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RELATÓRIO DA FUNDAÇÃO AFRICANA PARA O REFORÇO DAS CAPACIDADES  
UMA AGÊNCIA ESPECIALIZADA DA UNIÃO AFRICANA 

 (Para o período do relatório: janeiro a dezembro de 2018) 
 
I. INTRODUÇÃO 

 
1. O Artigo 7 do Memorando de Entendimento assinado em 20 de fevereiro de 2018 
entre o Presidente da Comissão da União Africana (CUA) e o Secretário Executivo da 
Fundação para o Reforço das Capacidades em África (ACBF) para operacionalizar o 
status da ACBF já que a Agência Especializada da União Africana exige que a ACBF 
relate suas atividades aos Órgãos da UA. Este relatório foi preparado em conformidade 
com esta obrigação e apresenta um resumo das principais atividades conduzidas pela 
ACBF de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019. As atividades são apresentadas ao 
longo dos quatro pilares do Plano Estratégico da ACBF para o período 2017-2021, 
conforme adotado por o Conselho de Governadores, do qual a UA é um Membro 
Honorário, desde 1 de julho de 2016. Estes pilares são os seguintes: Pilar Estratégico 1 
- Permitir a Entrega Efetiva de Prioridades de Desenvolvimento Continental; Pilar 
Estratégico 2 - Apoiando os Países a Alcançar Resultados Tangíveis de 
Desenvolvimento; Pilar Estratégico 3 - Melhorando o Setor Privado e a Sociedade Civil 
para Contribuir para o Desenvolvimento Sustentável e o Pilar Estratégico 4 – Se 
Aproveitar da Aprendizagem do Conhecimento para Aumentar a Eficácia do 
Desenvolvimento 
 
II. VISÃO GERAL DA FUNDAÇÃO PARA O REFORÇO DAS CAPACIDADES EM 

ÁFRICA  
 
2. A Fundação para o Reforço das Capacidades em África (ACBF) foi criada em 1991 
em resposta à severidade das restrições de capacidade enfrentadas pelos países 
africanos e à necessidade de criar capacidade humana e institucional indígena para 
promover o desenvolvimento sustentável na África. A Fundação foi projetada para servir 
como um mecanismo de coordenação do apoio de africanos e doadores à capacitação 
na África, por meio do agrupamento de recursos e de um sistema comum de governança 
e relatórios. Até o momento, 40 países africanos se tornaram membros da ACBF. No 
entanto, a ACBF continuou a prestar apoio a todos os países africanos, 
independentemente do status de membro. Em reconhecimento ao seu apoio efetivo ao 
processo de desenvolvimento da África, a ACBF foi designada pelos Chefes de Estado 
e de Governo da África como Agência Especializada da União Africana pela Decisão da 
Assembly/AU/Dec.621 (XXVIII) da 28ª Assembleia, em janeiro de 2017. Pelos 28 anos 
de atividade, a ACBF investiu mais de US$ 700 milhões em desenvolvimento de 
capacidade na África, dos quais mais de US$ 50 milhões na União Africana e em seus 
órgãos.   
 
3. A Fundação utiliza 6 modalidades operacionais para fornecer serviços de 
desenvolvimento de capacidade: (i) desenvolvimento de habilidades; (ii) 
desenvolvimento institucional e organizacional; (iii) geração e compartilhamento de 
conhecimento; (iv) assistência técnica e assessoria; (v) gerenciamento de projetos e (v) 
administração de fundos.  
 
4. A ACBF continuou em 2019 a consolidar sua parceria estratégica com a União 
Africana, apoiando a Comissão em muitas atividades e sendo associado a todas as 
atividades estratégicas como uma agência especializada.  
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5. De acordo com a orientação do Conselho Executivo, a Comissão da União Africana 
realizou duas missões de avaliação na sede da ACBF em Harare, Zimbábue, em agosto 
e setembro de 2019. As missões estavam em conformidade com a Decisão 
EX.CL/Dec.1049(XXXIV) de fevereiro de 2019, na qual a UA “reconhece a contribuição 
efetiva da ACBF para o desenvolvimento da África desde o seu início em 1991” e 
“solicita à Comissão, em colaboração com a ACBF, que avalie a contribuição 
financeira anual que a UA poderia dar para a operação da ACBF e relate ao 
Conselho Executivo”. Durante essas missões, a Comissão da União Africana também 
avaliou um orçamento para as atividades a serem implementadas pela ACBF durante o 
ano de 2020 submetido pela ACBF. A ACBF espera uma decisão do Conselho Executivo 
sobre esse orçamento.  
 
