

i. Substratos de Papel – Resposta UV controlada  
– Filigrana de dois tons  
– Sensibilizadores químicos 
– Características adequadas de 

absorção e de superfície 
– Tintas reactivas e sensibilizadores 

químicos em papel 
  

ii. Fundo e Impressão de Texto 
 

– Fundo em guilhoche de duas cores  
– Impressão irisada  
– Texto de micro impressão 
– Desenho exclusivo de página de 

dados 
– Técnicas de impressão 

offset/intanglio de dados estatísticos  

iii. Tintas – Tinta florescente UV   
– Tinta reactiva   
– Tinta com propriedades opticamente 

variáveis   

iv. Numeração   – Numeração em todas as páginas 
para vistos  

– Números de Passaporte impressos 
e/ou perfurados a laser 

v. Protecção contra a substituição e 
alteração da foto  

 

– Dados pessoais integrados  
– Fundo de segurança mesclado com a  

zona de retrato  
– Dispositivo de segurança visível 

sobreposto na zona de retrato  
– Lacre de segurança a quente 

laminado ou equivalente  
– Foto adicional – (foto fantasma/ultra 

violeta)   
- DOVID / Holograma 

vi. Protecção contra  a substituição da 
página  

– Tecnologia da costura segura  
– Linha de costura segura florescente 

UV  
– Desenho exclusivo de página de 

dados 
– Números de páginas integrados no 

desenho de segurança  



– Linha de costura multicolor 
  

1.2 Protecção contra Roubo e Falsificação  

- Boa segurança física  
- Pista de auditoria completa 
- Números de série em todos os documentos em branco, conforme o caso 
- Rastreamento e controle de números de componentes, conforme o caso 
- Transporte seguro de documentos em branco   
- Intercâmbio internacional de informações sobre documentos perdidos e roubados 

(INTERPOL) 
- Procedimentos internos de protecção contra fraudes 
- CCTV  nas áreas de produção 
- Armazenamento centralizado e personalização, onde for possível 

 

1.3 Elementos Electrónica  de Segurança  

I. Localização do chip - Tanto na parte traseira da capa do 
passaporte ou na página biométrica  
(policarbonato)   

II. Tamanho Mínimo do chip  - 32 kilobytes 

III. Biométrico - Foto digital/electrónica (imagem 
facial) – tamanho mínimo conforme 
as normas da ICAO 

- Impressões digitais (número de 
dígitos armazenados sujeitos à leis e 
regulamentos nacionais)  

- Assinatura 

IV. Mecanismos de Segurança 
Electrónicos  

- Autenticação passiva  
- Autenticação activa  
- Controlo de Acesso Básico (BAC) e 

Controlo de acesso Ligação 
Autenticada de Senha (PACE)  

- Controlo alargado do acesso  

1.4 Directórios Públicos Chave (PKD) 

Recomenda-se que todos os Estados Membros implementem e juntem o Directório 
público chave 

NOTA:  
Os elementos mínimos de segurança acima são as que foram adoptadas.  
Os Estados-membros têm a liberdade de adicionar outros elementos que julgarem 
necessários.    



AFRICAN UNION
REPUBLIC  OF KENYA

DIPLOMATIC PASSPORT

The Front Outer Cover 
Name of African Union, 
Name of the issuing Country, Logo 
of country, Category of Passport and Symbol of Chip.

Back-Outer Cover
should be left blank(no text)

ANNEX 2 : Agreed colors, categories and features 
                  of the African Passport

 AFRICAN PASSPORT
COMPUTER GENERATED DESIGN OF THE MINIMUM TECHNICAL SPECIFICATIONS

COLOUR: RED  PANTONE 200 PC

COLOUR:  
RED PANTONE 200 PC

Minimum Language 2 (Two)



REPUBLIC  OF KENYA

PASSPORT

AFRICAN UNION

The Front Outer Cover 
Name of African Union, 
Name of the issuing Country, Logo 
of country, Category of Passport and Symbol of Chip.

Back-Outer Cover
should be left blank(no text)

COLOUR: GREEN PANTONE 350 PC

COLOUR: 
GREEN PANTONE 350 PC

Minimum Language 2 (Two)



REPUBLIC  OF KENYA

 SERVICE PASSPORT

AFRICAN UNION

The Front Outer Cover 
Name of African Union, 
Name of the issuing Country, Logo 
of country, Category of Passport and Symbol of Chip.

Back-Outer Cover
should be left blank(no text)

COLOUR: BLUE PANTONE 2766 PC

COLOUR: 
BLUE PANTONE 2766 PC

Minimum Language 2 (Two)



21.5mm 21.5mm45.0mm

Back Inner Cover – Emergency Information.

3
7
.0

m
m

 
4
4
.0

m
m

 
4
4
.0

m
m

 

Front Inner Cover – . The Logo of the African Union

* Member States are allowed to add more Security Feature.

* the Logo is Centered  (Vertically and  Horizontally)

* the Dimension of the AU logo is 45.0 mm Horizontally and 37.0 mm Vertically.

1
2

5
 m

m

88 mm



AFRICAN UNION  UNION AFRICAINE

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

Organs Council of Ministers & Executive Council Collection

2019-02-07

Report of the 1st extraordinary session

of the STC on migration, refugees and

IDPS, 29 October - 3 rd November

2018, Equatorial Guinea, Malabo

Africa Union

African  Union

https://archives.au.int/handle/123456789/6564

Downloaded from African Union Common Repository


