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DECISÃO SOBRE O RELATÓRIO DO OBSERVATÓRIO AFRICANO 
 DA SIDA (AWA) 

 
A Conferência, 
 
1. TOMA NOTA do Relatório do Observatório Africano da Sida (AWA) de 2018 e 

APROVA as recomendações nele contidas;  
 
2. OBSERVA os esforços contínuos dos Estados-membros da UA e dos parceiros 

na luta contra a SIDA, TB e Malária e EXORTA-OS a redobrarem os esforços 
com vista a pôr fim, até 2030, a estas doenças, que constituem ameaças à 
saúde pública, em conformidade com as metas estabelecidas no Quadro 
Catalisador para pôr fim à SIDA, Tuberculose e Eliminar a Malária em África; 

 
3. SAÚDA:  

 
i) a União Africana pelos marcos significativos relativamente ao 

estabelecimento da Agência Africana de Medicamentos, que apoiará a 
harmonização regulamentar, facilitará o registo de produtos médicos e 
INSTA os Estados-membros e os parceiros a acelerarem os esforços com 
vista à implementação do Plano de Actividades de Fabricação de Produtos 
Farmacêuticos para África (PMPA); 

 
ii) a Comissão da União Africana e os parceiros pelo desenvolvimento do 

Quadro de Resultados Africano de 2018 sobre o Financiamento Interno 
para a Saúde e INSTA os Estados-membros a aumentarem ainda mais os 
recursos internos destinados à saúde no contexto do aumento do Produto 
Interno Bruto do continente e a estabilização do apoio internacional; 

 
4. SOLICITA aos Estados-membros da União Africana e à comunidade 

internacional que apoiem o próximo reaprovisionamento do Fundo Global 
considerando o seu papel nas intervenções que salvam vidas nos domínios da 
SIDA, TB e Malária, as três maiores doenças que afligem o continente;  

 
5. FELICITA IGUALMENTE a Comissão pela realização de consultas alargadas 

sobre a Posição Comum Africana para a Reunião de Alto Nível sobre TB e 
APROVA a Posição Comum Africana sobre TB e SOLICITA os Estados-
membros a participarem na Reunião de Alto Nível da ONU sobre TB; 

 
6. APROVA:  

 
i) o Quadro de Acção Continental Africano de Responsabilização pela 

Erradicação da TB, a Iniciativa do Quadro de Resultados para Erradicação 
da TB e SOLICITA à Comissão a trabalhar com a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) para produzir anualmente o Quadro de Resultados; 
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ii) a campanha “Malária Zero Começa Comigo” e SOLICITA à Comissão e à 
Parceria pelo Controlo da Malária (Pareceria RBM) a coordenarem com os 
Estados-membros e a facilitarem o lançamento e a disseminação da 
campanha “Zero Malária Começa Comigo”; 

  
7. PREOCUPADA com a crescente ameaça da hepatite viral em África, SOLICITA 

a Comissão e os parceiros a organizarem em Novembro/Dezembro de 2018, 
uma Sessão Ministerial Especial sobre a Hepatite Viral para fazer um balanço da 
situação da Hepatite Viral e fornecer uma direcção que o continente deverá 
seguir futuramente;  

 
8. SOLICITA ao Presidente do Observatório da SIDA que apresente um relatório 

sobre os progressos realizados, na próxima Sessão Ordinária da Conferência, a 
ter lugar em Fevereiro de 2019. 
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