III. VISÃO GERAL DAS REALIZAÇÕES DO AF2019 

 
Pilar estratégico 1: Permitir a entrega eficaz de prioridades de desenvolvimento 
continental  
 
6. Promoção da liderança transformadora na África. No AF2019, a ACBF publicou 
alguns produtos de conhecimento estratégico, como o Relatório de Capacidade da África 
2019, sobre “Promoção da Liderança Transformadora para o Desenvolvimento da 
África”, que foi lançado durante a reunião ministerial do Comitê Técnico Especializado 
da UA (STC) sobre Finanças, Assuntos Monetários, Planejamento Econômico e 
Integração que ocorreu de 4 a 8 de março de 2019 em Yaoundé, Camarões. As principais 
conclusões e recomendações foram compartilhadas com ministros e delegados de todos 
os países africanos. Isso resultou em uma compreensão aprimorada do papel crítico que 
a liderança desempenha no alcance das metas de desenvolvimento e no aumento da 
visibilidade da ACBF como uma instituição impulsionada pelo conhecimento. 
 
7. Monitorando a implementação da Agenda 2063. Durante o AF2019, a ACBF 
continuou apoiando a CUA no desenvolvimento da Estrutura de Monitoramento e 
Avaliação da Agenda 2063, discutindo indicadores e instrumentos de coleta de dados 
em preparação para a coleta de dados de parâmetro em CERs e no país. O Manual do 
Indicador Principal para os ODS e a Agenda 2063 foi atualizado e preparado para uso 
em CERs e pelos países.  
 
8. Monitorando a dinâmica econômica da África. A CUA solicitou à ACBF que 
contribuísse para a elaboração e produção de relatórios continentais emblemáticos, 
como a Dinâmica de Desenvolvimento da África de 2019, que usava as lições aprendidas 
nas cinco regiões geográficas da África para desenvolver recomendações e compartilhar 
melhores práticas adaptadas às especificidades das economias africanas. A ACBF 
também contribuiu para a elaboração e produção do Relatório de 2019 sobre o Status 
da Integração Regional na África, que foi apresentado aos Chefes de Estado e de 
Governo da África em Niamey, Níger, em julho de 2019. 
 
9. Enfrentar os desafios de implementação na África.  A ACBF organizou a Cúpula 
Think Tank da África de 2019 em Nairóbi, Quênia, relacionado a "Enfrentar os desafios 
de implementação para o desenvolvimento sustentável da África". A Cúpula ajudou a 
aumentar a compreensão das capacidades humanas e institucionais e do ambiente 
propício necessário para a implementação eficaz de políticas e programas na África e 
propôs recomendações práticas para a implementação bem-sucedida de políticas e 
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programas na África. A Cúpula terminou com um comunicado convidando a ACBF, como 
Agência especializada da União Africana para o desenvolvimento de capacidade, a 
coordenar o desenvolvimento de um programa de desenvolvimento de capacidade para 
a implementação de políticas e programas na África. 
 
10. Melhorar o desempenho organizacional da COMESA. A ACBF conduziu uma 
avaliação de desempenho organizacional da COMESA. Este exercício resultou na 
identificação de várias lacunas. Foram propostas recomendações apropriadas para 
preencher essas lacunas, especialmente para o fortalecimento da capacidade de 
gerenciamento de recursos humanos, gerenciamento organizacional, aquisições, 
gerenciamento de desempenho e monitoramento e avaliação. Depois de concluir 
com êxito uma avaliação da capacidade institucional da COMESA, a ACBF 
coordenou uma revisão da estrutura organizacional da COMESA e recomendou uma 
estrutura de negócios mais enxuta e adequada para o objetivo que aumentará a 
eficiência dentro da organização.  
 
11. Fortalecimento do Centro de Carrapatos e Doenças Transmitidas por 
Carrapatos. A ACBF conduziu uma avaliação e estudo independentes, projetados para 
determinar a sustentabilidade e melhor integração do Centro de Carrapatos e Doenças 
Transmitidas por Carrapatos (CTTBD) nas estruturas da UA. Comissionado pela União 
Africana, o Relatório do estudo foi apresentado ao Comitê Técnico Especializado da UA 
em Agricultura, Desenvolvimento Rural, Água e Meio Ambiente e orientará a decisão da 
Assembleia da UA sobre o futuro do Centro.  
 
Pilar Estratégico 2: Apoiando os Países a Alcançar Resultados Tangíveis de 
Desenvolvimento  
 
12. Estabelecimento do primeiro think tank de Comores. Durante o período coberto 
pelo relatório, a ACBF prestou assistência ao governo da União de Comores no 
estabelecimento do Centro de Análise e Pesquisa de Políticas Públicas (CNARPP), o 
único think tank do país. Esta iniciativa bem-sucedida demonstrou mais uma vez a 
natureza catalítica das intervenções da ACBF, uma vez que os governos e outros 
parceiros de desenvolvimento manifestaram interesse em continuar apoiando e usando 
os serviços do Centro. 
 
13. Lançamento da Estratégia de Desenvolvimento de Capacidade da Gâmbia. 
Em 12 de julho de 2019, o Governo da República da Gâmbia lançou a Estratégia de 
Desenvolvimento de Capacidade do país, desenvolvida pela ACBF. A estratégia está 
sendo usada pelo governo e outros parceiros na capacidade do país para 
desenvolver esforços e mobilizar recursos para sua implementação.  
 
14. Apoiar o setor financeiro da Nigéria. A Fundação também apoiou um projeto de 
capacitação de altos funcionários do Ministério das Finanças da Nigéria. O projeto 
contribuiu para aumentar a capacidade dos altos funcionários de desempenhar 
efetivamente suas funções em uma gestão mais eficaz da política econômica do país.   
15. Aumentar a produtividade dos agricultores e o acesso aos mercados na 
Etiópia. Um projeto de capacitação organizacional foi implementado com sucesso 
no Ministério da Pecuária e Pesca da República Democrática Federal da Etiópia, com 
o objetivo de aumentar a produtividade dos agricultores e o acesso ao mercado para 
produtos pecuários.  
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16. Melhoria da capacidade de absorção e M&A no Zimbábue. A ACBF também 
facilitou a gestão de apoio do Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento a vários 
projetos no Zimbábue. A colaboração mostrou-se muito eficaz para acelerar a 
absorção de recursos e a implementação de atividades nesses projetos e o relatório 
sobre a utilização dos recursos alocados. A ACBF também treinou os profissionais 
de avaliação do Zimbábue no uso do software ATLAS.ti na análise qualitativa dos 
dados. 
 
17. Promoção da mobilização de recursos domésticos no Malawi. No AF 2019, a 
ACBF também produziu uma Nota Consultiva sobre Mobilização de Recursos 
Domésticos usando o Relatório de Capacidade da África 2019, assim como dados 
secundários disponíveis. A Nota, que também foi usada pela Comissão Nacional de 
Planejamento do Malawi, foi fundamental para apoiar a adoção por Malawi de uma 
estratégia para mobilizar recursos dos sistemas de pagamento online. 
 
18. Prestação de serviços de consultoria sob demanda aos Estados membros.  
Durante o período em análise, a ACBF prestou assistência técnica e serviços de 
consultoria aos países africanos em várias áreas, incluindo a integração regional e a 
AfCFTA (Gana); desenvolvimento de capital humano (Nigéria e Madagascar); 
desenvolvimento do setor privado (Madagascar e Quênia). 
 
Pilar Estratégico 3: Melhorando o Setor Privado e a Sociedade Civil para Contribuir 
para o Desenvolvimento Sustentável  
 
19. Capacitar as mulheres na agricultura e nos negócios. A Fundação implementou 
um programa de desenvolvimento de habilidades para mulheres empresárias 
selecionadas no Chade, Mali, República do Congo, Libéria, Malawi e Ruanda. Este 
exercício foi realizado no âmbito dos programas da Fundação capacitando mulheres na 
agricultura e promovendo o empreendedorismo feminino. As habilidades foram 
desenvolvidas especialmente em áreas como planejamento e organização, marketing e 
gestão financeira. O treinamento será seguido pela provisão de capital inicial para 
permitir que as mulheres ponham em prática as novas habilidades adquiridas e 
melhorem seu bem-estar e o de suas famílias. O programa foi implementado em parceria 
com o Banco Árabe para o Desenvolvimento Econômico na África. 
 
20. Promoção da saúde pública através do controle do tabaco. No AF 2019, a ACBF 
iniciou a implementação de uma segunda fase do seu programa de Controle do Tabaco 
(TC) em parceria com 11 organizações da sociedade civil na África. O programa já está 
alcançando resultados significativos, incluindo a aprovação de legislações de controle do 
tabaco na Costa do Marfim, Etiópia e Quênia. 
 
21. Aprimorar os sistemas de monitoramento e avaliação organizacional.  A 
Fundação também apoiou projetos de controle do tabaco na criação de seus sistemas 
de monitoramento e avaliação. Várias organizações de controle do tabaco foram 
apoiadas para reformular seu sistema de M&A, incluindo o desenvolvimento de 
ferramentas e abordagens a serem usadas na coleta, gerenciamento e geração de 
relatórios. Os parceiros de controle do tabaco também foram apresentados à coleta de 
dados em tempo real, sem papel.  
 
22. Fortalecimento da coordenação dos parceiros de controle do tabaco .  A 
ACBF consolidou sua parceria com instituições regionais de Controle do Tabaco 
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através do lançamento de uma segunda fase de seu programa de capacitação 
implementado com o apoio da Fundação Bill e Melinda Gates. Os parceiros regionais 
deste programa incluem o Centro de Controle do Tabaco na África (CTCA), a Aliança 
para o Controle do Tabaco na África (ATCA) e a Universidade da Cidade do Cabo 
(UCT).  
 
Pilar Estratégico 4: Se Aproveitar da Aprendizagem do Conhecimento para 
Aumentar a Eficácia do Desenvolvimento  
 
23. Aprimorar as contribuições das redes e comunidades de prática.  A ACBF 
continuou a gerenciar, envolver e cultivar uma extensa rede e comunidades de 
prática. As redes que incluem o Grupo de Estudos Estratégicos (SSG), o Grupo de 
Referência Externa (ERG), a Rede Think Tank da África (ATTN), o Comitê do Instituto 
de Políticas (PIC) e as Comunidades de Prática da África (AfCoP) relacionado a 
Gerenciamento para Resultados do Desenvolvimento. Essas redes e comunidades 
de prática fornecem suporte crítico aos produtos e serviços de conhecimento da 
ACBF e ao aprimoramento da formulação de políticas no continente. Eles também 
fornecem orientação intelectual e insights críticos na entrega de publicações 
baseadas em evidências. Por exemplo, o SSG analisou por pares o Relatório de 
Capacidade da África de 2019 e o Relatório da Iniciativa do Cinturão e Rota. O ERG 
forneceu suporte na produção do Relatório de Capacidade da África de 2019 e atuou 
como revisor dos Documentos de Pesquisa do Fórum AfCoP de 2019. Os membros 
do SSG também representaram a ACBF no 3º Comitê Técnico Especializado da UA 
sobre Finanças, Assuntos Monetários, Planejamento Econômico e Reunião de 
Peritos em Integração. A ATTN liderou a organização da Cúpula Think Tank da África 
de 2019 e apoiou a organização do Fórum China Think Tank da África na Zâmbia. 
Por meio do AfCoP, o Fórum África de Gerenciamento de Resultados para o 
Desenvolvimento (MfDR) de 2019 foi organizado no Senegal, com uma comunidade 
de mais de 4.000 membros de 41 países africanos no mundo todo. 
 
24. Documentar e compartilhar as lições aprendidas no desenvolvimento de 
capacidade. Em 2019, a ACBF produziu com o Banco Mundial 9 “Notas de Lições sobre 
Desenvolvimento de Capacidade”, com o objetivo de compartilhar experiências sobre 
intervenções de desenvolvimento de capacidade e o trabalho realizado pela ACBF na 
África ao longo dos anos. As Notas são produtos de conhecimento prático que informarão 
futuras intervenções de capacitação, fornecendo motivação e apoio adicionais para o 
aprendizado contínuo e o progresso no desenvolvimento de capacidades em toda a 
África e além. 
 
25. Maior acesso e uso de conhecimento sobre desenvolvimento de capacidade. A 
Biblioteca Virtual da ACBF sobre Desenvolvimento de Capacidades também continuou 
desempenhando um papel fundamental de ser uma plataforma para disseminar os 
produtos de conhecimento da ACBF através de fronteiras geográficas. As pessoas que 
acessaram os produtos de conhecimento da ACBF por meio da biblioteca virtual em 2019 
vieram de 126 países, com todos os países africanos representados com 74,18%, 7,68% 
vieram das Américas, 4,72% da Ásia, 0,58% da Oceania e 0,18% com localização física 
não registrada. A oportunidade, a relevância e a qualidade dos produtos de 
conhecimento permaneceram altas, conforme refletido no feedback das pesquisas de 
satisfação do usuário. 
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IV. OLHANDO ADIANTE: VISÃO GERAL DAS PRIORIDADES DE 
DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADE DO AF2020 

 
26. Durante o AF2020, a ACBF continuará a apoiar a entrega de prioridades continentais 
e regionais. Atividades específicas incluirão: 
 

 Desenvolvimento de um programa de capacitação para apoiar a implementação 
da Área de Livre Comércio Continental Africana (AfCFTA); 
 

 Fornecer apoio à capacitação da União Africana para acelerar a execução do 
Plano Decenal de Implementação da Agenda 2063; 

 

 Apoiar a preparação, negociação, implementação, monitoramento e avaliação de 
projetos de parceria;  

 

 Realização de treinamento de capacitação em M&A e implementação da 
estrutura de M&A para a Agenda 2063 nos níveis continentais, CERs e países;  

 

 Continuando a apoiar o monitoramento e avaliação de outras iniciativas 
continentais e regionais, como abordar os fluxos financeiros ilícitos e promover o 
MARP; 

 

 Desenvolvimento de um programa de desenvolvimento de capacidade digital; e  
 

 Fazer parceria com a Comissão da União Africana, a Agência de 
Desenvolvimento da União Africana-NEPAD, o Banco Africano de 
Desenvolvimento, as Agências das Nações Unidas, o Banco Mundial e o 
Afreximbank na organização de eventos estratégicos e de alto nível sobre 
questões críticas relacionadas à transformação e desenvolvimento sustentável 
da África. 

 
27. Paralelamente, a ACBF continuará a apoiar os países na obtenção de resultados 
tangíveis de desenvolvimento; promover a contribuição efetiva da sociedade civil e 
organizações do setor privado para o desenvolvimento sustentável da África e se 
aproveitar do conhecimento e aprendizado para aumentar a eficácia do desenvolvimento.  
 
V. RECOMENDAÇÕES 

 
1. Para garantir uma implementação eficaz da Área de Livre Comércio Continental 

Africana (AfCFTA), recomenda-se que as instituições africanas, e especialmente a 
ACBF, tenham preferência pelo apoio à capacitação necessário para a UA, seus 
órgãos e Estados Membros;  
 

2. A ACBF apresentará, a este respeito, um Programa de Capacitação para apoiar a 
prontidão da UA, Órgãos, CERs e Estados Membros para a implementação efetiva 
da AfCFTA, para o financiamento do qual é recomendável que a União Africana 
presidirá uma Conferência de Doadores;  
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3. O programa identificará e abordará os imperativos de capacidade para a 
implementação da AfCFTA nos níveis da União Africana, Órgãos, CERs e Estados 
Membros.  
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PROJETO DE DECISÃO SOBRE O RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 
AFRICANA DE CAPACITAÇÃO, UMA AGÊNCIA ESPECIALIZADA DA UNIÃO 

AFRICANA 
 

O Conselho Executivo: 
 

1. DÁ AS BOAS-VINDAS E TOMA NOTA do relatório de atividades da Fundação 
para o Reforço das Capacidades em África (ACBF), juntamente com as 
recomendações nele contidas; 

2. ALÉM DISSO, TOMA NOTA do relatório do PRC após a avaliação realizada 
pela comissão da UA, conforme Dec. Ex.Cl/1049, de fevereiro de 2019, sobre 
a contribuição financeira que a UA poderia fazer para a operação da 
ACBF; 

 
3. RECONHECE a importância da África ter instituições africanas liderando o 

esforço de desenvolvimento de capacidade para a implementação efetiva da 
Área de Livre Comércio Continental Africana (AfCFTA) e dá as boas-vindas ao 
Programa de Desenvolvimento de Capacidade que a ACBF está 
desenvolvendo para melhorar a prontidão para a AfCFTA na União Africana, 
Órgãos, CERs e Estados Membros  

 
4. SOLICITA à ACBF que assuma a liderança na construção de uma coalizão de 

instituições africanas para prestar os serviços de desenvolvimento de 
capacidade necessários;  

 
5. SOLICITA à comissão que trabalhe com a ACBF na organização de uma 

Conferência de Doadores durante o ano de 2020 para a mobilização de 
recursos financeiros adequados para a implementação do programa de 
desenvolvimento de capacidade. 

 
6. RECOMENDA que o orçamento suplementar seja alocado à ACBF para o 

exercício de 2020, de acordo com as opções recomendadas pelo PRC em 
seu relatório PRC/… 
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